
เลขประจําตัวสอบ

62053000001 นางสาวชนิกา แซ�หว�า
62053000002 นางสาวมลฤดี เวียงสีมา
62053000003 นางสาวณิชชารีย� เป�นเอกชนะศักด์ิ
62053000004 นายปกรณ� หงษา
62053000005 นางสาวกรกนก ลีทอง
62053000006 นายเอกพิสิฐ รุ�งพิสิฐพล
62053000007 นางสาวอนุรักษ� ศิรินิกร
62053000008 จ�าเอกวีระศักด์ิ กุลโนนแดง
62053000009 นางสาวจิราพร แก�วพวง
62053000010 นางสาวกาญจนา สอนทอง
62053000011 นายสิทธิพร พานกุหลาบ
62053000012 นายจักรพงศ� เจริญภักดี
62053000013 นางสาวพิชญา ทองคํา
62053000014 นายทัศน�พล ศรีม�วง
62053000015 นายพชร คําวัน
62053000016 นางสาวชญานิศา นุ�นรักษา
62053000017 นายวสันต� ล�าเริง
62053000018 นางสาวกัลยา ฝ8กบัว
62053000019 นางสาวอนงค�นาฏ ศรีโสภา
62053000020 นายภาณุพงค� เหมพิทักษ�
62053000021 นายพงศธร ตันฮะ
62053000022 นางสาวณัฐธิดา แสนสุภา
62053000023 นางสาวกัญวษา กระจิบทอง
62053000024 นางสาวรพีพรรณ ศิลาโชติ
62053000025 นายพุทธพร โพกิลา
62053000026 นายวัชรินทร� แพงมาก
62053000027 นางสาวสราลี เตชะวรรณพงษ�
62053000028 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิกลีบ
62053000029 นางสาวทิพวัลย� โมคเบ็ญ
62053000030 นางสาวจุฑาทิพย� ฉายาชวลิต
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62053000031 นายยุคล พุดจีบ
62053000032 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภาณินี สุขวิสุทธ์ิ
62053000033 นางสาวจันทร�เพ็ญ น�อยทุม
62053000034 นางสาวณัฐพร มาฆะเซ็นต�
62053000035 นางสาวสุปรียา หิรัญ
62053000036 นางสาวณัชทพัฒน� อารีย�วงศ�
62053000037 นางสาวธนภรณ� ฟูบินทร�
62053000038 นางสาววริศา ดําอินทร�
62053000039 นายสุภัคพงศ� พรหมเอียด
62053000040 นางสาวนันทกานต� พัดเจริญ
62053000041 นายธันยวัฒน� เทพแก�ว
62053000042 นางสาวธัญญลักษณ� นนทนา
62053000043 นางสาวตวงรัตน� คล�ายเดช
62053000044 นายอรรถพล ยืนยง
62053000045 นางสาววิมลภรณ� สุนันตGะ
62053000046 นางสาวชนิตา พันธสูตร
62053000047 นางสาวประภัสสร แมลงภู�
62053000048 นายธีรเดช ขันสะกุ
62053000049 นางสาววรัญญา อ�อมแก�ว
62053000050 นางณัฐชยา พลอยประสงค�
62053000051 นางสาวศิริวรรณ สังข�นวม
62053000052 นางสาวอัญชลี ผินอินทร�
62053000053 นายอนุชิต รอดไกร
62053000054 นายกฤษฎา สุขขวัญ
62053000055 นางสาวพชรจรรย� ศุภะภูรีทิวัตถ�
62053000056 นางสาวพนิดา บุญเจริญ
62053000057 นางสาวอัญชลี อินตา
62053000058 นายอนุชาติ มีทรัพย�
62053000059 นางสาวกฤษณา พลสีขาว
62053000060 นางนิตยา คําจันทร�
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62053000061 นายภัคพล คุณปลื้ม
62053000062 นางสาวรุ�งอรุณ ช�างจันทร�
62053000063 นางสาวนิติยา นนทเลิศ
62053000064 นางสาวลิปLการ� สมันนุ�ย
62053000065 นางสาวศยามล คําเกษ
62053000066 นางสาวอมรรัตน� ดวงรัตน�
62053000067 นางสาวลักษมี ธงซีก
62053000068 นางสาวปวิตรา เพ็งอุดม
62053000069 นายธีรพงษ� วิริยะประกอบ
62053000070 นางสาวพรพิมล จิตละเอียด
62053000071 นางสาวอามิร�า อารยสมัย
62053000072 นางสาวธนวรรณ ศรีสดสุข
62053000073 นางสาวกัตติกา ดอนดีไพร
62053000074 นางสาวหทัยชนก ศิริพรทุม
62053000075 นางจันจิรา ทองลาด
62053000076 นายดวงชีพ กันทะลือ
62053000077 นางสาวภัทรพร คล�ายสมบูรณ�
62053000078 นายภูษณ แสงภู�
62053000079 นางสาวกาญจนา เหลื่อมเพ็ชร
62053000080 นางสาวบุญฑริก จันทรา
62053000081 นางสาวณิกิตาภรญ� รุ�งรัตน�ธวัชชัย
62053000082 นายดลพรรษ ฉิมเอม
62053000083 นางสาวฟารีดา อุดมศรี
62053000084 นางสาวภัททิยา ทองรักจันทร�
62053000085 นายชนายุสพงศ� ผ�องวรรณ�
62053000086 นางสาวน้ําทิพย� จํารัสแสง
62053000087 นางสาวปภาวี จําเริญพานิช
62053000088 นางสาวปนัดดา สิทธิมนต�
62053000089 นางสาวปฏิญญา กลับกลายดี
62053000090 นางสาวฐิติพร เจริญไทย
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62053000091 นายธนาวี กรีวัชรินทร�
62053000092 นางสาวรัฐชา ศิริบุรมย�
62053000093 นางสาวเจนจิรา มีสุข
62053000094 นายแบงค�ชาติ กองป8ญโญ
62053000095 นายทรงศักด์ิ วรรณภีร�
62053000096 นางสาวครองขวัญ สถาปนากรณ�
62053000097 นายวงศกร บัวตูม
62053000098 นายปฐมพร เบ็ญจพร
62053000099 นายวรพล สุขสว�าง
62053000100 นางสาวชฎาพร ผาลา
62053000101 นางสาวบัณฑิตา ศรีเชิดชู
62053000102 นางสาวมาริษา นาคเอี้ยง
62053000103 นายวัฒนา อาละพงค�
62053000104 นางสาวณัฐธิดา วิฑูรย�
62053000105 นางสาวกัญณิช ชนะวณิชย�
62053000106 นายนันทพงษ� แซ�โล�ว
62053000107 นางสาวกนกทิพย� รัตนวงษ�
62053000108 นางสาววัฒณีย� ไชยวิริยะ
62053000109 นางสาวจันทร�มณี คูณชัย
62053000110 นางสาวจริยา หิรัญโท
62053000111 นายนุรซิกรีย� สามะ
62053000112 นางสาวพัชรียา ธัญลักษณากุล
62053000113 นางสาวนรินทร�รัตน� เกณเกษกรณ�
62053000114 นายภานุวัฒน� บุญยรัตน�
62053000115 นางสาวปาลิตา ปLยะรัตน�
62053000116 นางสาวบุปผา ลอยประโคน
62053000117 นายอรรถพล ยังน�อย
62053000118 นางสาวสุดารัตน� มาตะ
62053000119 นางสาวอาสือหมGะ ตือบิงหมGะ
62053000120 นางสาวสุนิสา สายเครือเทพ
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62053000121 นางสาวปุณยวีร� ศิริวรรณ
62053000122 นางสาวสุนารี ปานขาว
62053000123 นางสาวกัญญพัชร วรพรพิพัฒน�
62053000124 นางสาวอัจฉรา บุญเกิด
62053000125 นางสาววารุณี มุสิกวัตร
62053000126 นายณัฐพล แฝงกระโทก
62053000127 นางสาวศรีสุธา กกประโคน
62053000128 จ.ส.อ.หญิงปLยะพร รอดทรัพย�
62053000129 นายปฏิวัฒน� ภูขาว
62053000130 นายธนภัทร วรมุกสิก
62053000131 นางสาวสิรินาถ สนอุป
62053000132 นางสาวฉัตรกมล อะทะวงศา
62053000133 นายดวง หวังแหวกกลาง
62053000134 นางสาวเนตรชนก บุญศรี
62053000135 นายธีรภัทร เข้ียวด�วง
62053000136 นางสาวชุติมา สีดาโคตร
62053000137 นางสาวป8ทมาวรรณ พรหมยานนท�
62053000138 นางสาววิภาวรรณ หอมบุญมา
62053000139 นายบดินทร� อินทรัศมี
62053000140 นายเสกข� เฉลิมพงษ�
62053000141 นางสาววิลัยลักษณ� บุญใจ
62053000142 นายลิขิต ป8นชื่น
62053000143 นางสาวศุจินธรา เมืองสง
62053000144 นางสาววรรณวิไล นามวงศ�
62053000145 นายกรกช อินทร�อ่ํา
62053000146 นางสาวดลณพร จันทอุทัย
62053000147 นางสาวรัตนวลี สุตจิตโต
62053000148 นางสาวนริสรา เพ็ญเนตร
62053000149 นายธนภูมิ แก�วกําแพง
62053000150 นางสาวชุลีนุช มีลาภ
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62053000151 นายจักรพันธ� คงสง
62053000152 นายณัฐวุฒิ ธรรมป8ญญา
62053000153 นางสาวพัชรีญา สายคํากอง
62053000154 นายภุชงค� อนันตวัฒน�
62053000155 นางสาวภนิดา อัมพรพงศ�
62053000156 นายอฏิรุจ รัตนบุระ
62053000157 นางสาววรางคณา หินขาว
62053000158 นางสาวกฤษณรักษ� จูมเกตุ
62053000159 นางสาวธรัตติยา แสงชมภู
62053000160 นางสาวเจนจิรา เทตินน้ํา
62053000161 นางสาวน้ําเพชร แก�ววิลัย
62053000162 นายศุภนิมิต แสนสุพันธ�
62053000163 นางสาวอารีรัตน� ชูชีพ
62053000164 นางสาวอารยา ถนอมวงศ�
62053000165 นายกัมปนาท ชูเชิด
62053000166 นางสาวรุ�งทิวา คุ�มคง
62053000167 นางสาวปาริชาต วัชนศรี
62053000168 นายจิรวัฒน� ดาวมณี
62053000169 นายภัทรวุธ วรวะไล
62053000170 นายมฆวัต กัลปพฤก
62053000171 นายตวงศักด์ิ สุระวดี
62053000172 นางสาวปาณิสรา พรหมเลิศ
62053000173 นางสาวจิรัฐติกาล แก�ววรา
62053000174 นายชัชวาล คงแจ�ง
62053000175 นางสาวนภัสวรรณ เจียนระลึก
62053000176 นางสาวรจนา บุญเชิด
62053000177 นางสาวฐิติรัตน� หม�อชัยวงค�
62053000178 นางสาวสิริกัลยา วงษ�ลา
62053000179 นางสาวพรพิมล กิติสาย
62053000180 นางสาวกนกพิชญ� เจริญการ
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62053000181 นายไพบูลย� พลชนะ
62053000182 นางสาวเรไร เจตนา
62053000183 นางสาวสุภาวดี กองหนูเพ็ชร�
62053000184 นายอนิวัช กกสันเทียะ
62053000185 นางสาวสมฤดี คําใส
62053000186 นายวัชรพล เหมืองจา
62053000187 นางสาวมัลลิกา แสงพารา
62053000188 นางสาวพรทิพย� ทองชื่น
62053000189 นางสาวพาณิภัค แก�วดํา
62053000190 นางเสาวลักษณ� แก�นสาร
62053000191 นายอดินันท� เจะตีแม
62053000192 นางสาวอําภา ไวยพัฒน�
62053000193 นายพีรวีร� ระดีวงษ�
62053000194 นางสาวณัฐธิดา ไหมแก�ว
62053000195 นายธนพจนกร ดีรักษา
62053000196 นางสาวจุรีพร ดวงภักดี
62053000197 นางสาวน้ําทิพย� ธารวิจิตร
62053000198 นายภานุพัฒน� อัมพรมหา
62053000199 นายอธิพงษ� อํานวย
62053000200 นายอาริฟ หามะ
62053000201 นายธรรมวิทย� เกียรติสมกิจ
62053000202 นางสาวเพ็ญพิชชา แห�วเพ็ชร
62053000203 นางสาวนรารัตน� ดอนสันเทียะ
62053000204 นางสาวซูฮัยณีย� เจGะเด็ง
62053000205 นายวัชรายุทธ ฟ8กม่ัง
62053000206 นายสรวีย� ทองหว�าง
62053000207 นางสาวสุรีรัตน� จันสะดี
62053000208 นายกิตติภพ ศรีพิมาน
62053000209 นางสาวมนัญชยา ภควัตมานพ
62053000210 นางสาวศุภมาส เทียบขุนทด
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62053000211 นางสาวพิมนภัส จรุงวนาลี
62053000212 นางสาวฦาทิตา ชัยไพบูลย�
62053000213 นายพุทธชาติ จินโจ
62053000214 นางสาวปาณิศา เหล็กขํา
62053000215 นางสาวจารุวรรณ ทองสุข
62053000216 นางสาวกัลยกร สุตาโย
62053000217 นางสาวสุธิดา ขอดเตชะ
62053000218 นายจักรี บุญวิทยา
62053000219 นางสาวชฎาพร น�อยสุ
62053000220 นางสาวรัตนากร จันทร�แปQน
62053000221 นางสาวสริตา ดําดิน
62053000222 นายญาณภัทร หิรัญสาย
62053000223 นางสาวลักขณา ทุ�งตากแดด
62053000224 นางสาวปภาวรินทร� เหมือนวิไล
62053000225 นางสาวปLยาพัชร รอดแย�ม
62053000226 นางสาวยอรุ�ง ยอดอุดม
62053000227 นางสาวกนกภรณ� ย้ิมละไม�
62053000228 นางสาวภัทรธิดา เลื่อมสําราญ
62053000229 นายณรงค�ชัย โกมลช�อมาลี
62053000230 นายกฤษฎา กิจธุระวาณิช
62053000231 นางสาวรุ�งทิพย� เขตสกุล
62053000232 นางสาววรารัตน� หมอยาดี
62053000233 นางสาวสาลินี รัตนวิจิตร
62053000234 นางสาวภัทรนันท� ชินธนกิจ
62053000235 นางสาวสาวิตรี สรศรี
62053000236 นายนิรุตต์ิ โปทะป8ญญา
62053000237 นางสาวขนิษฐา พุกพันธ�จันทร�
62053000238 นางสาวอริสา คําบัวภา
62053000239 นายนิติภัทร โล�ห�สุวรรณ
62053000240 นางสาววลัญช�รัช อุบลสุข
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62053000241 นางสาวประวีณ�นุช เปลี่ยนโมฬี
62053000242 นายพชร บินลอย
62053000243 นายสิทธิรักษ� สาวหยุด
62053000244 นางสาววิชุดา คําลํา
62053000245 นางสาวมาริสา หลีน�อย
62053000246 นางสาวอัญญรัตน� ทาบุเรศ
62053000247 นางสาวมนัสยา ศรีคํา
62053000248 นางสาวจตุพักตร� ทองดี
62053000249 นายณัฐวุฒิ เจียมมะเริง
62053000250 นางสาวเกวลิน รัตนวาร
62053000251 นายนพดล ยาใจ
62053000252 นายถนอมศักด์ิ เนื่องโนราช
62053000253 นายสุทน ทิมจีน
62053000254 นายธวัชชัย อรุณเจริญ
62053000255 นางสาวเจนจิรา เริ่มมีสุขสันต�
62053000256 นางสาวพลอยปภัส นรอ�อน
62053000257 นางสาวสุนันธิณี ห�วงมิตร
62053000258 นายอนุชา บุญช�วย
62053000259 นายอิทธิพล เรืองศักด์ิประชา
62053000260 นายจักรกฤษ วงษ�สรยา
62053000261 นายณัฐวัตร วะสิโน
62053000262 นายธนานันต� แก�วดี
62053000263 นายขจรศักด์ิ วีระวงศ�
62053000264 นางสาวจิตราพร สมานไทย
62053000265 นางสาวกุลธิดา สงสาร
62053000266 นางสาวจุฑารัตน� ถาวรสถิตย�
62053000267 นางสาวเกษฎาพร สละ
62053000268 นางสาวชุติมา วันทะยา
62053000269 นางสาวอรชา อาชาพานิช
62053000270 นางสาวนัฐภรณ� บุญมาก
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62053000271 นางสาวพิชญ�ศุจี ประทุมพงษ�
62053000272 นางสาวฐิติมา ฤทธิชัย
62053000273 นางสาวสุนิตา แย�มใหญ�
62053000274 นางสาวสุรางค�รัตน� คําแหง
62053000275 นายวุฒิชัย บัวใหญ�
62053000276 นางสาวลลิตา บุญรอต
62053000277 นางสาวกนกพร มาอยู�
62053000278 นางสาวกัญฐณา ทรวงชัย
62053000279 นายณัฐวุฒิ พุทธพฤกษ�
62053000280 นางสาวผุย วิภักดีรัตนมณี
62053000281 นางสาวจันจิรา ซ�อนภู�
62053000282 นางสาวปภาวรินท� ภูทอง
62053000283 นายศรชัย ช�วยสถิตย�
62053000284 นายอุทัย หิงสันเทียะ
62053000285 นางสาววรฤทัย ทุคหิต
62053000286 นางสาวสุธิดา เสียงเพราะ
62053000287 นางสาววัลลา สงวนหงษ�
62053000288 นางสาวพักตร�ศิริ ฉาไธสง
62053000289 นางสาวภัสราภรณ� หลงนิยม
62053000290 นายจิรทีปต� วงค�ขุนสาย
62053000291 นางสาวโยธกา ต๋ันชุ�ม
62053000292 นางสาวสุวัฒณา สิงหจูฑะ
62053000293 นายรัชพงษ� ชาติตํานาญ
62053000294 นางสาวมุกดารัตน� หล�วนพานิช
62053000295 นายรงค�รวี วาณิชวิวัฒน�
62053000296 นางสาวสุพรรษา ทองโสภา
62053000297 นางสาวนุชาดา ตันประยูร
62053000298 นางสาวดวงกมล บัวประทุม
62053000299 นางสาวนิตยา จํานงค�ศิลปT
62053000300 นางสาวธารินี พุฒจันทร�
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62053000301 นางสาววิภาพร ทองอยู�
62053000302 นายกรกช ตระกูลจึง
62053000303 นางสาวหทัยรัตน� วรรณา
62053000304 นางสาววาสนา ภักดีบุญ
62053000305 นางสาวอารดา เพ็งหนู
62053000306 นายพงศ�พล เชียงมณี
62053000307 นายสุทธิพงค� บุญพันธ�
62053000308 นายพีรนันท� พลวิเศษ
62053000309 นายสยามรัฐ เกตุรัตน�
62053000310 นางสาวณัฏฐ�ชุดา กอบสุขกุลเสฏฐ�
62053000311 นางสาวลลิตภัทร สมใจ
62053000312 นางสาวสุภาวดี เสฏฐพิทักษ�
62053000313 นางสาวทิพยวัลย� มากล�อม
62053000314 นางสาวรณาพร สุป8ด
62053000315 นางสาวสิริลักษณ� นาคเกลี้ยง
62053000316 นางสาวเมทินี เทียมคํา
62053000317 นางสาวพรไพรินทร� ชุ�มกลิ่น
62053000318 นายเทพฤทธ์ิ อําไพสัมพันธกุล
62053000319 นางสาวรวินภร นิโครธานนท�
62053000320 นายวชิรวิทย� ขอสืบ
62053000321 นางสาวณัฐธิดา มาศเสม
62053000322 นายภานุพงษ� แก�วกัน
62053000323 นางสาวจันทร�จิรา คงเจริญ
62053000324 นางสาวสุวิมล สอนสุข
62053000325 นางสาวพัชราภรณ� สิงมาดา
62053000326 นางสาวธัญญารัตน� เมฆสวี
62053000327 นางสาวดารารัตน� ช�างจันทร�
62053000328 นายวรชน แสงประจักษ�
62053000329 นายอาริฟ เจะปอ
62053000330 นายศิรินยะ สุริยะ
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62053000331 นางสาวมลิศฏาญ� คงศาศวัต
62053000332 นางสาวจันจิรา ทองมูล
62053000333 นายณัฐพล เปลื้องเจริญผล
62053000334 นางสาวอุไร คนงาม
62053000335 นางสาวบุณยานุช สิทธิศร
62053000336 นางสาวพันธวีร� มะโนวรรณา
62053000337 นางสาววราภรณ� สุภเดช
62053000338 นางสาวฉัตรฐิตาภรณ� ชลูด
62053000339 นางสาวนัทธมน จิตรถ่ิน
62053000340 นางสาวจีรวรรณ จันทร�พยับ
62053000341 นางสาวศิรินันท� อินทร�นาง
62053000342 นายพิชญ� เจริญรัมย�
62053000343 นางสุพัตรา บุตะเคียน
62053000344 นางสาววราวรรณ ธนูรักษ�
62053000345 นายธนิก อนุรักษ�
62053000346 นางสาวนัฐสุดา พัดทอง
62053000347 นางสาววาสิรินทร� ศิริทราทิตย�
62053000348 นางสาวสิริภากร สระทองจันทร�
62053000349 นายอาทิตย� คงศรี
62053000350 นางสาวณัฐริกา ประกอบแสง
62053000351 นางสาวนุชนารถ ทองคับ
62053000352 นางดารุณี ธะนะวงศ�
62053000353 นางสาวสุณิสา สุยะใจ
62053000354 นางสาวนัฐกฤษตา พัฒนา
62053000355 นางสาวเสาวลักษณ� ล�วนฤทธ์ิ
62053000356 นางสาวประภาศรี จันทร�ทรง
62053000357 นางสาวสุนิศา วงชมภู
62053000358 นางสาวมุขประกาย อ�วมผึ้ง
62053000359 นางสาวภัณฑิรา เฉลยไตร
62053000360 นางสาวภัคค�ศรัณ ร�วมวงษ�
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62053000361 นางสาวมินตรา บุณยเลขา
62053000362 ว�าที่ร�อยตรีธีรวงศ� วังศพ�าห�
62053000363 นางสาวอัญชนาธร คงถาวร
62053000364 นายกัมปนาท นาลาด
62053000365 นางสาวกัลยาณี คําน�อย
62053000366 นางสาวอรุณี จันทร�มณี
62053000367 นายธาดา แซ�เล�า
62053000368 นางสาวอภิชญา รุ�งเรือง
62053000369 นางสาวป8ทมา เชาวน�เกษมสุนทร
62053000370 นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร�
62053000371 นางสาวจุฑามาส แสงชมภู
62053000372 นางสาวธาราทิพย� ราชยะ
62053000373 นางสาวอมราภรณ� เจริญย่ิง
62053000374 นายเกษมศักด์ิ ศรินทุ
62053000375 นางสาวจิตรลัดดา นGะทิพย�
62053000376 นายเฉลิมฤทธ์ิ ข�ามสมุทร
62053000377 นายกฤษณะ พานทอง
62053000378 นางสาวจิราวรรณ สันตะ
62053000379 นางสาวธนัญชนก ไชยภักด์ิ
62053000380 นายอํานาจ แช�มช�อย
62053000381 นางสาวหนึ่งฤทัย คําแสนตอ
62053000382 นางสาวณัฐวรรณ กุศลวัฒนะ
62053000383 นายณัฐพันธุ� รักขิโต
62053000384 นางสาวอโนธยา เณรจิบ
62053000385 นางสาวณภัค หิรัญวัฒนากร
62053000386 นายเอกศิษฏ� ศรีวรานันท�
62053000387 นางสาวสุมิตรา บุญราศรี
62053000388 นางสาวพิจิตรา วาระพรประเสริฐ
62053000389 นายชัยพิพัฒน� ศรีลิพิน
62053000390 นางสาวนลินนิภา ใสศรัทธา
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62053000391 นายนทีทัศน� คงจีระ
62053000392 นางสาวสราลักษณ� โชติรโส
62053000393 นางสาวพรพนา สวัสดี
62053000394 นายชยาพัฒน� พุธินาถวรางค�กูล
62053000395 นางสาวพิยดา ธนวัฒน�พัชร
62053000396 นางสาวรุ�งทิวา มาลา
62053000397 นายพุฒิพงศ� ผาสุข
62053000398 นายจิตรพล อินทร
62053000399 นายสรศักด์ิ มาติวงศ�
62053000400 นางสาวสุรัสวดี คุ�มตระกูล
62053000401 นางสาวภคมน อองเจียรี
62053000402 นายเกียรติศักด์ิ บุญจันทร�
62053000403 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน�
62053000404 นางสาวกัญญาณี คําสิงห�
62053000405 นางสาวมานิตา เจริญแท�
62053000406 นางสาวกฤษดา บุญน�อย
62053000407 นายพิริยะ ก�านอินทร�
62053000408 นายเวชนัทธี เฉียวเฉ�ง
62053000409 นางสาวกมลพรรณ ตาปLUวเครือ
62053000410 นายณัฐดนัย ทวีแสง
62053000411 นางสาวนราภรณ� สาระเจริญ
62053000412 นางสาวชิชญา เชื้อเถาว�
62053000413 นางสาววานิสสา ศรีสมบัติ
62053000414 นางสาวชนิตา ประสพพานิช
62053000415 นางสาวณัฐธยาน� ไกรเภา
62053000416 นายคเณศ จงฤาชา
62053000417 นางสาววัลยา จันทร�ดํา
62053000418 นางสาวมนลดา กุมภะ
62053000419 นางสาวณิชกมล เมธาวรวีรกุล
62053000420 นางสาวธัญกัญจน� ชมภูเสน
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62053000421 นางสาวสุดารัตน� แอ�นไธสง
62053000422 นางสาวศิริประภา ทรัพย�สิน
62053000423 นางสาวกัลยา ภักดีคํา
62053000424 นางสาววรรวิสา ขันธสร
62053000425 นางสาวสุนารี งามวงค�
62053000426 นายเสกสรร ป8ญจะ
62053000427 นางสาวณฐพร ศรีม�วง
62053000428 นางสาวนูรไอยนี เจGะเตGะ
62053000429 นายณัฐพล สีบุญลํา
62053000430 นางสาวกฤษณา หยาดคํา
62053000431 นางสาววิภาวรรณ เกิดเขาทะลุ
62053000432 นางสาวสุณิสา ปริโยทัย
62053000433 นางสาวณัฐรัตน� ใจสบาย
62053000434 นางสาวพจนาตย� โอฬารศิริกุล
62053000435 นางสาวธิดารัตน� วีระนันท�
62053000436 นางสาวอรพินธ� พวงทอง
62053000437 นางสาวศศิมา สุ�มสม
62053000438 นางวัชราวลี ธงไชย
62053000439 นางสาวชนิภรณ� พุ�มจําปา
62053000440 นางสาวสุพรรษา ท�อนทอง
62053000441 นายพงษ�สิทธ์ิ แก�วโต
62053000442 นางวัชรินทร� แซ�เตาะ
62053000443 นางสาวพรทิพย� มณีงาม
62053000444 นางสาวพิกุลแก�ว อาจสาลี
62053000445 นายปLยะ อุดทา
62053000446 นางสาวกานต�พิชชา สํารวมจิต
62053000447 นางสาวขวัญฤทัย ชลารักษ�
62053000448 นางสาวสุกัญญา สง�าหวัง
62053000449 นายธนาพล วะเกิดเปQง
62053000450 นายศุภดิศ ปQอมภู�
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62053000451 นายชนกร เครือวงค�
62053000452 นางสาวสุนันเทพ ปานะโปย
62053000453 นางสาวยุพิน หอมหวล
62053000454 นางสาวพัชรพรรณ คิดเห็น
62053000455 นางสาวกรกช นุชิตภาพ
62053000456 นางสาวศศิธร ศรีทวีพร
62053000457 นางสาวชุตินันท� บุตรโสภา
62053000458 นางสาวกุลธิดา เหมือนนาค
62053000459 นางสาววิไลวรรณ ชูป8Vน
62053000460 นายประเสริฐศักด์ิ ด�วงประเสริฐ
62053000461 นางสาวศศิวิมล จะนะจินา
62053000462 นายสุริยา อรุณนัฎ
62053000463 นางสาวนพรัตน� โพธ์ิเผือก
62053000464 นางสาวณัฐกุลพรภัสร� พยัคฆพล
62053000465 นางสาวฐิติมา บัวแก�ว
62053000466 นางสาวรดา ศรีศักดา
62053000467 นางสาวกฤตชพร เลาหมี
62053000468 นางสาวสวรินทร� พานิชวัตร�
62053000469 นายสิทธารถ ทั่งแสง
62053000470 นางสาวพีรยา ปานกลาง
62053000471 นางสาวลิปLการ� ขวัญทอง
62053000472 นายสุริยา สากล
62053000473 นางสาวอุไรวรรณ หารทวี
62053000474 นางสาวกาลัญWุตา เจริญนาน
62053000475 นายพงศกร สุขเลิศ
62053000476 นางสาวกาญจนาภรณ� เสริฐเลิศ
62053000477 นางสาวภรณ�นิภา ทิพย�ชาญ
62053000478 นางสาวพัชราภา คงดี
62053000479 นายธนภัทร� จันทร�เกตุ
62053000480 นายอธิพงศ� ศิริมังคละ
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62053000481 นายอธิป สอาดล�วน
62053000482 นายนัทธพงศ� พรมสําลี
62053000483 นางสาวนาถยา ผิวอ�อน
62053000484 นายกิตติศักด์ิ วิทิยา
62053000485 นางสาวไพลิน นิลออ
62053000486 นางสาวสุพรรณี โง�วซุ�นเฮง
62053000487 นางสาวพิชชาพร สุธรรมมาจารย�
62053000488 นางสาวสุรัตนา สมผล
62053000489 นางสาวนิศารัตน� เปลื้องศรีรัมย�
62053000490 นางสาวกรพินภรณ� มณีน�อย
62053000491 นายเมธาสิทธ์ิ เซ็งมา
62053000492 นายมงคล เขามะหิงษ�
62053000493 นางสาวหัถยา ปองความดี
62053000494 นายอรรถวิทย� ผลาเหิม
62053000495 นางสาวณัฐวลัญช� วงค�น�อย
62053000496 นางสาวเสาวคนธ� พรมไชยวงค�
62053000497 นางสาวจีรกร ซ�อนกลิ่น
62053000498 นางสาวกวินนา สินารักษ�
62053000499 นางสาวปรียาภรณ� พิมเสนา
62053000500 นางสาวธิวากร นิยมสูต
62053000501 นางสาววนิดา ทองมาเอง
62053000502 นางสาวภัทรวดี รัตนรังษี
62053000503 นางสาวกวินตรา อินทรชาติ
62053000504 นางสาวนฤมล กลิ่นขจร
62053000505 นางสาวอภิญญา สุธรรมา
62053000506 สิบเอกหญิงภักดีพร พรมีฤทธ์ิ
62053000507 นางสาวสุภาพร สัมโย
62053000508 นายพัชรพล ไพบูลย�รัตนานนท�
62053000509 นางสาวนาทชนก ผ�านสุวรรณ
62053000510 นางสาวจันทร�สุดา ขันแกล�ว
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62053000511 นางอภิญญา เมืองประชา
62053000512 นางสาวรติพร จันทร�ไพร
62053000513 นางสาวสุนิสา ขวัญทอง
62053000514 นางสาวพรรษา พานทอง
62053000515 นางสาวณัฐมน อยู�ถาวร
62053000516 นางสาวพิมพ�ชนก ออมทรัพย�ทวี
62053000517 นายพงษ�สวัสด์ิ ป8ดดาห�
62053000518 นางสาวกัญปภาณณัฏฐ� มากอินทร�
62053000519 นางสาวนพเกล�า วงศ�เส็ง
62053000520 นางสาวกัญจน�นิชา อัครนิธิกานต�
62053000521 นางสาวสาวิตรี สร�อยระย�า
62053000522 นางสาวกัลยา ฉวีนวล
62053000523 นางสาวณัฐภิญญา ป8นโพธ์ิ
62053000524 นายพงษ�เทพ วงษ�ชมภู
62053000525 นางสาวอาริตา เมธาธิคุณ
62053000526 นางสาวราตรี เผ็งเหลา
62053000527 นายธัญญะบุรณ� นุชสุภาพ
62053000528 นายเกรียงไกร อาภาสราวุฒิ
62053000529 นายธีรศักด์ิ แก�วท�าแค
62053000530 นางสาวชลาลัย ออประเสริฐสอน
62053000531 นางสาวพลอยพรรณ ภูมิวัฒนานนท�
62053000532 นายศิวกร วิเศษอักษร
62053000533 นางสาวศรสวรรค� สิทธิชัย
62053000534 นางสาวกรองกาญน� ผเด็จพล
62053000535 นางสาวชนากานต� พวงทอง
62053000536 นางสาววรกมล ภุมรินทร�
62053000537 นายกฤษฎา เกตุพันธ�
62053000538 นางสาวน้ําฝน ขุมขํา
62053000539 นายปLยพัทธ� นานช�า
62053000540 นางสาวรติพร อัครโชติกุล
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62053000541 นางสาวกุลธิดา โพธ์ิทองคํา
62053000542 นายกนก โชติช�วง
62053000543 นางสาวประวีณ�นุช แสงจันทร�
62053000544 นางสาวนิตยา ลักขะณา
62053000545 นายมงคล นวมหอม
62053000546 นางสาวศิริลักษณ� นิยมชัย
62053000547 นายณัฐพล วันดีรัตน�
62053000548 นายธีรวัฒน� พืชผล
62053000549 นางสาวฐานุตรา ลาน้ําเที่ยง
62053000550 นายสราวุธ วิบุลศิลปT
62053000551 นางสาวทัณฑิกา ครองยุติ
62053000552 นางสาวพัตร�พิมล อ�อนจีน
62053000553 นางสาวปทุมรัตน คําจองคํา
62053000554 นายนัฐวุฒิ สุทธิธรรม
62053000555 นายพงศ�รพี กิตติกุลเพ่ิมสิน
62053000556 นางสาวภัฑราภรณ� ดําเนินกิจ
62053000557 นางสาวจิดาภา แกสมาน
62053000558 นายสิทธิศักด์ิ พรมศร
62053000559 นายธานี คงตาก
62053000560 นายประดิษฐ� มารื่น
62053000561 นายอิทธิพงษ� บุญคํา
62053000562 นางสาวมธุรส อุป8ญญ�
62053000563 นางสาวศศิปะภา โคตะชัย
62053000564 นางสาววิลาสินี อัครรังสิกุล
62053000565 นางสาวทัศนีย� สิงห�ธนะ
62053000566 นางสาวจิตตรา ธุมาลา
62053000567 นางสาวชุติกาญจน� บุญเพ็ญ
62053000568 นายศุภณัฐ ชุ�มอินจักร�
62053000569 นางสาววรรณาพร ตรงดี
62053000570 นางสาวนริศรา เสริมศรี
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62053000571 นางสาวธวัลรัตน� ทําทอง
62053000572 นางสาวพัชรพรรณ บุญแท�
62053000573 นายจิตติภัทร เฉลิม
62053000574 นางสาววาสิตา บํารุงสุนทร
62053000575 นางสาวฑิตฐิตา ป8Vนเงิน
62053000576 นางสาวกชพรรณ ลอสวัสด์ิ
62053000577 ว�าที่ร.ต.หญิงพรพิมล แก�วผล
62053000578 นายปLยะวิทย� เต็มสอาด
62053000579 นางสาวณวพร สังข�วงษา
62053000580 นางสาวสุวิมล สุรเมธี
62053000581 นางสาวดาริณี นวลศิริ
62053000582 นายทศพร สิงห�เขียว
62053000583 นางสาวกัญญกาญจน� เต็มยอด
62053000584 นางสาวสุภัสสรา ภาราศรี
62053000585 นางสาวธิดาวรรณ อุนาพรม
62053000586 นางสาวสิริพร อุดมดัน
62053000587 นางสาวอรกานต� สมมิตร
62053000588 นางสาวป8ญญวัฒน� อะโสโก
62053000589 นายบุณยกิตติ สุขโข
62053000590 นางสาวประภัสสร โกสิงห�
62053000591 นางสาวสาริศา มาลาวงษ�
62053000592 นางสาวพรญาณี กุลบ�าง
62053000593 นายศุภกร เกียรติศักด์ิโสภณ
62053000594 นางสาวกมลรักษ� พิมพ�เพ็ชร
62053000595 นางสาวชลดา แตงสี
62053000596 นางสาวเกศินี บุญสะอาด
62053000597 นายมณัฐพงษ� พละสุข
62053000598 นางสาวปLยนันท� บุญประกาศิต
62053000599 นางสาวลัดดาวัลย� ขันสิงห�
62053000600 นางสาวมุฐิตา ปุณณศิริกุล

หน�า 20 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053000601 นางสาวอัญชลี แก�วอินตา
62053000602 นางสาวกรวรรณ แสงสุบิน
62053000603 นางสาววาสนา ชิราพร
62053000604 นางสาวนริศรา เผ�าชู
62053000605 นายสมชาย สายทอง
62053000606 นางสาวนงลักษณ� ใจไทย
62053000607 นางสาวมณีรัตน� ณัฐธัญญา
62053000608 นางสาวกฤชษา พิมลศิริ
62053000609 นางสาวอุทุมพร น�อยเรือน
62053000610 นายณัฐพงษ� ณัฐพงศ�สิริ
62053000611 นายวิฑูรย� พิมพ�ศิริ
62053000612 นางสาวเสาวภา ชลธารกัมปนาท
62053000613 นางสาววรนาถ ผุสดี
62053000614 นายพิพัฒน�พล วงษ�บุตรรอด
62053000615 นางสาวโสภิตา ตุลาผล
62053000616 นายพรศรี ผดากาล
62053000617 นายศุภสิทธ์ิ บํารุงจิตร
62053000618 นางสาวอมรศรี ปQอมเปXยก
62053000619 นายอภิสิทธ์ิ สุทธินนท�
62053000620 นางสาวพรรณิภา อยู�สุขศรี
62053000621 นางสาวจินตนา ตาดต�าย
62053000622 นางสาวอัญชลิกา หลิมนุกูล
62053000623 นางสาวปาจารีย� ช�วยบุญ
62053000624 นางสาววัชรี วังชาวนา
62053000625 นายสุริยา ชัยเมืองชื่น
62053000626 นางสาวเสาวลักษณ� สกุณา
62053000627 นางสาวศิรินทิพย� รุ�งจินดารัตน�
62053000628 นางสาวกัญจน�พร เกตุมา
62053000629 นางสาวแพรพรรณ เชื้อทอง
62053000630 นางสาวเปรมฤดี ปลื้ม
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62053000631 นายวัชรพงษ� ผลไพบูลย�
62053000632 นางสาวช�อผกา อินทอง
62053000633 นางสาวนภชลัม คัมภีระ
62053000634 นายวุฒิโชค แสงวัง
62053000635 นางสาวณิชารีย� สามหงษ�
62053000636 นางสาวสิรีธร สมมงคล
62053000637 นายจีราวัฒน� มาศประเสริฐสุข
62053000638 นางสาววิภาวี เหลืองชมพู
62053000639 นางสาวจุลัยวรรณ บุญชํา
62053000640 นางสาวปาริชา พรพัฒนานิคม
62053000641 นางสาวมัลลิกา แก�วนาค
62053000642 นางสาวณัฐณิชา ศรีนา
62053000643 นายธนาวุธ หนักเกิด
62053000644 นางสาวธนวัณ อินทชื่น
62053000645 นายมนูญ ป8ดถาวะโร
62053000646 นางสาววฤณดา หวังธาตวากร
62053000647 นายภากร นวลพรหม
62053000648 นางสาวจุฑารัตน� ฤกษ�ยาม
62053000649 นางสาววัลลียา วาหะรักษ�
62053000650 นายปริญญา แก�วเขียว
62053000651 นางสาวนุชรินทร� สินธุโคตร
62053000652 นายวชิรวิทย� คีรีวัลย�
62053000653 นางสาวศิริวรรณ ดวงหะคลัง
62053000654 นายวัชรินทร� อยู�แก�ว
62053000655 นางสาวนันทิณี ถวิลวงษ�
62053000656 นางสาวปนัดดา เพ็ชรดี
62053000657 นายกฤติกร สิริวรพาส
62053000658 นางสาวณัฐภัทร ผลานันทนิท
62053000659 นางสาวปาริชาติ เมืองกุดเรือ
62053000660 นายอํานาจ ชินวงษ�
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62053000661 นางสาวชลธิชา แก�วนํา
62053000662 นางสาววิรัญญา จิรกิจธนา
62053000663 นายบุญเพชร แก�วมาลา
62053000664 นายอิศรา ย้ิมขลิบ
62053000665 นายถิรายุ สุจิตต�อมรพันธุ�
62053000666 นางสาวดาริสา ขจรนาม
62053000667 นายนัฐวัฒน� รัตนบุรี
62053000668 นางสาวอมรพี ป8จจัย
62053000669 นางสาวปLยาพร ไกยลุน
62053000670 นายประดิษฐ� เลิศป8ญญา
62053000671 นางสาวธิดาพร ครองยุติ
62053000672 นางสาวสุรีรัตน� ใจหาญ
62053000673 นางสาวมนัสชนก อ�วมแจ�ง
62053000674 นางสาวอัญชนากร แก�วเกตุ
62053000675 นางสาวณัฏฐ�ชุดา ภูวยานนท�
62053000676 นายภูมิพัฒน� สิริธนาธิรัชต์ิ
62053000677 นางสาวนิภาพร ฆ�องพาหุ
62053000678 นายสนกรานต� หน�อทอง
62053000679 นายวรพล อุตมูล
62053000680 นางสาวพัชรินทร� ก�อแก�ว
62053000681 นางสาวเบ็ญจางค�ทิพ ปริต
62053000682 นายไกรสร เสือโต
62053000683 นางธนิดา เอกรังษี
62053000684 นางสาววริดา สายสุคนธ�
62053000685 นางสาวจิราวรรณ แฝงสีดา
62053000686 นายทวิชากร ขุนภักดี
62053000687 นางสาวปวันรัตน� ขันชะลี
62053000688 นางสาวศิรภัทร วิเชียร
62053000689 นางสาวนฤมล โพธ์ิศรี
62053000690 นางสาวธัญพร ธงภักด์ิ
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62053000691 นายธีรพล เสมคํา
62053000692 นางสาวทิพรดี กันทะชมภู
62053000693 นายธีราพิเชฐ� ลิ้มเพชรชัยกุล
62053000694 นางสาวณิชนันท� ประสพ
62053000695 นางสาวปริยฉัตร ใจชิน
62053000696 นายโกเมศ พร�าวเอียด
62053000697 นางสาวชุลีพร ศิริพันธ�
62053000698 นางสาวชฎาภรณ� เกตุแย�ม
62053000699 นางสาวสุธิดา ท�าสาคร
62053000700 นางสาวเรวิกา บุญทวี
62053000701 นางสาวสุชาดา จามชาติ
62053000702 นางสาวณัฐยา เทพสาร
62053000703 นางสาวรวินทรา จิรวัฒน�จรรยา
62053000704 นางสาวชญาธร บวรวชิรกุล
62053000705 นายกิตติศักด์ิ ธนะวีระวงศ�
62053000706 นางสาวพันธรัตน� สร�อยเสนา
62053000707 นางสาวจิตตกาญจน� สมจันทรา
62053000708 นางสาวกรรณิการ� สายแปง
62053000709 นางสาวนงนุช เทพชู
62053000710 นายณัฐภูมิ เหล�าพานิช
62053000711 นางสาวธัญลักษณ� ไชยสิน
62053000712 นางสาวณัฐริกา กล�วยไม�เจริญ
62053000713 นายทวีศักด์ิ สุวรรณโชติ
62053000714 นางสาวสาวิตรี บุญพร
62053000715 นางดวงรัตน� รักษาคม
62053000716 นายกรกช ไพจิตกุญชร
62053000717 นางสาวอุทุมพร คมขํา
62053000718 นางสาวยุพาวรรณ แสงโสดา
62053000719 นางสาวพิรญาณ� วิเศษ
62053000720 นายสลักภพ ชุมป8ญญา
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62053000721 นางสาวเกษฎาภรณ� ธรรมคะโล
62053000722 นายพิพัฒน� จันทรแสง
62053000723 นางสาวสายศินีย� วงษ�พินิจ
62053000724 นางสาวมินตรา บุญเรือน
62053000725 นางสาวกัญญารัตน� พิมพ�เกษม
62053000726 นางสาวจีราวรรณ ธังดิน
62053000727 นายชาตรี สารมิตร
62053000728 นายกิตติชาติ ชากัน
62053000729 นางสาวรติมา ปราบภัย
62053000730 นางสาววิริศรา กิจพิทยาฤทธ์ิ
62053000731 นางสาวสุพัตรา กิจพฤกษ�
62053000732 นางสาวสุดารัตน� กัญญาพัน
62053000733 นางสาววิมาลา เมืองโคต
62053000734 นางสาวรัตนาภรณ� ลาภเพ่ิมพูลย่ิง
62053000735 นางสาววรัญญา เวียงคํา
62053000736 นางสาวพัชรินทร� อิ่มเอม
62053000737 นางสาวลภัสรดา มังคลาด
62053000738 นางสาวนาตยา พุทธสอน
62053000739 นายฐิติวัชร� นาแด�
62053000740 นางสาวใจดาว สุทธิรักษ�
62053000741 นายสิรภพ เนติวิเชียร
62053000742 นางสาวพรพรรณ จิตบํารุงธรรม
62053000743 นางสาวณิชา เกตุงาม
62053000744 นางสาววรรณวีร� ทับศรีนวล
62053000745 นางสาวชฎาภรณ� กําแพงแก�ว
62053000746 นายทนงศักด์ิ สายสุคนธ�
62053000747 นายธนกร ค�าขายกิจธวัช
62053000748 นางสาวนงลักษณ� พิทักษ�จิตต�อรุณ
62053000749 นางสาวนฤมล สังข�เลิศ
62053000750 นายวชิรพันธุ� ธัญญเจริญ
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62053000751 นายสิตานันท� สาลีผลิน
62053000752 นายเอกอาทิตย� สมจันทร�
62053000753 นายวรรณลักษณ� ดวงชื่น
62053000754 นางสาวจารุวรรณ สุขใหญ�
62053000755 นายวิเศษพงศ� ยินดีพิมล
62053000756 นางสาวจุฑามาศ พงษ�เพ็ง
62053000757 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณทา
62053000758 นางสาวลลิตา ใจสุนทร
62053000759 นางสาวจิราภรณ� มิชสิน
62053000760 นางสาวชุตินันท� พิชัยรัตน�
62053000761 นายปวเรศ ทองบ�อ
62053000762 นายสราวุธ อานนท�วัฒนา
62053000763 นางสาวฐิติพร กริชพิทักษ�เงิน
62053000764 นางสาวศิริพร ศรีพูล
62053000765 นางสาวณัฐากร พรมศรี
62053000766 นายพลกริช มีชื่อ
62053000767 นางสาวชนากานต� ก่ิงแก�ววัฒนา
62053000768 นางสาวรัตนาวรรณ� ผูกเกษร
62053000769 นางสาวสุนิศา แสงสุภา
62053000770 นางสาวสาวิณี นวลมณี
62053000771 นางสาวอุษณากร ภักดีรักษ�พงศ�
62053000772 นายรัตน�ชานนท� เครื่องเนียม
62053000773 นางสาวสุธิดา แสงอุทัย
62053000774 นายสิริพงศ� กรรณฉวี
62053000775 นางสาวจิรารัตน� เปรมรัตนา
62053000776 นางสาวณภัศยา นิลคง
62053000777 นายจิณณวัตร เพ็งวันพุฒ
62053000778 นางสาวสุภา นามแสงผา
62053000779 นายณัฐพล เพ็ชรนางรอง
62053000780 นางสาวชุลีพร หยูอินทร�
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62053000781 นางสาวสุพัตรา ครุธแก�ว
62053000782 นายอดินันท� เจะซู
62053000783 นางสาวพรชนก ฤทธ์ิเล็ก
62053000784 นางสาวฉัฎภศา เปQาไธสง
62053000785 นายอลงกรณ� ขันธประภา
62053000786 นายภูวนัย แพงไธสง
62053000787 นางสาวกุลธิดา ฉายมุกดา
62053000788 นางสาวธนิยา ฝางแก�ว
62053000789 นายธนกร ชัยยศ
62053000790 นางสาวรจพร รังสิตวัธน�
62053000791 นายปรีชา อํานวยโชคสวัสด์ิ
62053000792 นางสาวธันย�ชนก รัตนวิจิตร
62053000793 นางสาวนวลพรรณ ชื่นฤดี
62053000794 นางอรอนงค� สายแก�ว
62053000795 นางสาวพิมพ�นภา เลิศกิตติกุลโยธิน
62053000796 นางสาวดารนี โมราอรรต�
62053000797 นายฉัตรชัย เลิศสว�าง
62053000798 นางสาวปรียาภรณ� ไกรยะนุช
62053000799 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมทอง
62053000800 ว�าที่ ร.ต.หญิงวันเพ็ญ ขําทอง
62053000801 นางสาวภรัณยา บุญย่ิงเหลือ
62053000802 นายอรรถพล คงมาก
62053000803 นางสาวพิมณทิพย� ขําแย�ม
62053000804 นางสาวขวัญจิรา กระจ�าง
62053000805 นายไชยวัฒน� เก้ือป8ญญา
62053000806 นางสาวอารียา อินปาว
62053000807 นางสาวโสรญา เลาะเดรุส
62053000808 นายภานุวัฒน� แดนกาไสย�
62053000809 นางสาวธนพร เนินอุไร
62053000810 นางสาวแพรพลอย บํารุงสวน
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62053000811 นางสาวสุนันทิกา พริกเล็ก
62053000812 นางสาวลัดดาวัลย� แสงโสดา
62053000813 นายพงศกร มลิวัลย�
62053000814 นางสาวณัฎฐนิช ฟอชัย
62053000815 นายสุชัจจ� พานิชเจริญ
62053000816 นางสาวปนัดดา ชมภู
62053000817 นางสาวเพชรรัตน� พานทวีป
62053000818 นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
62053000819 นางสาวรัชนก จิตรเวช
62053000820 นายวิราส ฉัตรเฉลิมพรรค
62053000821 นางสาวพัชรา วริลุน
62053000822 นางสาวนุสรา ไทยกลาง
62053000823 นางสาวนิธิชญา ธิป8นแก�ว
62053000824 นางสาวศิรินทรา นิมารัมย�
62053000825 นางสาวสุวรรณี คําภิยศ
62053000826 นางสาวภัทรวดี ยามานนท�
62053000827 นายพัสกร สุทธิรัศม์ิ
62053000828 นางสาวเพ็ญนุช คํานวน
62053000829 นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต�
62053000830 นางชุติมา ประคองสุข
62053000831 นางสาวปLยศิริ พวงบานเย็น
62053000832 นางสาวพิชญ�สุภา จิณโรจน�
62053000833 นางสาวจินตนา เกยด�านกลาง
62053000834 นายศุภกานต� อินทร�วิเศษ
62053000835 นายชรัณ เฟYZองศิลา
62053000836 นางสาวภัทรวรินทร� มันตะสูตร
62053000837 นายนพกรณ� สวัสด์ิพานิช
62053000838 นางสาวมัทนา แสนโคต
62053000839 นางสาวธิดารัตน� ม�วงไหมทอง
62053000840 นางสาวอัมพร เชาว�ดี
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62053000841 นางสาววรัญญา ทัดเที่ยง
62053000842 นางสาวอารีรัตน� สุระนารถ
62053000843 นางสาวณัฐพร สละชั่ว
62053000844 นางสาวศิริพร กฎมัจฉา
62053000845 นางสาวสุพัตรา คําสุวรรณ
62053000846 นางสาวสาวิตรี อุไรงาม
62053000847 นางสาววริษฐา ในเมือง
62053000848 นางสาวชลทิชา พูลเปXZยม
62053000849 นายณัฏฐ� คุณสนอง
62053000850 นางสาวกัญญ�ณัชชา สําราญใจ
62053000851 นางสาวพรรณปพร ชะบา
62053000852 นางสาวลัดดา เผือกแผ�ว
62053000853 นางสาววรีวรรณ� วรกุลหอมสิน
62053000854 นางสาวสุดารัตน� โอชเจริญ
62053000855 นางสาวจุฬาทิพย� หนูหวาน
62053000856 นายรัฐพันธ� สุขสัมพันธ�
62053000857 นางสาวเกษดี มณีจักร�
62053000858 นางสาวมุกนรินทร� ไชยโชติ
62053000859 นางสาวนัทมล ดาราดิลก
62053000860 นางสาวสุดารัตน� ณ รัชกาล
62053000861 นางสาวมินตรา เทียนภาสกร
62053000862 นายคุณากร แซ�เจ็ง
62053000863 นางสาวปริญญา พันธะไชย
62053000864 นายเสฎฐวุฒิ ณ นคร
62053000865 นางสาวสุพัสวี รสหวาน
62053000866 นายภาณุพงศ� แสนพลเมือง
62053000867 นางสาวศศิปภา ดอนเหลือม
62053000868 นายนิพัฒน� ประทุมชาติ
62053000869 นางสาวกัญณ�ฐิณัฐฎ์ิ แขกไทย
62053000870 นางสาวฐิติพร ผางดวงดี
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62053000871 นางสาวจริญญา ย่ีสารพัฒน�
62053000872 นางสาวเมวิกา มะลิรัมย�
62053000873 นายนพคุณ บุญมะโน
62053000874 นายเจษฎากร จินะเสนา
62053000875 นางสาววรรณวิภา ทองเหลือง
62053000876 นายวีรภัทร ทองป8ญญา
62053000877 นางสาวเบญจพร บางกุ�ง
62053000878 นางสาวอมรรัตน� สังข�ทอง
62053000879 นางสาวกัญญา ภาษี
62053000880 นางสาวจันทร�แก�ว ศรีมารักษ�
62053000881 นายณัฐวัฒน� ดํารงค�การพานิช
62053000882 นางจริยา สุรแสง
62053000883 นางเมธาวี วัฒนกาญจน�
62053000884 นางสาวพัฒน�ชญา พิพัฒน�ทั้งสกุล
62053000885 นางสาวพนาทิพย� ทาประเสริฐ
62053000886 นางสาวภิรมย�ญา สิงห�รักษ�
62053000887 นางสาวปรินดา มังคะละ
62053000888 นายเอกรินทร� เอกวัฒน�
62053000889 นางสาววิลาวัณย� ม�วงแก�ว
62053000890 นางสาวสมิตานัน กาจักร
62053000891 นางสาวพิมพา โคตรวงศ�
62053000892 นางสาวชัชชญาภา อุ�นเรือน
62053000893 นางสาวสุชาดา นกหงษ�
62053000894 นางสาวมาริสา ดําเนตร
62053000895 นางสาวศกลวรรณ เปรียงกระโทก
62053000896 นางสาวนฤมล สังข�เจริญ
62053000897 นางสาวทัดดาว พันธุ�เขียน
62053000898 นางสาวสมจินตนา ประธาน
62053000899 นายกฤตธรรม ขาวดี
62053000900 นางสาวทิวาวรรณ สัมมา
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62053000901 นางสาวอุไรวรรณ สดเจริญ
62053000902 นางสาวปราศิณี อุปการ�
62053000903 นางสาวอันตรา ศรีจันทร�
62053000904 นางสาวประทุมรัตน� มานุจํา
62053000905 นางสาวธัญญชล อภิพัทธ�ปภา
62053000906 นางสาวศิริลักษณ� นินทํา
62053000907 นางสาวมยุรี ศรีจันทร�บุตร
62053000908 นายธนัตถ� มีวังแดง
62053000909 นางสาวณัฐชา มีถาวร
62053000910 นายนินนาท ปรีชาชาญ
62053000911 นายเสกสรรค� ชัยวิรัตน�
62053000912 นายติณณภพ เมตตา
62053000913 นางสาวณัฐชยา บุญมาก
62053000914 นางสาวบรรจพิมพ� พงษ�มิตร
62053000915 ว�าที่ ร.ต.จักรพงษ� เรียงภักดี
62053000916 นางสาวสุธิดา เรืองขษาปณ�
62053000917 นายณฐพงค� ต๋ันเต[
62053000918 นายชูศักด์ิ ประสมทรัพย�
62053000919 นายณัฐพล งามเสมอ
62053000920 นางสาวน้ําเพชร มีลือการณ�
62053000921 นางสาวกัญจนพร สอนแจ�ม
62053000922 นางสาวจุรีรัตน� สุขสําราญ
62053000923 นายวราภร อดุล
62053000924 นางสาวนัจกานต� รัตนจรัญ
62053000925 นางสาวนภาพร สมศักด์ิ
62053000926 นางสาวสิริกาญจน� เชาว�นาวิน
62053000927 นางสาวฐานีย� เทียมศรี
62053000928 นางสาวอรอุมา สุรพัตร
62053000929 นายกฤษนันท� แพทย�สมาน
62053000930 นายเฉลิมพล กล�าวิกย�กรณ�
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62053000931 นางสาวราตรี คําวิชิต
62053000932 นายวีรวัฒน� บุญสาลี
62053000933 นางสาวรติยา สิงห�คราม
62053000934 นางสาวรัตนาพร บุญชู
62053000935 นางสาวลลิตา สมแวง
62053000936 นายวงศธร แก�วมณี
62053000937 นางสาวปนัดดา เผือกเปXย
62053000938 นางสาวมัทนา ปQองหมู�
62053000939 นางสาวพรรณวดี มุศิริ
62053000940 นางสาวชนกนันท� วตะกูลสิน
62053000941 นายนนทอรรถ ฉิมเอม
62053000942 นางสาวกฤษติกา น�อยมะลิวัน
62053000943 นายชัยณรงค� จําปา
62053000944 นายธนัยพงษ� ชูเกียรติวนา
62053000945 นางสาวสมพิศ พงษ�สะพัง
62053000946 นางสาวชุติกาญจน� อินทศร
62053000947 นางสาวทิพย�วรรณ หิรัญชา
62053000948 นางสาวปทุมทอง บัวละคร
62053000949 นางสาวสมฤทัย ละเต็บซัน
62053000950 นางสาวปรางทิพย� วงษ�ละคร
62053000951 นางสาวชุติมา เพ็งสุข
62053000952 นางสาวผกามาศ สุขประเสริฐ
62053000953 นางสาวพัชรี เจริญธรรม
62053000954 นางสาวกนกพร ขําขาว
62053000955 นายคชาทัช เศรษฐภัทร�
62053000956 นางสาวบรรเจิดลักษณ� พิมพ�วรเมธากุล
62053000957 นางสาวกรกนก บุพศิริ
62053000958 นายกันต�ธนนท� นาถาบํารุง
62053000959 นายนรวิชญ� เชื่อมรัมย�
62053000960 นายศักด์ิหริณ พิมพ�ตีข�อ
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62053000961 นางสาวฉัตรชฎา แสนช�างไม�
62053000962 นางสาวจารุวรรณ มานะจรรยาพงค�
62053000963 นางสาวม่ิงกมล บุญก�อเก้ือ
62053000964 นายภูริต ช�างเหล็ก
62053000965 นางสาวเวียงแก�ว บัวคําภา
62053000966 นางปLZนอนงค� นามพรหม
62053000967 นางสุภาพร ผิวเหลือง
62053000968 นางสาวทิพรัตน� แสงเดือน
62053000969 นางสาวณสิกาญจน� วงศ�รักษพงศ�
62053000970 นายธงชัย ศรีแก�นแก�ว
62053000971 นางสาวกรรณิกา จินารักษ�
62053000972 นางสาวกมลพรรณ แซ�ฉ่ือ
62053000973 นางสาวปวีณา ย้ิมน�วม
62053000974 นางสาวเกล�าแก�ว วาดกลิ่นหอม
62053000975 นายรัชเดช สุวรรณนุ�ม
62053000976 นางสาวกิตติมา คุ�มเดช
62053000977 นายชยากร พรตะโก
62053000978 นายสุทธวีร� จรุงเกียรติวัฒนา
62053000979 นางสาวชนินาถ ย้ิมกอบกิจ
62053000980 นายบดินทร� สุพรรณโมกข�
62053000981 นางสาวภัทธิชา บังเกิดฤทธ์ิ
62053000982 นางสาวพัชรีภรณ� บุทธิจักร
62053000983 นายเนติพงษ� จันทคีรีเขต
62053000984 นางสาวนัฐจิรา ชลาลัย
62053000985 นางสาวน้ําทิพย� น�อยดี
62053000986 นายปฏิพล วงศ�ภักดี
62053000987 นายเมธาวี ศิริรักษ�
62053000988 นางสาววิศัลยา รัตน�นุ�มน�อย
62053000989 นางสาวกัญญ�วรา หรั่งขาว
62053000990 นายวชรพงษ� แสงห�อทอง
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62053000991 นางสาวสุพัตรา วารีเขต
62053000992 นางสาวรัตนา เอี่ยมละออ
62053000993 นางสาวสุทิน บุราณเมือง
62053000994 นางสาวกูไซมะห� โกะโซะ
62053000995 นายจิรภัทร ปLZนแก�ว
62053000996 นางสาวฌาดาวรรณ แสงพลอย
62053000997 นายไตรภพ อําไพ
62053000998 นางสาวรัชดา ไชยตะมาตย�
62053000999 นางสาวสุภารดี มักเกษตรกิจ
62053001000 นางสาวพิชามญชุ� ค้ิวนาง
62053001001 นางสาวพนิตนันท� เมโฆ
62053001002 นางสาวเสาวลักษณ� หม่ันงาน
62053001003 นางสาวสโรชา สาโรจน�
62053001004 นายอภิสิทธ์ิ ป8ญญานุศาสตร�
62053001005 นางสาวกาญจนา กุยยาวัฒนานนท�
62053001006 นายนราวิชญ� เภาเส็น
62053001007 นายอําพลศักด์ิ โรจนสมภพ
62053001008 นางสาวกิติยา ศรีจําปา
62053001009 นายเกียรติภูมิ แก�วเทพ
62053001010 นางสาวประภาพร ทิพย�ภาพันธ�
62053001011 นางสาววาสินี สินวิวัฒน�
62053001012 นายวิริยะ ผดุงการเลิศ
62053001013 นางสาวสุวนิตย� ชูกลิ่น
62053001014 นายปุญญพัฒน� ศรีสุริยสวัสด์ิ
62053001015 นางสาวสุภาวดี ภู�ระหงษ�
62053001016 นางสาวปวันณา แซ�ห�าน
62053001017 นางสาวสุพรรษา จูสวัสด์ิ
62053001018 นางสาวแพรวลาภิศ ศรีสําราญ
62053001019 นางสาวกฤติฌาพร คณะทรง
62053001020 นางสาวศิริญญา ศรีสุข

หน�า 34 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053001021 นางสาวศุฑาสินี เหล�าอุด
62053001022 นางสาวสุธาทิพย� รักการงาน
62053001023 นางสาวสุกัญญา ไชยแสง
62053001024 นางสาวปลื้มกมล รอดด�วง
62053001025 นางวรรณิศา ฤกษ�มงคลศิลปT
62053001026 นางสาวจิราวรรณ นวลอุ�น
62053001027 นายชิตพล ชูญาติ
62053001028 นายป8ณณวิชญ� จันทร�อ�น
62053001029 นางสาวธัญลักษณ� ยศพัฒน�สิริ
62053001030 นายพัชรพล มาสิก
62053001031 นางสาวเอมศิริ บุญจํารูญ
62053001032 นางสาวพรทิพย� ศรีพิทักษ�
62053001033 นางสาวพิชญาภัค มงคลสิน
62053001034 นางสาวนพรัตน� ทองสุข
62053001035 นายธีรพงศ� ปลายกระสินธุ�
62053001036 นางสาวแสงระวี เกตุเกล�า
62053001037 นางสาวกนกกาญจน� พันธ�ไม�ศรี
62053001038 นางสาวแสงเดือน ลาลด
62053001039 นายกานต�รวี สุโข
62053001040 นายปริญญา มงคล
62053001041 นางสาวศศิประภา เขมะคาม
62053001042 นายเกรียงไกร ลัดดา
62053001043 นางสาวหทัยภัทร จารุจันทร�นุกูล
62053001044 นายแทนไท เกตุแก�ว
62053001045 นายฉัตรชัย รักประดิษฐ�
62053001046 นางสาวนิตยา โทษา
62053001047 นางสาววรีพรรณ เอี่ยมชู
62053001048 นางสาวอนงค�นาฏ รังแก�ว
62053001049 นายพิชชาทร พุดจีน
62053001050 นางสาวศรอนันท� พันธะเสน
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62053001051 นางสาวกมลชนก พริ้งดี
62053001052 นายแสนภูมิ แสงทอง
62053001053 นางสาวธัญญลักษณ� ตะนาวศรี
62053001054 นายอภิสิทธ์ิ รจนากร
62053001055 นายวิสิทธ์ิ ศรีนาค
62053001056 นางสาวเวฬุรีย� ปางวัชรากร
62053001057 นายภูรินทร� นันทะสังข�
62053001058 นายชาญณรงค� สิงเคน
62053001059 นายบูรณศักด์ิ ไข�นาค
62053001060 นายอัตรพร ศรีรักษา
62053001061 นายอมเรศ แสงสว�าง
62053001062 นางสาวเพ็ญนภา นิ่มทอง
62053001063 นายสิทธิพันธ� อภิญ
62053001064 นางสาวนันท�ณัฐ ธนัชพรวรพงศ�
62053001065 นายธนพล เมฆศรีสวรรค�
62053001066 นางสาวฐิติกา พูลสวัสด์ิ
62053001067 นางสาวพรชิตา หล�าเพ็ง
62053001068 นางสาววิมลสิริ แดงเปXZยม
62053001069 นางสาวชาลิดา แก�วลอดหล�า
62053001070 นายซอห�บบรี กูวิง
62053001071 นางสาวนวพร ไกรอาบ
62053001072 นางสาวสุภาพร จ�อยร�อย
62053001073 นางสาวอรทัย ไชยเสนา
62053001074 นางสาวนิชนันท� สติดี
62053001075 นางกาญจนา ปานสุขสาร
62053001076 นางสาวกรกมล บริบูรณ�
62053001077 นางสาวบงกช ศรีสวัสด์ิ
62053001078 นางสาววณิชยา แจ�งสว�าง
62053001079 นายภานุวัฒน� ผลิอรุณ
62053001080 นางสาวปภาดา มุ�งเมิน
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62053001081 นางสาวภัทราพร ทากาด
62053001082 นางสาวนิภาพร ศิลปชัย
62053001083 นางสาวอังคณา คงครบ
62053001084 นางสาวรุ�งจริยา หอยสังข�
62053001085 นางสาวชนม�นิภา ประกอบผล
62053001086 นายสมัชชา สีฟQา
62053001087 นางสาวสุภาภัค ชรินทร�
62053001088 นางสาวกฤษณา เหมือนนึก
62053001089 นายอนนท� บุปผา
62053001090 นางสาวนภาพร สุกกลม
62053001091 นางสาวณัฐกฤตา อินทฉิม
62053001092 นายชลบดี ปLZนทอง
62053001093 นายธราวัฒน� วัตกีกูล
62053001094 นางสาวพรชนัน ภาคพานิชย�
62053001095 นางสาวศิรประภา ขุนมธุรส
62053001096 นายวิทวัส รัตนะ
62053001097 นางสาวอุมาภรณ� เทศทอง
62053001098 นางสาวนิติยาพร วิโรพรหม
62053001099 นางสาวชลิตา จันทร�สายทอง
62053001100 นางสาวพลอยไพลิน พริบไหว
62053001101 นางสาวธนธรณ� เงินจันทร�
62053001102 นางสาวนลินรัตน� รวบยอด
62053001103 นางสาวสิริมา สุรัตน�เรืองชัย
62053001104 นางสาวมยุรี แก�วลิ้นไม�
62053001105 นายกานต� แก�วบุดดา
62053001106 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรีสูงเนิน
62053001107 สิบโทวัชรพันธุ� แก�วธรรมานุกูล
62053001108 นายยศพัทธ� จันทรสุข
62053001109 นางสาวเวธิตา ช�วยชุม
62053001110 นางสาวศิวนันท� เติมกสิพาณิชย�
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62053001111 นางสาวฐิติวรดา บริรักษ�ศุภกร
62053001112 นายวิษณุ ยอยโพธ์ิสัย
62053001113 นางสาวจุฑารัตน� เปลี่ยนผึ้ง
62053001114 นายอานนท� จันทรัตน�
62053001115 นางสาวจิตชยา มะลิผล
62053001116 นางสาวพัณภัช สุขวงษ�
62053001117 นางสาวนัฐตยา ถะเกิงสุข
62053001118 นางสาวชลญา แถมพยัคฆ�
62053001119 นางสาวภัณฑิรา ปLจดี
62053001120 นางสาวกัญญาณัฐ นาเจริญ
62053001121 นางสาวกัณญาพักษ� เรืองขจร
62053001122 นางสาวศิริรัตน� มรรครัสโส
62053001123 นางสาวมินตรา หนูแก�ว
62053001124 นางสาวสุปรียา ไพรัตน�
62053001125 นางสาวณัชนันทน� กวาวสิบสอง
62053001126 นางสาวจุฑามาศ เรืองไชย
62053001127 นางสาวอรอนงค� กนึกรัตน�
62053001128 นางเมทินี ศรีประเทศ
62053001129 นายกฤษฎ�ขจร กฤษฎาธีระ
62053001130 นายอภิวัฒน� ทิมทอง
62053001131 นางสาวสุธารส เชิงคิรินทร�
62053001132 นางสาวญาณิศา จุลศิริ
62053001133 นางสาวชไมพร บวรวิชญ�ธนวัต
62053001134 นางสาววรรณนิสา พชสิทธ์ิ
62053001135 นางสาวเดือนนภา จันเหลือง
62053001136 นางสาวพัชรภา เดชคง
62053001137 นางสาวฉัตรชิสา สุขช�วยชู
62053001138 นางสาวจิราภรณ� แก�วลา
62053001139 นายกล�าณรงค� ดาวประกาย
62053001140 นางสาวปาจรีย� ทองเกต
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62053001141 นางสาวณัฐนิชา นพเก�า
62053001142 นางสาวอารีญา โพธ์ิคํา
62053001143 นางสาวเกศิรินทร� เกตุสําราญ
62053001144 นางสาวกชพรรณ หม่ืนพล
62053001145 นางสาวกมลรัตน� ใยเย็น
62053001146 นางสาวป8ญจรัตน� จันทร�คง
62053001147 นายชวิศ พวงเพชร
62053001148 นางสาวณัฐธิดา ชาอินทร�
62053001149 นางสาวพรนภา ชัยชนะ
62053001150 นางสาวนัฐวรรณ นิยมไทย
62053001151 นางสาวธัญญาเรศ รัตนประทีป
62053001152 นายณัฐพงษ� หมู�เมืองสอง
62053001153 นายปภังกร พลเภาสุวรรณ
62053001154 นางสาววิชุดา บุญบาล
62053001155 นางสาวสิริรัตน� พุทธวรรณ�
62053001156 นางสาวพรรณรมณ� ชาญพล
62053001157 นางสาวสิรินภา พุ�มดารา
62053001158 นางสาวอุมาพร บัวยังตูม
62053001159 นางสาววันวิสา อินชู
62053001160 นางสาวณัฐณิชา มาเจริญ
62053001161 นายกิตติพงษ� อ�วมหมี
62053001162 นายธีรพงศ� ตุ�นลํา
62053001163 นางสาวจิดาภา โคมแก�ว
62053001164 นางสาวมนฤทัย พ�วงรัก
62053001165 นางสาววรรณวิสา ศรเผือก
62053001166 นางสาวกัญญ�วรา ไชยทะมาตร�
62053001167 นายพีรวัจน� ประภาสโนบล
62053001168 นางสาวศิริสุข ศรีไทย
62053001169 นางสาวอภิรดี สมานภิรมย�
62053001170 นางสาวยุพเรศ อุณโน
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62053001171 นางสาวพิชามญชุ� วรจิต
62053001172 นางสาวภักดิพร พรหมอ�อน
62053001173 นางสาวบุษบา ภูสีไม�
62053001174 นางสาวธัญญาลักษณ� คําภิกิตร�
62053001175 นางสาวเสาวลักษณ� คําภักดี
62053001176 นางสาวนูรีณา เจGะมานอ
62053001177 นางสาวกรรณิการ� แซ�จึง
62053001178 นางสาวรุ�งกาญจน� อิงคสวัสด์ิ
62053001179 นางสาวเบญจกัลยานี จันทร�อําภรณ�
62053001180 นางสาวภัทราภรณ� ภูเลื่อน
62053001181 นางสาวกนกวรรณ เขมะบุตร
62053001182 นางสาวกานต�พิชชา เพ็งอุบล
62053001183 นายศิวัชศิลปT เอี่ยมสอาด
62053001184 นายศักรศรณ� ทองก�อน
62053001185 นายปริวัตร ราชเครือ
62053001186 นางสาวอลิษา เทพวงศ�
62053001187 นางสาวสุพรรณี หม�อโป]ะกู�
62053001188 นายพงษ�วุฒิ สีหาพงษ�
62053001189 นายวัชราวุธ วิเชียร
62053001190 นางสาวธิดารัตน� เหลี่ยมดี
62053001191 นายสิทธิชัย บวบสด
62053001192 นางสาวธารทิพย� จวนอาจ
62053001193 นางสาวน�อมจิตต� จุลเดช
62053001194 นางสาวขวัญกมล ไพรสณฑ�
62053001195 นางสาวสุพรรณสา อ�อนลาด
62053001196 นายอายุธ กู�เกียรติดํารงกุล
62053001197 นางสาวมนทกานต� เทพพิทักษ�
62053001198 นางสาวพรพรรษา รัมมะวาส
62053001199 นางสาวพิมพ�ชยา รามินทร�
62053001200 นางสาวเสาวรส บุรี
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62053001201 นางสาวปวริศา รัดแมด
62053001202 นางสาววราทิพย� รัตนสุภา
62053001203 นางสาวกนกพร สายทอง
62053001204 นางสาวรุ�งนภา ลี้ยุทธานนท�
62053001205 นางสาวอาทิตยา ทับทิม
62053001206 นางสาวณิชกานต� เพชรทอง
62053001207 นางสาวกนิสา แก�วเอี่ยม
62053001208 นางสาวสุมิตรา โจทย�พิมาย
62053001209 นายอัครวินท� ราชเวียง
62053001210 นางสาวชุติกาญจน� อยู�ยงค�
62053001211 นายวรท วรชินา
62053001212 นางสาวสุภาภรณ� สุมันตกุล
62053001213 นางสาวกัญญารัตน� แก�ววิเศษ
62053001214 นายอรุณ เต�าทอง
62053001215 นางสาวพรนิภา พรมโชติ
62053001216 สิบตํารวจโทธีรพล นามทะจันทร�
62053001217 นางสาวภัคนภัสส� พงษ�สุวินัย
62053001218 นางสาวบุณยนุช นิลโนรี
62053001219 นางสาวเจนจิรา สวัสดี
62053001220 นายณัฐวุฒิ ครุฑไชยันต�
62053001221 นางสาวพัชรินทร� เข่ิงภักดี
62053001222 นายฉัตรชัย ศิริเมฆา
62053001223 นางสาวกาญจนา ธรรมรัตนากร
62053001224 นางสาวชุติมณฑน� สมวันดี
62053001225 นางสาวธีรภัทร� สังข�เมือง
62053001226 นายทรงพล เกียรติพนมแพ
62053001227 นางสาวสุกุมาลย� สุวรรณ�
62053001228 นางสาวศศิธร แก�วไพฑูรย�
62053001229 นางสาวศุภาวรรณ� แสงดาว
62053001230 นายอภิเดช ติปะตึง

หน�า 41 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053001231 นายวิชชากร คําแย�ม
62053001232 นายอุทัย ยอดบุญนอก
62053001233 นางสาวสุกัญญา กัญญา
62053001234 นางสาวเชษฐ�ธิดา ศรีศัย
62053001235 นางสาวสิวินีย� บุญสร�อย
62053001236 นางสาวฐานิสา สุมาลุย�
62053001237 นางสาวสุภธิดา สมัยกุล
62053001238 นายวิชัย กุลวงศ�
62053001239 นางสาวสุจิรา ป8Vนอุ�น
62053001240 นางสาววันวิสาห� อุปชิน
62053001241 นางสาวปLZนแก�ว กรมแสง
62053001242 นางสาวอารียา ดิษฐกระจัน
62053001243 นายณัฐวรรธน� หิรัณยเกศ
62053001244 นางสาวกุลปริยา กิจเจริญ
62053001245 นางสาววันวิสา ชาวโพงพาง
62053001246 นางสาวพัชรินทร� จารุสิน
62053001247 นายนิธิเกียรติ ฉวีจันทร�
62053001248 นางสาวขนิษฐา พ่ึงอารมณ�
62053001249 นางสาวจิตสุภา อักษรเนียม
62053001250 นางสาวณัฐธิดา ทองแพ
62053001251 นางสาวพิมพ�ลภัส ศรีสําราญ
62053001252 นางสาวจุฑามาศ เฟYZองศิริ
62053001253 นางรัติกาล เปXยศรี
62053001254 นายชนัฐปกรณ� เทพสา
62053001255 นางสาวดาวหทัย สุขสมกร
62053001256 นายศุภณัฐ จันทเสน
62053001257 นายสรวิศ แสงประไพ
62053001258 นางสาวพักตร�ลีลา พิทักษ�พล
62053001259 นางสาวอายูนี กือนิ
62053001260 นางสาวกนกพร บุญเฮ�า
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62053001261 นางสาวสุภัสษร วิญญาณ
62053001262 นางสาวเหมือนฝ8น เผือกไร�
62053001263 นางสาววิรินทร�ญา เกตุทิม
62053001264 นางสาวกาญจนา ยานะศรี
62053001265 นางสาวอรัญญา พินจงสกุลดิษฐ
62053001266 นางสาวหทัยรัตน� บุญจันทร�
62053001267 นายจิรเมธ ชมภูแก�ว
62053001268 นางสาวณัฐกมลธ� ดาวกระจาย
62053001269 นางสาวนารี เชื้อเล็ก
62053001270 นางสาวลัดดาวรรณ มีแก�ว
62053001271 นายไชยวัฒน� ภู�พระอินทร�
62053001272 นางสาวพิมพ�พิลาศ พงษ�นิตินนท�
62053001273 นางสาววารุณี บุรี
62053001274 นางสาวพิมพิทักษ� หนองแก�ว
62053001275 นางสาววนิดา ใหลสุข
62053001276 นางสาวสุธิดา สีสุข
62053001277 นายอธิรัชต� บุญรอด
62053001278 นางสาวอังสุมารินทร� สาริสิทธ์ิ
62053001279 นางสาวอภัสรา บูชายันต�
62053001280 นายอธิป ตรีโลเกศกุล
62053001281 นางสาวอังคนา สุยะตุ�น
62053001282 นางสาวอัญชลี คําฝอย
62053001283 นายอํานวย วงศ�ศุภชาติ
62053001284 นางสาวพิมพ�วลัญช� ศรีเมือง
62053001285 นายสุป8ญญา ป8ดธุลี
62053001286 นางสาวภิรมยา วันจันทร�
62053001287 นายไพโรจน� งามสม
62053001288 นางสาวธัญมน เปรมกุศลชัย
62053001289 นางสาวกฤษณา กองวัด
62053001290 นายพรสวรรค� อ�นขวัญเมือง
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62053001291 นางสาวสุรีย�พร แซ�พ�าน
62053001292 นางสาวสิริพิธยา พร�อมเพรียง
62053001293 นายชวกร จึงสมาน
62053001294 นางสาวฐานิกา สุขเลิศ
62053001295 นางสาวชยาภรณ� เชื้อม่ัง
62053001296 นางสาวปุณยาพร สีเมฆ
62053001297 นางสาวณาลิษา สุทธิอาจ
62053001298 นายจักพงษ� มงคล
62053001299 นางสาวชนัญธิดา คงกระจ�าง
62053001300 นายศุภวิทย� ฤทธ์ิชัย
62053001301 นางสาวเครือมาส วงศ�ปLน
62053001302 นางสาวสุรัชณี อาศัยผล
62053001303 นายก[ง แซ�เฮ�อ
62053001304 นางสาวเบญจวรรณ ภู�ฤทธ์ิ
62053001305 นายจิรวัฒน� พันธุ�สุพุ�ม
62053001306 นายคณาวุฒิ ดิษฐพริ้ม
62053001307 นางสาวพิมพร ศฤงคาร
62053001308 นายธงชัย นานิล
62053001309 นายวาณิช ลาภปรากฏ
62053001310 นางสาวณัฏฐากร ฉวาง
62053001311 นางอรทัย สุขโสด
62053001312 นางสาวอภิชญา ผัดจันตา
62053001313 นางสาววรินทร�ทิพย� เพ็ชรพลอย
62053001314 นายอํานาจ พยุงวงษ�
62053001315 นางสาวนุสรา สุขคะตะ
62053001316 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ บุญโยม
62053001317 นางสาวนิภาพร ชูพันธ�
62053001318 นายธนภัทร จันทร�อาภาส
62053001319 นางสาวจิตราณัฐ สุขบําเพิง
62053001320 นางสาวป8ทมปาณี แปQนสกุล
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62053001321 นายธนดล แก�วม่ัน
62053001322 นางสาวชุตาภา ม�วงทับแสด
62053001323 นางสาววิศัลย�ศยา ศรีสารคาม
62053001324 นางสาวรัชฎาภรณ� เลิศอนันต�
62053001325 นายภูริวัฒน� ธิติอนันต�ปกรณ�
62053001326 นางสาวเสาวภา ช�วยเรือง
62053001327 นายชาคร อยู�สุข
62053001328 นางสาวชาลินี บํารุงกุล
62053001329 นางสาวสุจิตรา มีมาก
62053001330 นายกิตติศักด์ิ ชาติราษี
62053001331 นายศุภกิตต์ิ ใสแก�ว
62053001332 นายภาคภูมิ กองอังกาบ
62053001333 นางสาวธัญญารัตน� พุฒนิ่ม
62053001334 นางสาวสุพัตรา โนนจาด
62053001335 นางสาวดวงสุรีย� ผ�าน้ําฝน
62053001336 นางสาวชนานา บุญขจร
62053001337 นายจารุวัฒน� ขุนเทา
62053001338 นางสาวจีรวรรณ เรืองศรี
62053001339 นางสาวหนึ่งฤทัย ถุงคํา
62053001340 นายเกริกชัย สาศรีสุข
62053001341 นางสาวสมฤดี อภิมา
62053001342 นางสาวลดาวัลย� ทองใบ
62053001343 นางสาวสุพัตรา ธรรมวงศ�
62053001344 นางสาวสุทธิดา ถัดหลาย
62053001345 นางสาวผกามาส จริยภูมิ
62053001346 นายสุภพ เปXZยมปฐม
62053001347 นางสาวปลายฟQา อินอิว
62053001348 นางสาวจารุวรรณ ดารากร
62053001349 นางสาวพิมพ�ชนก นนทะ
62053001350 นายกฤตนัย ศรีปราโมช
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62053001351 นางสาวจิตรวดี สุขป8น
62053001352 นางสาวกิตติยา พิไลพันธ�
62053001353 นางสาวศศิภา เทียนคํา
62053001354 นางสาวฉัตรยาพร กรวิรัตน�
62053001355 นายฐานันตร� แปงชาติ
62053001356 นางสาวเปรมฤดี ปLZนนาค
62053001357 นายเอกสิทธ์ิ สินธุพันธ�
62053001358 นางสาวกชพร ยะอินตGะ
62053001359 นางสาวธันยภัทร รัตนพันธ�
62053001360 นางสาวกัญชรัณ ทับทิม
62053001361 นายสุริคุปต� มงคลชัย
62053001362 นายจักรพงษ� นิตยวิมล
62053001363 นางสาวอรนภา นาน�อย
62053001364 นางสาวนุสรา ปLยะวรสกุล
62053001365 นายเอกลักษณ� หอมชะเอม
62053001366 นางสาววิรันยา โพธ์ิขัน
62053001367 นายประพนธ� โฉมกาย
62053001368 นางสาวสุธีกานต� ฐานะประสิทธ์ิ
62053001369 นางสาวชลิตา ชะอุ�มใบ
62053001370 นางสาวฉัตชญา พันลึก
62053001371 นางสาวพรพรรณ แผ�วพลสง
62053001372 นายนัทพล แฟงสุต
62053001373 นางสาวภัทราภรณ� หนูคํา
62053001374 นายอัษฎางค� ทิพจร
62053001375 นายณัฐชนน เกิดม่ันคง
62053001376 นางสาวชมัยพร จาหรี
62053001377 นางสาวปาตีเมาะ บาซอ
62053001378 นางสาวนงค�นุช มิตรอมรธรรม
62053001379 นายปLยทัศน� หนูรอด
62053001380 นางสาวสมฤดี เนินริมหนอง
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62053001381 นายเอกชัย บุญแดง
62053001382 นางสาวสุภาสิริ แซ�จู
62053001383 นางสาวณัชชานิษฐ� เรืองสมบัติ
62053001384 นางสาวสุมณฑา จูอําไพ
62053001385 นางสาวอนุชรา สืบศิริ
62053001386 นายสุทธิรักษ� พยัคฆศิริ
62053001387 นางสาวเกศสุดา มีจิต
62053001388 นางสาวสุวนันท� เกิดศิริ
62053001389 นางสาวกฤษฎาพร พันจันทร�
62053001390 นางสาวนิธิพร สูงพล
62053001391 นายชินยา คีมูระ
62053001392 นางสาวเนตรนภา จินาพร
62053001393 นางสาวน้ําฝน พุ�มกฐิน
62053001394 นางสาวปรียาทิพย� เกตุกาล
62053001395 นายวรยศ หนูทัด
62053001396 นางสาวกัลย�วีร� อนุภาพรังสี
62053001397 นายอนุพงศ� ทองแย�ม
62053001398 นางสาวพิชามญชุ� ธัญญโกเศศสุข
62053001399 นางสาวภัทรวดี สุภาพันธุ�
62053001400 นายอภิชา คงเจริญฤทธ์ิ
62053001401 นางสาวกิตติวรา เกตุแจ�
62053001402 นางสาวดลนภา ปุ^นทอง
62053001403 นางสาวสุมิตรา อ�อนละมูล
62053001404 นางสาวศศิวรรณ จรัลทรัพย�
62053001405 นายอาทร ชํานิกล�า
62053001406 นางสาวเมติกา วงศ�กันหา
62053001407 นางสาวประกายแก�ว ตรากูล
62053001408 นางสาวอทิตา สารวุฒิ
62053001409 นายสุวิจักขณ� ผลบูรณ�
62053001410 นางสาวสุพรรษา ทองอุ�นเรือน
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62053001411 นางสาวกชกร งามประเสริฐสุข
62053001412 นายปรามินทร� พวงโลก
62053001413 นางสาวจิรประภา คนเพียร
62053001414 นางสาวชาอาน�า สลาหมาด
62053001415 นางสาวรัศมี ศรีพรม
62053001416 นางสาวพรสวรรค� ศรีลุน
62053001417 นางสาวกานต�ธิดา เตชะมาลี
62053001418 นางสาวแรมจันทร� มูลวอ
62053001419 นางสาวปLยฉัตร ไวคํา
62053001420 นางสาวราวดี เชื้อคําฮด
62053001421 นายอรรณพ งามประเสริฐ
62053001422 นางสาวฟารียา เผยสง�า
62053001423 นางสาวณัฐริกา จําปาเงิน
62053001424 นางสาวบุญญิสา อุสิทธ์ิ
62053001425 นางสาวสายทิพย� สิขิวัฒน�
62053001426 นางสาวสุธาสินีย� พาศรี
62053001427 นางสาวจันทร�สุดา ตับไหว
62053001428 นางสาวศุภาณี ศรีทองสุข
62053001429 นายสุทธิพัฒน� เตชะธัญญกุล
62053001430 นางสาวรัสรินทร� ว�องสวัสด์ิ
62053001431 นางสาวจันทัปปภา กกแก�ว
62053001432 นางสาวมัลลิกา สามล
62053001433 นางสาวพรทิพย� ผิวรักษา
62053001434 นางสาวสุพัตรา ไพศาลพิพัฒน�
62053001435 นางสาวสุขุมาล กลิ่นประหลาด
62053001436 นางสาวจิราภรณ� รูปสมศรี
62053001437 นางสาวกมลชนก จิตร�เพ่ิม
62053001438 นางสาวอริษา ขุนพรม
62053001439 นางสาวปริยาภัทร คําอินทร�
62053001440 นายธนกร ยอดรัตน�
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62053001441 นางสาวขวัญณัชชพร เธียรธนคงสิริ
62053001442 นางสาวรติพร ทองโสภา
62053001443 นายธนวัฒน� บุญประจวบ
62053001444 นางสาวสุวิมล ชัยขุน
62053001445 นางสาวธนพร พิกุล
62053001446 นายสุชานนท� ทําทวี
62053001447 นางสาวรัชนก บุญประสงค�
62053001448 นางสาวรวิภา เรืองประดิษฐ
62053001449 นางสาวขวัญฤทัย เมืองป8ก
62053001450 นางสาวเกษริน สุรจิตตาภรณ�
62053001451 นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ
62053001452 นางสาวใกล�รุ�ง ปทุมสูติ
62053001453 นางสาววิภาภรณ� แท�นแก�ว
62053001454 นางสาวประไพพิศ เวทวงษ�
62053001455 นางสาวเกวลี อุชุกรวรกุล
62053001456 นายสมรักษ� ย่ังยืน
62053001457 นายวันชัย พวงจันทร�
62053001458 นางสาววรางคณา ศรีจันทร�
62053001459 นายณัฐดนัย เชื้อแถว
62053001460 นางสาวนิภาพรรณ หังสาจล
62053001461 นางสาวกมลเนศ พร�อมพวก
62053001462 นางสาวสุดารัตน� เนตรวงค�
62053001463 นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
62053001464 นางสาวลลิตา ฉัยยากุล
62053001465 นายจิราธิป เทพวงค�
62053001466 นางสาวอภิญญา อุปมา
62053001467 นางสาวศศิประภา หอมหวล
62053001468 นางสาวอริสรา บุญทรัพย�
62053001469 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา
62053001470 นางสาวณัฐวิภา ขมเจริญ
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62053001471 นางจันทร�เพ็ญ ฤทธ์ิรักษา
62053001472 นางสาวเสาวรสย� พังทูน
62053001473 นางสาวปาริชาติ เจริญผล
62053001474 นางสาวชลธิชา กาดีวงศ�
62053001475 นางสาวศศินันท� เมธัสรชต
62053001476 นางสาวกฤตย�ภัสสร เรือนงาม
62053001477 นางสาวนิตยา ตะสอน
62053001478 นายศุกร�ฤชัย โชติพนัส
62053001479 นายชยันธร รุ�งอุทัย
62053001480 นางสาวอาทิติยา หาลากรณ�
62053001481 นายปรัชญา สร�อยมาลุน
62053001482 นายณพล เติมกิจธนสาร
62053001483 นายเกียรติศักด์ิ พลราชม
62053001484 นางสาวน้ําฝน ชิ้นแก�ว
62053001485 นางสาวกรรณิการ� พงบรรเทา
62053001486 นายณัฐพล พรหมเพชร
62053001487 นางสาวโสภิดา เดโชรัมย�
62053001488 นางสาวพัชราภรณ� ประเสริฐทรัพย�
62053001489 นายปLยพันธ� แก�วล้ํา
62053001490 นางสาวอภิญญา พรมเสน
62053001491 นางสาวภัทรี ถนอมพงษ�
62053001492 นางสาวอภัสรา มนต�ชัยภูมิ
62053001493 นายบัณฑิต หนองบัว
62053001494 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศุจีภรณ� ย่ังยืน
62053001495 นายวนพรรษ ประศาสน�ศิลปT
62053001496 นายชาญชลิต สิงห�สถิตย�
62053001497 นางสาวศรีวลี หลักเมือง
62053001498 นางสาววลัยลักษณ� พิมพ�ผุย
62053001499 นางสาวสุธินี อภัยโส
62053001500 นางสาวรัศมี อินทร�ไกร

หน�า 50 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053001501 นายกฤตปรัตถกร บุญเรืองนาม
62053001502 นางสาวณัฐกนก บุญยประภา
62053001503 นางมลิวัลย� แก�วชูฟอง
62053001504 นางสาววาทินี เจริญวัย
62053001505 นายภานุพงศ� หอมเจริญ
62053001506 นายกมลธรรม เสริมสินไพบูลย�
62053001507 นางสาวจารุวรรณ ลําเลา
62053001508 นายปริตร ภูรยานันท�
62053001509 นายกฤตพล อัปมะเย
62053001510 นางสาวเมธิณี แสงแก�ว
62053001511 นายสงกรานต� เฮียงเสถียร
62053001512 นางสาวพัชรินทร� ทนานันท�
62053001513 นางสาวชนัฏฎา เพ็งสกุล
62053001514 นางสาววีฬุญา ทุยย่ังยืน
62053001515 พ.จ.อ.คําพล ก่ิงเกษ
62053001516 นางสาวเกตุสุดา กองสุข
62053001517 นางสาวจริยา แสนอุ�น
62053001518 นายอดิเรก นวลงาม
62053001519 นางสาวอ�อนนุช โทขนาด
62053001520 นางสาวประกายมุก บุญสุทธิ
62053001521 นางสาวกมลทิพย� สุขคํา
62053001522 นางสาววัชราภรณ� วิฬาสุวรรณ�
62053001523 นางสาวมันทนา ชูพงษ�
62053001524 นางสาววิภัลดา สุวรรณอําภา
62053001525 นางสาวสาวิตรี วงเวียน
62053001526 นายอนาวิน พุ�มทอง
62053001527 นางสาวมธุรดา คงเกษม
62053001528 นางสาวอณุภา ฤทธ์ิงาม
62053001529 นางสาวเบญจวรรณ เรืองหิรัญ
62053001530 นางสาวกาญจนา แย�มสรวล

หน�า 51 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053001531 นางสาวจิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร
62053001532 นางสาวสิริกันยา สีอุดร
62053001533 นางสาวสุนารี บุญมา
62053001534 นางสาวปณิธิดา บํารุงราษฎร�
62053001535 นายณัฐพล ชูเทียน
62053001536 นางสาวธนวรรณ โกมาลย�
62053001537 นายพงศ�รัฐพล เจริญพาศ
62053001538 นางสาวจีธาภา เนตรแก�ว
62053001539 นางสาวศศิวิมล เบญจมาศ
62053001540 นายสุรภาพ มณีโชติ
62053001541 นางสาวอภิสรา บุญลือด�วง
62053001542 นางสาวสุธิมา บุญรังษี
62053001543 นายนัฐพงศ� เรืองฤทธ์ิ
62053001544 นางสาวนิสา เอกมหาสวัสด์ิ
62053001545 นางสาวพิมพร เหลาคม
62053001546 นายโยฮัน หะยีแสนูสี
62053001547 นางสาววรรณิศา นิลาพันธ�
62053001548 นางสาวสิริรัตน� น้ําฟQา
62053001549 นายสรรพวัฒน� แซ�ซี
62053001550 นายณัฏฐ� วิรุฬธนกิจสกุล
62053001551 นายณัฐพล อุภิริ
62053001552 นางสาวอรพรรณ แก�วไทรท�วม
62053001553 นายอภิสิทธ์ิ รอดฉวาง
62053001554 นางสาวสุมาลี จวนสุข
62053001555 นางสาวสุฑิตา ก�อเกิด
62053001556 นายกฤษฎา วงษ�ทิพรัตน�
62053001557 นางสาววรรณนิภา แดนวงศ�
62053001558 นางสาวอังคณา ณ เชียงใหม�
62053001559 นายวิภัตย� ธรฤทธ์ิ
62053001560 นางสาวธัญญ�นรี เกษมธนาพิพัฒน�
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62053001561 นางสาวสุประวีณ� เจือจันทร�
62053001562 นางสาวธัณญามัย รินคํา
62053001563 นางสาวปLยธิดา บุญรัตน�
62053001564 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ�กาญจน�
62053001565 นายประธาน จิตเจริญ
62053001566 นางสาวไพลิน คําเรือง
62053001567 นางสาวปรีญาภรณ� ศรีสันต�
62053001568 นางสาวพรพิมล พุกนิลฉาย
62053001569 นางสาวตรีสุคนธ� เฟYZองมณี
62053001570 นางสาวนภัสสร เขจรไชย
62053001571 นางสาวมนัญญา เนียรมงคล
62053001572 นางสาวปณญา ผลเจริญสุข
62053001573 นางสาวนภาพร พิจารณ�
62053001574 นางสาวชญานิษฐ� จิตต�ใจ
62053001575 นางสาวปาริชาติ นัยเนตร
62053001576 นางสาวนราทิพย� ทิพวรรณ�
62053001577 นางสาวนนท�รนี ขันกสิกรรม
62053001578 นางสาวฐิติรัตน� บุญนรานุรักษ�
62053001579 นางสาวณัฐธิดา สิงห�ทองคํา
62053001580 นางสาวทานตะวัน ศิริชนะ
62053001581 นางสาวปาริชาติ สภาพไทย
62053001582 นางสาวจันทร�จิรา จักกะวงค�
62053001583 นายสุวัฒนา แก�วกาหนัน
62053001584 นางสาวดารารัตน� ตระการสุทธิ
62053001585 นางสาวชนิสรา เจริญกุล
62053001586 นางสาวกุลนิษฐ� ทวาเรศ
62053001587 นางสาวกมลชนก จันทร�ทอง
62053001588 นางสาวสุกานดา สว�างศรี
62053001589 นางสาวจิดาภา แสนสุริวงศ�
62053001590 นางสาววิไลลักษณ� ประสพเงิน
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62053001591 นางสาวกมลชนก ธาราสมบัติ
62053001592 นางสาวสุภัทรียา จันทร�สังข�
62053001593 นางสาวอัจฉรีย� อภิชาติอังกูร
62053001594 นายณัฐพล อ�อนเฉลียว
62053001595 นายยศกรณ� วสันตธนารักษ�
62053001596 นายสุขสันต� กล�อมจิตร
62053001597 นายพัฒนวิชญ� ธิติพัทธ�วรกุล
62053001598 นางสาวธัญญาลักษณ� บุตรชํานิ
62053001599 นายไทยคม ซ่ือประดิษฐ�กุล
62053001600 นางสาวศมนพร บัวเทศ
62053001601 นางสาวศิริวรรณ เฟYZองฟู
62053001602 นางสาวอรนุช บุตรทุมพันธ�
62053001603 นางสาวณัฐสุดา อักษรนํา
62053001604 นายวุฒิภัทร แจ�มจิตร�
62053001605 นางสาวสุนิสาย วัฒนะบุตร
62053001606 นางสาวปราริวรรณ พรหมทอง
62053001607 นายพีรพงษ� ฉายาวัฒนะ
62053001608 ว�าที่ร�อยตรีหญิงไอลดา โหล�คํา
62053001609 นายจิรนนท� อ�อนดี
62053001610 นางสาวพิชามญชุ� ปานทอง
62053001611 นางสาวกัญญารัตน� แสงศร
62053001612 นางสาวปารนีย� นาถาบํารุง
62053001613 นางสาวกรองทอง ทรัพย�สิน
62053001614 นางสาวปLยพร ศรีคงเพชร
62053001615 นางสาววีณา ศุขเจริญ
62053001616 นางสาวภควรรณ แก�วแสน
62053001617 นายวสันต� บุญพรมทอง
62053001618 นางสาวมนัสวี ชาวไร�เงิน
62053001619 นางสาววันทนา บุญกล�า
62053001620 นางสาวสุจินดา เบ�าหล�อ
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62053001621 นางสาวปณิตา สมนึก
62053001622 นางสาวอังคณา คงเกษม
62053001623 นางสาววัลยรัช กันสิทธ์ิ
62053001624 นางสาวกรรณิกา อินทร�บุญมี
62053001625 นางสาววิภาวี ชุ�มเย็น
62053001626 นายญัตติ สุภัทรนิยพงศ�
62053001627 นางสาวชริดา เดือยพิมพ�
62053001628 นายอรรถพล รอดแก�ว
62053001629 นางสาวเจนจิรา พุ�มพวง
62053001630 นางสาวสุนิษา รุ�งเมือง
62053001631 นางสาวสาวิตรี โคตะนิตย�
62053001632 นายปองภพ แพงวิเศษ
62053001633 นางสาววาริศรา ชูเชิด
62053001634 นางสาวบุณฑริก วันสุข
62053001635 นางสาวรัชนี กาญจนเกตุ
62053001636 นางสาวสัณห�สิณี คงรอด
62053001637 นายภาณุวัช เซียสวัสด์ิ
62053001638 นางสาวธารินทิพย� กุลจรัส
62053001639 นางสาวกฤติยา ทองป8น
62053001640 นางสาวสาธิมน แขกพงษ�
62053001641 นางสาวภาวิดา พานิชกุล
62053001642 นางสาววีระอร นิลจันทร�
62053001643 นางสาวจันทิมา สุขโข
62053001644 นายไกรภพ ภาสภิรมย�
62053001645 นางสาวศิริพร คงวิเศษ
62053001646 นางสาวกรกนก นุชเล็ก
62053001647 นายธนเทพ แซ�โค�ว
62053001648 นายทิพยพงศ� นาเคณ
62053001649 นางสาวนิรินธนา ขันทะ
62053001650 นายคามิน สายดวงต๊ิบ
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62053001651 นายประทีป มะโนวัง
62053001652 นางณิชารีย� มีลาภ
62053001653 นายกวิน วัฒนศิริ
62053001654 นางสาวลัชชา นัยวิรัตน�
62053001655 นายธารัช ธํารงคุณานัน
62053001656 นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล
62053001657 นางสาววิมลนัฐ จิตต้ังตรง
62053001658 นางสาวชนน�ชนก เจียมทิพย�
62053001659 นายมูซาอาดีน เร็มหลี
62053001660 นางสาวรชฏ ติลเชษฐ�
62053001661 นางสาวอรวรรณ ถุงเงิน
62053001662 นางสาวอริสรา จันนก
62053001663 นางสาวลัดดาวัลย� อยู�ปราง
62053001664 นางสาวรสสุคนธ� ประโมงมุข
62053001665 นางสาวดารารัตน� มาฆะสิทธ์ิ
62053001666 นางสาวพิมพ�พร ไชยมี
62053001667 นางสาวกรรณิกา อ�างทอง
62053001668 นายพุทธิพงศ� สังข�ทอง
62053001669 นายจตุพร ศรีเชื้อ
62053001670 นางรติกร ไชยป8ญญา
62053001671 นางสาวสุพิชชา ปลัดศรี
62053001672 นางสาวประภาพร พิมพ�สกุล
62053001673 นางสาวกัญญาวีร� รัตนากรไพบูลย�
62053001674 นายกรวิชญ� เชี่ยวชาญวิศวกิจ
62053001675 นายไพบูลย� สีธูป
62053001676 นางสาววริยา เล็กคํา
62053001677 นางสาวพรนภา ราโรจน�
62053001678 นางสาวพุธิตา สุกใส
62053001679 นางสาวศิรินภา ศรีอ�อน
62053001680 นางสาววาสนา โนนุช
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62053001681 นางสาวรวิวรรณ สามรอดภัย
62053001682 นางสาวปุณชญา ทันวุฒิเมธา
62053001683 นางสาวภรณ�ทิพย� ดวงพรมยาว
62053001684 นางสาวพลอยไพลิน กัณฑ�หา
62053001685 นายประยูร รุ�งไธสงค�
62053001686 นางสาวธนิษฐา ชัยวงษ�
62053001687 นางสาวศศิกร แสงพงษ�ชัย
62053001688 นายณัฐพงษ� วงษ�ศิลปT
62053001689 นางสาวบุษน้ําเพชร อินอําพร
62053001690 นางสาวศิริวิมล สุขจ�าง
62053001691 นางสาวธนิษฐา ขุนจร
62053001692 นายนฤพนธ� อินทรา
62053001693 นายบัณฑิต สวัสด์ิถาวร
62053001694 นายสุรชัย มีมงคล
62053001695 นางสาวนันทิการ ทรัพย�ขํา
62053001696 นายก�านเพชร แซ�กัง
62053001697 นางสาวรัศมี นกกาศักด์ิ
62053001698 นางสาวณัทรัตน� บุญวัฒน�
62053001699 นางสาววีรวรรณ ชําปฏิ
62053001700 นางสาวอัญชลี บัวพันธ�
62053001701 นางสาววีรนุช บุสพันธ�
62053001702 นายภูรินทร� บุญชี
62053001703 นายอนุชา ตาน�อย
62053001704 นายวิศรุต รักษ�ทอง
62053001705 นางสาววนิดา น�วมเกิด
62053001706 นางสาวรชยา สิทธิเพ็ง
62053001707 นางสาววัชราภรณ� ชูจิตร
62053001708 นายทศวรรษ แสงวรนุช
62053001709 นายสาธิต แปQงทา
62053001710 นางสาวอรนรินทร� ธนานพสรรค�พร
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62053001711 นางสาวเพ็ญประภา ขําประเสริฐ
62053001712 นางสาวชนากานต� คําลือสาย
62053001713 นางสาวอรทัย สุวรรณไตร
62053001714 นายจักรี เผ�าหัวสระ
62053001715 นายวิวัฒน�ชัย ภาชนะ
62053001716 นางสาวอมราลักษณ� แซ�ลิ้ม
62053001717 นางสาวอนงค�นาฎ มากเจริญ
62053001718 นางสาวปณิตา สุตะเขตร�
62053001719 นางสาวปLยะรัตน� บุตรสา
62053001720 นายทินภัทร จันทูล
62053001721 นายณัฐกิตต� บุญเกิด
62053001722 นางสาวปภาวดี สนโสม
62053001723 ส.ต.ท.นิรวิทย� นะเริงหาย
62053001724 นางสาวกิตติยา วรรณชนะ
62053001725 นางสาวกมลชนก หงษไกร
62053001726 ว�าที่ร.ต.ชัชพงศ� ปนิชิจิวาสันต�
62053001727 นางสาวชลธิดา ชลธิศชโลทร
62053001728 นางสาวนิภาพร โมกดาลา
62053001729 นางสาวจริญา เชิดชูชวลิต
62053001730 นางสาวณิชนันทน� กังจุ�ย
62053001731 นายอภิวัฒน� เอี่ยมวัฒนานันท�
62053001732 นายพีรณัฏฐ� เงินเชื้อ
62053001733 นางสาวศรัญญา ร�อยมาลี
62053001734 นางสาววาสนา เรืองน�อย
62053001735 นางสาวปาริชาติ จันทรางกูร
62053001736 นางสาวทิพาวรรณ สุทธิพงค�
62053001737 นางสาวจิระภา สําเภาเล็ก
62053001738 นางสาวธัญญาเรศ ม่ิงมงคล
62053001739 นายณัฐพงศ� เกลียวกมลทัต
62053001740 นางสาวนภาวรรณ ชนะสิทธ์ิ
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62053001741 นางสาวพัชรกัญญ� พรมมูล
62053001742 นางเบญจวรรณ สามารถ
62053001743 นางสาวพรชนก บัณฑิตไทย
62053001744 นายธิปก แสงกล�า
62053001745 นางสาวสุพิชชา จันทร�มี
62053001746 นายศรัณย� อนันตวิรุฬห�
62053001747 นางสาวชโลทร บุญญาธิ
62053001748 นางสาววิชญาภรณ� ไชยะ
62053001749 นายกิตติศักด์ิ เลิศเพ่ิมผล
62053001750 นางสาวจรจิฬา วงศ�อินอยู�
62053001751 นางสาวภัทรานิษฐ� กลัดเขียว
62053001752 นางสาวเขมิกา มูลถวิลย�
62053001753 นางสาวฐปนี พงษ�สมร
62053001754 นางสาวนวลอนงค� พงศ�กิตติศักด์ิ
62053001755 นายสายฟQา วิญWูวงศ�ศิริ
62053001756 นายธัชพล ต�วนศิลกิจ
62053001757 นายชัชวาล พลายละหาร
62053001758 นายเริงฤทธ์ิ ดวนใหญ�
62053001759 นางสาวสาริศา ใจอินทร�
62053001760 นายอุดมศักด์ิ มาสุข
62053001761 นายเอกชัย ภูมิศร
62053001762 นางสาวกิริยา สิมพลา
62053001763 นางสาวพิจิตรา อุ�ยจาด
62053001764 นางสาวชฎารัตน� ผดุงพงษ�
62053001765 นางสาววรพร ดัชถุยาวัตร
62053001766 นางสาวภัทรา คูณขุนทด
62053001767 นายณัฐพงษ� กําจัดภัย
62053001768 นายเกริกฤทธ์ิ ย้ิมสง
62053001769 นายปรีชา ธาราเสรี
62053001770 นางสาวศิริพร พรหมคณะ
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62053001771 นางสาวอรพรรณ สมมุ�ง
62053001772 นางสาวธนาภรณ� กุลอ�อน
62053001773 นางสาวตวงรัตน� ช�วยทุกข�เพ่ือน
62053001774 นายชลารักษ� กองกํ่า
62053001775 นางสาวนภัสสร ศรีวิเชียรโชค
62053001776 นางสาวพรชนก อรุโณทัยสันติกุล
62053001777 นางสาวธิติมา บุตรดี
62053001778 นายภานุพงษ� มณฑวรรณ
62053001779 นางสาวนวลจันทร� มาภักดี
62053001780 นางสาวเจนจิรา ชันรัมย�
62053001781 นางสาวพรรณนิภา กลับทับลัง
62053001782 นางสาวเมลดา บุญศรี
62053001783 นางสาวศิริรัตน� ศรีเหรา
62053001784 นายอนิรุทธ� นิทัศน�
62053001785 นางสาววัชรีพร ณ น�าน
62053001786 นางสาววริศรา มัธยมานันท�
62053001787 นายปริวรรษ ศรีวงษา
62053001788 นางสาวจิราภรณ� สุขสวัสด์ิ
62053001789 นางสาวอลิสรา ภักดีวงษ�
62053001790 นางสาวรัตนาพร คนรํา
62053001791 นางสาววาสิตา แก�วศรี
62053001792 นางสาวรัชนก คําโสภา
62053001793 นางสาวจันทร�สี ตุ�มทอง
62053001794 นางสาวอรยา อารีวงษ�
62053001795 นางสาววรันธร ศรีอุดร
62053001796 นายพูลศักด์ิ บุญนาค
62053001797 นางสาวมัลลิกา เรืองเดช
62053001798 นางสาวสรินทร�ญา ยวงคัจฉา
62053001799 นายนพนัย จันทะโยธา
62053001800 นางสาวจันทร�จิรา ประกอบทรัพย�
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62053001801 นางสาวมีรฟ8ต บาบู
62053001802 นางสาววิกานดา สุวนิชย�
62053001803 นางสาวกนกวรรณ สุทธ์ิด�วง
62053001804 นายยุทธนา คล�องยุทธ
62053001805 นายภัทรชัย สมัยสงค�
62053001806 นายชาญวิทย� จําปาสุข
62053001807 นายธีรภัทร จันอิฐ
62053001808 นางสาวกนกรดา มีกระโดน
62053001809 นางสาวศรัญญา อาภรณ�หิรัญยรัศ
62053001810 นางสาวธนัญชกร คํานึง
62053001811 นายธีรพัฒน� ผูกพันธ�
62053001812 นางสาววัชราภรณ� เอี่ยมสะอาด
62053001813 นางสาวชนนิกานต� สุขสวัสด์ิ
62053001814 นางสาวกาญจนวรรณ คําสี
62053001815 นายสิทธิพล ขนันไทย
62053001816 นางสาวประภาพรรณ วนวงศ�
62053001817 นางสาวจรัสพร ไชยวงศ�
62053001818 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพ่ึง
62053001819 นายทรงวิทย� ปลัดศรีช�วย
62053001820 นางสาวณัฐกฤตา คนเที่ยง
62053001821 นางสาวนวลจันทร� รักไร�
62053001822 นายเพชรภูมิ ย้ิมสงวน
62053001823 นายศักยภาพ อังคะนาวิน
62053001824 นายเอกพจน� จันทร
62053001825 นางสาวสุนิษา เพชรพิชัย
62053001826 นายดรัสพงศ� วรรณะ
62053001827 นางสาวอารียา คงสาคร
62053001828 นายกชกร วิชัย
62053001829 นายชาตรี ใจสว�าง
62053001830 นางสาวโชติกา อุ�นใจ
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62053001831 นางสาวจุฑามาศ วงษ�อินทร�
62053001832 นางสาวกฤษณา เรือนนุช
62053001833 นายธรรมปพน ดาราเย็น
62053001834 นางสาวธารารัตน� ศรเดช
62053001835 นางสาวแพรวนภา ภู�เพชร
62053001836 นางสาวสุธิตา ทวีบุญ
62053001837 นางสาววิลาสินี สุขทอง
62053001838 นางสาวศรินทิพย� วงค�เรือง
62053001839 นางสาวศิริลักษณ� ไกรแก�ว
62053001840 นางสาวนวลนุชา งามชนะอนุรักษ�
62053001841 นายพฤฒินนท� แนมทอง
62053001842 นางสาวสุกัญญา หาเรือนธรรม
62053001843 นางสาวธิดารัตน� สนธ์ิทิม
62053001844 นายภูมิ สระทอง
62053001845 นายพรหมินทร� จันทร�ทนต�
62053001846 นายทักษ�ดนัย พยัฆขํา
62053001847 นายวัลลภ ชื่นจิตร
62053001848 นายวรพล อาจมนตรี
62053001849 นางสาวแน�งน�อย มีชนะ
62053001850 นางสาวสายใจ ธรรมชิโร
62053001851 นางสาวภัทราวดี วงษา
62053001852 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
62053001853 นางสาวเนตรนภิส บุตรบุญ
62053001854 นางสาวสุนันทา ป8ญญาใส
62053001855 นายวีรยุทธ สันติ
62053001856 นางสาวศิริรัตน� เข็มสุวรรณ
62053001857 นายภัทร แจ�มศรี
62053001858 นายทนงศักด์ิ ศิริฟ8ก
62053001859 นางสาวจิดาภา ตรงศิริวิบูลย�
62053001860 นางสาวกุลสตรี จันทร�ประเสริฐ
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62053001861 นายปุณยวีร� เตชะอําไพ
62053001862 นายธวัชชัย ภูวงษ�
62053001863 นางสาวณัชญา สุวรรณโชติ
62053001864 นายภัทรพงษ� ขันแก�ว
62053001865 นางสาวลลิตา ทองคํา
62053001866 นายภูเมธ ระวีวงศ�
62053001867 นายสาริน ทั่งโต
62053001868 นายศุภนันท� ฉลูทอง
62053001869 นายธนาวัฒน� นกจันทร�
62053001870 นางสาวฐิติมา ศรีนุช
62053001871 นางสาวภัทธาวดี ม่ันเหมาะ
62053001872 นายธนะชิต เถ่ือนวิถี
62053001873 นายบัณฑิต มะหะมาน
62053001874 นางสาวธภสพร ใบศรี
62053001875 นางสาวปLยะพร สอนคําหาร
62053001876 นายสิทธิพร อุ�ยสั้ว
62053001877 นายนัทธกันต� ม่ังค่ัง
62053001878 นางสาวเลขา ไชยทิพย�
62053001879 นางสาวกฤติกานต� คําพร
62053001880 นางสาวนัยนา ทองบุญส�ง
62053001881 นางสาวนิชาวรรณ งามขยัน
62053001882 นางสาวเพ็ญพิชชา สอนที
62053001883 นางสาวขวัญชนก สุขสะอาด
62053001884 นายทรงชัย พิริยลักษณ�กุล
62053001885 นางสาวสุภาวดี ชนะหาญ
62053001886 นางสาววิภาวิณี คําแสนราช
62053001887 นายอนันต�เทพ จันทร�ช�วยนา
62053001888 นางสาวโชษิตา แก�วรัตนะ
62053001889 นางสาวรุสนานี สือมุ
62053001890 นายฐิติพันธ� พันธ�สิน
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62053001891 นางสาวกาญจนา วงศ�เปXZยมทรัพย�
62053001892 นายเอกพงษ� เบียดกลาง
62053001893 นางสาวอรนุช วาสนาวาลี
62053001894 นางสาวลักขณา วันซวง
62053001895 นายธราเทพ แสงพิรุณ
62053001896 นายปรัชญา สัตตะโส
62053001897 นางสาวเจษฎาพร ตอสกุล
62053001898 นางสาวดวงนภา โตมา
62053001899 นายกันตพล ศิริย่ังยืน
62053001900 นางสาวประภัสสร พิงพิณ
62053001901 นางสอาด มีทรงธรรม
62053001902 นางสาวมาลีดา ยามัน
62053001903 นางสาวลัดดา เคลือบมณี
62053001904 นางสาวสุปราณี ทองคง
62053001905 นางสาวกัญญาภัค ล�วนงาม
62053001906 นางสาวสุกัญญา คําบุญ
62053001907 นางสาวพัชรินทร� หนาแน�น
62053001908 นางสาวญาธิดา สวนกุล
62053001909 นายอนุชา พูดเพราะ
62053001910 นายจุมพล พงศ�ถาวรภิญโญ
62053001911 นายศรีปราชญ� อุ�ยศิริไพศาล
62053001912 นางสาวอริสรา เกตุแก�ว
62053001913 นางสาวณัฐนรี ตอนนอก
62053001914 นางสาวบุษบา ทาจันทึก
62053001915 นางอรพิน หงษ�ห�า
62053001916 นางสาวโสภาวดี ยอดอ�าย
62053001917 นางสาวนรียา พร�อมเพรียง
62053001918 นางสาวลฎาภา คงกระพันธ�
62053001919 นางสาววิภารัตน� ไชยป8ญญา
62053001920 นางสาวชรันดา เดือนทองสุข
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62053001921 นายปกิต ฤทธ์ิมนตรี
62053001922 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรัชนก แสงเพ็ญ
62053001923 นางสาวหทัยทิพย� ตาธุวัน
62053001924 นางสาวกนกพร วัฒนมงคล
62053001925 นางสาวชลลดา พูลเปXZยม
62053001926 นางสาววรัญญา ร�องแก�ว
62053001927 นายไชยวัฒน� หิรัญรัตน�
62053001928 นางสาวมยุรี ทองทา
62053001929 นางสาววิชญา ขจรรัตน�
62053001930 นายสุทธิพงษ� คํานาน
62053001931 นางสาววิชชุดา ธนวิริยะสิน
62053001932 นางสาวศิโรรัตน� เดชบุรัมย�
62053001933 นางสาวอรวรรณ ชุมเสน
62053001934 นายกิตต์ิธเนศ บุญหล�า
62053001935 นางสาวเพ็ญศิริ แนวพะนา
62053001936 นางสาวจิมาพร ปานรอด
62053001937 นางสาวสุทธิดา ไฮคํา
62053001938 นางสาวหทัยรัตน� ตติยานนท�
62053001939 นางสาวนภาพร สุวรรณมณี
62053001940 นายธนมน หนูขาว
62053001941 นางสาวสุณิสา น�วมนุ�ย
62053001942 นางสาวกาญจนา คลังสกุล
62053001943 นางสาวศิริวรรณ ปรางจันทร�
62053001944 นายจตุพร ประกอบกิจ
62053001945 นายภาวัต เสริมศรี
62053001946 นางสาวสุราวรรณ อินทนานนท�
62053001947 นางสาวฉัตรสุดา ไชยเกล�า
62053001948 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศรีอุทัย วงค�เกษร
62053001949 นางสาวธนัฏฐา จันทร�สว�าง
62053001950 นางสาวดารารัตน� ราชแปQน
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62053001951 นางสาววิจิตรา กาเจริญ
62053001952 นางสาวกัญญารัตน� สังวาลย�
62053001953 นายอนุสรณ� พรมน้ําอ�าง
62053001954 นายวโรดม วงศ�ไทย
62053001955 นางสาวอภิญญา สายนุ�ย
62053001956 นางสาวนภารัตน� คงพัฒ
62053001957 นางสาวปวีณา วรไชย
62053001958 นายเกรียงไกร สุพรม
62053001959 นางสาวทิพย�สุดา บุญมี
62053001960 นางสาวศันสนีย� ปรารมย�
62053001961 นางสาวนภนต�พร คงรัตน�
62053001962 นางสาวสาลีวิว มีศรี
62053001963 นางสาวกมลทิพย� ไชยทิพย�อาสน�
62053001964 นางสาวหทัยชนก บุญประสาท
62053001965 นายรุ�งเรือง สัณฐาน
62053001966 นายกุญชร สารวงษ�
62053001967 นายณัฏฐชัย มาสุข
62053001968 นางสาวยุวดี ผิวอ�อนดี
62053001969 นายวชิราชน มณีศรี
62053001970 นางสาวปวริศา ประสิทธิเวช
62053001971 นางสาววราภรณ� กลิ่นประเสริฐ
62053001972 นางสาวทรรศชล ทองสงฆ�
62053001973 นางสาวสุทัตตา ช�วยปุ^น
62053001974 นางสาววรินรําไพ ภู�ศิริ
62053001975 นางสาวอมิตา พูไม�
62053001976 นายณัฐธพล หงษ�บิน
62053001977 นางสาวรัตนา แซ�ย�าง
62053001978 นางสาววราลักษณ� ไชยเชษฐ�
62053001979 นางสาวอัญชีรา เพชรเลิศ
62053001980 นางสาวชลิตา สุขถนอม
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62053001981 นางสาวชุติมา วิทยามหาวงศ�
62053001982 นายสิงหราช แสนเสน
62053001983 นายพงศธรณ� ดอกกะฐิน
62053001984 นางสาวพิมพ�พิศา โนธะนะ
62053001985 นางสาวณัฐนารี เทียนวิลัย
62053001986 นายกะรัต ประภาพร
62053001987 นายนพรัตน� บุญนิกูล
62053001988 นายธนชล โสมเมา
62053001989 นายธวัชชัย อินนะลา
62053001990 นางสาวญาณิศา รอดเนียม
62053001991 นางสาวธนิศรา คุณกะ
62053001992 นายวันเฉลิม ไกยวรรณ�
62053001993 นายกิตติพงษ� รุ�งสุรีย�
62053001994 นายธนวรรธน� ศรีทองเสถียร
62053001995 นางสาวจันทิมา ทรัพย�อร�าม
62053001996 นางสาวฉวีวรรณ ป`อพริ้ง
62053001997 นางสาวพัฒน�นรี พากเพียร
62053001998 นายวิศรุต ไชยศรี
62053001999 นายรัฐวุฒิ พงษ�เลื่องธรรม
62053002000 นางสาวพัชรี พิมพ�อ�อน
62053002001 นางชนัญชิดา ช�างเหล็ก
62053002002 นางสาวพรสินี บูโกก
62053002003 นางสาวรัชนก บุญมา
62053002004 นางสาวธิดารัตน� กรัตนุถะ
62053002005 นางสาวนฤมล ดวงพล
62053002006 นางสาวกาญจน� ทาทราย
62053002007 นายปLยะพล ปริตโตทก
62053002008 นายสุธีรภัทร� นาคครื้น
62053002009 นางสาววราภรณ� บุญเทศ
62053002010 นายพุทธิพงศ� เรือศรีจันทร�
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62053002011 นางสาวเพลินจิต เชื้อจอหอ
62053002012 นางสาวปาลิตา บุทธิจักร�
62053002013 นางสาวมินตรา กมลเนตร
62053002014 นางสาวขนิษฐา เมฆงาม
62053002015 นางสาวจรรยพร ธรรมผุย
62053002016 นายลิขิต พันธ�ชัยนาม
62053002017 นางสาวสกาวเดือน ดวงฤทัย
62053002018 นางสาวธนารีย� ศรีบุญเอียด
62053002019 นางสาวฮานูฟ สนิทวาที
62053002020 นางสาวกมลวรรณ อมฤทธ์ิวาจา
62053002021 นางสาวเกศริน คมกร�า
62053002022 นางสาวกนกรัตน� วงษ�แก�ว
62053002023 นางสาวกวินณา ศรีประเสริฐ
62053002024 นางสาวบุษดี สงวนทรัพย�
62053002025 นางสาวจารุวรรณ� อุ�นจิตร
62053002026 นางสาวณัฐทริกา เรืองขํา
62053002027 นางสาวกิตติยาภรณ� บุญสวน
62053002028 นางสาวปLยมาศ หระมาตย�
62053002029 นายก�อเกียรติ ท�ายวัด
62053002030 นางสาวสิริรักษ� คะเชนทร�
62053002031 นางสาวธิดาพร รุ�งเรือง
62053002032 นายวศิน เตชพูนสุข
62053002033 นางสาวสุคณธชาติ โพธ์ิเกษม
62053002034 นางสาวปพิชญา ศิริจัด
62053002035 นายพรรณสิทธ์ิ ศรีวงค�
62053002036 นายธวัชชัย นําพลชัยสิทธ์ิ
62053002037 นางสาวสุพิการ� สีจ�าย
62053002038 นายมาณัส พอสอน
62053002039 นางสาวพัชรี แสงดาว
62053002040 นางสาวภรณ�นิภา มากบางแก�ว
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62053002041 นางสาวสุกัญญา บุญณี
62053002042 นายวิษณุ ศรีลาชัย
62053002043 นางสาวสวพร เหน�อย
62053002044 นางสาวกรัณฑรัตน� สายนุ�ย
62053002045 นายกิตติชัย แก�วงาม
62053002046 นายกิตติภพ ห�วยหงษ�ทอง
62053002047 นางสาวสาวิณี สโมสร
62053002048 นางสาวกนกวรรณ ก่ิงทอง
62053002049 นางสาวชนัญWู รัตน�อินังกูล
62053002050 นางสาวกชกร นวลรักษ�
62053002051 นางสาวนันทนา จันทร�เพ็ญ
62053002052 นายณัฐนันท� กุลประกอบกิจ
62053002053 นางสาวกฤตพร วรรณรัตน�
62053002054 นายอําพล ศุขวัฒนา
62053002055 นางสาวมานาล จารง
62053002056 นางสาวณัฐทิชา เกษดี
62053002057 นางสาววรวรัญชน� คํามา
62053002058 นายบุรินทร� ยีทองภา
62053002059 นางสาวกชพร จักรสาน
62053002060 นายธนภัทร เอกสิริกุลทรัพย�
62053002061 นายพิทยา ใหญ�โสมานัง
62053002062 นายจักรพงษ� ด�วงยศ
62053002063 นางสาวธนิดา วิริยะเดชากร
62053002064 นางสาวอุษณีย� รุ�งเช�า
62053002065 นางสาวพาขวัญ เมฆต้ัง
62053002066 นายสหชัย ยวงพานิช
62053002067 นางสาวฉัตรสุดา เจษฎาทิพย�
62053002068 นางสาวพัชรมัย โภคาเทพ
62053002069 นางสาววนิดา บ�านคุ�ม
62053002070 นางสาวทัชฎาพร ดอนชัย
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62053002071 นางสาวอนัญญา ชมโฉม
62053002072 นายณัฐดนัย ยวงสุวรรณ
62053002073 นางสาวจิตรลดา บุญมี
62053002074 นางสาวณัฐมน หีบแก�ว
62053002075 นางสาวสรารัตน� สอนสุกอง
62053002076 นางสาวกนิษฐา รักคร้ํา
62053002077 นายก�องพิภพ รอบคอบ
62053002078 นางสาวนันทนัช นวนประโคน
62053002079 นายวันชาติ โสภา
62053002080 นางสาวชนากานต� ประพันธ�
62053002081 นางสาวศุภนา สมบูรณ�อํานาจเสรี
62053002082 นางสาวจรรยารักษ� สินเจริญโภไคย
62053002083 นางสาวพรทิพย� ทองสุก
62053002084 นางสาวพัชราภรณ� ธันวงศ�
62053002085 นางสาวรัชนีกร หลวงเมือง
62053002086 นางสาวนริศรา หงษ�ตนุ
62053002087 นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย
62053002088 นายดิเรก สิทธิการ
62053002089 นายวิชญ�ศรุต ศรีคง
62053002090 นางสาวกรกช จันทวรรณ
62053002091 นางสาวยุกานดา พันธุ�แก�ว
62053002092 นางสาวทิยาพร มณีโคต
62053002093 นายพิชิตชัย มาบจะบก
62053002094 นางสาวนันทัชพร รัตนเลิศ
62053002095 นางสาวศรีประกาย ศรีคําวรรณ�
62053002096 นายฉัตรชัย ก�วยสกุล
62053002097 นายภาณุพงศ� ปLZนแก�ว
62053002098 นางสาวนลิศา เทพอุตม�
62053002099 นายศุภวิชญ� นิยมรัตน
62053002100 นางสาวกรภัทร� ตานิโก
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62053002101 นางสาวมนฤณญา รัตนนิมิตร
62053002102 นางสาวสุปราณี ม่ิงรักษา
62053002103 นางสาวฐิติมา ดวงจิตร
62053002104 นางสาวสุพัตรา ด�วงประเสริฐ
62053002105 นายสัณหณัฐ สาระสุข
62053002106 นายชัยณรงค� ท�องที่
62053002107 นายชัยณรงค� เพชรประกอบ
62053002108 นางสาวอัญชลี มุมกระโทก
62053002109 นายศุภวิชญ� ยอดแก�ว
62053002110 นางสาวพิทยาภรณ� ศิริแก�ว
62053002111 นางสาวเจนจิรา ประทุมยศ
62053002112 นางสาวอัจฉริยา สลาประโคน
62053002113 นางสาวอรณี ชีวีสันติสุข
62053002114 นางสาวกฤษณา วงค�ไทย
62053002115 นางสาวสิริรัตน� อิ่มใจ
62053002116 นางสาวนงนุช อินพุ�ม
62053002117 นางสาวศศิธาดา ฤทธิรณ
62053002118 นายภูวภัทร เข็มบริบูรณ�
62053002119 นางสาวมณีรัตน� สิริมณีรัตน�
62053002120 นางเอมอร ช�างมณี
62053002121 นางสาวภัสราภรณ� เรืองสังข�
62053002122 นายณัฐพล ทิรานันท�
62053002123 นางสาวหฤทัย สัจจะวิสัย
62053002124 นางสาวภานุมาศ ชูเจริญ
62053002125 นางสาวนิศารัตน� บุตรดี
62053002126 นายเมฆินทร� ศรีสร�อย
62053002127 นางสาวพรนภา แสวงผล
62053002128 นายธนารินทร� สุภรัตนกูล
62053002129 นายวรสิทธ์ิ ช�างแรงการ
62053002130 นางสาวถนอมช�วรรณข� เพชรดี
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62053002131 นางสาวภิชญา อมรป8ญญา
62053002132 นายอิทธิพล พัฒนกุลเกียรติ
62053002133 นางสาวเสาวลักษณ� กมล
62053002134 นายวราวุธ สินเธาว�
62053002135 นางสาวธีราพร เกตุสม
62053002136 นายปริญญา วงศ�ศรีลา
62053002137 นางสาวกุลณภัทร นิลบวร
62053002138 นางสาววรรณศิลปT สิมคํา
62053002139 นางสาวอุไรวรรณ คล�ายคง
62053002140 นางสาววันฉลอง โชคสวัสด์ิ
62053002141 นางสาวจารุภรณ� สุขฉํ่า
62053002142 นางสาวนภัสวรรณ จ�าเพ็ง
62053002143 นางสาวปLยตา กัญสุวรรณ
62053002144 นางสาวฐานิสร จันทร�ณรงค�
62053002145 นางสาวชฎาภรณ� มัจฉา
62053002146 นายรพีพงษ� ฐิติรัตนกุล
62053002147 นางสาวพัชรมณฑ� สรรธนสมบัติ
62053002148 นางสาวนนทกานต� ระวังภัย
62053002149 นางสาวปภาดา บุญรอด
62053002150 นางสาวอังศุมารินทร� เก�าบุญ
62053002151 นางสาวชนภัทร คําลิ้ม
62053002152 นายอมรศักด์ิ เกิดวัน
62053002153 นางพัทธนันท� โพธ์ิชัยแก�ว
62053002154 นางสาวศุจินธร อ�อนดี
62053002155 นางสาวเปรมกมล วงษ�หาญ
62053002156 นางสาวอรวรรณ บัวเนี่ยว
62053002157 นางสาวสุนิสา นุ�นสังข�
62053002158 นางสาวสุไพรัตน� ฐานเจริญ
62053002159 นางสาวชดช�อย สุธาธรรม
62053002160 นางสาวเมทินี หอมมณฑา
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62053002161 นางสาวพิไลวรรณ ท�าวดี
62053002162 นางสาววัลลภา รุณสําราญ
62053002163 นางสาวชนกภรณ� เสือพิทักษ�
62053002164 นายพิมม�มาดา สุขทองสา
62053002165 นางสาวฐิติชญาณ� วุฒิเมธีวัฒน�
62053002166 นางสาวอารียา จิตรู
62053002167 นางสาววาริกา สฤษฎ์ิสุข
62053002168 นางสาวจตุพร นาคมี
62053002169 นางสาวสุพัตรา แก�วทอง
62053002170 นางสาวจิราวรรณ พันธุ�ไผ�
62053002171 นางสาวนัทมน เหลาพรม
62053002172 นางสาวรัชฎาภรณ� นุชวงษ�
62053002173 นางสาวปLยดา แสนอินทร�
62053002174 นางสาววัชฎาภรณ� แก�วดํา
62053002175 จ�าสิบเอกจีรพล มิตรอวยพร
62053002176 นายธวัชชัย ประทีปถ่ินทอง
62053002177 นายธนิกพงศ� มะยม
62053002178 นายวีระชาญ อรรคบุตร
62053002179 นางสาวกนกลักษณ� มูลขุนทด
62053002180 นางสาวปวรรรัตน� ศรียาภัย
62053002181 นางสาวณัฐนันท� สีขน
62053002182 นางสาวธนรัตน� เข่ือนคํา
62053002183 นางสาวศรีวิไล อาทากิจ
62053002184 นางสาวมนศิกาณ ถมอินทร�
62053002185 นางสาวสุภาวดี แซ�ลิ้ม
62053002186 นางสาวศันสนีย� เปรมปรีชา
62053002187 นางสาวธนาภรณ� รัตน�อนันต�
62053002188 นางสาวเรืองรอง ทองห�อ
62053002189 นางสาวฉัตตมณี พันธวงศ�
62053002190 นางสาวพนิดา ลีวงษา
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62053002191 นายสมภพ วะโร
62053002192 นางสาวน้ําทิพย� ประสงค�
62053002193 นางสาวพลอยชนก สุขสุชิต
62053002194 นางสาวกัญญารัตน� พรหมอินทร�
62053002195 นางสาวเพ็ญศิริ สิงหทุม
62053002196 นางสาวศุณิกา รามนู
62053002197 นางสาวณวีร�ญา นฤนาถธํารง
62053002198 นางสาวชมพูนุท พิภูษณะเดช
62053002199 นายวัทธิกร วงษ�ประสิทธ์ิ
62053002200 นางสาวขวัญกมล ช�างไม�
62053002201 นางสาวอมลรุจี ภูมิกอง
62053002202 นายอาชวิน วงค�สุบรรณ
62053002203 นางสาวสุพัตรา วาปXโส
62053002204 นางสุพัตรศร บุตรดา
62053002205 นางสาวกมลทิพย� เวียงฆ�อง
62053002206 นายศรายุทธ อินทร�ฉัตร
62053002207 นายนาวิน จีนทองคํา
62053002208 นางสาวจิราพัชร พรหมมา
62053002209 นางสาวธัญพิชชา ศรีถาวร
62053002210 นางสาวกฤติมาฐ ขําจีน
62053002211 นางสาววนาลี เสวานนท�
62053002212 นางสาวนิรมล ยาวิจิตร
62053002213 นายประณต แซ�ลิ้ม
62053002214 นายณัฐวุฒิ ดลชม
62053002215 นายสกานต� ใกล�สุข
62053002216 นายมนตรี ชื่นอารมย�
62053002217 นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล
62053002218 นางสาวจุฑารัตน� ศรีธนสาร
62053002219 นายบุญฤทธ์ิ ภมร
62053002220 นางสาววณิชยา พรายแก�ว
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62053002221 นางสาววนิดา หอมหลาย
62053002222 นางสาวกัญญาณัฐ รุ�งสว�าง
62053002223 นางสาวณัฐนิชา มะลิทอง
62053002224 นางสาวเพ็ญกวิน รักคํา
62053002225 นางสาวพรชนก อุดมศิลปT
62053002226 นางสาวทิศากร แก�วบุญป8น
62053002227 นางสาวเบญจรัตน� คําจีน
62053002228 นางสาวเพชราภรณ� สายทารี
62053002229 นายสุรศักด์ิ พรหมภักดี
62053002230 นางสาวศิริกัญษา ศรีทรง
62053002231 นางสาวชนัญธร โสมอ่ํา
62053002232 นายจักรพงษ� หงษ�สาคร
62053002233 นางกิตติยา มังกรงาม
62053002234 นายนันทวัฒน� มีศิริ
62053002235 นายมงคล ยินดี
62053002236 นางสาวจารุวรรณ แดงตาโคตร
62053002237 นางสาวกุลธิดา เพ็ญสวัสด์ิ
62053002238 นางสาวภัทราภรณ� จันใด
62053002239 นางสาวลัลน�ลลิต เพชรสุวรรณ
62053002240 นางสาวพิมพ�สิริ ดาทอง
62053002241 นางสาวชนากานต� ป8ญญา
62053002242 นางสาวอุทุมพร ภูคะโยม
62053002243 นายสหภูมิ ทิพวุฒิ
62053002244 นายขจรศักด์ิ สังข�แสง
62053002245 นางสาวดนุนุช อธิป8ตยะวงศ�
62053002246 นางสาวสิรินภา ทวีเดชสิทธ์ิ
62053002247 นายอนุสรณ� ยุคเจริญทรัพย�
62053002248 นายสุธี รังสรรค�ศุภโร
62053002249 นางสาวนิตยา บุดดางาม
62053002250 นางสาวณัฐภัทร� บุริจันทร�
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62053002251 นางสาวจิรพรรณ สิทธิวงศ�
62053002252 นายถนอมทรัพย� ตรงสายดี
62053002253 นางสาวมินตรา แสนเลิง
62053002254 นายพนัส มลโสม
62053002255 นายเสกสรร ลายทอง
62053002256 นายมูหามัดฟาเดร� ดามะอู
62053002257 นางสาวณัฐธิยา ดาแก�ว
62053002258 นางสาววงศิริ สอนสี
62053002259 นางสาวไพลิน นิลชัชวาลย�วงษ�
62053002260 นายธนกฤต ดํารงค�โชคชัย
62053002261 นายปรัชวีร� จันทร�ประเสริฐ
62053002262 นางสาวปวริศา พรหมทอง
62053002263 นางสาวพัชราภรณ� บุญมี
62053002264 นางสาวภาวิณี ระลึกชอบ
62053002265 นางสาวภรประภา จันทนา
62053002266 นางสาวกัญญาวีร� มีแก�ว
62053002267 นางสาวพิชชาภา ม่ันปาน
62053002268 นายกฤตภาศ กิริยากิจ
62053002269 นายวิทยา สังขวัตร
62053002270 นายอดุลย� มณีอาภรณ�
62053002271 นางสาวจามจุรี ใสยาทา
62053002272 นางสาวศิริลักษณ� รัศมี
62053002273 นางสาวศิรินันท� แก�วพิบูลย�
62053002274 นางสาวนิชาภา พันโนลิด
62053002275 นายชยธร สงเคราะห�
62053002276 นางสาวกมลฉัตร เผ�าชวด
62053002277 นางสาวสุภาพร ฉ่ัวยู�เน�ย
62053002278 นายธนะศักด์ิ เตชวานิชย�
62053002279 นางสาวชุติมา ศูนย�ผล
62053002280 นางสาวศิริมน วัฒนมงคล
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62053002281 นางสาวคัทรียา มะโนรินทร�
62053002282 นางสาวจุฑามาศ อัมรีย�
62053002283 นางสาวกันต�กนิษฐ� ชลสีมัธยา
62053002284 นางสาวทัศพร มะซอ
62053002285 นางสาวสุทธิริญา ไชยโยธา
62053002286 นายวัชรนนท� บัวผัน
62053002287 นางสาวประภาภรณ� เลขนาวิน
62053002288 นางสาวฉัตติมา ศิริพลบุญ
62053002289 นางสาวพิชชากร เกตุแก�ว
62053002290 นายอภิรักษ� ทัศวงษา
62053002291 นายอาทิตย� ขวัญเมืองแก�ว
62053002292 นางสาววันเพ็ญ อินเต�
62053002293 นางสาววิไลวรรณ นาคแดง
62053002294 นางสาวณัฐชยา ขําชุ�ม
62053002295 นางฐานิตา สุทธิ
62053002296 นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณ�
62053002297 นางสาววราภรณ� ตรีวงษ�
62053002298 นางสาวอนัญญา ศรีสุวรรณ�
62053002299 นายปLZนปLนัทธ� เจริญศิริมงคล
62053002300 นางสาวธัญญารัตน� เหล�าคุ�ม
62053002301 นายโสพล เอียดสี
62053002302 นายศตวรรษ ย่ิงยง
62053002303 นายณรงค�ศักด์ิ พิมพ�อินทร�
62053002304 นายพรรณเชษฐ อัจฉริยวงศ�เมธี
62053002305 นางสาวจารุพร ธรรมวิชญ�
62053002306 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพลอยณิศา พวงบุปผา
62053002307 นางสาววิภานันท� สิงห�นันท�
62053002308 นางสาวมยุริญ เทพแดง
62053002309 นายรุ�งเพชร สินวงค�
62053002310 นายคุณธรรม ธรมธัช
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62053002311 นายชัยณรงค� กุลวงษ�
62053002312 นายธีรยุทธ พันธุ�เชื้อ
62053002313 นางสาวสุชัญญา คงนุรัตน�
62053002314 นางสาวจิรพร ใจเที่ยง
62053002315 นางสาวมลิวัลย� ศรีวรกุล
62053002316 นางสาวนพรัตน� เมฆศิริ
62053002317 นางสาววริศรา ปานทอง
62053002318 นางสาวพรชิตา กวน
62053002319 นางสาวศศิธร ประไพเพชร
62053002320 นางสาวศศิฉาย วิริยะประกอบ
62053002321 นางสาวภาณิกา ต้ังประเสริฐ
62053002322 นางสาวพิชญ�นรี โชติกุลพงศา
62053002323 นางสาวกนกวรรณ สงวนสิน
62053002324 นายดุรงค�กร หัวหน�า
62053002325 นางสาวพิมพ�ลภัทร ผักสังข�
62053002326 นายเอกชัย กุลกัลยาดี
62053002327 นางสาววีรนันท� พรมมาวัน
62053002328 นายศรายุท จันทรยุคล
62053002329 นายณัฐนิชา นาคนาวา
62053002330 นางสาวมณฑิตา แก�วเขียว
62053002331 นางสาวเกศริน เมืองที่รัก
62053002332 นางสาวจันจิรา แย�มบุบผา
62053002333 นายศิวกร ปุศิลา
62053002334 นางสาววิมลมาศ กิจม่ันเจริญกุล
62053002335 นางสาวนัฏฐ�กานดา เด่ียวเจริญ
62053002336 นายยรรยง พันธุวัฒนาเจริญ
62053002337 นางสาวจารุวรรณ อํามินทร�
62053002338 นางสาวจุฑามาศ ไชยทองศรี
62053002339 นางสาวฐิติมา อังคนาวิน
62053002340 นายณัฐนนท� โพธิสาวัง
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62053002341 นายนาวิน ชาบรา
62053002342 นางสาวอรัญญา ชูวงศ�
62053002343 นายณัฐวุฒิ ทองชื่น
62053002344 นายสิราวุธ ดวงใจ
62053002345 นางสาวพัชรพร คําเนียม
62053002346 นายทศพล ต�นสมบัติ
62053002347 นางสาวกฤติยาภรณ� ภิญโญ
62053002348 นายสมัชชา น�อยแสง
62053002349 นายขวัญชนก มีอุสาห�
62053002350 นายอับดุลเลGาะ สะมาโร
62053002351 นายวริทธ์ิธร จําปาทิ
62053002352 นางสาวพนิดา กระจ�างจันทร�
62053002353 นางสาวกนกวรรณ บุญกมล
62053002354 นางสาวสุดารัตน� จึงเจริญ
62053002355 สิบเอกภาณุวัฒน� สําฤทธ์ิ
62053002356 นางสาวกวีทิพย� อภิวัฒนศิริกุล
62053002357 นางสาวไอลดา มงคลการ
62053002358 นางสาววรารัตน� อ�อนจู
62053002359 นายอภิชิต จันปุ^ม
62053002360 นางสาวพิชญ�ศิเณ วิรัชสรณ�
62053002361 นางสาวกนกวรรณ วงปลอด
62053002362 นางสาวปวีณ�นุช รัตนคม
62053002363 นางสาวเพ็ญสุภา แพรพิรุณ
62053002364 นายณัฏฐ� วรวิบูลย�
62053002365 นายอนิวัฒน� อินนาง
62053002366 นางสาวสายสุนีย� ล�าคํา
62053002367 นางสาวหิรัญญา พอกพูน
62053002368 นางสาวทาริกา อรุโณ
62053002369 นายกาแมน ดีนนุ�ย
62053002370 นายจิรายุ พานิชกุล
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62053002371 นายอภิชาติ โพทาทอง
62053002372 นางสาวทิตยา ชูป8น
62053002373 นางสาวพรญ�า ผลดี
62053002374 นางสาวป8ทมา เป�งแก�ว
62053002375 นางสาวธัญลักษณ� วงศ�ต้ัง
62053002376 นางสาวพิศสุดา ตนนาชํา
62053002377 นางสาวพยอม กงภูเวท
62053002378 นางสาวอัมพร ถาวรพา
62053002379 นายปLยะพงศ� บัวทอง
62053002380 นายเตชิน อินตGะชุ�ม
62053002381 นางสาวป8ทมา ศิลาผ�อง
62053002382 นางสาวจุฑามาศ คําไพเราะ
62053002383 นายวิทยา ผลมาก
62053002384 นางสาวนวรัตน� นวลนุกูล
62053002385 นายบุญจรัส หมายเหนี่ยง
62053002386 นายจิระเดช เรืองอิสริยวงศ�
62053002387 นางสาวเจตสุภา เสริมชีพ
62053002388 นายจักรกฤษ สินธุนาคิน
62053002389 นางสาวปุณณ�ญาณัฐ ธชาโชติศรียะ
62053002390 นางสาวมาลินี สิทธิเวช
62053002391 นางสาวหทัยชนก เหลืองขม้ิน
62053002392 นางสาวเหมือนดาว สวัสดิสรรพ�
62053002393 นางสาวณัฐณิชา สมจิต
62053002394 นายสัมพันธ� ปธานราษฎร�
62053002395 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพล ธูปหอม
62053002396 นางสาวพัชรี สีดา
62053002397 นางสาวเอมปวีณ� วุฒิสมบูรณ�ยศ
62053002398 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเกวลี เรืองศิริ
62053002399 นายกิตติพล แพงขะ
62053002400 นางสาวจุฑาลักษณ� บูรณารมย�
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62053002401 นายอโนทัย ใจเพียร
62053002402 นายอัครวุธ รัตนพงษ�บัณฑิต
62053002403 นางสาววราภรณ� ธนพรภิบาลชน
62053002404 นายธนภูมิ เอกจิตร�
62053002405 นางสาวสุภาภรณ� ทรงชนะ
62053002406 นายกรีฑา จําปาแสน
62053002407 นางสาวอรวรรณ พวงพา
62053002408 นางสาวปรางค�ฉาย วัดแดง
62053002409 นางสาววิภาดา สาดบุญลือ
62053002410 นางสาวชณาทิพย� ถนอมมิตร
62053002411 นางสาววรรณนิศา สกุลณี
62053002412 นางสาวเยาวลักษณ� ส�งแสง
62053002413 นางสาวสุธิชา เครือศรี
62053002414 นางสาวจิราภัชร� จิตกุย
62053002415 นายณัฎฐชัย หลวงนุช
62053002416 นางสาวปLยนุช บุญสมภักตร�
62053002417 นางสาวธิดาพร แสวง
62053002418 นางสาวลลิตา สุทโทการ
62053002419 ว�าที่ร�อยตรีเมธาวุฒิ เครือเหมย
62053002420 นางสาวสิรินภา พฤกษา
62053002421 นายณรงค�ชัย ภัทรศาศวัต
62053002422 นายธีรสิทธ์ิ เจริญสวรรค�
62053002423 นางสาวอลิสา หัตถี
62053002424 นายโยธิน เคนจัตุรัส
62053002425 นายไกรวิชญ� สายยืด
62053002426 นางสาวรัตติยากร สายสกุล
62053002427 จ�าสิบเอกดนัยเดช จิตอารีย�
62053002428 นางสาวปฐมาวดี คําคม
62053002429 นางสาวจิรวดี ตุลารัตนพงษ�
62053002430 นางสาวรัตนา สิงห�บริคัน
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62053002431 นางสาวกนกวรรณ กล่ําทวี
62053002432 นางสาวปLยวรรณ หนูคาบแก�ว
62053002433 นางสาวลลิตา ใจกล�า
62053002434 นางสาวฮาตีนา มะเระ
62053002435 นายสุธรรม ภูสีดิน
62053002436 นางสาวอุไรพร วังงาม
62053002437 นางสาวพสุชา ว�องไว
62053002438 นางสาวอภิชญา ป8ญญายอง
62053002439 นางสาวเจนิสตา เกตุปลั่ง
62053002440 นางสาวดาวรุ�ง ชยปาลกุล
62053002441 นางสาวรัตณาภรณ� มะธิมาตา
62053002442 นางอัญธิฬา แก�วงาม
62053002443 นางสาวฉวีวรรณ หวานจริง
62053002444 นางสาวเนตรนภา ขาวศรี
62053002445 นางสาวภัททิยา รุ�งโรจน�
62053002446 นายสิปปภาส เพชรประกอบ
62053002447 นางสาวรัชนีวรรณ แก�วดวงเล็ก
62053002448 นายพลังพล วัฒนะสุวรรณกร
62053002449 นายอิทธิวัฒน� อุตรศักด์ิ
62053002450 นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล
62053002451 นางสาวพิมชนก เล�าซ้ี
62053002452 นายจิรัฎฐ� จันทร�ปาน
62053002453 นางสาวกนกวรรณ ซัวตังไล�
62053002454 นางสาวอรกานต� แก�วเขียว
62053002455 นางสาวป8ทมา วีระพงษ�
62053002456 นางสาวปณิตา แก�วประดับ
62053002457 นางสาวอรัญญา ไชยทรัพย�
62053002458 นายชัยพิพัฒน� อัครวรานนท�
62053002459 นางสาวรุ�งทิวา นางาม
62053002460 นางสาวณัฐกานต� แปQนพันธุ�
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62053002461 สิบเอกศานิต กาญจนะ
62053002462 นางสาวธยานี คุ�นเคย
62053002463 นางสาวอัจฉราพรรณ วุฒิยา
62053002464 นางสาววรรณนภา สีฟQา
62053002465 นางสาวจงกลทิพ ดําคง
62053002466 นายโสพล พรมสุรีย�
62053002467 นายพีระพล ซุ�นไล�
62053002468 นางสาวนันธิญา คําธะเนตร�
62053002469 นางสาวฐิยากร แสวงพรรค
62053002470 นางสาวกมลลักษณ� สระแก�ว
62053002471 นางสาวทักษณัช เรืองอนันต�
62053002472 นางสาวปณิตา ลีละศาสตร� 
62053002473 นางสาวร�มฤดี ฟองเลิศนุกุล
62053002474 นายกันตนพ ชลศิริพงษ�
62053002475 นางสาวอัจรีย� อึ่งชื่น
62053002476 นายภูริเดช หมวดใหม�
62053002477 นางสาวกฤติกา คุณากรเวโรจน�
62053002478 นางสาวธิดา พรมศรีกุหลาบ
62053002479 นายสถาป8ตย� จันทร�หนองแวง
62053002480 นายจักร�กิตต์ิชากร พันธ�ผา
62053002481 นางสาวศุภิสรา คุณุทัย
62053002482 นางสาวพิชฌาวรรณ อัฒจักร
62053002483 นายณัฐภัทร อยู�ภู
62053002484 นางสาวณัฐกานต� สัมมา
62053002485 นางสาวรจนา เดชสุวรรณ�
62053002486 นางสาวหัทยา เกิดนิคม
62053002487 นางสาวสุภาวรรณ ชื่นจิตร
62053002488 นายฉัตรมงคล ภุมรินทร�
62053002489 นางสาวณัฐณิชา ตันติวิกร
62053002490 นายชัยชนะ อาสาวดีรส
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62053002491 นางจิระนุช งามเชย
62053002492 นางสาวกฤษณา สุขสวัสด์ิ
62053002493 นางสาวอรสา ทับแจ�ม
62053002494 นางสาวประไพพร อยู�คง
62053002495 นายปุรเชษฐ� จันทร�ฉาย
62053002496 นายนพเก�า สอนพร
62053002497 นางสาวชฎาพร อุ�นแก�ว
62053002498 นายวัชรพงษ� แสงอรุณ
62053002499 นางสาวณัฐรินีย� มาลารักษ�
62053002500 นายจิตรภาณุ จิตประเสริฐ
62053002501 นางสาวอลิษา ปานอ�วม
62053002502 นางสาวเพ็ญนภา เสือทุ�ง
62053002503 นางสาวเจตนา แสนเมืองมูล
62053002504 นางสาวศศิภา หกพันนา
62053002505 นางสาวขนิษฐา ยินดี
62053002506 นางสาวณัฐนนท� นวลสะอาด
62053002507 นางสาวกมลชนก แสนโหน�ง
62053002508 นายณัฐพงศ� ศรีเชียงพิมพ�
62053002509 นายพิเชษฐ พานิช
62053002510 นางสาวสุภาพร พูมทอง
62053002511 นายพงษ�นิติ งามผ�อง
62053002512 นางสาวภัณฑิรา สารนันต�
62053002513 นางสาวศิริพร หน�ายคอน
62053002514 นายธนาเทพ แพเรือง
62053002515 นางสาวพัชรินทร� ผาจีบ
62053002516 นางสาวพิลาภรณ� ซ�อนนอก
62053002517 นางสาววีรนุช จงจิตร
62053002518 นายธีรพงศ� พรมเกษา
62053002519 นางสาวสุทธิดา พรมรักษา
62053002520 นางสาวธาดาพร อัฐวงศ�
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62053002521 นางสาวอัญชนา เพ่ิมสุข
62053002522 นายปภพ โคติวงศ�
62053002523 นางสาวนิภาพร รูปสม
62053002524 นายชยาวุฒิ เวชสรรเสริญ
62053002525 นางสาวณัฐชินี รอดเชื้อจีน
62053002526 นางสาวขวัญชนก ริมธีระกุล
62053002527 นางสาวกมลพรรณ นกแก�ว
62053002528 นางสาวโยษิตา ปาวัล
62053002529 นางสาวเสาวภา ดามาพงษ�
62053002530 นายตนุภพ พรปฏิมากร
62053002531 นางสาวประกายกาญจน� ภู�ภูริพันธุ�
62053002532 นายชิษณุพงศ� วงศ�ษา
62053002533 นางสาวสุจินดา คําไวย�
62053002534 นางสาวตรีญาภรณ� สมบูรณ�วงศ�
62053002535 นายจิตติ รุ�งเรือง
62053002536 นางสาวปLยนันท� คมกล�า
62053002537 นางสาวพิมพ�ธรัตน� สุวรรณรัตน�
62053002538 นางสาวสมฤดี เที่ยงจิต
62053002539 นายหิรัณย� เพ็ญผลเจริญ
62053002540 นางสาวณรินทิพย� วิมลทรัพย�
62053002541 นางสาวชาลิสา หว่ันใจ
62053002542 นางสาวโชติรส ดีฉลาด
62053002543 นางสาวกนกพร วิทา
62053002544 นางสาวอัจฉริยา กระแสร�ชล
62053002545 นางสาวปLยะดา ตันติสัตตโม
62053002546 นางสาวรวิวรรณ อาจศรี
62053002547 นายวีรชาติ โยธาศิริ
62053002548 นายฉลองราช กุลชาติ
62053002549 นางสาวยุวดี ทวีโชคสิริกุล
62053002550 นายนรบดี สุขประเสริฐ
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62053002551 นายเมธา ทองจันทร�
62053002552 นางสาวปวีณา ศิวิลัย
62053002553 นางสาวนวรัตน� ชื่นใจดี
62053002554 นายตรัยลักษณ� ธนธาดากุล
62053002555 นายฐิติ ประวัติศรีชัย
62053002556 นายพรมพิทักษ� จันทร�เขียว
62053002557 นายไพรัตน� ฤทธ์ิไธสง
62053002558 นางสาวณัฐมณฑ� แสงอรุณร�มเย็น
62053002559 นายวิษณุ ภิลัยวัลย�
62053002560 นางสาวนารีนา อาแด
62053002561 นางสาวกาญจนาภรณ� ปลื้มเกษร
62053002562 นางสาวอรพันธ� หอมพะนา
62053002563 นางสาวนุชจรีย� เจียวกGก
62053002564 นายเอกธนา บุญฑริกชาติ
62053002565 นางสาวเพียงใจ เหมบัวกลัด
62053002566 นางสาวบุษยารัตน� หนองหารพิทักษ�
62053002567 นางสาวอภิวดี ผิวขํา
62053002568 นางสาวอินธุอร เรือนสุข
62053002569 นางสาวน้ําค�าง ตังสุข
62053002570 นายโชติพงศ� ศรีวงษ�
62053002571 นายปุณญพัฒน� บุญยงค�
62053002572 นางสาวสุภาวิดา ดําสังข�
62053002573 นายรชต ศรีจันทร�
62053002574 นางสาวจันทิมา ยุติธรรม
62053002575 นายยศภัทร ฤทธ์ิมาก
62053002576 นางสาวเกศินี ภูสุจริต
62053002577 นางสาวนิรชา จันทร�ไตร
62053002578 นายฤกษ�ฤทธ์ิ ปราบศรีภูมิ
62053002579 นางสาวเบ็ญจวัลย� จันเพ็ง
62053002580 นางสาววีรยา โงนลี
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62053002581 นางสาวรัชนันท� สิริอัครกุล
62053002582 นางสาวปรียาพร เวทประสิทธ์ิ
62053002583 นางสาวจริญญา ระดาไสย�
62053002584 นางสาวนุจิรา ภานุพันธ�
62053002585 นายรัชษนนท� เนาว�สุวรรณ
62053002586 นายวชิรวิชญ� สุวรรณพงศ�
62053002587 นางสาวนันธิดา ประทุมชัย
62053002588 นางสาวอัญชิษฐา กุสันเทียะ
62053002589 นางสาววิรงรอง อุทัยสอน
62053002590 นายกฤษณพล เล็กมณี
62053002591 นางสาวชนัญชิดา ไชยเมือง
62053002592 นางอําภา สมการ
62053002593 นางสาวป8ฐวีภรณ� อินทวิเศษ
62053002594 นางสาวภรณ�พรรณ ยุระเทศ
62053002595 นางสาวโชติกา บุญธรักษา
62053002596 นางสาวมณีรัตน� เรือนแก�ว
62053002597 นางสาวนิภาพร พุ�มพงษ�
62053002598 นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมวิไล
62053002599 นายบอน วงจันทร�
62053002600 นายภัทระ แสงตันชัย
62053002601 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�ษา
62053002602 นายชัยณรงค� สัตยาภิวัฒน�
62053002603 นางสาวกนกภรณ� เผือกพันด�อน
62053002604 นางสาวอรุณี พรมน�อย
62053002605 นายพิชิตพล แซ�ลิ้ม
62053002606 นายทัศนัย วิลัย
62053002607 นางสาวศุภาวรรณ พูลเกษม
62053002608 นายกุญช�ฐาณ� ดอกไม�
62053002609 นางสาวสุชาวดี ม�วงจีน
62053002610 นางสาวจิตตา มาพิจิตร
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62053002611 นางสาวปLยวรรณ พรหมแก�ว
62053002612 นางสาวศุภลักษณ� สุภานันท�
62053002613 นางสาวธัญวัลย� อะติชาธนคะโร
62053002614 นางสาวเกศกนก พุ�มส�ม
62053002615 นางสาวพนิดา ชูโชนาค
62053002616 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนกุลวดีวงศ�
62053002617 นางสาวธัญญารัตน� ศรีพอ
62053002618 นางสาวศศิธร วิจิตร
62053002619 นายกิตติศักด์ิ ทองทัพไทย
62053002620 นางสาววิจิตรา เตาแก�ว
62053002621 นางสาวขวัญจิรา สูญกลาง
62053002622 นางเพ็ญเพชรสิริ จิตอารี
62053002623 นายนิมิต พุกเจริญ
62053002624 นางสาวพีรยา เทพภิรมย�
62053002625 นายยุทธภูมิ นนทภา
62053002626 นางสาวจิตสุภา ดัชกรเดชา
62053002627 นายสิทธิศักด์ิ บัวขาว
62053002628 นางสาวปามมิภา บุญทวี
62053002629 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองพล
62053002630 นายพงศธร ธรรมหิเวศน�
62053002631 นายสันติชัย แสงพา
62053002632 นายภูดิศ ป8สเสนะ
62053002633 นายธนวัฒน� สมถวิล
62053002634 นางสาวศิริลักษณ� ทํานุ
62053002635 นายภัทรภณ คงไทย
62053002636 นางสาวนรรฐวรรณ สัมภวะผล
62053002637 นางสาวกาญจนา สัมมะดี
62053002638 นายสุรเชษฐ� สุวรรณวิสิฏฐ�
62053002639 นางสาวสุทธิตา กิจพิบูลย�
62053002640 นางสาวกชกร เด�นดวง
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62053002641 นายศักด์ิณรงค� ประเทืองผล
62053002642 นางสาวนัจนันท� สุวรรณโมลี
62053002643 นางสาวสุรีรัตน� รุขะจี
62053002644 นางสาวกุลอนงค� ศรีอุ�นรี
62053002645 นายวีระพันธุ� เกยชัย
62053002646 นางสาวรัชนี สีเขียว
62053002647 นางสาวสิริรัตน� แพทย�กูล
62053002648 นางสาวธิดารัตน� โตไร�
62053002649 นางสาวจินตนา สารศาสตร�
62053002650 นายปณชัย จันตา
62053002651 นางสาวสิริเพชร สูรโรคา
62053002652 นางสาวชลพันธ� โภคะพันธ�
62053002653 นางสาวมนัญชยา วารีจันทร�
62053002654 นางสาวระชาวดี ทองน�อย
62053002655 นางสาวนฤทัย ศรีแสงจันทร�
62053002656 นางสาวอรณิช หวังกุหลํา
62053002657 นายอภิรักษ� กิจถาวรภักดี
62053002658 นางสาวนพรัตน� บรรเทากิจ
62053002659 นายธนกฤต วัฒนศิริ
62053002660 นางสาววชิรา เจริญจิตร
62053002661 นางสาวอัจจิมา พวงดอกไม�
62053002662 นางสาวภาวินี บัวกล�า
62053002663 นายรัฐกิตต์ิ กล�อมขาว
62053002664 นางพินภา ยอดเพ็ชร
62053002665 นางสาววรัญญา ชุ�มสูงเนิน
62053002666 นายนฤชิต รักไทย
62053002667 นายสุรศักด์ิ น�อยฉํ่า
62053002668 นางสาวน้ําฝน ทนันไชย
62053002669 นางสาวตอยีบะห� ลือแบเตGะ
62053002670 นางสาวเพชรินทร� เต[ทิ
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62053002671 นางสาวศตนันท� สื่อกลาง
62053002672 นายพงศ�พิพัฒน� ราชบุรี
62053002673 นายสิริพงศ� วรรธนะทรงสิน
62053002674 นายสุเมธ หวานคําเพราะ
62053002675 นางสาวธัญญธร แซ�จิว
62053002676 นางสาวสร�อยสุดา แดงคล�าย
62053002677 นางสาวรชฏ ปLZนสุวรรณ
62053002678 นางสาวโชติกา รินทะวงศ�
62053002679 นางสาวพีรยา คนเก�ง
62053002680 นางสาวปาริกา วิรัญจะ
62053002681 นางสาวขนิษฐา แพนลา
62053002682 นางสาวชนิดา บางศรี
62053002683 นายสุรินทร� งามชื่น
62053002684 นางสาวพิชชาอร ทองเหมาะ
62053002685 นางสาวเยาวลี ชูแก�ว
62053002686 นายพิชิตพล จันทรตัง
62053002687 นางสาวพิมพ�นารา มีพรหม
62053002688 นางสาวโชติกา รัชคง
62053002689 นางสาวอัญชลี ทองเลื่อน
62053002690 นางสาวกมลพร ใจหาญ
62053002691 นางสาวอุไรวรรณ โสภาค
62053002692 นางสาวอาภาภรณ� โพธ์ิลาย
62053002693 นางสาวนัจภัค สาพรึง
62053002694 นายป8ญญาพล หนูทวน
62053002695 นางสาวมินตรา ควนจาม
62053002696 นายวินณสิทธ์ิ งามประเสริฐ
62053002697 นางสาวรัตนาวลี กาญจนเลขา
62053002698 นางสาวพัชรา บุญไสย�
62053002699 นายพยุงศักด์ิ ไพบูลย�
62053002700 นางสาวคณิตตา จันทร�โต
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62053002701 นางสาวอภิสรา เวียนเป]ะ
62053002702 นางสาวกนกวรรณ สมเรือน
62053002703 นายอภิสิทธ์ิ ชายน้ําเค็ม
62053002704 นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรี
62053002705 นางสาวจิดาพร แกสมาน
62053002706 นางสาวพิชญพัฒน� หมีเทพ
62053002707 นางสาวจุฑารัตน� หอมกลบ
62053002708 นายปพนธนัย ตุนถาวรดํารง
62053002709 นายกิตติภพ ผ�องสนาม
62053002710 นางสาวณัฐยา ทิพย�ประเสริฐ
62053002711 นางสาวพรทิพย� นาคแสง
62053002712 นางสาวกาญหทัย กําลังชัย
62053002713 นางสาวธนาภรณ� ปานเจริญ
62053002714 นางสาวอุมาพร อุประ
62053002715 นางสาวนฤมล ปาลวัฒน�
62053002716 นางสาวสาลินี เลิศไชยยงค�พานิช
62053002717 นางสาวรุ�งรัตน� ธาราพงษ�
62053002718 นางสาวลลิตา รุ�งโรจน�
62053002719 นางสาวรุ�งราตรี เรืองรัศมี
62053002720 นางสาวศิริกุล ชฎาทอง
62053002721 นายยุติพล มันเจริญ
62053002722 นางสาวชลดา นะตะ
62053002723 นายกฤตภาส สรรขจร
62053002724 นางสาวนฤมล เผ�าพงษ�
62053002725 นางสาวชนนิกานต� งามสง�า
62053002726 นางสาวฑิฆัมพร พ�วงกระสินธุ�
62053002727 นางสาวชลดา ดอนแสง
62053002728 นางสาวเพลินตา สบาย
62053002729 นางสาวสุภาพร จําปางาม
62053002730 นายจอมธนพล ชื่นวัฒนา
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62053002731 นางสาวสโรชา กระดังงา
62053002732 นางสาวนิรุชาภรณ� เพ่ิมทอง
62053002733 นางสาวกัลยา บุญคง
62053002734 นางสาวหฤทัย ภูธร
62053002735 นางสาวสุวิมล เรืองฤทธ์ิ
62053002736 นางสาวกมลพรรณ วงศ�ใหญ�
62053002737 นายธันวา ทัฬหวิรุฬห�วงศ�
62053002738 นายวีระยุทธ จันทะวงค�
62053002739 นางสาวรัตนาวดี ชิณวงษ�
62053002740 นายเทวัญ บรมฤทธ์ิ
62053002741 ว�าที่ ร.ต.กฤษฎายุทธ นิละเม็ตร�
62053002742 นางสาวกฤตพร คํามงคล
62053002743 นางสาววิไลวรรณ สารสุวรรณ
62053002744 นางสาวบุปผา พวงภู�
62053002745 นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
62053002746 นายฐปกรณ� ศิลาโชติ
62053002747 นายศรราม พลวงศ�ษา
62053002748 นางสาวรังสิมา โปศิริ
62053002749 นายอดิศร ภูหนองโอง
62053002750 นางสาวเมลินี กําเนิดสินธุ�
62053002751 นายวีรภัทร สุขผ�อง
62053002752 นางสาวกัลยา ดวงพล
62053002753 นางสาวภารดี สายอ[อง
62053002754 นางสาวธิดารัตน� หมูล�อม
62053002755 นายศักด์ิตระกูล สานา
62053002756 นางสาวจุรีรัตน� นิยมวานิช
62053002757 นางณัฐพร ทับทอง
62053002758 นางสาวปLยวดี ซังบิน
62053002759 นายมานพ วงสมศรี
62053002760 นายจักรพันธุ� หงษ�สาคร
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62053002761 นางสาวปLยะนุช มูลแก�ว
62053002762 นางสาวอนิศรา สร�อยแสง
62053002763 นายสิทธิกานต� เกศไตรทิพย�
62053002764 นายเศกสรรค� สกุลวงษ�
62053002765 นางสาวภัทรพรรณ ขนิษฐ�น�อย
62053002766 นางสาวมนัสพันธ� เสนาะ
62053002767 นางสาวชิสา ปLZนสญชัย
62053002768 นางสาววชิรากร จงอัจฉริยกุล
62053002769 นางสาววันดี มะนาวนอก
62053002770 นางสาวปาจรีย� แจ�มแปQน
62053002771 นางสาวเบญจพร โปธาอิน
62053002772 นางสาวชนิกา เจียมจุ�ย
62053002773 นายอิสสระ ฐิตสาโร
62053002774 นางสาวพัชรี เหล�าดี
62053002775 นางสาวสายฝน นันทวงศ�
62053002776 นายปLยะนนท� แจ�มจันทร�
62053002777 นางสาวนันทนัช แก�วสิงห�
62053002778 นายสิทธินนท� โพธ์ิคลี่
62053002779 นางสาวอารยา พันธ�สวัสด์ิ
62053002780 นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ�
62053002781 นายภัทรพล เทียนชัย
62053002782 นายสุทธิชัย ตรงดี
62053002783 นายพรชัย แซ�เฮ�ง
62053002784 นายนันทพัฒน� วิบูลย�เชื้อ
62053002785 นางสาวจิราพร คราดนา
62053002786 นายณัฐพงษ� วุ�นชินวงษ�
62053002787 นางสาวสุรัตน� วรรณทอง
62053002788 นางสาวจารุมน ง้ิวทั่ง
62053002789 นางสาวเสาวลักษณ� แซ�แต�
62053002790 นางสาวรสธร สงคราม
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62053002791 นายพรประชา ประภาวง
62053002792 นายนัฐพงศ� คงคานนท�
62053002793 นางสาววรรณิศา เจียมทอง
62053002794 นางสาววันวิสา ทองคํา
62053002795 นางสาวแรมจันทร� นันโท
62053002796 นางสาวขวัญเรือน บัวหลวง
62053002797 นางสาวศิริลักษณ� คงสมมาตย�
62053002798 นางสาวปLยะนุช เกตุพันธ�
62053002799 นายปLยะณัฐ สายเมฆ
62053002800 นางสาววารุณี สมแก�ว
62053002801 นางสาวทักษิณาพร ไชยสุริยวิรัตน�
62053002802 นางสาวจันทร�เพ็ญ สิทธ์ิประเสริฐ
62053002803 นายกรรชัย บุญสวาย
62053002804 นายประกรณ� นะราแก�ว
62053002805 นางสาวอรดี จันทร�ขาว
62053002806 นางสาวปรียาวรรณ เครือแส
62053002807 นางสาวเจนจิรา อินทร�ทอง
62053002808 นายอภิวัฒน� พรมหู
62053002809 นางสาวนิลุบล นันทธนากุล
62053002810 นางสาวนิราภร สํารวย
62053002811 นายเขมชาติ คชฤทธ์ิ
62053002812 นางสาวพจณี ระลอกแก�ว
62053002813 นางสาวอรพรรณ กาญจนเนืองนอง
62053002814 นางสาวเพ็ญเพชร โพธ์ิสุวรรณ�
62053002815 นายวทัญWู ดอนสมจิตร
62053002816 นางสาวสุนิสา วรรณภักดี
62053002817 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศิริพร ลบศรี
62053002818 นายฐาปกรณ� ป]อกตัง
62053002819 นายชญานนท� เณรแขก
62053002820 นางสาวภัทรวดี การเร็ว
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62053002821 นางสาวกุสุมา ละมูล
62053002822 นายภาณุวัฒน� รัตนจินดา
62053002823 นางสาวธนิดา กวีสุทธิกุล
62053002824 นางสาวศิรดา จงกลกลาง
62053002825 นางสาวมยุรี ไชยา
62053002826 นางอามีรีย� ภาลวัน
62053002827 นางสาวงามสิรี รัตนสุข
62053002828 นางสาวกฤษณา แกล�วกล�า
62053002829 นางสาวจุฑามาส ครุปLติ
62053002830 นางสาวพฤกษา รัตนะ
62053002831 ว�าที่ร.ต.หญิงชลนิกา ริ้วดํารงค�
62053002832 นายฐาปนเดช จันทร�ประโคน
62053002833 นางสาวกันติชา สุขศรีเพ็ง
62053002834 นายฐิตวันต� บุญไมตรีสัมพันธ�
62053002835 นายอํานาจ ทวีลาภ
62053002836 นายสุรนาถ ใจหาญ
62053002837 นายรุจิกร ปุณยชัยสิทธ์ิ
62053002838 นางสาวทวินันท� ศรีเสนา
62053002839 นายสมศักด์ิ พิทักษ�วงษ�
62053002840 นางสาวนภมน ชัยยา
62053002841 นายอนุพล น�อยถึง
62053002842 นายสุรสิทธ์ิ สิทธิเวช
62053002843 นางสาวสุภคนัช จากผา
62053002844 นางสาวชลิตา สังวาลนาค
62053002845 นายศรายุธ กองแก�ว
62053002846 นายเดชา บุญบาล
62053002847 นางสาวฐิติวยดา ชูท�าว
62053002848 นางสาวสุกัญญา วงศ�สุรินทร�
62053002849 นายธีรวุธ พงษ�รัตน�
62053002850 นางสาวนาวินี เทพทอง
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62053002851 นางสาวจิรัฐติกาล กล่ําสิน
62053002852 นายสดายุ รุประมาณ
62053002853 นางสาวเบญจวรรณ� เพิกอินทร�
62053002854 นางสาวกานต์ิชนิต เทสุไทย
62053002855 นางสาวอัญชลี มณีรัตน�
62053002856 นางสาวภาวศุทธิ คงทอง
62053002857 นางสาวมินตา บินกามิตร�
62053002858 นายกฤตณ�พัทธ� ห�อทองเลิศวัฒนา
62053002859 นางสาวณัชชารีย� ประทีปธนวงศ�
62053002860 นางสาวอัญชลิกา ชาลีวร
62053002861 นางสาววรรณณิดา โชติสําราญ
62053002862 นางสาวณัฐกาญจน� เกษร
62053002863 นางสาวลัดดาวัลย� ไข�แก�ว
62053002864 นายกมลชัย อวัยวานนท�
62053002865 นางสาวนันทินี มูลตัน
62053002866 นางสาวดุจดาว มโนธรรม
62053002867 นางสาวแก�วใจ คนตรง
62053002868 นางสาวพินพร พิมพ�ทอง
62053002869 นายภูริทัศน� ที่โคกกรวด
62053002870 นายวีรยุทธ พิกุลงาม
62053002871 นางสาวช�อผกา ทองกาลี
62053002872 นางสาวสาธิตา แจ�มฟQา
62053002873 นางสาวขวัญหทัย ชูเท�า
62053002874 นายสิริศักด์ิ อาจองค�
62053002875 นางสาววราภรณ� นาคสุวรรณ�
62053002876 นางสาวก�องกัญญ� คําวิชิต
62053002877 นางสาวณัฐวรรณ โทนหงส�ษา
62053002878 นางสาวกันตยา บรรดาศักด์ิ
62053002879 นางสาวนิรัชดา เจดีย�ยศ
62053002880 นางเอกพร พวงเพ็ชร
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62053002881 นายสิทธินนท� เจริญกิจวาโย
62053002882 นายยศธนา มูลอุดม
62053002883 นางสาวสุชาดา ทิมสูงเนิน
62053002884 นายชวกร ศุภสิริธงชัย
62053002885 นางสาวนิมลลักษณ� ศรีม�วง
62053002886 นายณัฐนันท� ศรพรหมฉาย
62053002887 นางสาวกมลพรรณ กมลมาลี
62053002888 นางสาวฐานิตา จิตรเย็น
62053002889 นางสาววนิษา ยีสา
62053002890 นางสาววิภาภรณ� วัฒนะ
62053002891 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชุติมา บุญชู
62053002892 นายธราพงษ� ศรีอร�าม
62053002893 นางสาวปLยะดา ยินดี
62053002894 นายเอกรินทร� ชมภู
62053002895 นางสาวธิดาทิพย� ตันแปง
62053002896 นางสาววาดฝ8น พาทีทิน
62053002897 นางสาวปุณยวีร� อารีเพ่ือน
62053002898 นางวริษฐา สุขปลอด
62053002899 นายณัฐภัทร ภู�ชัย
62053002900 นายศิริศักด์ิ โชติกธนภัทร
62053002901 นายนิล สุวรรณมงคล
62053002902 นางสาวธันย�ชนก แปQนแก�ว
62053002903 นายภูมิ ศรีเกษม
62053002904 นางสาวกชกร ส�มเขียวหวาน
62053002905 นางสาวทัศนีย� ชูศรี
62053002906 นางสาวบุษกร แสนองอาจ
62053002907 นายพัฒนา วิธรรมกิจ
62053002908 นางสาวสุมิลตรา จันอ�อน
62053002909 นางสาวกมลวรรณ โมกขะสมิต
62053002910 นางสาวจิราพร พูดหวาน
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62053002911 นางสาวจิรัชยา กอพล
62053002912 นางสาวเนตรนภา วันเชียง
62053002913 นางสาวพีรวรรณ สุขเกษม
62053002914 นางสาวจิราวรรณ สุทธิเสส
62053002915 นางสาวชลวิภา เอมสุรินทร�
62053002916 นางสาวรพีพันธ� สุธาโร
62053002917 นายนิกร อักษรกุล
62053002918 นายพชร ปลื้มจิตร
62053002919 นางสาวธัญพร เรืองเทศ
62053002920 นางสาวจิตตานันท� ภูดิศทอง
62053002921 นายธราดล โล�ลา
62053002922 นางสาววีระนุช พิมคีรี
62053002923 นางบุณณ�ภัสสร อาจคําภา
62053002924 นางสาวพิราภรณ� คลายโศก
62053002925 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ินาแค
62053002926 นางสาวศิรดา เสนาะเสียง
62053002927 นางสาวธนิษฐา อ่ําน�อย
62053002928 นางสาววันวิสาข� แก�วนาคุน
62053002929 นางสาวพัชราภรณ� นันทเพชร
62053002930 นางสาวสมฤทัย เปQาเพชร
62053002931 นางสาวจริยาพร แก�วไวยุทธ�
62053002932 นางสาววนัสกรรณ แก�วมะ
62053002933 นางสาวพลอยพรรณ มารัตน�
62053002934 นางสาวกัลยารัตน� แก�ววิเศษ
62053002935 นางสาวพรสวรรค� ธรรมพฤฒินันท�
62053002936 นายชัยประเสริฐ บํารุงพันธุ�
62053002937 นางสาวพนิดา อินทร�เสนา
62053002938 นายพิเชฐ กูบกลาง
62053002939 นางสาวอุมาพร ทิพรส
62053002940 นางสาวธนัชพร คูหาพงศ�
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62053002941 นางสาวรัชนีกร คําแก�ว
62053002942 นายเอกอนันต� อินละวงศ�
62053002943 นางรตบงกช ไวพยาบาล
62053002944 นางสาวกัญญาพัชร� หาญพุฒ
62053002945 นางสาวชูติมา ปานสุข
62053002946 นางสาววรินทร เพชรสีทอง
62053002947 นายพชร โกกระบูรณ�
62053002948 นางสาวอรุณกมล เจาะสุนทร
62053002949 นายชากร ล�อมทอง
62053002950 นายอดิศร ดํารงศุภสุนทร
62053002951 นายกันตชาติ บําเพ็ญทาน
62053002952 นายวรพงศ� อยู�ดี
62053002953 นางสาวเปXZยมสุข สุขเฉลิม
62053002954 นางสาวพิชญาภา งามยืนยง
62053002955 นางสาวพิมนภัทร� สมพร
62053002956 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพินิจ
62053002957 นางสาวกิตติมา บุญยืน
62053002958 นางสาวกมลวรรณ อิ่มเอก
62053002959 นายธนิสร โสมโสรส
62053002960 นางสาวสุดารัตน� พรมลอย
62053002961 นางสาวสุกัญญา แซ�ลิ้ม
62053002962 นางสาวศิริพร วุฒิเสน
62053002963 นายสิวะ วรรณกูล
62053002964 นายชาญชัย จิตวิจารณ�
62053002965 นางสาวนันทนา บันตะบอน
62053002966 นายกรรณสูต มีสมพร
62053002967 นางสาวพิมพิไล สุดชาติ
62053002968 นางสาวรัตน�ดาวรรณ สุนารักษ�
62053002969 นางสาวมณฑกานต� บุดดีคํา
62053002970 นายธันว� ใบลี
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62053002971 นายอนุพล แพงไพรี
62053002972 นางสาวกนกวรรณ หัสสาคร
62053002973 นายชลธวัช แก�วกระจ�าง
62053002974 นางสาวศิวพร แสงเจริญ
62053002975 นายพลภัทร สวัสด์ิศรี
62053002976 นางสาววิชชุดา จันทร�อิ่ม
62053002977 นายกษิด์ิเดช มะผล
62053002978 นางสาวนพร เพชรดง
62053002979 นายวรกานต� บุญฉํ่า
62053002980 นายดลธรรม ตันติธรรม
62053002981 นางสาวจิรวรรณ ชะใน
62053002982 นางสาวสุธาศินี รื่นเริง
62053002983 นางสาวปรารถนา ใจมีธรรมดี
62053002984 นายอภิรัติ เครืออนันต�
62053002985 นางสาวอินทิตา จันทร�คํา
62053002986 นางสาวพัฒน�นรี อภิญญานนท�
62053002987 นางสาวภัทราพร นามนา
62053002988 นายทินกร ศรีทองคํา
62053002989 นางสาวณทัดชา จันทร�งาม
62053002990 นางสาวไพลิน คํานึง
62053002991 นางสาวพิชชาภัทร� มาป8ด
62053002992 นายบุญเชิด กาญจนสินธุ�
62053002993 นางสาวกนิษฐา ก�องเวหา
62053002994 นางสาวอริสรา อุดดง
62053002995 นายเทวัญ วงศ�ประสิทธ์ิ
62053002996 นางสาวบุรัสกร เขียวร�าย
62053002997 นางสาวหฤทัย ตองอ�อน
62053002998 นายวรพล จันทาภา
62053002999 นางสาวพจนีย� กลีบสัตบุตร
62053003000 นายทศพร ปวนป8นมา
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62053003001 นางสาวธารารัตน� อุทธา
62053003002 นายพิภู บุณยธนกิจ
62053003003 นางสาวอารียา ต๊ิบต�อเปXVย
62053003004 นายวสุ รัชตรุ�งโรจน�
62053003005 นางสาวศุภนิดา เผือกทองคํา
62053003006 นางสาวพรนภา ท�าวัง
62053003007 นางสาวมลทิรา ศรีหงษ�
62053003008 นางสาวป8ญฑารีย� ธนานุรักษ�วงศ�
62053003009 นางสาวสินีนารถ พืชสิงห�
62053003010 นางสาวกุลณัฐ ไชยริปู
62053003011 นางสาวเพียงหทัย ครองสุข
62053003012 นางสาวสุพัทรา ไชยรัตน�
62053003013 นางสาวสุดารัตน� อุดมสุข
62053003014 นางสาวมนิสา สาริพัฒน�
62053003015 นายพีรพล ทองดี
62053003016 นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
62053003017 นางสาวเขมิกา คินขุนทด
62053003018 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเพ็ญนภา บรรเทากุล
62053003019 นางสาวพรทิพย� ศรีวิลัย
62053003020 นายบูรพา บุญประเสริฐ
62053003021 นายอุดมศักด์ิ กองแก�ว
62053003022 นางสาวชลธิดา กองเพียร
62053003023 นายธวัชชัย สหายา
62053003024 นายชัชวาลย� ปลูกงาม
62053003025 นางสาวกนกวรรณ จําเปXย
62053003026 นางสาวลัดดาวัลย� รักชาติ
62053003027 นางสาวนิรมล อารีเพ่ือน
62053003028 นางสาวอรญา ดนตรี
62053003029 นางสาวอัจฉราภรณ� ทาตาสุข
62053003030 นางสาววิมาลี อินทแพทย�
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62053003031 นายกฤษกร ภูมินา
62053003032 นางสาวณัฐพร บุญสมวล
62053003033 นางสาวจุฑามาศ คําชนะ
62053003034 นางสาวธิษณามดี ทองคํา
62053003035 นางสาวศุภสรา จิรสถิตย�เวฬุ
62053003036 นายปองพล ชุมศรี
62053003037 นางสาวชยาภา ชัยประสิทธ์ิ
62053003038 นางสาวอุไรวรรณ ชูวงค�เจริญกุล
62053003039 นางพนอ บุญยเนตร
62053003040 นายรัศมินต� เสาวรส
62053003041 นายนิติพงษ� มูลวงษ�
62053003042 นางสาวประภาพรรณ เกิดปQาน
62053003043 นางสาววิรัญชนา เขียวโรจน�
62053003044 นายสมคิด ดาราวงษ�
62053003045 นายพีรวัส วุฒิรัตนรักษ�
62053003046 นางสาวสุพัชนี ไพรวันรัตน�
62053003047 นายอนุวัฒน� แหวนเพชร
62053003048 นางสาวนิรชา โพธ์ิทอง
62053003049 นางสาวกันยาภรณ� ฮะเต้ิง
62053003050 นายณัฐพงษ� เนียมหอม
62053003051 นายชัยวัฒน� มีเครื่องประดับ
62053003052 นายอนพัทย� อินทอง
62053003053 นางสาวนภัสวรรณ ตันติกําธน
62053003054 นางสาวอารีรัตน� ศรีชมชื่น
62053003055 นายภูริทัต สายชลทรัพย�
62053003056 นางสาวกัญธิมา พูลสาริกิจ
62053003057 นางสาวปุญชรัศม์ิ รัตนมารุตพงษ�
62053003058 นางสาวอัจฉรา มหาสังข�
62053003059 นายเนติรัตน� จํานงค�ผล
62053003060 นางสาวฐาปนี แซ�เอี๊ยว
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62053003061 นายชัยรัตน� นัยกุล
62053003062 นางสาวสุดาพร ไม�งาม
62053003063 นายป8ญจวิชญ� ทองสุข
62053003064 นางสาวณัฐวดี วิมลจิตต�
62053003065 นายคณวัฒน� อนันต�สิทธิพร
62053003066 นายอลงกรณ� โนนคู�เขตโขง
62053003067 นางสาวธีรนุช อ่ําทอง
62053003068 นายวรินทร คัดโนภาส
62053003069 นายปฏิภาณ ชุมพล
62053003070 นางสาวอารียา ศรีใจอินทร�
62053003071 นายจิรวัฒน� แก�วพิจิตร
62053003072 นางสาวนันทรัตน� ทัศนา
62053003073 นางสาวสริตา ราชแปQน
62053003074 นางสาวกนิษฐา ซ�ายสุข
62053003075 นางสาววิจิตรา นุชพุก
62053003076 นางสาวนภัสสร ชลชนะภัยพาล
62053003077 นางสาวสมฤทัย เรืองเดชา
62053003078 นางสาวภาสินี สานุสันต�
62053003079 นางสาวนริศรา ปุระสุวรรณ�
62053003080 นางสาวพนิดา ดาวรุ�งเรือง
62053003081 นายจิรานุวัฒน� สินปรุใหญ�
62053003082 นางสาวภิญญาภัทร� อริยา
62053003083 นางสาววีระนุช ประยงค�
62053003084 นางสาวพรชนัน แสงงาม
62053003085 นางสาวกนกพร สมริต
62053003086 นายกรินทร� เรืองอักษร
62053003087 นางสาวณัฐยา แก�วสุรัตน�
62053003088 นางสาวประไพพรรณ แน�นนันท�
62053003089 นายสรวิทย� จ้ินย�อง
62053003090 นางสาวศิริญญา เปQาต�น
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62053003091 นายยุทธนา มินา
62053003092 นายศรุติ ศรีหงสา
62053003093 นางสาวทิตยา จําเริญพานิช
62053003094 นางสาวพนิดา หนูกลาง
62053003095 นางสาวขนิษฐา รอดจ�าย
62053003096 นางสาวลักษณ�กมล อัศวไมตรี
62053003097 นายรัชพล เล�าสุขศรี
62053003098 นางสาวเยาวลักษณ� หม้ันเต็ม
62053003099 นายอัจฉรินทร� พุทธเจริญ
62053003100 นางสาวเสริมศิริ ทองเปราะ
62053003101 นางสาวรุ�งศิริ ศรีสงคราม
62053003102 นางสาวนิวารัตน� บุญเงิน
62053003103 นางสาวกนกวรรณ ทีน้ําคํา
62053003104 นายศรัณย� แรงเขตการณ�
62053003105 นางสาวสุธิชา น้ําคํา
62053003106 นางสาวพิชชาภัค พันธะศรี
62053003107 นางสาวสุภัสสรา สาอุตม�
62053003108 นายพิชิต มิตรสมร
62053003109 นายณัฏฐ� ดาวนพเก�า
62053003110 นายอัครพล ศรีวรษา
62053003111 นางสาวอุบลวรรณ อรุณ
62053003112 นายเสมอพงศ� ขวัญสง
62053003113 นางสาวมะปราง แคล�วคลาด
62053003114 นายนนทพัทธ� อินทร�ศวร
62053003115 นายนิพัทธ� ปกาสปสุต
62053003116 นายสุนัย อัครเมธาวี
62053003117 นางสาวพรทิพย� พลศรี
62053003118 นางสาวชวิศา ขําเนียม
62053003119 ว�าที่ร�อยตรีปนัดดา แสงธิ
62053003120 นายอภิสิทธ์ิ มากเลาะเลย�
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62053003121 นางจรินญาภรณ� ชาวกระลืม
62053003122 นายสุรพงษ� มุงคุณแสน
62053003123 นางสาวปวีณา ชูศรี
62053003124 นางสาวจินตนา สิมเจริญ
62053003125 นางสาวภัทรวรรณ โชติช�วง
62053003126 นายก�อเกียรติ แท�นจันทร�
62053003127 นางสาวจริยา โพธ์ิกระสังข�
62053003128 นางสาวสลิลทิพย� เนื้อนุ�ม
62053003129 นางสาวมณิสรา ชาติกุล
62053003130 นายชลทิศ นิตยประภา
62053003131 นางสาวกัญญาภัค สุคนธศุภมาลย�
62053003132 นางสาวจิราภรณ� นามณี
62053003133 นางสาวสุจิตรา วิสุทธิสรรพ
62053003134 นายชาญทนุ แสงอุทัย
62053003135 นายธีรัตม� ชมภูทวีป
62053003136 นางสาวชุติกาญจน� เม�นเผือก
62053003137 นางสาวย่ิงลักษณ� กาญจนเจริญชัย
62053003138 นางสาวกนกวรรณ วิลัยล้ํา
62053003139 นางสาวปLยนันท� นิพนธ�
62053003140 นางสาวชนิกานต� มหาธนะกิติวงศ�
62053003141 นางสาวปุนณ�จรีย� บัวใหญ�รักษา
62053003142 นางสาวพิยดาพร พลคํามาก
62053003143 นายประวิทย� มะปราง
62053003144 นายวรเวช สุทธิมุสิกกุล
62053003145 นางสาวภาณุมาศ พลไทยสงค�
62053003146 นายทรงพจน� พูลสิน
62053003147 นางสาวพรทิพย� หนองปLนคํา
62053003148 นางสาวภัณฑิลา ธนกิจธวัช
62053003149 นายศิรวิทจ� กาฬพันธุ�
62053003150 นางสาวสมฤทัย ฉิมพลี
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62053003151 นางสาวพนมกร เลิศธนู
62053003152 นางสาวธัญพร แก�วก�อน
62053003153 นายยุทธศิลปT จันธิมา
62053003154 นางสาวอังควรรณ ฉายสุวรรณ
62053003155 นายยศนนท� อนันทคุณ
62053003156 นายกรวิทย� โฉมงาม
62053003157 ว�าที่ร.ต.หญิงขวัญฤดี เดือนแจ�ม
62053003158 นางสาวนิราวรรณ มีแสง
62053003159 นายกรกฏ รอดสุขเจริญ
62053003160 นายมนตรี อสุระพงศ�
62053003161 นางสาวกิตติยา อินาวัง
62053003162 นางสาวลลินี แสงดึก
62053003163 นายกฤษฎา นาคสิน
62053003164 นางสาวไอรัก ชนะภัย
62053003165 นายชัยวัฒน� ธนะปาละ
62053003166 นางสาวพรหมปพร เซียววงษ�ครอบ
62053003167 นางสาวสุวัจนี แก�วประเสริฐ
62053003168 นางสาวขนิษฐา ผลนาค
62053003169 นายพัชริสร� อุมา
62053003170 นางสาวศิริพร พรมใส
62053003171 นางสาวเกศศิรินทร� ทําทอง
62053003172 นางสาวจารีพร ชูจันทร�ทอง
62053003173 นางสาวจิตติมา สุขถาวร
62053003174 นางสาวจุฑามาส กิตติวงศ�ศักดา
62053003175 นายไพรัตน� สุวรรณชุมภู
62053003176 นางสาวนวพร ศรีภักดี
62053003177 นางสาววิจิตรา หาสุข
62053003178 นายชัยมงคล เงินเมือง
62053003179 นางสาวนันทนา บุษบรรณ�
62053003180 นางสาววราลักษณ� ขอพิมาย
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62053003181 นางเพชราภรณ� ทองคํา
62053003182 นางสาวภัทฑิรา ทัพประไพ
62053003183 นายสุทธิพงษ� เปลี่ยนเนียม
62053003184 นางสาวพิมพ�พิสุทธ� โกศัยกานนท�
62053003185 นางสาวอรุณรัตน� แตงสวัสด์ิ
62053003186 นางสาวกัลยรัตน� ไมล�ขุนทด
62053003187 นายอิรฟาน อับดุลเลาะ
62053003188 นายบันลือ แต�มทา
62053003189 นางสาวทิพย�ทอง เกลี้ยงกลิบ
62053003190 นางสาวสุรีรัตน� ศรีปา
62053003191 นายเกียรติกุล แกล�วกล�า
62053003192 นางสาวปาลิดา สีเผือด
62053003193 นางสาวรังษิกัณฑ�ญา ภาณุปภาดา
62053003194 นางสาวอิสราภรณ� ภาวิไล
62053003195 นางสาวนิจสินี ทองคํา
62053003196 นางสาวศศิประภา ตรีมิตร
62053003197 นางสาวกัลยรัตน� ชูตินันทน�
62053003198 นางสาวดาราวรรณ ฉิมราช
62053003199 นางสาวรัชนก หาดทวายกาญจน�
62053003200 นางสาววันเพ็ญ สังข�ทอง
62053003201 นางสาวสาธิตา กันทะวงศ�
62053003202 นางสาวพัชรินทร� บุญคงเสน
62053003203 นายปรัชญา ช�วยแสง
62053003204 นางสาวพัชรา รักดี
62053003205 นายวรายุ ป8Zนเกิด
62053003206 นางสาวสสิรดา เรืองวรดากุล
62053003207 นางสาวกาญจนาพร มาลัย
62053003208 นายณัฐวัฒน� อยู�ย่ังยืน
62053003209 นายมารุจน� เนียมงาม
62053003210 นางสาวสุภานันท� สระแก�ว
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62053003211 นายธีรศักด์ิ พลิ้งวงค�
62053003212 นางสาวภาวิณี วิฬาสุวรรณ�
62053003213 นายวิศรุต เลามีชัยเจริญ
62053003214 นางสาวพัชราภรณ� ย่ิงชูชื่น
62053003215 นางสาวเกศรินทร� งอนเพ็ชร
62053003216 นายธนยศ เสระฐิน
62053003217 นางสาวเจนจิรา ทิพนนท�
62053003218 นายธรรมธรรศ เกษมพิณ
62053003219 นางสาวสุปรียา วงศ�ศิริพงศ�
62053003220 นางสาวจิรัชยา อินทรพรหม
62053003221 นางสาวนันทภรณ� ราชแสนเมือง
62053003222 ว�าที่ ร.ต. หญิงน้ําค�าง ไพรรี
62053003223 นางสาวปวีณา แก�วน�อย
62053003224 นางสาวพิชาญา ทองไพบูลย�
62053003225 นายชนภัทธ� อินทวารี
62053003226 นางสาวอุษา ขะชาตย�
62053003227 นางสาวพรสวรรค� ใจศิริ
62053003228 นางสาวณัฏฐปภัส ฉิมแฉ�ง
62053003229 นางสาวปาริฉัตร รัตนสุนทร
62053003230 นางสาวดลยา ฮานาฟX
62053003231 นายนฤเบศ ว�องโอภาสกุล
62053003232 นายวัชรากร แปQนจันทร�
62053003233 นายชโนทัจน� พิพัฒน�มงคลชัย
62053003234 นางสาวเสาวนีย� สมประเสริฐ
62053003235 นายพินิจพงษ� เพ�งพินิจ
62053003236 นางสาววริศรา ใบภักดี
62053003237 นายพุฒิเมธ เพชรผ�อง
62053003238 นายโชติเวชญ� ประเสริฐภิญโญ
62053003239 นางสาวจิราพร มาลี
62053003240 นายวุฒิพงษ� สมยา
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62053003241 นางสาวปLยธิดา ภูสีน้ํา
62053003242 นางสาวคนึงนิจ ดิษฐวิบูลย�
62053003243 นางสาวภัณฑิลา กาวิละนันท�
62053003244 นางสาวกิติยา ขวัญยืน
62053003245 นางสาวณัชชา แสงสาคร
62053003246 นายพิพัฒน� เอี่ยมสอาด
62053003247 นางสาวดวงกมล บานเย็น
62053003248 นางสาวทัศนีย� ทองไสว
62053003249 นางสาวปวีณา ตรีธารทิพย�วงศ�
62053003250 นายณัฐพร เลิศพิพัฒน�สกุล
62053003251 นายชาตรี มาสง
62053003252 นายกรลิขิต ลครพล
62053003253 นางสาวกนกวรรณ พ่ึงฝ8Zง
62053003254 นางสาวสุดารัตน� วงค�จันทร�
62053003255 นางสาวเมธาพร เจริญศักด์ิ
62053003256 นางสาวภัทรกร การะภักดี
62053003257 นางสาวทิพย�สุคนธ� จันทศร
62053003258 นางสาวอมลธีรา ประทุม
62053003259 นายภัทรยุทธ แสงหิรัญ
62053003260 นางสาวรัชดาภรณ� ปลายเดือน
62053003261 นางสาวปทุมวรรณ ครคง
62053003262 นายพศิน ทองอ�อน
62053003263 นางสาวสุรีย�รัตน� สมนอก
62053003264 นางสาวสมฤทัย ย้ิมน�อย
62053003265 นางสาวปานระวี คชพันธุ�
62053003266 นางสาวชนิภรณ� ชาญชัยศิลปT
62053003267 นางสาวกนกกานต� วังมณี
62053003268 นางสาวพุทธินันท� เพตรา
62053003269 นางสาวกัณฐิกา กุมกร
62053003270 นางสาวทรายแก�ว รุ�มรวย
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62053003271 นางสาววารุณี เรืองนก
62053003272 ว�าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญพิสุทธ์ิ เภาทอง
62053003273 นางสาวสุจิตตรา จันทะเกษ
62053003274 นายพัทธดนัย คนดี
62053003275 นางสาวนันทิยา ประเปรียว
62053003276 นางสาวอัมพวรรณ ศรีปลาด
62053003277 นางสาวเทียนวรรณ เย็นเยือก
62053003278 นางสาวศศิธร ดัชถุยาวัตร
62053003279 นางสาวนริศรา สุดแดง
62053003280 นางสาวเพ็ชรรัตน� แว�วเสียง
62053003281 นายอัชฎา ชัยบุตร
62053003282 นางสาวช�อน้ําทิพย� ธรรมเจริญ
62053003283 นายวีรภัทร กิจโกศล
62053003284 นางสาวมยุรา สุขแสง
62053003285 นายเสด็จ ดุษฎีวิจิตร
62053003286 นางสาวนิภาวรรณ แย�มมาก
62053003287 นายภาวัช ตีรลานนท�
62053003288 นายกฤษดา บุญปลอด
62053003289 นางสาวมาลิณี สว�างศรี
62053003290 นางสาวภานุมาศ บุญเกิด
62053003291 นายธีรนาถ อุปโคต
62053003292 นางสาวฐิติกาญจน� นินบารันทร�
62053003293 นายจุฑามณี จิตอารยะกุล
62053003294 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิขันแก�ว
62053003295 นางสาวพิชญาณี เปรมโรจน�
62053003296 นางแสงเดือน ศรีวิลัย
62053003297 นางสาววรินดา ราธี
62053003298 นายตฤณ ไตรพรม
62053003299 นางสาวนวรัตน� ชุติภิญโญกุล
62053003300 นางสาวอัญชลี ป8ญญาอินถา
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62053003301 นายธนวัฒน� โซว
62053003302 นางเนาวรัตน� พัฒจันทร�หอม
62053003303 นางวิจิตรา นาคมูล
62053003304 นายพิพัฒน� ฉิมแฉ�ง
62053003305 นายอรรถพล พรศิริรัตน�
62053003306 นายจักรกฤษณ� คัลลัย
62053003307 นายวรพนธ� พานทอง
62053003308 นายวันเฉลิม ลูณสาคร
62053003309 นางสาวป8ญจพร ทิมแสง
62053003310 นางสาวฤทัยรัตน� ไหลอุดี
62053003311 นางสาวสุนิษา ศิริบุญคง
62053003312 นางสาวพัชรา ยอดพ่ึง
62053003313 นางสาววนิดา ป8กครึก
62053003314 นางสาวชลดา กองทอง
62053003315 นางสาวสุพิชชา จันทร�เพ็ญ
62053003316 นางสาววดี สังฆเวช
62053003317 นางสาวอนัญพร กงทอง
62053003318 นางสาววราภรณ� ธรรมสร
62053003319 นางสาวศุภกานต� เชยบุบผา
62053003320 นางสาวศุภารมย� อุบลรัตน�
62053003321 นางสาวสมิตานันท� ธรรมวาจา
62053003322 นางสาวพุทธิตา มอญสวัสด์ิ
62053003323 นางสาวสุภาพร ศรณรงค�
62053003324 นายชินพล พิเชษฐ�ปกรณ�กุล
62053003325 นางสาวธนัฏฐา บุญทรงธรรม
62053003326 นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ�
62053003327 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ ประโยชน�
62053003328 นางสาวปLยนุช จําปา
62053003329 นางสาวชนมน พรหมประดิษฐ�
62053003330 นางสาวแพรณพรรท อาษารบ
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62053003331 นางสาวตันติมา สะอาดนัก
62053003332 นางสาวณิชารีย� โอวรารินท�
62053003333 นายจิรายุ บรรลือศิลปT
62053003334 นายรณฤทธ์ิ สกลไพร
62053003335 นางสาวอรสา นาคศรี
62053003336 นายเดชวุฒิ พิมเสน
62053003337 นายสุทัศน� สมฤทธ์ิ
62053003338 นางสาวปริญญารัตน� ปQอมกุล
62053003339 นางสาวกลิ่นกมล โฮลอด
62053003340 นางสาววัชราวลี แก�วเนียม
62053003341 นางสาวฐิติมา ทรัพย�ม่ัน
62053003342 นายวิทวินธ� ผสมทรัพย�
62053003343 นายภูมิภุช หิรัญรักษ�
62053003344 นางสาววนิดา ดีโงน
62053003345 นายธนพล กราบทอง
62053003346 นางสาวกิตติยา อิสระธนาชัยกุล
62053003347 นายฤทธิเกียรติ แก�นมณี
62053003348 นายฐิติ อยู�สุข
62053003349 นายอภิชัย แสงสว�าง
62053003350 นางสาวจันทร�ฉาย รอดทุ�ง
62053003351 นางสาวกัลช�ยาภัสร� มิตตัสสา
62053003352 นายอานนท� คงสม
62053003353 นางสาวจินดา สุขเรือนคํา
62053003354 นายณัฐพงษ� วารีศรี
62053003355 นายอนุชา พุฒขาว
62053003356 นางสาวพรพิมล ฤกษ�วลีกุล
62053003357 นายวิฑูรย� บุญมาก
62053003358 นายแสงสว�าง ปกกลาง
62053003359 นางสาวพัชรี ฉิมผกา
62053003360 นายวราชัย ลีฬหวนิช
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62053003361 นางสาวเมธาวี หย่ิม
62053003362 นายลายศิลปT ตังเซ�งก้ี
62053003363 นางสาวสุดธิดา อ�อนระเบียบ
62053003364 นางสาวปวีณา มูฮําหมัดเย็ง
62053003365 นางสาววิไลรัตน� วังทอง
62053003366 นางสาวพรรณารายณ� นุชพงษ�
62053003367 นางสาวสุนทริกา หนูในน้ํา
62053003368 นายวัชรวิชญ� ต้ังทวีเกียรติ
62053003369 นางสาวสุพิชญา เกตุจินสา
62053003370 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนาตลดา พานแก�ว
62053003371 นางสาวทิพยสุคนธ� เครือเนตร
62053003372 นายก�องภพ ตันต์ิทวิสุทธ์ิ
62053003373 นายชูศักด์ิ วงษ�ชะอุ�ม
62053003374 นางสาวประติภา ชัยเลิศ
62053003375 นางสาวรวิวรรณ วงษ�สว�าง
62053003376 นายนรากร กันทะวงศ�
62053003377 นายปรัชญา สันทัด
62053003378 นางสาวกัญญานัฐ คํามาสาร
62053003379 นางสาวสุพัตรา อุดมวงษ�
62053003380 นายเอกราช บูรมิ
62053003381 นางสาวอรอุมา แซ�เต[อว
62053003382 นางสาววิรัชฎา ลั่นออ
62053003383 นางสาวหทัยชนก ศรีพุมมา
62053003384 นางสาววิจิตรา หมอยาดี
62053003385 นางสาวอาทิตยา บัวเจริญ
62053003386 นางสาวบุษกร แสงทอง
62053003387 นางสาวศิริพร ภิรมย�พร�อม
62053003388 นางสาวชนาธิป ไทยแก�ว
62053003389 นางสาวปุณญดา เดชศรีรักษ�
62053003390 นางอุษณีย� ลอยคลัง
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62053003391 นางสาวสมมนัส เจริญกุล
62053003392 นางสาวจิดาภา จํานงค�ผล
62053003393 นายวิวัฒน� ตุลาผล
62053003394 นายยุทธนา แพ�งต่ี
62053003395 นางสาวสุพัตรา ไชยโยธา
62053003396 นางสาวสุพรรณี กองไชยสงค�
62053003397 นายสิรวิชญ� จงสมนึก
62053003398 นายวรพจน� บุญเจริญ
62053003399 นางสาวชญาภา พหลยุทธ�
62053003400 นางสาวปารวี เกตุศรี
62053003401 นายธนิน คุ�มภัย
62053003402 นางสาวโสภิณ หอมสําอาง
62053003403 นางสาวอภิขณา วงศ�ล�อม
62053003404 นางสาวกนกพร สุขสอาด
62053003405 นางสาวจินห�จุฑา ทิพย�มงคล
62053003406 นางสาวพรพรรณ ประสาร
62053003407 นางสาวนฤนันท� ศรีสุข
62053003408 นายสุทธิศักด์ิ อินทรสนิท
62053003409 นายปLยพล ศรีดี
62053003410 นายปาฏิหาริย� อินสม
62053003411 นางสาวณัฐภรณ� พิมพาเลีย
62053003412 นางสาวณัฐพร สาระนันต�
62053003413 จ�าเอกชลสิทธ์ิ ประมูล
62053003414 นางสาวศุภนิดา สีวัง
62053003415 นางสาวภาสินี เชื้อสนิท
62053003416 นางสาวลดาวัลย� ถัดสีทัย
62053003417 นางสาวศุทธินี เชื้อแก�ว
62053003418 นางสาวอันธิกา อนันชัย
62053003419 นายพีรพล เฮงฮะสุน
62053003420 นายศิรสิทธ์ิ แผงมณี
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62053003421 นางสาวมาริสา จันทร�ทอง
62053003422 นางสาวผุศรัตน� ศรัทธรรม
62053003423 นางสาวอัญมณี มณีรัตน�
62053003424 นายหัชพง เตมีย�
62053003425 นางสาวศิลปTสุภา ประสนิท
62053003426 นางสาววรนันท� อ�อนนิ่ม
62053003427 นางสาวทัศนีย� หาญณรงค�
62053003428 นางสาวสุภลักษณ� ทองคํา
62053003429 นางสาวลักษณวีร� สืบสิงห�
62053003430 นางสาวปLยธิดา สรวยสุวรรณ
62053003431 นางสาวทัศนีย� มาตรา
62053003432 นางสาวปริษา นันทรัพย�
62053003433 นางสาวณัฐรดา ละม�าย
62053003434 นางสาวณัฐณิชา กีรติชีวิน
62053003435 นางสาวธันย�ชนก เสวานนท�
62053003436 นางสาวป8ทมาศ พรหมดวง
62053003437 นายกรณ� สังฆะ
62053003438 นางสาววิภาดา อาจน�อย
62053003439 นางสาวณิชนันท� สุตีคา
62053003440 นายรัชพล พรมนูน
62053003441 นายป8ญญา แข็งขัน
62053003442 นางพรพรรณ ราชพิทักษ�
62053003443 นางสาวลัดดาวรรณ ปVaากระโทก
62053003444 นางสาวบรรณสรณ� สุดวังยาง
62053003445 นางสาวสุกัญญา ชิงชัย
62053003446 นางสาวบุษยมาศ บุญวาที
62053003447 นายณัฐพร สุวรรณสังข�
62053003448 นายนพรัตน� พันธุ�ฉลาด
62053003449 นางสาวอาภัสนีย� กันธง
62053003450 นางสาวศรีปาน พรหมมา
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62053003451 นายจิรา จินดาภู
62053003452 นายธีรวีษ� ชมภูนุช
62053003453 นายปกปQอง เปล�งเติม
62053003454 นางสาวนภษร ป8Vนประณต
62053003455 นายพีระพล ฉันผ�อง
62053003456 นางสาวเบญญาภา ธัญกรวัฒนา
62053003457 นายจักรกฤษณ� เจนจบ
62053003458 นางสาวบุษรินทร� ยุติธรรม
62053003459 นายมนตรี ปาลศรี
62053003460 นายศราวุฒิ อิสโร
62053003461 นางสาวกัญญาภัสส� อินดา
62053003462 นางสาวสุนันทา เหลืองอร�าม
62053003463 นางสาวทฤฒมน จ่ันเพ็ชร�
62053003464 นางสาวภัสร�ทนน เซมา
62053003465 นางสาวนันทวรรณ ปานเกษม
62053003466 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชรพิงค�พิมพ� ณ เชียงใหม�
62053003467 นางสาวสุภาพร สุระกุล
62053003468 นางสาวอรพรรณ นามวัน
62053003469 นางสาวนุชฌิญา เอกจักรแก�ว
62053003470 นายวิศรุต กัณฑิโกวิท
62053003471 นายกิตติธัช พูลสนอง
62053003472 นางสาวนิตยาภรณ� ชาญด�วยกิจ
62053003473 นางสาวพันธ�ผกา ชาสุด
62053003474 นางสาวอรอุมา ณ น�าน
62053003475 นางพรประภา บุญมา
62053003476 นางสาวอมิตยา พรหมประเสริฐ
62053003477 นางสาวพรพรรณ ม่ังมี
62053003478 นางสาวเบญจพร งอยภูธร
62053003479 นางสาวอัญวีณ� วิเศษพนาศักด์ิ
62053003480 นางสาวอัญชลี เพ็ชรตะก่ัว
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62053003481 นางสาวอัจฉรานันท� สิริพลอยงาม
62053003482 นางสาวเมนัสนันท� เวชขลัง
62053003483 นางสาวนิตยา เผ�าคนชม
62053003484 นายพิสุทธ์ิ ทวีศรี
62053003485 นางสาววีระนุช สอนงอก
62053003486 นางสาวฐิติพร พันธุ�ชื่น
62053003487 นางสาวจิรนันทา วงษ�มหา
62053003488 นางสาวนิตยา สมพงษ�
62053003489 นางสาวพัชราภรณ� สุริยจันทร�
62053003490 นางสาวสกุณา ขัตติ
62053003491 นางสาวอารียา จําเริญโชค
62053003492 นางสาวนัชชา เย็นยอดวิชัย
62053003493 นางสาวธมลวรรณ ชื่นจิตร�
62053003494 นางสาวทิพย�ธาธาร เท�าหลาน
62053003495 นายไอศูรย� นูแป
62053003496 นางสาวอรดี ประกอบสุข
62053003497 นางสาวสุนิสา สุภิษะ
62053003498 นางสาวพรพิศ แก�วสถิตพรชัย
62053003499 นางสาวณัฏฐธิดา ซุ�นไล�
62053003500 นางสาวรุ�งรัตน� ไทยส�วย
62053003501 นางสาวนภาพันธ� กันทับ
62053003502 นางสาวอรัญญา มาลาวงษ�
62053003503 นายสืบพงษ� แก�วสาทร
62053003504 นางสาวอัญชลี จิตรปราณี
62053003505 นางสาวพรพรรณ จิวะพงษ�กุล
62053003506 นางสาวบุญยาพร กระชน
62053003507 นางสาวกมลรัตน� บุญวิเศษ
62053003508 นายธวัชชัย สงเหมือน
62053003509 นางสาวขนิษฐา ยีอา
62053003510 นางสาววริยา เจริญขุนคีรี
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62053003511 นายสุทัศน� เก้ียมแสนเมือง
62053003512 นางสาวอภิชญา จรรยา
62053003513 นายสิทธิภูมิ คําแสง
62053003514 นางสาวนวลพรรณ เกตุพรหมมา
62053003515 นางสาวศิวนาถ ปLณฑศิริ
62053003516 นายกรวิชญ� มณียศ
62053003517 นางสาวภัทราภรณ� วิสุทธิภักด์ิ
62053003518 นายพัฒนศิลปT มูซอ
62053003519 นางสาวสุภาวดี จันทะไหล
62053003520 นางสาววีณา แก�วขุขันธ�
62053003521 นางสาวซีตีรอกีเยาะ ดิงดอรอแม็ง
62053003522 นายคริสติกาล สุวรรณะ
62053003523 นางสาวศรีสุดา ระยับศรี
62053003524 นายทวีชัย สังข�ประสาท
62053003525 นายสันทัต พลฤทธ์ิ
62053003526 นางสาวจิรัชยา มหานิล
62053003527 นางสาวชนากานต� จ๋ิวเทศ
62053003528 นางสาวผกาวลี ประโพธ์ิศรี
62053003529 นางสาวนภสร เกิดศรี
62053003530 นางสาววิภาวี วรรณกูล
62053003531 นางสาวพิจิตรา ศักด์ิศรยุทธ
62053003532 นางสาวจินตนา ศรีสว�าง
62053003533 นางสาวปุษาบุล แซ�ย�าง
62053003534 นางสาวสโรชิน เหลืองงาม
62053003535 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญพร
62053003536 นายภูเมษ หรุ�มรื่น
62053003537 นางสาวอาภาพร นามสนิท
62053003538 นางสาวสุดารัตน� ป8ดถามัง
62053003539 นางสาวกัญญารัตน� ธาตุทอง
62053003540 นางสาวกนกพร สุรินตGะ
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62053003541 สิบเอกถิรวัชร เมืองช�าง
62053003542 นางกัญญ�ภรณ� สุขจันทรา
62053003543 นางสาวศศิสา เกษร
62053003544 นางสาวจามจุรี ดีปLนตา
62053003545 นางสาวพันณิดา หุติพรม
62053003546 นางสาวกรองแก�ว สิงห�วี
62053003547 นางสาวฐิตาภา เกษสาคร
62053003548 นายโกเมน ดลชม
62053003549 นายชัยพร ดีปลื้ม
62053003550 นางสาวฐนกร โพธ์ิทองคํา
62053003551 นางสาวสุฑามาศ ราชวังเมือง
62053003552 นางสาวสุนิสา จูฑามาตย�
62053003553 นางสาวธนัชพร วัชรสิทธิกร
62053003554 นางสาววรรณวิสา จิตต�บุญ
62053003555 นายจิระวัฒน� อินทร�ประสิทธ์ิ
62053003556 นางสาวนาซ�า ยิม
62053003557 นางสาวอุไรวรรณ ไม�แก�ว
62053003558 นายกิตติชัย จักรสาน
62053003559 นายอดิศักด์ิ ผลประเสริฐ
62053003560 นางสาวกนกทิพย� พัตรากุล
62053003561 นางสาวกรรณิกา พระสัมพันธ�
62053003562 นายเลิศพงศ� เตียวตระกูล
62053003563 นางสาวศศิวิมล คงสุวรรณ
62053003564 นางสาวสุภาวดี เหลาอยู�
62053003565 นางสาวสุคนธ�ทิพย� จํานงค�ศร
62053003566 นายสมจิต หล�าพรม
62053003567 นางสาวพรนิกา ถานาเรือ
62053003568 นางสาวกัญญ�นวรรธ� ศิวะเปล�งรัศมี
62053003569 นายณัฐพงษ� กระดีทอง
62053003570 นายธนวัฒน� พัฒนโสภณกุล
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62053003571 นางสาวสุชาวดี คุมมินทร�
62053003572 นางสาวรุจิเรข นวลทา
62053003573 นายนิธิศ ตันศิริสุข
62053003574 นางสาวนิธินันท� ภาสดา
62053003575 นางสาววัชรพรรณ น�อยจันวงษ�
62053003576 นางสาวยอดหญิง ทีฆกาญจน�
62053003577 นางสาวทัณฑิกา ยอดหาญ
62053003578 นางสาวชลิดาภรณ� ย้ิมพ�วย
62053003579 นางสาวชัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62053003580 นางชุติมา ภิรมย�ทอง
62053003581 นางสาวจุฬาธร เซเกอร�
62053003582 นายโกวิท จันทร�นาค
62053003583 นางสาวกัณฑะรักษ� บุญเรียม
62053003584 นายธวัชชัย เพชรสุด
62053003585 นางสาวณัฐนันท� ใจกลม
62053003586 นางสาวพวงผกา ตินะอุด
62053003587 นางสาวนงลักษณ� อิ่มเอี่ยม
62053003588 นายสมศักด์ิ กวางใส
62053003589 นางสาวธนวรรณ ยากองโค
62053003590 นางสาวกรรณิการ� ทรงศรี
62053003591 นางสาวป8ทมาภรณ� สิทธิศาสตร�
62053003592 ว�าที่รตก�อเกียรติ ศรีเกษตร
62053003593 นายมานพ บุญตา
62053003594 นางสาวมัจนันท� วันบุญ
62053003595 นายอลงกรณ� สั้นปQอม
62053003596 นายคมภวัสส� ศิริรัตนาพัชร�
62053003597 นางสาวฤดีภรณ� เหมือนบุญ
62053003598 นางสาวสุทธิรักษ� สุทธิชล
62053003599 นางสาวธนัชพร ดวงประทุม
62053003600 นางสาวอารญา สวัสดิรักษา
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62053003601 นางสาวหทัยทิพย� ศรีชมภู
62053003602 นางสาวศรัญญา ชาญตะก่ัว
62053003603 นายวัชริศ เชิดโคกศรี
62053003604 นางสาวอารีรัตน� เงินเต็ม
62053003605 นางสาวณฐาภรณ� แก�วใจจง
62053003606 นายณัฐพล ทาปง
62053003607 นางสาวปวีณ�สุดา สารถ�อย
62053003608 นายภูมินทร� ภูมาศ
62053003609 นางสาวปนัดดา สมบูรณ�
62053003610 นางสาวชนนิกานต� บุญอิน
62053003611 นายพศวีร� ทินวรรณ
62053003612 นางสาววไลลักษณ� อิศรานุกูล
62053003613 นายอุเทน แร�ทอง
62053003614 นางสาวจันทิมา นวมนิ่ม
62053003615 นายนุศาสตร� บริสุทธ์ิ
62053003616 นายจิราทร ตะเพียรทอง
62053003617 นางสาวสุดารัตน� จับใจ
62053003618 นายสุธี กุศล
62053003619 นางสาวอภิญญา เท�าสิงห�
62053003620 นางสาวอาภัสรา สระทองอ�อน
62053003621 นางสาวเบญจพร วัฒนโภคาสิน
62053003622 นายศราวุฒิ สมพันธุ�
62053003623 นางสาวณัฐกมล ชัยยะ
62053003624 นางสาวสุกัญญา แก�วใหญ�
62053003625 นายเศกสรรค� รินรักษา
62053003626 นางสาวสุลิตา ดีไทย
62053003627 นางสาววรกมล ชูดอนตรอ
62053003628 นายกษิตฤน น�อยเรือง
62053003629 นายนรเศรษฐ� ธีระกุล
62053003630 นางสาวมินตรา พร�อมพรรค
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62053003631 นางสาววิไลวรรณ ดํารงค�ยศ
62053003632 นางสาวอกนิษฐ� อภิเดชรัตน�
62053003633 นายอุกฤษฏ� นิยม
62053003634 นายต�อสกุล ผดุงญาติ
62053003635 นางสาวศรีอัมภา บํารุงกิจ
62053003636 นางสาวหิรัญญา ปLZนสอน
62053003637 นางสาววินิทรา คร�ามสมอ
62053003638 นางสาวพรธิดา หงษ�เหิม
62053003639 นางสาวอรบุษปT วิชชุวงศ�
62053003640 นายวนากรณ� บุญลาภฉายแสง
62053003641 นางสาวอุดมศรี พุจารย�
62053003642 นางสาวโรชินี อินทะโร
62053003643 นางสาวชลิตา แหลมสวาท
62053003644 นางสาวพรพิน ไฝขัน
62053003645 นายพรชัย เพ็ชร�มาก
62053003646 นางสาวสุชานาถ คล�ายผึ้ง
62053003647 นายสุริยะ ศรีผ�อง
62053003648 นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน�
62053003649 นางสาวป8ทมวรรณ พาสู�บุญ
62053003650 นางสาววนิสา จันทร�แย�ม
62053003651 นายไพบูลย� อภิป8ญญาวรกุล
62053003652 นางสาวพัฒชิราภรณ� แก�วสกุล
62053003653 นายขจรเกียรติ คงศรี
62053003654 นางสาวบุษกร ปานกลาง
62053003655 นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช
62053003656 นางหนึ่งฤทัย สีเผือก
62053003657 นายกฤษ นิ่มอุดม
62053003658 นางสาวพิชชาพร สุทธิโกมินทร�
62053003659 นางสาววรรณภา ศรีวรรณภูมิ
62053003660 นางสาวจุฑารัตน� อินน้ําคบ
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62053003661 นางสาวอิงค�พิศา วสุบวรภัทร�
62053003662 นายธนาดล วิลาจันทร�
62053003663 นางสาวพัชรภรณ� เหลืองอ�อน
62053003664 นางสาวเยาวเรศ สุขขะ
62053003665 นางสาวชลิตา สิตาธรรม
62053003666 นางสาวณัฐมล อ�อนภูธร
62053003667 นางสาวมยุรีย� สมชาติ
62053003668 นางสาวอารีรัตน� แก�วสุนทร
62053003669 นางสาวปรียาภรณ� หนูนอก
62053003670 นางภคพร ศุภพร
62053003671 นายนิรุตต� เชื่อมกลาง
62053003672 นางสาวศรัณยา ทับทิมศรี
62053003673 นางสาวสุพรรษา พันธุสันต์ิ
62053003674 นางสาวกุลสตรี มีอัฐม่ัน
62053003675 นางสาวสลิษา โพธ์ิดี
62053003676 นายพงศภัค พูลเพ่ิม
62053003677 นางสาวประภัสสร พงษ�วิเชียร
62053003678 นางสาวดาราวลี เฉียงเหนือ
62053003679 นางวัชราภรณ� กุมทา
62053003680 นางสาวศันสนีย� โชคดีวัฒนา
62053003681 นางสาวสุภาดา เนาว�โนนทอง
62053003682 นางสาวนภาพร พร�อมมูล
62053003683 นายฐากูล โล�วรพงศ�
62053003684 นางสาวอิสริยาภรณ� ปานย้ิม
62053003685 นางสาวอัยนาอ� เรืองผึ้ง
62053003686 นางสาวศรัญญา เติมตัวรัมย�
62053003687 นายวิชญะ เฉลิมวัฒน�
62053003688 นางสาวเกษมณี กุลสุ
62053003689 นายรุจิกร สุวรรณฤทธ์ิ
62053003690 นายจักรกฤษณ� คงช�วย
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62053003691 นางสาวไพริน พูลสวัสด์ิ
62053003692 นายธนศักด์ิ ทองศรี
62053003693 นางสาววิรัญชนา บุญกอง
62053003694 นายกฤตธี พงษ�พานิชอักษร
62053003695 นายวัชรพงษ� ดงปาลี
62053003696 นายกันฒภณ โชติวิศาลกุล
62053003697 นายสุรศักด์ิ กองแสน
62053003698 นางสาวรุ�งนภา ลาภโพธ์ิทอง
62053003699 นายณัฐนันท� ตัณนิติศุภวงษ�
62053003700 นายณรงค�เดช ภุมรินทร�
62053003701 นางสาวจรีนุช เรืองเรน
62053003702 นางสาวอินทร�ธิรา ชิดประสงค�
62053003703 นายพุฒิพงศ� สุขรัตน�
62053003704 นางสาวศุธวิกา พยุงวงษ�
62053003705 นางสาวพนิดา ภู�เรือง
62053003706 นางสาวศรินรัตน� เลิศดํารงค�ไชย
62053003707 นายอิสสระ พงษ�โสภา
62053003708 นางสาวสายสมร ฐาตุจิรางค�กุล
62053003709 นายพิพัฒน� พุทธรักษา
62053003710 นางสาวชรินรัตน� ไชยเมือง
62053003711 นางสาวรัชชาภา ประสานพานิช
62053003712 นางสาวกนกอร พรมศรี
62053003713 นายสุริยะ เพชรชนะ
62053003714 นางสาวธาริกา รุ�งเรือง
62053003715 นางสาวสุจินันท� ชูชาติ
62053003716 นายสุริยา เขตบุญพร�อม
62053003717 นางสาวอาริญา บึงอ�อ
62053003718 นายวัชรพล กัญญาโภค
62053003719 นางอิงครัตน� พูลสวัสด์ิ
62053003720 นายธนภณ หวังแก�ว
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62053003721 นายรัชวุฒิ จันทเปรมจิตต�
62053003722 นางสาวจิระนันท� สุวรรณโชติ
62053003723 นางสาวกมลวรรณ สุวิสุทธ์ิ
62053003724 นายสิปปนนท� ใจวงษ�
62053003725 นางสาวชนนิกานต� ตาละลักษณ�
62053003726 นางสาวเพ็ญนภา เณรธรณี
62053003727 นางสาวจินดารัตน� ละมุน
62053003728 นางสาวพรพิมล สัตถาผล
62053003729 นางสาวธนัญญาพร นิ่มนาค
62053003730 นายเอกชัย แสงพรมชารี
62053003731 นางนงลักษณ� มาตย�เมือง
62053003732 นางสาวปลื้มกมล เพียงตา
62053003733 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสร�อย
62053003734 นายอภิวัฒน� เมฆาวณิชย�
62053003735 นางสาวอภิชญา ไหวฉลาด
62053003736 นางสาวพรรวินท� ขวานทอง
62053003737 นายประสิทธ์ิ วิรุณพันธ�
62053003738 นางสาวชุลีกาญจน� เจ็นชัย
62053003739 นายกฤตานนท� อินภูวา
62053003740 นางจิรสุภา ปรางค�ธวัช
62053003741 นางสาวกัญญารัตน� เผ�าพันธ�
62053003742 นางสาวนพวรรณ ป8ญญาเลิศสุข
62053003743 นางสาวณัฐณิชา อนันต�ประดิษฐ�
62053003744 นายคณิศร ไชยธรรมา
62053003745 นายตนัยฉัตร แปQนสอน
62053003746 นางสาวเพ็ญผกา ลือโขง
62053003747 นางสาวธนภรณ� พิพัฒน�วณิชชา
62053003748 นางสาวกมลชนก นิมิตรมงคล
62053003749 นายอภิรัฐ วงค�อินตGะวัง
62053003750 นางสาวนิตยา วรรณจนา
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62053003751 นางสาวปณิดดา เกษมจันทโชติ
62053003752 นางสาวปLยะธิดา กรุงมณี
62053003753 นางสาวอัจฉรา บุญช�วยเหลือ
62053003754 นางสาวณัฐกาญจน� แสงสุวรรณ
62053003755 นางสาวนวพร เต้ียงาม
62053003756 นางสาวรุ�งนภา งามบ�านผือ
62053003757 นางสาวภัคจิรา แก�นสาร
62053003758 นายอนันต� ทรัพย�หัตถกิจ
62053003759 นางสาวเทพศิรินทร� ณ ลําปาง
62053003760 นางสาววิชุดา หาญคําตัน
62053003761 นางสาวชวัลลักษณ� เที่ยงธรรม
62053003762 นางสาวกรานต�ธีรา จันโสดา
62053003763 นางสาวศิวพร ธงชัย
62053003764 นายจักรพงษ� ไกรเพ็ชร
62053003765 นางสาวจันทร�จิรา จําปาพุด
62053003766 นางสาววรวีร� แดงเลิศ
62053003767 นางสาวกัลยารัตน� พระสุนิน
62053003768 นายกฤษฎา สุภาวงค�
62053003769 นายปฐมพงษ� สายแปง
62053003770 นางสาวภัทราวดี สุขผ�อง
62053003771 นางสาวพชรพร จําปาศรี
62053003772 นายเอกพล เติมแต�ม
62053003773 นางสาวสกาย รัตนผล
62053003774 นางสาวนาตยา หวังผล
62053003775 นางสาวขนิษฐา กันแก�ว
62053003776 นางสาวนิภาพร นาคนวล
62053003777 นายภานุวัฒน� ศรีสุรา
62053003778 นางสาวสุนิศา นนธิจันทร�
62053003779 นางสาวจารุวรรณ วงศ�โพธ์ิทอง
62053003780 นางสาวกนกรัตน� บุญมา
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62053003781 นางพัชรินทร� จารุวนาวัฒน�
62053003782 นายธนพล ผดุงสวัสด์ิ
62053003783 นางสาวพรพรรณ แสนสีมนต�
62053003784 นางสาวสิริลักษณ� ฉาดฉาน
62053003785 นายอุดร ยะต้ือ
62053003786 นายวุฒิพงษ� ศรีสอาด
62053003787 นางสาวนิชาภา การะพันธ�
62053003788 นางสาวนิภาพรรณ เถ่ือนวิลัย
62053003789 นายไชยวัฒน� พงษ�พิสิฐวงศ�
62053003790 นางสาวจันทร�จิรา ยอดขาว
62053003791 นางสาววนิดา แก�วชาลี
62053003792 นางสาวศิลาพร สันดิตถ�
62053003793 นายนิทัศน� คชมาส
62053003794 นายจักรกฤษณ� คุ�มญาติ
62053003795 นางสาววชิราภรณ� สินณรงค�
62053003796 นางสาวยลดา ต้ังตนเอง
62053003797 นางสาวอาวาติฟ เขร็มแอ
62053003798 นางสาวสุพิชญา สุริยะธํารงกุล
62053003799 นายชัยวัฒน� ยศไกร
62053003800 นายพรพจน� อ�วนละมัย
62053003801 นายชัยนันท� จินตภัทรสอน
62053003802 นางสาวผุษดี ย่ิงดัง
62053003803 นางสาวศศิวิมล เหลืองสวัสด์ิ
62053003804 นางสาวพนิดา บุญมารักษ�
62053003805 นางสาวนฤมล กลีบขยาย
62053003806 นางสาวณัฐณิชา ไพบูลย�โรจน�รุ�ง
62053003807 นางสาวกรรณ�นิกา คูสุวรรณ
62053003808 นางชลธิชา สุบงกช
62053003809 นายอาแซ กายอ
62053003810 นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ
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62053003811 นางสาวจินตนา ดงปาลี
62053003812 นางสาวทิพวัลย� แดงยวง
62053003813 นางสาวพรศิรา ระภานุสิทธ์ิ
62053003814 นางสาวสุทัตตา ท�าวนู
62053003815 นางสาวจันทร�จิรา ใจยา
62053003816 นางสาวนิตยา ตะวันข้ึน
62053003817 นางสาวณัฐญาพร ทีปต�ธนาธิป
62053003818 นางสาวศิริพร สายเหมย
62053003819 นางสาวศุภวรรณ คําลือ
62053003820 นายอุกฤษฎ� ชื่นศิริ
62053003821 นางศศิประภา มงคลไชยเจริญ
62053003822 นางสาวณัฐติยา อุดมขันธ�
62053003823 นางสาวภูรดา ชํานาญหมอ
62053003824 นางสาวชรินรัตน� รุ�งเรืองการ
62053003825 นายชาญณรงค� พาชื่นใจ
62053003826 นางสาวสุภาภร ดวงมณี
62053003827 นางสาวศริญญา กําแพงยุทธ
62053003828 นายทิพากร สุเมธีนฤมิต
62053003829 นายวชิรบดินทร� เนตรทิพย�
62053003830 นางสาวรจนา ม่ันคง
62053003831 นายทวีศักด์ิ ขวัญอ�อน
62053003832 นายวัชรภัณฑ� สุขดี
62053003833 นายธัญธร ไชยชาญยุทธ�
62053003834 นางสาววรมน มาตย�แพง
62053003835 นางสาวนุชณพิชญ� แก�วตา
62053003836 นายธนกร ชูจันทร�
62053003837 นางสาวปภาวดี พรหมเดช
62053003838 นายธีรพงษ� ตะวัน
62053003839 นายธนพนธ� เสฐียร
62053003840 นางสาวธนพร งามสําเร็จ
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62053003841 นางสาวณัฐชฎาภรณ� ศรีสําอางค�
62053003842 นางสาวทิพย�ป8ญญา จินตนป8ญญา
62053003843 นางสาวปุณณภา นพพรพิทักษ�
62053003844 นางสาวชนัญชิดา เก้ือสกุล
62053003845 นายธีรพงศ� ฐานวิเศษ
62053003846 นางสาวขนิษฐา เขตชมภู
62053003847 นางสาวอรอุษา สมวงษ�
62053003848 นางสาวรุ�งระวี ม่ังพิมาย
62053003849 นายประเสริฐ อุปถัมภ�
62053003850 นางสาวพิมพ�วิไล เณรรักษา
62053003851 นางชุติมา ภูนาวา
62053003852 นางสาวเอวิกา ชาติแขม
62053003853 นางสาวสุภาวดี ไตรรักษ�
62053003854 นางสาวศรุดา กัญจน�กุญชร
62053003855 นายตะวันรุ�ง สังข�ทอง
62053003856 นางสาวธนิษฐา ขําทับ
62053003857 นายชโลธร นพฤทธ์ิ
62053003858 นายภัทรวิชญ� จันทร�แดง
62053003859 นางสาวนิตยา เวียงนนท�
62053003860 นางสาวกรรณิการ� บังเมฆ
62053003861 นางสาวจิรนันท� วงศ�จิราษฎร�
62053003862 นางสาวนนธิชา เมืองนก
62053003863 นางสาวพรทิพย� อกอุ�น
62053003864 นางสาวครองขวัญ สุวรรณพงศ�
62053003865 นางสาวเมธาวี เครือวัลย�
62053003866 นายสิทธิพล ธนะฤกษ�
62053003867 นางสาววรรณชนิดา คําคง
62053003868 นางสาวมัณฑนา ภู�ม่ัง
62053003869 นางสาวนฤมล แซมหิรัญ
62053003870 นางสาวกนกวรรณ คชฤทธ์ิ
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62053003871 นางสาวนิสากร ค�าแพง
62053003872 นายอภิวัฒน� พูลสุข
62053003873 นายปฏิภาณ กองบิน
62053003874 นายปฏิวัติ อาจกิจคีรี
62053003875 นางสาวอรชิตา มีบุญ
62053003876 นางสาววัลลดา เครือวัลย�
62053003877 นางสาวผะริตา มายวัน
62053003878 นางสาวธารธารา สิทธิราช
62053003879 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ แข�งขัน
62053003880 นางสาววันนิสา แก�วดามเรือน
62053003881 นางสาวดวิษา ศรีมาลัยกุล
62053003882 นางสาวสุกัญญา ทิพย�โคตร
62053003883 นางสาวอรประภา เหรียญเจริญ
62053003884 นางสาวสโรชา สุวรรณรินทร�
62053003885 นางสาวสุธาสินี แก�วพิน
62053003886 นายธนพล ณรงค�พันธ�
62053003887 นางสาวอนุธิดา สิงห�กัน
62053003888 นางสาวอัจฉราภรณ� แซ�อึ้ง
62053003889 นางสาวประภาพร เจริญชนม�
62053003890 นางสาวนิรา เกียรติไพรยศ
62053003891 นายธนกร เนตรทิพย�
62053003892 นายรังสิวุฒิ ณ รังษี
62053003893 นางสาววิจิตรา ใจณรงค�
62053003894 นางสาวชญานิศ ป8สเสนะ
62053003895 นางสาวดวงพร จันทร�ตGะสุริน
62053003896 นายไกรวิชญ� คุมมงคล
62053003897 นางสาวศิริพร พนาลี
62053003898 นางสาวธนัชพร ช�วยแก�ว
62053003899 นางสาววิมลสิริ ช�วงชิง
62053003900 นายวราการ แรกข้ึน
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62053003901 นางสาวกรกนก ชัยเพชร
62053003902 นางสาวสุนิสา จําปาเปQา
62053003903 นางสาวภัสรากร ไชยมนตรี
62053003904 นางสาวปานกนก ยานันท�
62053003905 นางสาวศิริรักษ� พลเย่ียม
62053003906 นายพิชิตชัย อ�องแจ�ม
62053003907 นางสาวนูรีซา ยูโซGะ
62053003908 นางสาววันวิสา บุญย่ังยืน
62053003909 นางสาวสิริรัตน� ยกโต
62053003910 นายปLติพงษ� สาลี่
62053003911 นายฐวรัถ เพ็งสกุล
62053003912 นางสาวพรทิพย� เพ็ชรมณี
62053003913 นายนันทวัฒน� เฉยฉิว
62053003914 นางสาวจันทร�พร แซ�ลิ้ม
62053003915 นายบวรศักด์ิ บุญล�อม
62053003916 นางสาวนภวรรณ ด�วงงาม
62053003917 นางสาวนันทินี ห�างไกลพุ�ม
62053003918 นางสาวโสรยา ศักดาจารุวัฒน�
62053003919 นางสาวชวาลณัฏฐ� คําสี
62053003920 นางสาววิภาวรรณ กลีบกมล
62053003921 นางกัลยรัตน� ฐานิสร
62053003922 นางสาวภูริชญา ก�องคีรี
62053003923 นางสาวชญาณ�นินท� โคตุเคน
62053003924 นางสาวระพีพรรณ พิมเงิน
62053003925 นายพงศพัค เอมบํารุง
62053003926 นางสาวอรทัย เทพทํา
62053003927 นางสาวธัญญาลักษณ� นาศพัฒน�
62053003928 นางสาวทัศนีย� สุระดม
62053003929 นางสาววิภาวรรณ สวัสดี
62053003930 นางสาวเบญญาภา ภู�จันทร�
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62053003931 นางสาวณัฐธิดา อธึกโยธิน
62053003932 นางสาวกรองกาญจน� วัชรสินธุ�
62053003933 นางสาวอัลิปรียา ใหม�วงค�
62053003934 นายเจษฎา ชูกําแพง
62053003935 นางสาวพัชรินทร� จันทร�แขม
62053003936 นายก�องเกียรติ บุญยไทย
62053003937 นางสาวศิริญา โคตรภักดี
62053003938 นางสาวขนิษฐา ชนะมาร
62053003939 นายพิเชษฐ� ฟQองเสียง
62053003940 นางสาวรุ�งทิวา สาต้ือ
62053003941 นางสาวฐานิต พูลสวัสด์ิ
62053003942 นางสาวนิธิกานต� คําชาติ
62053003943 นางสาวพรภริษย� ยุววุฑโฒ
62053003944 นายกัมปนาท เภกะสุต
62053003945 นางสาวสุชัญญา นุชสมาน
62053003946 นายกิตติ จุ�มกา
62053003947 นายอาคม ฤทธ์ิงาม
62053003948 นางสาวณัฐนรี ทิธา
62053003949 นายชินบัญชา แก�วคง
62053003950 นายสุรเชษฐ� เวชกามา
62053003951 นายอุเทน อุดนัน
62053003952 นายคมสัน โตนุช
62053003953 นายกิตตินันต� มาตวัน
62053003954 นายพงศ�พัฒน� ประสิทธิภานาวา
62053003955 นางสาวอุษา ขวัญข�าว
62053003956 นางสาวปรางทิพย� ศุภศร
62053003957 นางสาวณัฐณิชา นงค�นวล
62053003958 นางสาวรัชฎาพร ชอบทํากิจ
62053003959 นางสาวปาริชาติ ถนอมลิขิต
62053003960 นางสาวจุฬาลักษณ� คําตา
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62053003961 นางสาวฌัลลรี เฌอรีรักษ�
62053003962 นายวิสิทธ์ิ ทวิวงศ�สิน
62053003963 นางสาวปราณี ภูหอม
62053003964 นางสาวนภาพร อรินทร�
62053003965 นายอาทิตย� นิรินทร�
62053003966 นางสาวสิรินันท� กุลประยงค�
62053003967 นางสาววิพาวัลย� อินทร�กุล
62053003968 นายอภิสิทธ์ิ ผาตินาวิน
62053003969 นายพฤศชาติ เกษมสุข
62053003970 นางสาวนลินทิพย� เอื้อธนาพร
62053003971 นายศรีปกรณ� โพธ์ิศรีวัง
62053003972 นางสาวอัญชลี สุติราช
62053003973 นายณฐพล คนปQอม
62053003974 นางสาวสุพัตรา กัณหา
62053003975 นางสาวนัชชา แสร�สุวรรณ
62053003976 นางสาวธนิดา พิณศรี
62053003977 นายสุภัทชัย ชื่นศิริ
62053003978 นางสาวศศิธร จิตนาวา
62053003979 นายวรพล พรหมมา
62053003980 นางสาวนิโลบล บุรินทร�
62053003981 นายผาติ อภิวรรณศรี
62053003982 นางสาวปาณิสรา ทองบ�อ
62053003983 นายจักรพงษ� ประประโคน
62053003984 นางสาวกิตติยา โพธิวัง
62053003985 นางสาวกมลชนก เงินเกิด
62053003986 นางสาวนิชชาวัลย� บุบผาชาติ
62053003987 นางสาวอรุณ ปากแก�ว
62053003988 นางสาวณยฎา สายสอาด
62053003989 นางสาวนันท�นภัส ลายทอง
62053003990 นางสาวป8ฐน�ชามน พุทธมิลินประทีป
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62053003991 นางสาวยุภา สร�อยแม�น
62053003992 นางสาวภัทชริญา เชียลีพรหม
62053003993 นางสาวธัญญา ทิราพงษ�
62053003994 นายนฤดล ประสมสาสตร�
62053003995 นางสาวเกวลิน สุขคําฟอง
62053003996 นางสาวเบญจวรรณ พิสูตร�
62053003997 นางสาวทักษพร แย�มศรวล
62053003998 นายสันติภาพ งามประดิษฐ�
62053003999 นายถิรเดช เปXVยวนิ่ม
62053004000 นางสาวทิพย�วรรณ เจียมอนุกูลกิจ
62053004001 นางสาวสุภาวดี เตียพานิช
62053004002 นางสาวณัฐนีย� บุญศรี
62053004003 นายวชิระ บุตรโท
62053004004 นางสาวปLยานุช จันทมาลี
62053004005 นางสาวจีรพร ยอดต�อ
62053004006 นายบัญญวิชญ� จันทร�ยอด
62053004007 นางสาวชญานิศ อุ�นหนองหิน
62053004008 นางสาวพัชราภา เพียดา
62053004009 นายบุญยฤทธ์ิ พรหมสังคหะ
62053004010 นางสาวธนันชนก ชนประชา
62053004011 นายบุรกฤศ ไตรพิทยากร
62053004012 นางสาวดุจเดือน มโนธรรม
62053004013 นางสาวปณิชา วังหอม
62053004014 นางสาวรัธฐรีย� ไตรโพธ์ิ
62053004015 นางสาวเพ็ญจันทร� ช�วยชูหนู
62053004016 นางสาวช�อผกา เผือกนอก
62053004017 นางสาวบุษกร กลิ่นซ�อน
62053004018 นางสาวพิชามญชุ� วิชัยดิษฐ
62053004019 นางสาวภัทราพร วีระพันธ�
62053004020 นางสาวศิริลักษณ� แก�วทอง
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62053004021 นางสาวอามีนี บากา
62053004022 นางสาวสุภาวิณีย� ท�าพริก
62053004023 นางสาวศิริพร โนราช
62053004024 นางสาวเบญจวรรณ ซ่ือตรง
62053004025 นายปริญญ� สุภาพุฒ
62053004026 นางสาวณฐกร บุญสร�าง
62053004027 นางสาวพรรณาพร ศรีลาชัย
62053004028 นางสาวภัทราพร ร�มไทร
62053004029 นายเบญจรงค� ใจดี
62053004030 นางสาวอนุตรา วรรณราศรี
62053004031 นางสาวเอมวิกา ทาบ�านฆ�อง
62053004032 นางสาวสุณีย�นุฏ แปQนแก�ว
62053004033 นางสาววิชญาดา ประเสริฐศรี
62053004034 นายศิกวัส มะยะเฉียว
62053004035 นางสาวปารวี ศิลาภานุวัฒน�
62053004036 นางสาวเก็จวลี ศรีลาวงค�
62053004037 นางสาวกมณทิพย� บุญสุทธิ
62053004038 นางสาวพิชชา ภาคสังข�
62053004039 นางสาวนิศาชล แก�วปรีชา
62053004040 นายอรรถการ สรวมศิริ
62053004041 นางสาวชุติมา เกิดคล�าย
62053004042 นายอดิศักด์ิ ธิพรมมา
62053004043 นางสาวภัทรกัญญา สระทองห�อ
62053004044 นายณรงค�ชัย น�วมบาง
62053004045 นางสาววิลาสินี แก�วธํารงค�
62053004046 นายศตวรรษ ลือโฮ�ง
62053004047 นางศศิโสมย� สรรพอาสา
62053004048 นางสาวดวงใจ ภู�นิ่ม
62053004049 นายชัชฤทธ์ิ ใต�ตรงเขียน
62053004050 นางสาวสุนิสา ปลั่งสอน
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62053004051 นางสาววรรณศิลปT ศุภรัตน�
62053004052 นางสาวศิริพร หมอกยา
62053004053 นางสาวรัชณีย� วรรณวงษ�
62053004054 นางสาวอริสรา โยธะคง
62053004055 นางสาววันวิสา พรหมฉิน
62053004056 นางสาวอุทุมพร พงค�คํา
62053004057 นายอนันตชัย คําเสนาะ
62053004058 นางสาวจุฑามาศ เหมมาลา
62053004059 นายประวิตร นิลบรรพต
62053004060 นางสาวศศิวิมล ตรีศาสตร�
62053004061 นางศิริพร เหล�าสุนา
62053004062 นายธีรศักด์ิ โยธี
62053004063 นายตฤณ ดวงนภา
62053004064 นายโอฬาร วรป8ญญาเดชา
62053004065 นางสาวป8ทมพร โพธ์ิสุรินทร�
62053004066 นางสาวณัฐมล สุริวงค�ชมภู
62053004067 นางสาวอุไร เขียวเปXZยว
62053004068 นางสาวเขมยศชวัล จิรพรสิริวรกุล
62053004069 นางสาวสุนทรี ม�วงกลับ
62053004070 นายวีรภัทร วรรณภากร
62053004071 นางสาวฐาปนา นามจุมจัง
62053004072 นางสาวหนูไกร ทองทับ
62053004073 นางสาวสุวนัท มาลาศรี
62053004074 นายกองพันธ� ศรีเมืองคุณ
62053004075 นางสาววนิดา กุดหอม
62053004076 นายณัชภัทร ชลปฐมพิกุลเลิศ
62053004077 นางสาวสุตาภัทร ทุมมานนท�
62053004078 ว�าที่ร�อยตรีมนตรี เน�าบู�
62053004079 นางสาวพิชามญชุ� ช�างสุวรรณ
62053004080 นางสาวพรปวีณ� สัมฤทธ์ิวงษ�
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62053004081 นางสาวธันยพร ควรพฤกษ�
62053004082 นางสาวศศิชา เหลืองห�อ
62053004083 นางสาวอําพร คุณาพันธ�
62053004084 นางสาวกุลชลี ใจเอื้อ
62053004085 นางสาวพรรณิการ� จินดานุช
62053004086 นางสาวน้ําผึ้ง ไชยศิลปT
62053004087 นางสาววิภาพร กล�อมบาง
62053004088 นางสาวสุภาพร บุญมี
62053004089 นางสาวนิชนิภา คําหน�อย
62053004090 นางสาวอมรรัตน� พรมคําบุตร
62053004091 นางสาวสุดารัตน� นิสัยรัมย�
62053004092 นายพงษ�ศิริ พิกุล
62053004093 นางสาวฟาตีมา อาแว
62053004094 นางสาววนิดา อรัญพันธ�
62053004095 นายฐากูร พ่ึงเจริญสกุล
62053004096 นางสาวพัชราภรณ� วงทวี
62053004097 นายจิรสิน ม่ันคง
62053004098 นายกังวาฬ กันธิยะ
62053004099 นายอติวิชญ� เข็มทอง
62053004100 นางสาวอภิญญา แซ�อึ้ง
62053004101 นายนารายุทธ รอดศรีนาค
62053004102 นางสาวจาริณี ทองสมภรณ�
62053004103 นางสาวเขมจิรา หนูเก้ือ
62053004104 นายสุกฤษฎ์ิ กลัดนาคะ
62053004105 นางสาวพรนภา ศรีเงินถม
62053004106 นางสาวนภัสรพี บาระมี
62053004107 นายกิตติ ขันตี
62053004108 นายกุลบุรุษ เฮงรวมญาติ
62053004109 นางสาวปรียาวดี โสมาบุตร
62053004110 นายกมนทรรศน� หนูเกิด
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62053004111 นายบุญชู เดือนขาว
62053004112 นางสาวเบญญาภา วราศรัย
62053004113 นางสาวเรวดี อบฟQง
62053004114 นางสาวปรียาภรณ� เทียนถาวร
62053004115 นางสาวณฐมน อนันต�
62053004116 นางสาวภัทราวดี บุญผ�องศรี
62053004117 นายติณห� เรืองสูง
62053004118 นายศิวะฌาณ ปานทองเสม
62053004119 นางสาวกาญจนา มีแก�ว
62053004120 นางสาวนรีรัตน� ทับดารา
62053004121 นางสาวภัทราพร วิเศษศรี
62053004122 นางสาวจิรัญญา ขัติยศ
62053004123 นางสาวอนงนาฎ ไตรยวงศ�
62053004124 นายปสาณ มณวัชรเวช
62053004125 นางสาวมิชาฎา ปานดี
62053004126 นายดนัย ลําเจียกรุ�งเรือง
62053004127 นางสาวฐิตาพร พงษ�วัฒนกุล
62053004128 นางสาวจิระประภา จันทร�เนาว�
62053004129 นางสาวสายมณี จามกลาง
62053004130 นางสาวกนกชล สิทธิยศ
62053004131 นางสาวพัชรีพรรณ จอมแปง
62053004132 นางสาวอภิญญา ม่ิงอรุณ
62053004133 นางสาวธันย�ชนก ประศาสน�
62053004134 นายผดุงศักด์ิ ยะลา
62053004135 นางสาวม่ิงกมล ส�วนบุญ
62053004136 นางสาวพิมพ�ชนก บริพันธุ�
62053004137 นางสาวณัฐริกา บุตรธิเดช
62053004138 นางสาวนัทธมน แสนหาญ
62053004139 นางสาวนภาเพ็ญ เฉยสวัสด์ิ
62053004140 นางสาวอรวรรณ หน�อธรรม
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62053004141 นางสาวนภัทร วังชากร
62053004142 นางสาวชนิตา อํานวยผล
62053004143 นางสาวสลิตา เสียงเสนาะ
62053004144 นายสิมิรัน เหล�าพาณิชยางกูร
62053004145 นายวรวัตร แก�วย�อย
62053004146 นายนพรัตน� พุทธกิจ
62053004147 นางสาวซาลมา ยูโซะ
62053004148 นางสาวศวิตา เชื้อกสิการ
62053004149 นางสาวนภัสสร คงสุวรรณ�
62053004150 นางสาวนิศานาถ วงษ�เจริญสมบัติ
62053004151 นายประพันธ� ธรรมบุญ
62053004152 นางสาวศิริวิมล รัตนวงศ�สวัสด์ิ
62053004153 นายไกรศักด์ิ จันทรรัตน�มณี
62053004154 นางสาวเมวิกา ตามสีรัมย�
62053004155 นางสาวอรสา ภูแท�งแก�ว
62053004156 นางสาวสุนิสา อินทนนท�
62053004157 นางสาวศิริกุล รอดบุญลือ
62053004158 นายปวีณวัช ตันนะรัตน�
62053004159 นางสาวจีรนุช มีเครือ
62053004160 นางสาวอรอนงค� เขียววิลัย
62053004161 นางสาวศิริขวัญ ชบุรัมย�
62053004162 นางสาวปLยะมาศ เทพจร
62053004163 นางสาวพัชราวดี วิเชียร
62053004164 นางสาวคชาภรณ� ศรีศักดา
62053004165 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณเมธากุล
62053004166 นางสาวพรทิพย� เอี่ยมมี
62053004167 นางสาวชตีนุช ไขศรี
62053004168 นางสาวพิมพ�วิภา สิทธิบุศย�
62053004169 นางสาวแคทลียา ศรีคําภา
62053004170 นางสาวศิรินันท� เท�าทอง
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62053004171 นายวิทวัฒน� ศรีเมฆ
62053004172 นางสาวเสาวลักษณ� รักสุจริต
62053004173 นายอดุลย� ขันตี
62053004174 นางสาวอมิตา เข็มทอง
62053004175 นางสาววิชญาดา พละกิตติกุล
62053004176 นายรัตนพล จุมปาทอง
62053004177 นางสาวอมรรัตน� เรืองศิริ
62053004178 นายสุเชษฐ� แสงมล
62053004179 นางสาวญาณิศา ครองชนม�
62053004180 นางสาวสุป8ญญา ด�านสุวรรณ�
62053004181 นางสาวฐิติรัตน� กสิกรรม
62053004182 นางสาวอภิญญา แดงเปล�ง
62053004183 นางสาวณิชกานต� สุขปราโมทย�
62053004184 นางสาวมาริสา เชี่ยวพงศธร
62053004185 นางสาวลภัสรดา เอื้อชาติ
62053004186 นายณัฏฐากร คนโท
62053004187 นางสาวอภิญญา เจริญประโยชน�
62053004188 นางสาวรัตนา คล�ายแดง
62053004189 นายภควัต วีระกุล
62053004190 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�คง
62053004191 นางสาวณัฐริกา พันธ�ศรี
62053004192 นางจิราภรณ� โพธิสาร
62053004193 นายพิทยา สืบสังข�
62053004194 นายชยากร จรรยาวัฒน�
62053004195 นางสาวกรรณิการ� ศรีเลย
62053004196 พันจ�าเอกวุฒิไกร สังข�ทอง
62053004197 นายอัครเดช รกไพร
62053004198 นางสาวพิรญาณ� มีอาษา
62053004199 นายขจรศักด์ิ ค�าขาย
62053004200 นางอัญชลี จําปาทอง
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62053004201 นางสาวศศิวิมล สุธา
62053004202 นายณพิชญ� เภามี
62053004203 นางสาวปXยาพัชร� รอดเชียงล้ํา
62053004204 นางสาวสุจิตรา พูลคุ�ม
62053004205 นางสาวฐิติมน บุญสมศรี
62053004206 นางสาวนฤมล คันธรัตน�
62053004207 นางสาวศิรประภา แสนสุขไสย
62053004208 นายพรชัย พิทักษ�ทรัพย�
62053004209 นางสาวสุภรักษ� ดวงไทย
62053004210 นางสาววริศรา ย้ิมยวน
62053004211 นายกิตินันท� เนื่องอุดม
62053004212 นายพัฒน�ยศ วัฏฏางกูร
62053004213 นายนิรันดร� มงคลการ
62053004214 นายสังข�กาจน� เหลืองอ�อน
62053004215 พลตํารวจสํารองวิศรุต พิมาลัย
62053004216 นางสาวอริสา ฉิมสุวรรณ�
62053004217 นางสาวพรวิภา ใจวงค�
62053004218 นายไทยพร พงศ�ธาริน
62053004219 นางสาวจารีภรณ� กิตติเมธีวัฒน�
62053004220 นางสาวพิไลลักษณ� ฉันทสุทธ์ิ
62053004221 นางสาวนพวรรณ ศรีสัตยา
62053004222 นางสาวณัฐภัสสร ปานนวม
62053004223 นางสาวชนิกานต� ชวรุ�ง
62053004224 นางสาวจินตนา เชี่ยวนิ่ม
62053004225 นางสาวสมนภา โสดาราม
62053004226 นางสาวกันดา ยะต๋ัน
62053004227 นางสาวทิฆัมพร เชื้อผู�ดี
62053004228 นางสาวเบญจวรรณ ตันเจริญ
62053004229 นางสาวกรองกาญจน� สมอคํา
62053004230 นายณัฐกฤตย� วงค�เตปLน
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62053004231 นายภากร ปLมปาตัน
62053004232 นางสาวอาริยา ดีอินทร�
62053004233 นายจักรกฤษณ� วงค�อาษา
62053004234 นายศุภกร วิเศษนคร
62053004235 นายศุภฤกษ� เยาว�ธานี
62053004236 นางสาวณัฐธิณี ฉิมพาลี
62053004237 นายวชิร แก�วพิจิตร
62053004238 นางสาวบูรณา ศิลปสธรรม
62053004239 นางสาวนิภาพร ธนะเสวี
62053004240 นางสาวรุ�ง ป8ทวรรณ�
62053004241 นายอภิวัฒน� เดชทิศ
62053004242 นางสาวสุภาวดี ป8Vนทรัพย�
62053004243 นางสาวอลิษา วงค�ขันธ�
62053004244 นางสาววงกานต� วชรสายชล
62053004245 นายชูศักด์ิ ภูมิวัฒน�
62053004246 นางสาวเกษมณี สุขหลาย
62053004247 นางสาวธรรมชนก แก�วทองคํา
62053004248 นายวิริยะ เวียงคํา
62053004249 นางสาวฉัฐนันท� ทิพย�วารี
62053004250 นายฐิติกร ตระกูลพันธ�
62053004251 นางสาวนีรชา งามมาก
62053004252 นางสาวป8ทมาภรณ� สนเถ็ง
62053004253 นางสาวชลิดา สนิทนาน
62053004254 นายณัฐวุฒิ เพ็งสิงห�
62053004255 นางสาวศุภรัสม์ิ แดงป^า
62053004256 นางสาวมลฤดี สดุดี
62053004257 นายไตรรัตน� อยู�สบาย
62053004258 นายวิษณุพงศ� โสภา
62053004259 นางสาวภารดี เจริญธนมิตร
62053004260 นางสาวปริชาติ ทองแก�ว
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62053004261 นายธีระโชติ พลชัย
62053004262 นางสาวชมัยพร ใจบุญ
62053004263 นางสาวชดาพร สําลีแก�ว
62053004264 นางสาวชนัญญา เสาวภา
62053004265 นางสาวศศิพร นิลป8กษา
62053004266 นางสาวต�องจิต เมืองศรี
62053004267 นายวิสุทธ์ิ ย้ิมน�อย
62053004268 นายธนัท ปากน้ําเขียว
62053004269 นางอานุช ทองกําเนิด
62053004270 นางสาวกรรณิการ� นิพนธ�
62053004271 นางสาวสุรีภรณ� เสาอีง�อง
62053004272 นางสาวบุษราภรณ� เสรีเจียมปรีชา
62053004273 นางณฐิยา วงสุขะ
62053004274 นายศุภกฤต แก�วมหา
62053004275 นายธีรัตม� เจียมจิระเศรษฐ�
62053004276 นายอภิรักษ� วงศ�ภา
62053004277 นายไกรฤกษ� ประไพรัตน�
62053004278 นางสาววรินทิพย� สุวรรณไชยรบ
62053004279 นางสาวธัญธร ขอพรประเสริฐ
62053004280 นางสาวธมน ประสาทพันธุ�
62053004281 นางสาวจารุภา เวชผสาร
62053004282 นางนนทวรรณ ขันแข็ง
62053004283 นางสาวศรีสุรัตน� เพ่ิมทรัพย�
62053004284 นายวทัญWู ศิริวงศ�
62053004285 นางสาวจุฑามาศ ปุณขันธุ�
62053004286 นางสาวบุษราคํา หินสอ
62053004287 นางสาวกมลชนก พรหมศรี
62053004288 นางสาวปภัสสร จันทรราช
62053004289 นายอภิวัฒน� จรูญธวัชชัย
62053004290 นางสาวนิยัสมี แนซี
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62053004291 นางสาวกุลสตรี ศรีพุทธา
62053004292 นางสาวสุภารัตน� พูลเหลือ
62053004293 นายณัฐกิตต์ิ สว�างแข
62053004294 นายประธาน ปLงจันดี
62053004295 นางสาวกรรณิการ� วงศ�บุตรศรี
62053004296 นางสาวจิราพร ลายคราม
62053004297 นายวีระวัฒน� มาบิดา
62053004298 นางสาววันวิสา จันทร�สุคนธ�
62053004299 นางสาวชื่นกมล น้ําเจริญ
62053004300 นางสาวธวัลหทัย เตียสุวรรณ
62053004301 นางสาวชนากานต� ธงไชย
62053004302 นางสาวสุปรียา ชิณภา
62053004303 นางสาวธีราพร ทรัพย�ศิริ
62053004304 นายภาณุรุจ จันทร�มณี
62053004305 นายนรเศรษฐ� ป8ทมทัตต�
62053004306 นางสาวนฤภร พรหมอินทร�
62053004307 นางสาวนันธิยา ศรีหาญ
62053004308 นางสาวอรีรัตน� ธัญญเจริญ
62053004309 นางสาวสุมิตตา ยอดนุ�น
62053004310 นายสรายุทธ พลอาสา
62053004311 นายตรีจักษ� ภิญโญสิริพันธุ�
62053004312 นางสาวรัชนีกร วินทะไชย
62053004313 นางสาวนิภาวรรณ คนตรง
62053004314 นางสาวกุสาวดี ขาวสอาด
62053004315 นางสาวนงลักษณ� ไผ�แผน
62053004316 นางสาวสาลินี พ�นภัย
62053004317 นายวงศกร บุญท�วมมี
62053004318 นางสาวพัชรี พรมสอน
62053004319 นางสาวอุทุมพร อุ�ยยก
62053004320 นางสาวธีรนาฎ ช�างเกวียน

หน�า 144 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053004321 นายกันหา วงษ�ลา
62053004322 นางสาวรัศมี เลิศวิบูลย�อนันต�
62053004323 นางสาวชินาภา ขํากล�อม
62053004324 นายธนัสถ� อร�ามวงศ�สมุทร
62053004325 นางสาวบุษยา นพฤทธ์ิ
62053004326 นางสาวกุลสตรี ชื่นศิริกุล
62053004327 นางสาวรุ�งนภา บุญนากร
62053004328 นายศุภกิจ สาทิพย�จันทร�
62053004329 นางสาววีณาภรณ� ดาวบริบูรณ�
62053004330 นางสาวศิริพร ผายพันธุ�
62053004331 นางสาวณัฏฐา สุป8ญโญ
62053004332 นายกานต�ธเนศ ดีมี
62053004333 นายธีรพันธ� บริบูรณ�
62053004334 นางสาวเกสร ฤทธิชัย
62053004335 นางสาวโสมวรรณ อัมรักษ�
62053004336 ว�าที่เรือตรีวัชรินทร� อิษฎาวรพงศ�
62053004337 นางสาวฐิติมา โยทะพงษ�
62053004338 นายฉัตริน อินทร�เมือง
62053004339 นายสุริโย กะจันทร�
62053004340 นายจักรพงษ� วังวล
62053004341 นายพิสิษฐ� โพธ์ิพัฒน�
62053004342 นายศิรวิชญ� ศรีสาคร
62053004343 นางสาววิลาวัลย� ช�อยเชื้อดี
62053004344 นายสุกฤต เพ็งเปลี่ยน
62053004345 นางสาวสุดารัตน� ฉัตรพาน
62053004346 นางสาวสุภาวดี ร�อยสา
62053004347 นายจิรศักด์ิ สุนทะโรจน�
62053004348 นางสาวอรษา อุย่ี
62053004349 นางสาวดลปภัช บุญอนันต�
62053004350 นางสาวชุติกาญจน� จุลวัจน�
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62053004351 นายสกล สกลภิญโญ
62053004352 นางสาวนารถอนงค� ลักขษร
62053004353 นายวรากร ปานมี
62053004354 นายพรเทพ มานิพพาน
62053004355 นางสาวฟองสวรรค� สุขเกษม
62053004356 นางสาวกนดา ส�วนเสน�ห�
62053004357 นางสาวรัชณี หนูพินิจ
62053004358 นายปมณฑ� จันทา
62053004359 นายสุภากร ธิลิ้นฟQา
62053004360 นางสาวหัสฤทัย รองเดช
62053004361 นางสาวภัททิรา ศรีคงแก�ว
62053004362 นางสาวอรพรรณ สระแผง
62053004363 นางสาวเรณุดา เรืองภักดี
62053004364 นายจิรกฤต วงศ�สุพรรณ
62053004365 นางสาวสายตา ศรีชัยภูมิ
62053004366 นางสาวกัญญารัตน� พงศ�อาริยะมงคล
62053004367 นายยุทธนา ต้ังตน
62053004368 นางสาววลิดา เหล�าบุราณ
62053004369 นายณัฐดนัย ทองสง
62053004370 นางสาวภาวิณี คงการเรียน
62053004371 นายเทพรังสรรค� พัฒนกูล
62053004372 นายอนุรักษ� จันทร�ทรัพย�
62053004373 นางณัฐรดา บ�านโพธ์ิ
62053004374 นางสาวปLลัณฑริกา คําวงค�
62053004375 นางสาววราภรณ� ทรหาญ
62053004376 นางสาวมุนีนาถ คนทัตย�
62053004377 นางสาวดวงกมล บูรณเพ็ง
62053004378 นางสาวนันท�นภัส ชะดาเม็ก
62053004379 นายอนุวัฒน� เสริมศรี
62053004380 นายทินกร อินทะจันทร�
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62053004381 นางสาวณัฐรุจา ดวงบาล
62053004382 นางสาวกนกกาญจน� แก�กล�า
62053004383 นายธนพล ถนัดหัตถกรรม
62053004384 นางสาวธิดา ดําดา
62053004385 นางสาวณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ
62053004386 นางสาวเมทินี ประภาวรางศักด์ิ
62053004387 นางสาวประภัสสร เกียรติโสภา
62053004388 นางสาวนุชรี ศรีวันชัย
62053004389 นางสาวจิราพร สีโสด
62053004390 นายอิทธิพันธุ� เควันดี
62053004391 นางสาวอรทัย ทองคําดี
62053004392 นางสาวญาณิศา อั้งเจริญ
62053004393 นางสาวพัทธนันท� ไลไธสง
62053004394 นางสาวศิขภัช เอ�หวัง
62053004395 นายจตุพล ศรีจันทร�ดี
62053004396 นางสาวสุมนา จิตร�จํานงค�
62053004397 นางสาวดลย�นภัช ทรายมูล
62053004398 นายธีระพนธ� คงเขียว
62053004399 นายพัฒนะ มีจ่ัน
62053004400 นางสาวธารารัตน� สิงสถิตย�
62053004401 นางสาวอมราพร ทับประทุม
62053004402 นางสาวพิชญา ดุนา
62053004403 นางสาวกุลกัลยา ไทรย�อย
62053004404 นางสาวกัลยา สิทธิดา
62053004405 นางสาวสุวรรณา พวงพะกา
62053004406 นางสาววราลักษณ� พันธุย่ี
62053004407 นายสุทธิวัฒน� วิทยานุกรณ�
62053004408 นายชาคริต ไชยสิทธ์ิ
62053004409 นายภานุพงษ� เทืองน�อย
62053004410 นางสาวเบญจพร โนจา
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62053004411 นางสาวฉัตริกา โพธิสาร
62053004412 นางสาวบัญจรัตน� แซ�โง�ว
62053004413 นายภูธดล ธนาพรภาคย�
62053004414 นางสาวพัชรณัฏฐ� อิทธิเดชวัฒนะ
62053004415 นางสาวจิราภรณ� อําลอย
62053004416 นางสาวรวีนันท� จึงสงวนสิทธ์ิ
62053004417 นางสาวสุวภัทร ต�นประทุม
62053004418 นางสาวกรรณิกา ชัยณรงค�ชัย
62053004419 นางสาวณัฐชา คํานวนวุฒิ
62053004420 นางสาวป8ทมา ตาจา
62053004421 นางสาววชิราภรณ� เทียนถาวร
62053004422 นางสาวสนธยา หมาดเตGะ
62053004423 นางสาวสุวภัทร คงมี
62053004424 นางสาวกัญญลักษณ� โยธาภิรมย�
62053004425 นางสาวชมภูนุช พยัพเรือง
62053004426 นางสาวสิริภัทร บูรณะพงษ�
62053004427 นางสาวทิวาพร แก�วประโคน
62053004428 นางสาวนวพร หมวกทอง
62053004429 นายนิธิภัทร ชิตานนท�
62053004430 นางสาวปุณยาพร เชื่อมชิต
62053004431 นางสาวภัทราพร วงศาวิเศษ
62053004432 นางสาวอุไรวรรณ เจริญศึกษา
62053004433 นายบรรจง นันทะกะ
62053004434 นายสาธิเชษฐ วงศ�ป8ตน�ษา
62053004435 นายกรกช อรกุล
62053004436 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิภาวรรณ โพธ์ิแก�ว
62053004437 นายปรมินทร� คงน้ํา
62053004438 นางสาวเมธาวี สวัสด์ิวารี
62053004439 นายฑีรชาติ อึ้งศรีวงษ�
62053004440 นายวิทวัส จันทร�สุข
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62053004441 นางสาวประภาพร พลประสิทธ์ิ
62053004442 นางสาวสุกัญญา ศรศรี
62053004443 นางสาวสุรีพร ทํานุ
62053004444 นายพีรพงศ� อรุณสวัสด์ิ
62053004445 นางสาวฐานิต ไหลอ�อน
62053004446 นางสาวรัชนก พาลีเดช
62053004447 นางสาวแคทศิยา ศิลปTศร
62053004448 นางสาวอรทิวา เห็มภาค
62053004449 นางสาวณัชชา ศรีสวัสด์ิ
62053004450 นายเศรษฐศักด์ิ อนุกูล
62053004451 นายสกนธ� ตานะเศรษฐ�
62053004452 นางสาวภาวดี อาศนเวช
62053004453 นางสาวสุนทรีย� เส็งนิสัย
62053004454 นายคณาธิป พิลาปุรณะ
62053004455 นางสาวกมลทิพย� ธรรมารักษ�วัฒนะ
62053004456 นางสาวหทัยภัทร ก[าเงิน
62053004457 นางสาวภัทรดา ทองทิพย�
62053004458 นางสาวกุลภรณ� สุวรรณพูล
62053004459 นายอนุพงษ� เพ�งพิศ
62053004460 นายพีรภัทร ตรีสันเทียะ
62053004461 นางสาววาสนา จันทร�หอม
62053004462 นางสาวเกศินี ศรีอบเชย
62053004463 นางสาวพัชณากานต� สุ�มมาตย�
62053004464 นางสาวนันทนา บุญเฟYZองฟู
62053004465 นางสาวกานต�พิชชา ศรีสุพรรณ
62053004466 นางสาวนฤมล ฝอยทอง
62053004467 นางสาวมณีวรรณ อินตา
62053004468 นางสาวกมลพรรณ แสงผึ้ง
62053004469 นางสาวศศธร เนื่องจํานงค�
62053004470 นายภรต สุภางค�ยุทธ
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62053004471 นางสาวสุทิศา โรจน�รุ�ง
62053004472 นายธนวิทย� สิงห�น�อย
62053004473 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีริเรือง
62053004474 นางราตรี ขาวนวล
62053004475 นายนันทศักด์ิ เกลี้ยงประดิษฐ�
62053004476 นางสาวภิญญาพัชญ� บัวขํา
62053004477 นายกฤษนัย ดอกรักอ�อน
62053004478 นางสาวพรพิมล แสนอุบล
62053004479 นายภคพล สําราญ
62053004480 นางสาวศศิธร มณีโชติ
62053004481 นายนพพร อรุณวัฒนอุทัย
62053004482 นางสาวสุนิษา หลาบคํา
62053004483 นางสาวกันยารัตน� บุญอ�อน
62053004484 นางสาวพรพิมล คุณหงษ�
62053004485 ว�าที่ ร.ต.เกียรติพงษ� อินทิแสง
62053004486 นางสาวมุฑิตา บุญเกลี้ยง
62053004487 นางสาวเมธิกา เอกวิภาค
62053004488 นายอุเทน ศรจันทร�
62053004489 นายนิธิพันธ� สุขม่ัน
62053004490 นางสาวพรรณนภา โสขุมา
62053004491 นายทัศน�พล พงษ�พัฒนเจริญ
62053004492 นางสาวอมลรัตน� ดีเจริญ
62053004493 นายธนาธิป8ตย� ปานคะเชนทร�
62053004494 นางสาวภัทร�จิรา ศรวิชัย
62053004495 นางสาวกฤตย�ณัทพัชร รัตนพงษ�
62053004496 นางสาวพนิดา ชุดทองม�วน
62053004497 นางสาวณัฏฐินี เฉลิมพงษ�
62053004498 นางสาวชื่นนภา พงษ�พนัส
62053004499 นางสาวศิโรรัตน� เกิดรี
62053004500 นางสาวมานิตา พรมวัน
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62053004501 นายศุภณัฐ ถึงมาก
62053004502 นางสาวณภัทร ไชยโวหาร
62053004503 นางสาวเกวลิน ศิริสาคร
62053004504 นายชนพล สีหราช
62053004505 นางสาวพิมพ�นิภา ใจเปXVย
62053004506 นางสาวจริยา เกตุแก�ว
62053004507 นายชลันธร บุญศรี
62053004508 นายวีรพงศ� เดชนุ�น
62053004509 นางสาวจรรยารักษ� เจียมจันทร�
62053004510 นางสาวทิพย�สิริ เบื้องสูง
62053004511 นางสาวพัทธรา สอาดอาวุธ
62053004512 นายพุฒิพงษ� พงษ�หนู
62053004513 นางสาวทักษพร โกยสําราญ
62053004514 นายวิฑูรย� ฉัตรทิม
62053004515 นางสาวกิติยา พินิจมนตรี
62053004516 ว�าที่ ร.ต.หญิงสิริเบญจพร วรรณสุข
62053004517 นางสาวนัฐลียา อ�อนเมือง
62053004518 นายนันทวัฒน� พระพรหม
62053004519 นางสาวสุทธสิริ อนันทวรรณ
62053004520 นางสาวนภัสวัลย� อินทโชติ
62053004521 นางสาววรรณศรี นาคเกษม
62053004522 นายพรพิทักษ� ภักดีบุญ
62053004523 สตทสมประสงค� โคตรมงคล
62053004524 นางสาวนุสรา สุขิตา
62053004525 นายณัชพล สมฤทธ์ิ
62053004526 นางสาวศิรินทิพย� ธงต๋ัน
62053004527 นายวิษณุรักษ� สิงห�ทอง
62053004528 ว�าที่ร.ต.ทฤษฎี คงบุญ
62053004529 นายป8ญญา ทองหล�อ
62053004530 นายนัทวุฒิ ชีวจตุรภัทร
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62053004531 นางสาวอุษา แก�วศรีงาม
62053004532 นางสาวพัชรา ราชเมืองขวาง
62053004533 นายสุธี แก�วมุขดา
62053004534 นายธนกฤต กิตติพีรชล
62053004535 นางสาวชลธิชา อันศรีแก�ว
62053004536 นางสาวเมธาวี กันธิยะ
62053004537 นางสาวภนิดา ดีเลิศ
62053004538 นางสาวพนมมาศ มะลิงาม
62053004539 นางสาวเบญญทิพย� ผลวิสุทธ์ิ
62053004540 นางสาวจุฑามาศ สุขพัฒน�
62053004541 นางสาววรัญญา เตชะวงค�
62053004542 นางสาวรุ�งนภามาส ระหารไทย
62053004543 นางสาวธนัชชา ชาตรี
62053004544 นายปริวัฒน� เมืองพร�อม
62053004545 นางสาวธัญชนก หวังชม
62053004546 นางสาวปLยธิดา นาคลอย
62053004547 นางสาวมานิตา วิสิษฐยุทธศาสตร�
62053004548 นางสาวพรรณี โพธ์ิตาด
62053004549 นางสาวนิราวรรณ บํารุงธรรม
62053004550 นางสาวสุมิตรา กิจไธสง
62053004551 นายเมธัส สอนรมย�
62053004552 นางสาวชลธิชา รักษาภักดี
62053004553 นางสาวสุพรรณี เรือนงาม
62053004554 นางสาววราพร งามหลาย
62053004555 นางสาวธิติมา แดงงาม
62053004556 นางสาวอาภาพร อัมพระ
62053004557 นางสาวพรปวีณ� บุตรศรีมีสุข
62053004558 นางสาวมาศสุภา สุขคําฟอง
62053004559 นางสาวนุชจรีย� อินทา
62053004560 นายรังสรรค� พสุทันท�
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62053004561 นางสาวเนาวรัตน� ศรีเสริม
62053004562 นางสาวจันทร�ทิพย� อนันตกูล
62053004563 นางสาวป8ทมา เล็กประทุม
62053004564 นางสาวสุรัสวดี จีระนุช
62053004565 นางสาวอายุพร เหลืองตระกูล
62053004566 นางสาวแพรวา คลังบุญครอง
62053004567 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัญชลี พรมมา
62053004568 นางสาวธิภาพรรณ แสงพราย
62053004569 นางสาวลภัสรดา กุลประยงค�
62053004570 นางสาวปริญธิดา คนสุข
62053004571 นางรุ�งนภา จินะกาศ
62053004572 นางสาวณัฐณิชา อ�อนม่ัง
62053004573 นางสาวรัชนี พรหมฤทธ์ิ
62053004574 นางสาวณัฐประภา ธนาทรัพย�ไพโรจน�
62053004575 นางสาวกนกกาญจน� ศรีนงนุช
62053004576 นางสาวพิมพลอย อินทรัตน�
62053004577 นายสุรินทร ดําดิน
62053004578 นางสาวสิริรัตน� มีศิลปT
62053004579 นางสาววนิดา ปLทชาติ
62053004580 นายสุรเดช จูงศิริ
62053004581 นายชาญวิทย� คึมยะราช
62053004582 นายนพดล ไมตรีจิต
62053004583 นางสาวธัญลักษณ� รอดนารี
62053004584 นางสาวสุภาภรณ� ชิ้นพงค�
62053004585 นางสาวธัญลักษณ� ฟุQงวิเศษ
62053004586 นายวิทวัส ผลปาน
62053004587 นายอภิชัย แก�วจินดา
62053004588 นายวรกร ทองประสาน
62053004589 นางสาวสุธาทิพย� นุชนารถ
62053004590 นายปวรุฒม� ทัศวิล
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62053004591 นางสาวลลิตา บุญรอดพานิช
62053004592 นายบิลาล เหมมัน
62053004593 นางสาวยุวดี แซ�ลิ้ม
62053004594 นางสาวภัสรา อรุณรัมย�
62053004595 นางสาวเมธาวี หรุ�นบุญลือ
62053004596 นายธนพล คงพันธ�
62053004597 นางสาวมณเฑียร บุญท�วม
62053004598 นางสาวมุกมณี ทําทวี
62053004599 นางสาวอนุธิดา ประทุมชาติ
62053004600 นางสาวณฐมน จันทร�แก�ว
62053004601 นายวิษณุ กลางทุ�ง
62053004602 นางสาวสุมนา ปLZนวิเศษ
62053004603 นางสาวธัญญลักษณ� ผิวนิล
62053004604 นายศตวรรษ แสงแก�ว
62053004605 นางสาวหทัยชนก วงค�สูง
62053004606 นายพรเลิศ ประสิทธิวงศ�
62053004607 นางสาวผกามาศ ผะอบเหล็ก
62053004608 นายธนากร พาเขียว
62053004609 นางสาวภัคจิรา โสพัน
62053004610 นางสาวกิตติกา หิรัญคํา
62053004611 นางสาวศศิวิมล สุขเกษม
62053004612 นางสาวชลาพร เย็นอนงค�
62053004613 นายทิวา วงษ�สุวรรณ
62053004614 นางสาวนนท�ชวรรณพร ศรีสังสิทธิกุล
62053004615 นายชัยณรงค� สว�างไพร
62053004616 นายศรัณยพงศ� พรหมชัย
62053004617 นางสาวสุฐิดา จิตโสภา
62053004618 นายบรรพต แล�วกระโทก
62053004619 นายเกียรติศักด์ิ แก�วกล�า
62053004620 นางสาวจิณห�นิภา ย้ิมศรี
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62053004621 นายศราวุฒิ เย็นรัมย�
62053004622 นางสาวปLยนุช วงษ�ราชบุตร
62053004623 นายชนวีร� รัตนศิริวิไลเลิศ
62053004624 นางสาวจิราพัชร โชควรวุฒิ
62053004625 นายกฤษณะ ขยา
62053004626 นายณัฐพล ม่ันธรรม
62053004627 นางสาวกุลวดี เจริญพร
62053004628 นายเกรียงศักด์ิ กําหนดแน�
62053004629 นางสาวณภัทรารัตน� แสงปLติ
62053004630 นายประสบโชค คุณช�างทอง
62053004631 นางสาวศนิชา มุ�งหมาย
62053004632 นายกิจมงคล วิวัลย�
62053004633 นางสาวปานวลี การดี
62053004634 นายนพรัตน� มีทอง
62053004635 นายกิตติศักด์ิ ทองดวง
62053004636 นายณรเดช จําเริญเจือ
62053004637 นางวิไลลักษณ� ยานวัตร
62053004638 นายธนวัฒน� คัมภีร�
62053004639 นางทิพธญา เรือนคํา
62053004640 นายป8ญญาวัฒน� คําโสม
62053004641 นางสาวอรนิชา เหล�าพานิช
62053004642 นางสาววิไลภรณ� ปLนชัย
62053004643 นายศรัณย� สิทธิองค�
62053004644 นางสาวขนิษฐา นิจกรรม
62053004645 นางสาววราภรณ� สืบเหม
62053004646 นางสาวดวงสุรีย� พูลศรี
62053004647 นายวรกรณ� บุญเนื่อง
62053004648 นางสาวอวิกา รามบุตร�
62053004649 นายกฤตภาส จิระรัตน�พิศาล
62053004650 นางสาวขวัญดี สุดสงวน
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62053004651 นางสาวพรพิมล หงษ�แก�ว
62053004652 นางสาวกันยรินทร� ซาตะกุล
62053004653 นางสาวสุพัตรา อาจทํา
62053004654 นายธนบูรณ� ประกอบการดี
62053004655 นางสาวสุรัชวดี สาครินทร�
62053004656 นางสาวสุฑามาศ โคตรสงคราม
62053004657 นางสาวอรยา บุญเกิด
62053004658 นางสาวก่ิงแก�ว สิงห�สุระ
62053004659 นายปLยวัฒน� เวชประสิทธ์ิ
62053004660 นายศวัส ชวลิตธาดา
62053004661 นายธีรพล วรรณา
62053004662 นางสาวบัณฑิดา รัชพิศาล
62053004663 นางสาวกานต�ชนก วังหาร
62053004664 นางสาวชญานิศ ไทยศิริ
62053004665 นายเจริญศักด์ิ อ�อนจันทร�
62053004666 นายวัฒก� บุตรศรี
62053004667 นางสาวปนัดดา พานิชอัตรา
62053004668 นางสาวรมิดา สัจจรุ�งโรจน�
62053004669 นางสาววชิราภรณ� ไชยงาม
62053004670 นายอติชาต ปานงาม
62053004671 นายณัฐดนัย คําเขียว
62053004672 นายธีระวัฒน� เรือนคํา
62053004673 นางสาวพรพรรณ สุดพิพัฒน�
62053004674 นางสาวเจนจิราพร สีตา
62053004675 นางสาวมินตรา สอนสตรี
62053004676 นายชัยนันท� แตงหว�า
62053004677 นางสาวณปภาวรินทร� บวรธนาปLยวัฒน�
62053004678 นางสาวมลิวรรณ ดาวนอก
62053004679 นายณรงค�ฤทธ์ิ แสงทิพย�
62053004680 นางสาววรรณี สวนจุ�ย
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62053004681 นายกิตติกานต� กัณณิกจุลา
62053004682 นางสาวสุนันทา จันทร�ดาวงค�
62053004683 นายอนุพงศ� ไชยเชษฐ
62053004684 นายณัฐพงษ� สุวรรณรัตน�
62053004685 นางสาวจงกลณี แซ�โล�ว
62053004686 นายคัคเนศ หรบรรณ�
62053004687 นายพรหมมินทร� สุภิษะ
62053004688 นางสาวรัตติพร คงหัต
62053004689 นางสาวชลธิสา หัสเกิด
62053004690 นางสาวศิริลักษณ� เรืองเจริญ
62053004691 นางสาวประกายแก�ว ฤกษ�เวียง
62053004692 นายปฎิภัทธ� สุกใส
62053004693 นางสาวพิศภรณ� อะติชาคะโร
62053004694 นางสาววิภาพร โนรี
62053004695 นายปสพพงษ� สนองพงษ�
62053004696 นายกิติศัพท� อภัยรุณ
62053004697 นางสาวธันย�ชนก แซ�ลี้
62053004698 นางสาวเสาวลักษณ� พานเรือง
62053004699 นายกฤษฎางค� สุริยาเรืองฤทธ์ิ
62053004700 นางสาวนิศาชล บุญสวัสด์ิหิรัญ
62053004701 นายธีรวัฒน� ชูมีบุญ
62053004702 นายธนดล ไตรภพ
62053004703 นางสาววรพร พิพัฒน�
62053004704 นางสาวชนาภา เถ่ือนมี
62053004705 นางสาวสุภัทรา เฉลิมเกียรติ
62053004706 นางสาวนภัทรภรณ� เกษมสันต�
62053004707 นางสาวโชติกา สิงห�ทอง
62053004708 นางสาวเพชรัตน� อรุณรัตน�
62053004709 นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิน�อย
62053004710 นางสาวชรินทร สมพงษ�
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62053004711 นางสาวภัทรสุดา คําแก�ว
62053004712 นางสาวธิติมา สมพรชัยกิจ
62053004713 นางสาวอมรรัตน� ตรงกลาง
62053004714 นายยงยุทธ ชัยภา
62053004715 นายธาม โพธิสุนทร
62053004716 นางสาวจิรัชญา บุญทา
62053004717 นางสาวผกามาศ บรรลือทรัพย�
62053004718 นางสาวชนิตย�ตา ธารเนตร
62053004719 นางสาวโสวรส สุภิษะ
62053004720 นางปวีณา ชัยวงค�
62053004721 นางสาวปLยาภรณ� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62053004722 นางสาวสุภัทรา ชูไทสง
62053004723 นางสาวอัจฉราภรณ� ทายา
62053004724 นางสาวสุทธิวรรณ สิทธิวรการ
62053004725 นางสาวพัฒธรินทร� วรรณวงค�
62053004726 นางสาวพรทิพย� ปLZนทอง
62053004727 นางสาวภาพิมล เนียมศรี
62053004728 นายประณพ แปลงงาม
62053004729 นางสาวศิริพร ดวงสุภา
62053004730 นางสาวสุธินารถ ใยผุย
62053004731 นางสาวพรรณราย เสียงเสนาะ
62053004732 นางสาวพราพิมพันธุ� ปุราชะทํามัง
62053004733 นายสุภกิตต์ิ รัตนเหลี่ยม
62053004734 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอังครัตน� จิอู[
62053004735 นางสาวกาญจนศิริ ช�างจัด
62053004736 นางสาวสุธีญา ฆ�องฤกษ�
62053004737 นางสาววสิตา อยู�พุ�ม
62053004738 นางสาวพรภิมล สมนึก
62053004739 นายวชระ พรหมพันธกรณ�
62053004740 นายพัฒน ศิลปชัย
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62053004741 นางสาวอภิญญา ลาบาง
62053004742 นางสาววรรณา ศรพรม
62053004743 นายสุวรรณ ภูดี
62053004744 นางสาวลดารัตน� ธรรมภักดีวิมล
62053004745 นางสาวไพลิน บุญไทย
62053004746 นางสาวสุธินี แซ�จอง
62053004747 นายวรพจน� อินทรสมัย
62053004748 นางสาวอริญญา ใจตรง
62053004749 นายลุตฟX ภาลวัน
62053004750 นายศิวานนท� บัวพุฒ
62053004751 นางสาวสริญญา เหลาสิงห�
62053004752 นางสาวณิชกานต� สารีวงค�
62053004753 นายณัฐวัฏ กิจวัฒนากูล
62053004754 นายทวีศักด์ิ สุตาโย
62053004755 นายเชษฐ�ทิวัตถ� สุกิจธรรมานุกุล
62053004756 นางสาวศิริลักษณ� วงค�ยา
62053004757 นายพิณ เอมวัฒนะ
62053004758 นางสาวปนัดดา นรากร
62053004759 นางสาวเบญจมาภรณ� ด�วงเผือก
62053004760 นายเกรียงไกร นาสมโภชน�
62053004761 นางสาวปนัดดา อภิบาลศรี
62053004762 นายอภิรัตน� ม่ังค่ัง
62053004763 นางสาวสุภามาศ หม่ืนศรี
62053004764 นางสาวสุกัญญา บุรุษภักดี
62053004765 นางสาวกานติมา เกิดสีทอง
62053004766 นายนิตินัย ป8ญโยย่ิง
62053004767 นางสาวสุกัญญา นาปา
62053004768 นางสาวนิติยา กลุ�มกว�าง
62053004769 นายวรุณ สังข�พบุโชติ
62053004770 นายประจันตวรรณ มณีตระกูลทอง
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62053004771 นายทศพร พิมพ�สิงห�
62053004772 นางสาวสุวิมล ไชยพิศ
62053004773 นางสาววัชรินทร� กิตติวัชรพงศ�
62053004774 นางสาวเกศรา วงษ�พิทักษ�
62053004775 นางสาวรุ�งนภา เพาะทรัพย�
62053004776 นางสาววันดี ศิลาอาสน�
62053004777 นายบัญชา โพธิทอง
62053004778 นางสาวธนัชภรณ� หมุนสุข
62053004779 ว�าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราพร ย่ีเผต๊ิบ
62053004780 นางสาวณัฐวรา เนตรท�วม
62053004781 นางสาวอมฤต วงษ�ปาน
62053004782 นางสาวชนกธิดา ลิไธสง
62053004783 นางสาวลักขณา พิมพ�รส
62053004784 นางสาวภควรรณ น�อยเจริญ
62053004785 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีประทีป
62053004786 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนริศรา รื่นพล
62053004787 นางสาววิชุดา แก�วบัณดิษฐ�
62053004788 นายสุขเกษม สิงห�ทอง
62053004789 นางสาวณัฐญา เจริญพันธ�
62053004790 นายธนนชัย กุลสิงห�
62053004791 นางสาวจันทร�จิรา กองนาค
62053004792 นางสาวปลิตตา พิมพ�พัฒน�
62053004793 นางสาวนริญญา กุตนันท�
62053004794 นางสาวธนากร ธะนะแก�ว
62053004795 นายเทิดพงษ� เจริญคีรี
62053004796 นางสาวป8ทมาวดี เพ็งแจ�ง
62053004797 นางสาวรวิวรรณ น�อยพรม
62053004798 นางสาววิมลสิริ ใบเนียม
62053004799 นายทศพล คงจุ�ย
62053004800 นางสาวชลธิชา กมลเจริญแสนสุข
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62053004801 นางสาววีรญา สีขาว
62053004802 นางสาวมุกริน อินขาว
62053004803 นายวริศ รัตนสิริพันธ�
62053004804 นางสาวจารุวรรณ พลภูงา
62053004805 นายพศิน มหายศป8ญญา
62053004806 นางสาวแพรทิพย� นิลรัตน�
62053004807 นางสาวสุพัชรินทร� สุนทรวงศ�สกุล
62053004808 นางสาวรัตนาภรณ� จันทรคุปต�
62053004809 นายภาณุวัฒน� บรรเทา
62053004810 นายรชต เกาะเรียนไชย
62053004811 นางสาวนุชจิตรา ไกรศรี
62053004812 นางสาวศุภรัตน� คํามะวงค�
62053004813 นางสาวธารนรินทร� ดวงนภา
62053004814 นางสาววิจิตรา หอมอ�อน
62053004815 นายจตุรมรรค วงศ�ไทยเฟYZอง
62053004816 นางสาววิยะดา พันธุ
62053004817 นางสาวนิรมล พินิจประเสริฐกุล
62053004818 นางสาวทัตติยา อุทกศิริ
62053004819 นางสาวณัฐวรรณ สรรเสริญ
62053004820 นายรัฐประชา กลัดสุข
62053004821 นางสาวศิรินทิพย� เกิดมณี
62053004822 นายกิตติพัฒน� ผดุงพงษ�
62053004823 นางสาวสิรินดา พาระแพน
62053004824 นายโมลี จําปาวะดี
62053004825 นางสาววิมพ�วิภาดา สิงห�โห
62053004826 นางสาววัชนีกร ศิลม่ัน
62053004827 นางสาวดวงฤทัย พุทธรัตน�
62053004828 นางสาวลลิตา จGะน�อย
62053004829 นางสาวภัคอิงค�สุมญชุ� ภิญโญย่ิง
62053004830 นางสาววาสนา เตียบประโคน
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62053004831 นายวิกรม ดีไชยเศรษฐ
62053004832 นางสาวนันทิกานต� คําภา
62053004833 นายปรัชญา พงษ�สวัสด์ิ
62053004834 นางสาวธันยพร พัชราวุธ
62053004835 นายสุรศักด์ิ งามเมือง
62053004836 นางสาวมาลิดา พุฒพิมเสน
62053004837 นางสาวเบญญทิพย� กองปราบ
62053004838 นางสาวจิราภรณ� เครือยศ
62053004839 นางสาวตติยา แก�วกระจก
62053004840 นายประมวล มีหา
62053004841 นายพิษณุ บุญมาก
62053004842 นางรติมา ซอสันเทียะ
62053004843 นางสาวกัลยา จิตต�พูลผล
62053004844 นายปLยะพงษ� งานดี
62053004845 นางสาวศศิดา หินทอง
62053004846 นางสาวปาณิศา เคลื่อนคล�อย
62053004847 นายเสฎฐวุฒิ เทพแก�ว
62053004848 นางสาวประภัสสรา คัมภิรานนท�
62053004849 นางจินดารัตน� สัตย�จริง
62053004850 นางสาวจันทิมา แก�วสุพรรณ
62053004851 นางสาวพิมพร ใจไหว
62053004852 นางสาววรพิชชา ตันถาวร
62053004853 นางสาวกนกวรรณ นิลฉวี
62053004854 นางสาวรัตนกาญจน� เพ็ญสาริกัน
62053004855 นางสาวนันธิยา มูลกวนบ�าน
62053004856 นางสาวพรสุดา ชูกะนันท�
62053004857 นางสาววราวัลย� เชี่ยวพรรษา
62053004858 นางสาววรรณชนก เข่ือนเพ็ชร
62053004859 นายนรุตม� แสงทวีป
62053004860 นางสาวณัฏฐกานต� จันทร�ระวัง

หน�า 162 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053004861 นายนันท�พิพัฒน� แพรวงษ�
62053004862 นางสาวกิติมา จีระชีวิน
62053004863 นางสาวน้ําทิพย� อุเทน
62053004864 นางสาวศิภิฤดี โง�วเจริญ
62053004865 นางสาวนฤชล โชคทวีช�างไม�
62053004866 นางสาวนิรชา สิงห�คํา
62053004867 นางสาวลักษณ� ประทุมชัย
62053004868 นายธนพล วรรณวงค�
62053004869 นายอิศรา จักรเพชร
62053004870 นางสาวปณิชา ก�อนพรหม
62053004871 นายกล�าหาญ คฤหัส
62053004872 นายกัมปนาท กรวาทิน
62053004873 นางสาวสุทิสา เรียบสันเทียะ
62053004874 นายศรัณย� เปลี่ยนศรี
62053004875 นายจักรกฤษณ� ฤทธ์ิสว�าง
62053004876 นางสาวณิชาปวีณ� ศิริโสดา
62053004877 นายจารุกิตต์ิ แสงเขียว
62053004878 นางสาวอรวรรณ วรรณะ
62053004879 นางสาวสุนันทกานต� ตัณนิติศุภวงษ�
62053004880 นายธนชาต เขียวสง�า
62053004881 นางสาวคณาพร น้ํารักษ�
62053004882 นางสาวอัญชลี ชูกลิ่น
62053004883 นางสาวเอธยา ดูปริก
62053004884 นางสาวนันท�วิภา พิมพร
62053004885 นางสาวโศรญา ปรักมานนท�
62053004886 นางสาววงค�ตะวัน ช�างมูบ
62053004887 นางสาวศิรดา มะแก�ว
62053004888 นายอรุษ รูปทอง
62053004889 นางสาวจิตรฤดี ใจกล�า
62053004890 นางสาวอังศวีร� ศรีวิลัย
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62053004891 นางสาวสุธาศินี ธนสงวนวงศ�
62053004892 นางสาวฉัตรฑริกา พันมา
62053004893 นางสาวณัฐวดี ยงประเดิม
62053004894 นางสาวปุณิกา ปLนไชยเครือ
62053004895 นางสาวแสงนภา พูลผกา
62053004896 นางสาวสุภารัตน� เจริญลาภ
62053004897 นางสาวพิมพ�กุล เจริญชวัลรัตน�
62053004898 นายอัษฎา หงส�ทอง
62053004899 นายชลวัชร บุญเพ่ิม
62053004900 นางสาวธีริศรา รอดเพชร
62053004901 นายโศภณ บรรจุน
62053004902 นายณัฐยุทธ� สุดตา
62053004903 นางสาววราภรณ� มีเนตรทิพย�
62053004904 นางสาวอรุณี จุ�นแปลก
62053004905 นางสาวสุภาวดี บุญภา
62053004906 นางสาวฐานิดา รังคะอนันต�โชติ
62053004907 นางสาวเชษฐ�ธิดา สุขทุม
62053004908 นางสาววรรณวลี พงโพคา
62053004909 นางสาวรุ�งอรุณ งามระเบียบ
62053004910 นายจิโรจน� ครุวรรณ�
62053004911 นายชัยยุทธ คงสุวรรณ
62053004912 นายจิรพัฒน� ชวลิตนิธิกุล
62053004913 นางสาวธูปทอง คงพลาย
62053004914 นางสาวเปมิการ� ทรงเทพ
62053004915 นายศุภวัฒน� พรหมป8ญญา
62053004916 นายธนกฤต สมใจ
62053004917 นายธนิศร ศรีทอง
62053004918 นางสาวนลพรรณ นิลสวิท
62053004919 นางสาวจันทิมา ยางชัยภูมิ
62053004920 นางสาวนิภาพร ม�วนสูงเนิน
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62053004921 นางสาวอรไท ธรรมโกวิท
62053004922 นางสาวสรวรรณ ใจเย็น
62053004923 นายนิรุจ ศิริเมืองมูล
62053004924 นางสาวสุรีย�รัตน� แสงจันทร�เพ็ญ
62053004925 นางสาวอรวรรณ พิมพา
62053004926 นางสาวพีรยา ศรีสุวรรณ�
62053004927 นางสาวยุวดี คํายุ
62053004928 นายปริวัฒน� อนันทนุพงศ�
62053004929 นางสาวพิชชาภา การะกิจ
62053004930 นางสาวกรกนก เอมวัฒน�
62053004931 นายทัสยุ พงษ�กายี
62053004932 นางสาววราดา ลุนธาตุ
62053004933 นางสาวศิรินาถ เอกวงค�ษา
62053004934 นางสาวอภิญญา สุวรรณปาล
62053004935 นางสาวเสริมศิริ ป8ทมจิตร
62053004936 นางสาวศิรินภา พูลน�อย
62053004937 นางสาวสุกัญญา เสาร�ศิริ
62053004938 นางสาวพัณณิตา ศรีนิล
62053004939 นางสาวยุพิน บุญหว�าน
62053004940 นางสาวภาวิตา วุฒยาคม
62053004941 นายณัฐสิทธิ วัชรปุญญา
62053004942 นางสาวจิราพร เงินเย็น
62053004943 นางสาวจารุวรรณ แก�วพิมพ�
62053004944 นางสาวรักษิณา เจนธีรวงศ�
62053004945 นางสาวอาทิมา เพ็ชร�ดี
62053004946 นายนวัช แสงโชติ
62053004947 นางสาวฐิตาภา อนุแสน
62053004948 นางสาวกรรณิการ� นักปราชญ�
62053004949 นางสาวกนกวรรณ แดนวงดร
62053004950 ว�าที่ร�อยตรีธนพล เทพประสงค�
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62053004951 นางสาวเบญจวรรณ แก�วหริด
62053004952 นางสาวกัญญารัตน� ภาคบุบผา
62053004953 นายณัฏฐวรรธน� ธนเจริญบรม
62053004954 นายวรดร วงษ�เสถียร
62053004955 นายธนาคม ใจชาญ
62053004956 นางสาวดลฤทัย นิยมเดชา
62053004957 นายสุริยันต� ดาราชู
62053004958 นางสาวปทุมพร เย็นใจ
62053004959 นางสาวจิระภา รัตนพันธุ�
62053004960 นางสาวสุวารี รักสกุล
62053004961 นายศราวุฒิ แสงกรณ�
62053004962 นางสาวอาทิมา เพ็ชรฤทธ์ิ
62053004963 นายกฤษณชัย เบ็ญจพรหม
62053004964 นางสาวณิชญา ชมเชย
62053004965 นางสาวรุ�งอรุณ สุทธิวารี
62053004966 นางสาวณัฐมน แก�นจันทร�
62053004967 นางสาวบุษกร กาญจโนภาศ
62053004968 นางสาวภัทรภร หาญฉิมพลี
62053004969 นางสาวจิราวรรณ ไชยสุวรรณ
62053004970 นางสาวอัจฉรียา สัมพันธ�พร
62053004971 นางสาววิภาวดี ขจีรัมย�
62053004972 นางสาวขวัญสกุล จุลเสวก
62053004973 นายรชต พะวง
62053004974 นายอนุวัฒน� ย่ิงเพชร
62053004975 นางสาวอารดา กล�อมใจ
62053004976 นายธวัชชัย ชิเนนทโรภาส
62053004977 นางสาวกาญจนา เผ�าพัฒน�
62053004978 นางสาวเบญจวรรณ นิสกนิลกุล
62053004979 นางสาวพนัสยา เบี้ยแก�ว
62053004980 นางสาวอรจิรา บุญกว�าง
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62053004981 นายกรกช บุญจร
62053004982 นางสิรินาถ พงษ�ปวง
62053004983 นางสาวจิราพร หนูนอก
62053004984 นางสาวมณีรินทร� คําตัน
62053004985 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณปาล
62053004986 นางสาววนิจชยา นาเหนือ
62053004987 นางสาวนัชชา อุทธิยา
62053004988 นางสาวชญานี เครือวัลย�
62053004989 นางสาวจรรจิรา ใบศรี
62053004990 นางสาวสิรีธร โพธิกัน
62053004991 นายมงคล หาญกล�า
62053004992 นางสาวชญานี แก�นพิทักษ�
62053004993 นายผุศรินทร� รังสิยานุสิต
62053004994 นางสาวอรอุมา นรสาร
62053004995 นางสาววราพร อักษรดี
62053004996 นางสาวรมย�ธิรา บุสภาค
62053004997 นางสาวสิมิลัน สิทธิเวช
62053004998 นายจีระศักด์ิ จอกคง
62053004999 นายอัศวเดช ไชยป8ญหา
62053005000 นายวัฒนะ มูคํา
62053005001 นายพุฒิสรรค� สันติสิริบรรจง
62053005002 นางสาวละอองดาว ศรีนนท�
62053005003 นางสาวธัญญา จันทร�สุริ
62053005004 นางสาวอรวรรณ ทรงวศิน
62053005005 นายวีระวุฒิ สิงห�โต
62053005006 นายปLยะณัฐ เกษสุวรรณ�
62053005007 นายณัชพล เทียบพุฒ
62053005008 นางสาวเบญจวรรณ วันนา
62053005009 นายธนภัทร คําวัตร�
62053005010 นางสาวพีชวดี ศรีลารักษ� 
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62053005011 นางสาวกัญญาณัฐ เฉ่ือยฉํ่า
62053005012 นางสุพรรญนารัตน� พรมยะดวง
62053005013 นางสาวสาธิดา อุบลกาญจน�
62053005014 นายณัชนพ เพชรสุข
62053005015 นางสาวทิพรัตน� บํารุงพนิชถาวร
62053005016 นางสาวจุฑารัตน� ฉิมสุข
62053005017 นางสาวอริษา อ่ําเจริญ
62053005018 นางสาวณภัทร สุขแก�ว
62053005019 นางสาวระพีพรรณ พรหมศร
62053005020 นางสาวอภิรมณ� ภู�พันธ�
62053005021 นางสาวณัฐญา ไพศาลสิริวงศ�
62053005022 นางสาววรรณิศา ยุบลชู
62053005023 นายฤทธิเกียรติ ฉันทมิตร
62053005024 นายธเนศ เกลี้ยงเกลา
62053005025 นางสาวปภาวดี เงาใส
62053005026 นางสาวสุวณี พันธ�สุผล
62053005027 นางสาวนิรินทร�ทรา ศรีทอง
62053005028 นางสาวนิญารัตน� โตไทยะ
62053005029 นายชุณหภาคย� ทิพยทรัพย�กุล
62053005030 นายกิติพงษ� เปQาพูลทอง
62053005031 นางสาวน้ําฝน พรมมะลิหอม
62053005032 นางสรารัตน� ใหม�หลวงกาศ
62053005033 นางสาววิชญ�นันท� พงษ�ธรรม
62053005034 นางสาวดวงพร ตระกูลเกียรติชัย
62053005035 นายทวิช ขําภักดี
62053005036 นายกันตพิชญ� โกศลานันท�
62053005037 นางสาวกมลรัตน� จุมจันทร�
62053005038 นางสาวอาอีเสาะ ตงลอ
62053005039 นายสถาพร ขันท�าจีน
62053005040 นางสาววิชญาดา สังข�แก�ว
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62053005041 นางสาววรรณิกา นรินทร�
62053005042 นางสาวกรรณิการ� จอมสวรรค�
62053005043 นางสาวปภาวดี การแก�ว
62053005044 นางสาวพัชรพร นิลน�อยศรี
62053005045 นางสาวสุนิศา ถนอมพจน�
62053005046 นางสาวกนกวรรณ สัมฤทธ์ินันท�
62053005047 นายจักรพงษ� ทองพัฒน�
62053005048 นางสาวสุพัตรา ยะปะตัง
62053005049 นางสาวสุกัญญา ชีพนุรัตน�
62053005050 นางสาวพรเพ็ญ จันทร�พิทักษ�
62053005051 นายบวรพัฒน� วิสมิตานันท�
62053005052 นางสาวกนกอร แจ�มกระจ�าง
62053005053 นายอัษกร แสงนิมล
62053005054 นางสาวสกาวเดือน ชุ�มชุมภู
62053005055 นางสาวอาภา ศรีอนุชาต
62053005056 นางสาวณภัค อรุณเสถียร
62053005057 นางสาวภัทราภรณ� ยาน�อย
62053005058 นางสาวภัทรวรรณ จันสุกสี
62053005059 นางสาวรัตติญากร เพชรสอดแสง
62053005060 นางสาวเพ็ญนภา ไพบูลย�
62053005061 นางสาวอินทิรา นิลประดับ
62053005062 นางสาวสุดารัตน� สถิตย�ไชยนนท�
62053005063 นายอภิชาติ ยะลาทรัพย�
62053005064 นางสาวผกามาศ ชูชัยยา
62053005065 นางสาวอุทัยวรรณ คํามา
62053005066 นางสาวชลชนก แผ�นสําริต
62053005067 นางสาวมณฑาทิพย� ขวัญอ�อน
62053005068 นางสาวธีรนุช ศรีภักดี
62053005069 นายกฤติธี ศรีพรหมชัย
62053005070 นางสาวสุวิมล จันทร�สมร
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62053005071 นายเอกพันธ� ผึ่งผดุง
62053005072 นางสาวณัฏฐณิชา บุตรหล�า
62053005073 นางสาวศุภาวรรณ เกษมศรี
62053005074 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิลัยรัตน� แฝงโม�
62053005075 นายวัชรากร พ่ึงสุจริต
62053005076 นายวชิรวิชญ� พันธุ�อุดม
62053005077 นางสาวหงษ�ทอง บุญเย็น
62053005078 นางสาวเพ็ญนภา อรรถพร
62053005079 นางสาวจันทร�เพ็ญ ปลอดดี
62053005080 นายศักด์ินิพนธ� จัมปะโสม
62053005081 นางสาวศิริพร มลิสุทธ์ิ
62053005082 นางสาวอรญาพัชร� กุณา
62053005083 นางสาวประภาภรณ� วรรณสิงห�
62053005084 นางสาวธนพร นฤภัย
62053005085 นายสุทธิเกียรติ ศักดาขจรเกียรติ
62053005086 นางสาวเยาวมาลย� จ�าเห็ม
62053005087 นายวีระยุทธ ปQอมคํา
62053005088 นางสาวสกุลดาว พหลทัพ
62053005089 นางสาวเวธกา มูสิกะ
62053005090 นางสาวสุรัสวดี แห�วเพ็ชร
62053005091 นางสาวปาณิศา เอกป8ตย�
62053005092 นางสาวศิธาทิณี สีแจ�ม
62053005093 นางสาวปLยนุช มะอิง
62053005094 นางสาววรรณิษา ขาวอ�อน
62053005095 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวัชรี ศรีสารคาม
62053005096 นางสาวปรียาภรณ� เทียนเงิน
62053005097 นางสาวณัฐนิชา พิมพ�ลา
62053005098 นางสาววีร�รัศม์ิ แก�นเมือง
62053005099 นางสาววรัมพร แซ�อึ๊ง
62053005100 ว�าที่ ร.ต.หญิงฐิติมา สมทอง
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62053005101 นางสาวปาริชาติ ประสงค�
62053005102 นางสาวกฤษณา พงษ�ขันธ�
62053005103 นางสาวสโรชา เชิดชู
62053005104 นายกิตติศักด์ิ สนเอี่ยม
62053005105 นางสาวนภัสวรรณ ตรีสันต�
62053005106 นายพิทักษ� รบช�าง
62053005107 นางสาวพรรณทิชา ศรีสุวรรณ
62053005108 นางสาวลักษณารีย� สุริศร
62053005109 นายมานพ โอมณี
62053005110 นายกิตติศักด์ิ แก�วเรือนทอง
62053005111 นางสาวชนิภรณ� บัวจันทร�
62053005112 นายรัตนชัย บุญศรี
62053005113 นางสาวนัทธมน นิ่มนวล
62053005114 นางสาวกันยารัตน� สว�างแสง
62053005115 นางเบญจวรรณ พงษ�พรม
62053005116 นายสีหพล อินทร�กับจันทร�
62053005117 นายกรรณวลิต สายสืบ
62053005118 นายภาณุพงศ� เฟYZองเกษม
62053005119 นางสาวศุภรัชต� น�อยพันธุ�ดี
62053005120 นายธีรพัฒน� วังคีรี
62053005121 นางสาวอุบลวรรณ นวลงาม
62053005122 นางสาวพัชรินทร� รุจิรานุกุล
62053005123 นายหฤษฎ�ชนก จินหิรัญ
62053005124 นางสาวนิราวัลย� นาโสก
62053005125 นางสาวกรรณิการ� นิลฟู
62053005126 นายพงษ�เทพ พิพิธกุล
62053005127 นางสาวอารีรัตน� คงแสง
62053005128 นางสาวณัฐพร ศรีวิโรจน�
62053005129 นางสาวรัตนา การินทร�
62053005130 นายนฤพนธ� กาญจนวันทา
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62053005131 นางสาวทิพย�สุดา ทองชู
62053005132 นางสาวนารีรัตน� เพ็งด�วง
62053005133 นางสาวพรนภา สันรัตน�
62053005134 นายประพันธ� คารงาม
62053005135 นางวีรวัลย� จันทร�เพ็ญ
62053005136 นางสาวกรกฎ ชั้นประเสริฐ
62053005137 นายธนกฤต สุดดีพงษ�
62053005138 นางสาวจันทิรา โรจนประทีป
62053005139 นางสาวสุภา หมายสําราญ
62053005140 นางสาวเนตรชนก มะณีไชย
62053005141 นางสาวจุฑารัตน� เหล็กเพ็ชร
62053005142 นางสาววนาลี พลชํานาญ
62053005143 นางสาวเบญจมาศ พุทธศรี
62053005144 นางสาวชญานันท� บุญเสริม
62053005145 นายกนกศักด์ิ ชาญกล
62053005146 นางสาวศิริพร พรมมาหลง
62053005147 นางสาวมณีรัตน� สังฆารมย�
62053005148 นางสาววริศรา วิเชียรรัตนพงษ�
62053005149 นายศุภวิชย� ถึงมาก
62053005150 นางสาวศิญามนท� สมภิพงษ�
62053005151 นายอภิวัฒน� เป�งชัยวงศ�
62053005152 นางสาวกานต�กนก ดึงสุวรรณ
62053005153 นายภาณุวิชญ� ชนะรบ
62053005154 นางสาวสุจิตรา คําผา
62053005155 จ�bbbbาเอกธนาวุฒิ แสงใสแก�ว
62053005156 นางสาวชลธิชา ดวงเวา
62053005157 นางสาวกฤษฎาภรณ� ด�นด้ัน
62053005158 นางสาวพจวรรณ ภิญโญคง
62053005159 นางสาววีนัส รัตนนาวา
62053005160 นายณพงศ� โกศล
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62053005161 นางสาวธัญญารัตน� พานทอง
62053005162 นางสาวกุลปาลี ศรภักดี
62053005163 นางสาวสุรางคนา ชัยวงค�
62053005164 นางสาวน้ําทิพย� ก�างยาง
62053005165 นายวงศธร เจริญทรัพย�
62053005166 นายศุภชัย สาแย�ม
62053005167 นางสาวสุคนธา จงรักษ�
62053005168 นายชัยณรงค� ลอยฟQา
62053005169 นายพงศกร พิมชะนก
62053005170 นายนัธทวัฒน� โสภณเศวตศิลปT
62053005171 นางสาวจีรนันท� ช�วยอรัญ
62053005172 นางสาวพัชราภรณ� ปานทอง
62053005173 นายเดชาพล พุ�มคํา
62053005174 นางสาวพัชรี แก�วบุรี
62053005175 นางสาวผกาทิพย� งามเกตุสุข
62053005176 นายภานุวัฒน� ขําแช�ม
62053005177 นายกัลยกรต� ภูธะวัฒน�
62053005178 นางสาวขนิษฐา พงศ�พีระ
62053005179 นายวิทยา มาอุ�น
62053005180 นางสาวอนงค�นาฎ จันทร�นุ�ม
62053005181 นางสาวชมพูนุท กรัญญิรัตน�
62053005182 นายณัฐวิทย� สินเธาว�
62053005183 นางสาวธดาภรณ� เจริญกัลปT
62053005184 นายประพงษ� รักธรรม
62053005185 นางสาวนงนุช แปQนเหมือน
62053005186 นางสาวรวีภัทร� แสงสี
62053005187 นางสาวอรอุมา อินทร�ชู
62053005188 นางสาวพรชนก เที่ยงกระโทก
62053005189 นายนวพล โทแสง
62053005190 นางสาวกนกพิชญ� พิบูลย�
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62053005191 นางสาวเบญญทิพย� เอี่ยมวิไล
62053005192 นางสาวภัคพันธุ� ชุ�มชื้น
62053005193 นายปLยพงษ� สุขสัมพันธ�
62053005194 นางสาวนิตยา พัดทุ�ง
62053005195 นางสาวกฤติยา เผือกนวล
62053005196 นายจิรายุ เพชรแหน
62053005197 นางสาวณัฏฐิกา วงศาโรจน�
62053005198 นางสาวญาตา ศรีสมวงษ�
62053005199 นางสาวศยามล จันก�อน
62053005200 นางสาวอมรรัตน� เพ็ชรดํา
62053005201 นางสาววิกันดา บุญกูล
62053005202 นายธนกฤต รอบรู�
62053005203 นางสาวกนกพร กิจอภินันท�
62053005204 นางสาวธีรนันท� ทวีพจน�
62053005205 นายตริญชย� เสนาะกรรณ
62053005206 นายพัทธพล ธาระพุทธ
62053005207 นางสาวสุธีวรางค� สืบกระพันธ�
62053005208 นางสาววนิดา ไชยสาร
62053005209 นางสาวสุวลี โชคศิริวุฒิกุล
62053005210 นายพบธรรม อนันตประยูร
62053005211 นางสาวนนทิรา ผิวอ�อน
62053005212 นางสาวสุกัญญา บุญศรีเลิศ
62053005213 นางสาวเจกิตาน� วรวงศ�สกุล
62053005214 นางสาวปภาวี สุวัตธิกะ
62053005215 นายเอกพล สนใจ
62053005216 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนกล�า
62053005217 นายดิษทะป8ญญา แพงอ�อน
62053005218 นางสาวฉัฐชญา เนื่องจํานงค�
62053005219 นางสาวฐิตาภา จูปรางค�
62053005220 นางสาวกรรณิการ� ทองบุตร
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62053005221 นางสาวภัทราภรณ� แก�วศรีพิณ
62053005222 นายธีรศักด์ิ ทองมณี
62053005223 นางสาวปณัตตา แก�วเกาะ
62053005224 นางสาวชัชชฎา สีพลอย
62053005225 นางสาวขวัญชนก บุญมาก
62053005226 นางสาวศิริรัตน� เกิดชัย
62053005227 นางสาวอุไรวรรณ เกิดเมืองเล็ก
62053005228 นางสาวสุรีวรรณ เหมะ
62053005229 นางสาวจิราภา ป8Vนทอง
62053005230 นางสาวณัฐสนันท� ท�วมเพ่ิมทรัพย�
62053005231 นางสาวสมหมาย คนคิด
62053005232 นายรัชชานนท� พิมพา
62053005233 นายบุญญาฤทธ์ิ จันชู
62053005234 นางสาวจันทร�สุดา แหวนะ
62053005235 นางสาวปนิษฐา ภิญโญ
62053005236 นางสาวณัฏธิสา ปกปQอง
62053005237 นางสาวกิตติรัตน� อรินตGะทราย
62053005238 นางสาวปLยะพร ประยูรหงษ�
62053005239 นายพุฒิรงค� โตวินัส
62053005240 นายจิตรภัทร พัฒนสิน
62053005241 นางสาวธันยชนก สัมฤทธ์ิ
62053005242 นางสาวอัจจิมา อภิวาท
62053005243 นางสาวบุญรัตน� สุวรรณสมบูรณ�
62053005244 นางสาวทิพย�วรรณ สอนง�ายดี
62053005245 นางสาวอมรรัตน� ยมหา
62053005246 นางสาวคัทลียา แก�วชํานาญ
62053005247 นางสาวอิษยา บุญสุวรรณสกุล
62053005248 นายอนุชา ทองมนศรี
62053005249 นายนภพล หักกะยานนท�
62053005250 นายพงศา เอี่ยมสอาด
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62053005251 นางสาวสุธาลินี ประดิษฐ�นวกุล
62053005252 นางสาวอาริษา คุรุวาศรี
62053005253 นางสาวนฤทัย บุญส�ง
62053005254 นายสมบัติ อนงค�พร
62053005255 นางสาวกนกพร โคตรตา
62053005256 นางสาวทุติยาภรณ� วันชูเสริม
62053005257 นายกิติพงษ� คําเงิน
62053005258 นางสาวจุฑารัตน� ทองแก�ว
62053005259 นางสาวกรพัชรา นามกร
62053005260 นางสาววัชรินทร� อินตGะวงค�
62053005261 นางสาวรัตนา โพธ์ิทอง
62053005262 นางสาวปรียานุช คูสกุล
62053005263 นางสาวกฤติยา พรมจันทา
62053005264 นายกษิด์ิเดช นามวิเศษ
62053005265 นางสาวภัทราพร เตียยะกุล
62053005266 นางสาวพิกุล ชินพรม
62053005267 นายอภิสิทธ์ิ มงคลวรเดช
62053005268 นางสาวณัชกานต� นิวะบุตร
62053005269 นางดวงนภา เชื้อชาติ
62053005270 นางสาวพิมพ�พิศา กลิ่นขจร
62053005271 นางสาวประวีณา บุญยัง
62053005272 นายวิชิต แสงทอง
62053005273 นายณัฐพล เนียมขํา
62053005274 นางสาวรณพร เพชรสุก
62053005275 นางสาวชลทิชา ใจบรรทัด
62053005276 นางสาวญาณิชา กวินวรนาท
62053005277 นายสิทธิพัทธ� พัทศุระพงษ�
62053005278 นางสาวประภาพร พลนิกร
62053005279 นางสาวธนพร อ�วมตานี
62053005280 นางสาวธิติมา ปานเครือ
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62053005281 นางสาวสโรชา ก่ิงเพ็ชรรุ�งเรือง
62053005282 นางสาวสุภัคศิริ สีชมชื่น
62053005283 นางสาวณัฏฐณิชา แก�วเรือง
62053005284 นายพรเทพ อดทน
62053005285 นางสาวขนิษฐา กองแก�ว
62053005286 นางสาวสุรีย�รัตน� อาชีวะ
62053005287 นางสาวอุริสา มีมาก
62053005288 นายสายชล อ�อนละออ
62053005289 นางสาวศุภาพิชญ� นามวงษ�
62053005290 นางสาวธมลวรรณ ภิญโญ
62053005291 นางสาวเสาวลักษณ� เสมอหัตถ�
62053005292 นางสาวอรทัย ขวาชัยวี
62053005293 นางสาวธัญชนก ศรีวรพรกุล
62053005294 นางสาวณัฐจรินทร� ชื่นเรือง
62053005295 นางสาวเบญจรัตน� เจริญวงษ�
62053005296 นายนิยม แดนกะไสย
62053005297 นางสาวนิตติยา โคตมา
62053005298 นางสาวศิริลักษณ� พลดารา
62053005299 นายณัชพล นุ�มเนตร
62053005300 นางสาวอิงฟQา ทองทรง
62053005301 นายชนาวิทย� โกมาสังข�
62053005302 นางสาวประนุช สวนแก�ว
62053005303 นายศุภพงษ� นพพันธ�
62053005304 นางสาวกรรณิการ� แย�มกระจ�าง
62053005305 นางสาวกิตติญา ลักษณาทรัพย�
62053005306 นางสาวกันยารัตน� งอยจันทร�ศรี
62053005307 นางสาวลภาวัน วนาสันติพงศ�
62053005308 นางสาวฮาซามี นาดูละ
62053005309 นางสาวดนินทร� กลิ่นสุคนธ�
62053005310 นายกานติพัทธ� ลาสอน
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62053005311 นางสาวศรัญญา ตระกูลไพศาล
62053005312 นายนัฐวุฒิ ฟ8กบัว
62053005313 นางสาววิจิตรา ทัพเกาะกริก
62053005314 นายอภิชัย อุทัยเสวก
62053005315 นางสาวสิรินทร�รัตน� อินนุพัฒน�
62053005316 นายอนนท� ไขบุดดี
62053005317 นางสาววีณา มามีชัย
62053005318 นางสาวอภิญญา พร�อมมูล
62053005319 นางสาวจตุรพร วัชรินทร�
62053005320 นางสาวฐิตวรรณ ธนาวุฒิ
62053005321 นางสาวสุภาพร นุ�มดี
62053005322 นางสาวสุวรรณา พูเบกู
62053005323 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชไมพร ผุยเตชะ
62053005324 นางสาวเอมวดี มันนาค
62053005325 นางสาวกุลธิดา คามะนา
62053005326 นายพงษ�เพชร นามบุรี
62053005327 ว�าที่ ร.ต.หญิงดวงกมล ผลภาษี
62053005328 นางนวลชล มีชูเวท
62053005329 นางสาวสุกานดา คนซ่ือ
62053005330 นางสาวสุชาดา ดาศรี
62053005331 นางสาวพัชรา ภูละคร
62053005332 นางสาวรัชนีย� พิมพ�จันทร�
62053005333 นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร�
62053005334 นายธนพิชญ� เจริญเนติศาสตร�
62053005335 นายอานนท� อาแว
62053005336 นายวีระพงษ� พลเสน
62053005337 นางสาวภาวิณี ปานหนูคํา
62053005338 นางสาววรรณนิภา ศรีสุนทร
62053005339 นางสาวสุพรรษา เงินดี
62053005340 นางสาวจันทกานต� ขาวเกตุ
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62053005341 นางสาวป8ถยา ประกอบวัฒน�
62053005342 นางสาวภิญรัศม์ิชา แม�นพยัคฆ�
62053005343 นางสาวธัญญานุช ศักดารักษ�
62053005344 นายพศุตม� ศรัทธา
62053005345 นางสาวพัทธ�ธีรตา ขัดเงางาม
62053005346 นางสาวสุภัค ป8นทะนันท�
62053005347 นายพชรนันท� จันทร�รักษ�
62053005348 นางสาวชุติมาภรณ� ใจวงษ�
62053005349 นางสาวสุมาลี ดอกจันทร�
62053005350 นางสาวพัชรี เมืองแก�ว
62053005351 นายวัชรินทร� เทพนรินทร�
62053005352 นางสาวสุฑามาศ บัวผัน
62053005353 นางสาวศิริมา กองมงคล
62053005354 นายเอกพัน สวัสดี
62053005355 นางสาวธนรัตน� เจริญสุข
62053005356 นางสาวอิสรีย� กิจพงษ�
62053005357 นางสาวรินทร�รภัฏ รัตนวาร
62053005358 นางสาวนิภาพร ศรีโพธ์ิ
62053005359 นางสาวพัชรีพร สอนพุดไทย
62053005360 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองพรม
62053005361 นายธรรศนภนต� ทุ�งคาใน
62053005362 นายปฎิพล เพ็ชรรักษ�
62053005363 นายศิวกร ณ ระนอง
62053005364 นางสาวสุนิสา เจตนา
62053005365 นายธาดา อรรคบุตร
62053005366 นางสาวพิมพ�พิศา เลี้ยงบุญญพันธ�
62053005367 นางสาวภัค บุญอินทร�
62053005368 นางสาววิสุดา สร�อยทอง
62053005369 นางสาวเบญญาภา พิมพ�เสนา
62053005370 นางสาวฤดีมาศ คําสุทธิ
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62053005371 นางสาวพุทธิดา พรมอักษร
62053005372 นายชัยวัฒน� พรรณพฤกษ�
62053005373 นายวรพล สงชุม
62053005374 นายวีรยุทธ โตรอด
62053005375 นางสาวกัญญาณัฐ เลิศอารีรักษ�
62053005376 นางสาวศิริลักษณ� อินทจร
62053005377 นางสาวกมลวรรณ ชัยสงคราม
62053005378 นายมานัสชัย ทําเนียบ
62053005379 นายณัฐพงษ� แผ�วชนะ
62053005380 นางสาวปLยะนุช พรมขาวทอง
62053005381 นางสาวพิชญภา ดอกเด่ือ
62053005382 นางสาวศุภรานันท� ศรีเจริญ
62053005383 นายสิริภาส ภูติภัทร�
62053005384 นางสาวสุพัตรา พัฒนรมย�
62053005385 นางสาวกุลธนันท� นาคคํา
62053005386 นายชาครีย� กันพ�นภัย
62053005387 นางสาววรัญญา อยู�แพ
62053005388 นางสาวจณิสตา จิตรจํานงค�
62053005389 นางสาววิราวรรณ มากแก�ว
62053005390 นางสาวประภาศรี สายกระสุน
62053005391 นางสาวสุนิตา สุขถนอม
62053005392 นายวศิน สุขวัฒนานุกิจ
62053005393 นางสาวรัฐกานต� กุลวิทย�จิรโชติ
62053005394 นางสาวกชพร ภิญมุขสา
62053005395 นางสาวรุ�งทิวา มโนสง
62053005396 นางสาวบุณฑริก ร�วมรัก
62053005397 นางสาวศิรินภา น�อยอําแพง
62053005398 นางสาววิรัญญา จันทร�นี
62053005399 นางสาวอัจฉราพร เที่ยงผดุง
62053005400 นางสาวลักษมี ทั่งเกิด
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62053005401 นางสาวฟQาใส ประสารรส
62053005402 นางสาวสุภาวดี งามปฐม
62053005403 นายสมานมิตร วงศ�ถามาตย�
62053005404 นางสาวจริยา ชูช�วยพันธุ�
62053005405 นายชิณกร ปูนิล
62053005406 นางสาวนารี เรืองขจิต
62053005407 นางสาวเยาวลักษณ� เอี่ยมพราว
62053005408 นางสาวสุนันทินีย� ไกรรัตน�
62053005409 นายนัฐวุฒิ เรืองไทย
62053005410 นางสาวศรัณยา สมใจ
62053005411 นางสาวฐานิตา วงษ�กัณหา
62053005412 นางสาวสิริกร กิจก�องพนา
62053005413 นางมลทิชา ศิริมหา
62053005414 นางสาวภณิดา แซ�ต้ัง
62053005415 นางสาวธรรมสรณ� ธัญสิริกุลนันท�
62053005416 นางสาวประไพร อามาตร�สมบัติ
62053005417 นางสาวนิลุบล ดีโคตร
62053005418 นางสาวกิตติยา หล�อตจะกูล
62053005419 นางสาวกัฏญาภรณ� พุ�มเกษม
62053005420 นางสาวบานเย็น สาธร
62053005421 นางสาวณัฐชยา จําปา
62053005422 นายณภัทร สุขสังขาร
62053005423 นายรัฐวิทย� จงอุทัยไพศาล
62053005424 นางสาวกานต�ชญา ดาบพิมพ�ศรี
62053005425 นายป8ญจวัฒนส� พิพัฒน�กุล
62053005426 นายจิรวัฒน� ศิริพันธ�
62053005427 นายนวพล เดชพงศ�พรหม
62053005428 นางสาวเบญจมาภรณ� เสริมแก�ว
62053005429 นางสาวสุกัญญา บุญแล
62053005430 นางสาวมยุรา ไชยวุฒิ
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62053005431 นางสาวพัชชา อินสุธา
62053005432 นางสาวป8ณณพร สมทบสุข
62053005433 นางสาววรรณา อุทรัง
62053005434 นางสาวชลิดา วีระศิลปT
62053005435 นางสาวสุชาดา ศรีสงคราม
62053005436 นางสาวปLยธิดา ขวัญคุ�ม
62053005437 นางสาวพรสวรรค� วงค�หนายโกฎ
62053005438 นางสาวชญาน�นันท� บุญมี
62053005439 นางสาวปวีณา เลี่ยมสุวรรณ�
62053005440 นายชูชาติ ชูติระโส
62053005441 นางสาวมัทรี เนินแสง
62053005442 นายสุไลมาน โตะสู
62053005443 นางสาวสุพรรณนิการ� สุภา
62053005444 นางสาวฟQาใส พานทอง
62053005445 นายธิราช บัวรอด
62053005446 นายธนกร พิมลเศรษฐพันธ�
62053005447 นางสาววรุณรัตน� สว�างทองสุขเลิศ
62053005448 นางสาวป8ญญ�พัชร� ภัสสรศิริกุล
62053005449 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นชู
62053005450 นางสาวศันสนีย� รัชนิพล
62053005451 นางสาวปริยฉัตร แปโค
62053005452 นายชํานาญวิทย� เวชกามา
62053005453 นางสาวธนพร งามสว�างรุ�งโรจน�
62053005454 นางสาวสุคนธ� แผนสมบูรณ�
62053005455 นายนวพงษ� วิรัตน�
62053005456 นางสาววิริยา เชียงปล�อง
62053005457 นางสาวชนิกา ปรางค�แก�ว
62053005458 นางสาวศรสวรรค� สมประสงค�
62053005459 นางสาวศศิวิมล ชํานาญกุล
62053005460 นายณัฐพล นันทเสนีย�
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62053005461 นางสาวศิริลักษณ� นุ�มนวล
62053005462 นางสาวจิราภรณ� ทวยไธสง
62053005463 นางสาวอัจจิมา นิมิตวรากุล
62053005464 นางอังศุมาลย� ศรนคร
62053005465 นางสาววลีพร ล้ําเลิศ
62053005466 นางสาวกฤษณา พิสกุล
62053005467 นางสาวศิริรัตน� ทาหงส�
62053005468 นางสาวอรณี บุญหนัก
62053005469 นางสาวสโรชา ทีวี
62053005470 นางสาวศศินา พรมสีทอง
62053005471 นายอรรถพล เพชรสูงเนิน
62053005472 นางสาวสุภาวดี อินทร�เพ็ง
62053005473 นายกันติพงศ� โพธ์ิพงษ�
62053005474 นางสาวสุพัตรา อนุรักษ�ตระกูล
62053005475 นายธราธร ทองสุกงาม
62053005476 นายกันตภณ คงม่ัน
62053005477 นางสาวอรทัย สุขสุวรรณ
62053005478 นางกอแก�ว ธงสิบเจ็ด
62053005479 นางสาวอัครพร ผินสูงเนิน
62053005480 นางสาววรรณดี ชัยสีวี
62053005481 นางสาวไพรัตน� เครืออนันต�
62053005482 นางสาวชญาดา ป8นกิติ
62053005483 นางสาวกิสิตรา พิศพรม
62053005484 นางสาวดวงทิพย� บุญพันธ�
62053005485 นางสาวนิภาภรณ� พุกไธสง
62053005486 นายรพีชัย ลอยเจริญ
62053005487 นายรณภู ผิวอ�อน
62053005488 นางสาวณิชกานต� คงสีแย�ม
62053005489 นายป8ญญา แก�วขาว
62053005490 นางสาวสิริรัตน� เนียมรินทร�

หน�า 183 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053005491 นายภานุวัตร ขันนาแล
62053005492 นางสาวณัฐวรรณ วงษ�พงษ�แพทย�
62053005493 นางสาววิลาสินี วัชระกาญจกุล
62053005494 นางสาวสุชญา งามประสิทธ์ิ
62053005495 นางสาวสุรัสดา สิริสุวรรณ�
62053005496 นางสาวปภัสสร รถมะณี
62053005497 นางสาวศศิธร ทองบุญเหลือ
62053005498 นายเกียรติศักด์ิ ธานวัตร�
62053005499 นางสาวกัณฐิกา จงธรรม�
62053005500 นายธีรพงษ� สุขเกษม
62053005501 นางสาวพนิดา เอี่ยวเจริญ
62053005502 นายนัทธพงศ� วิวุฒิ
62053005503 นางสาวกาญจนา สีดา
62053005504 นางสาวมนสินี ทรัพย�ประดิษฐ�
62053005505 นางสาวอุมาวดี คัญใหญ�
62053005506 นางสาวนิรยา เหลี่ยมดี
62053005507 นายณรงค�ฤทธ์ิ เสาโมก
62053005508 นางสาวกัญกร เอี่ยมประชา
62053005509 นางสาวกฤศปภาดา มังคละศิริ
62053005510 นายมนตรี จันทรมหา
62053005511 นางสาววราลักษณ� สมทรัพย�
62053005512 นายกิตติธัช ชมเกิด
62053005513 นายศุภากร จันทร�จารุ
62053005514 นางสาวณัฎฐา ทับดวง
62053005515 นางสาววรรณวิสา รัตนวงค�
62053005516 นางสาวอรพรรณ เปรมใจ
62053005517 นางสาวธารทิพย� ผายวงศ�ษา
62053005518 นางสาวสุวนันท� กองน�อย
62053005519 นายฉลองรัฐ ดอกมณฑา
62053005520 นางสาวรุจิรา เฉลิมโชควัฒน
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62053005521 นายเชฏฐพร บูรณะกนก
62053005522 นางสาวชฎาพร สายเสือ
62053005523 นางสาวจีระพร แก�วอยู�
62053005524 นางสาววราภรณ� นาครุ�ง
62053005525 นางสาววรางคณา บัวผัน
62053005526 นางสาวชนิดา ลาภบัว
62053005527 นางสาวจริยา ศรีมันตะ
62053005528 นางสาวรุตจิรา เดชเลย�
62053005529 นางสาววรวรรณ กิจเจริญ
62053005530 นายเจษฎา ทองดีเลิศ
62053005531 นางสาวจารุวรรณ ทองเชื้อ
62053005532 นางสาวศิวพร ทองไทย
62053005533 นางสาวรัตนา ห�างภัย
62053005534 นายชัยวัฒน� นุ�นเอียด
62053005535 นางสาวนนทกร ขุนหนู
62053005536 นางสาวมณศิตา บัวเชื่อม
62053005537 นางสาวนุจรีย� พุ�มรัตน�
62053005538 นางสาวพนิตนาฏ ศรีวิพัฒน�
62053005539 นายนัฐชัย จิตต�ปราณีชัย
62053005540 นางสาวพัชญ�ชิสา เรืองสุวรรณ�
62053005541 นางสาวสุนทรี สมณาวิริยะ
62053005542 นางสาวพรพรรณ ชินวงค�
62053005543 นายอรรถพล ดวงหอม
62053005544 นายศุภณัฐ สําราญ
62053005545 นางสาวจินห�จุฑา กิจชัย
62053005546 นางสาวนวทพร นานอก
62053005547 นางสาวนโม ไหลมา
62053005548 นายจุฬวรรธน� ภูทิพย�สุนทร
62053005549 นายณัฐพงศ� อภิรัชตานนท�
62053005550 นายภูวดล พรหมจันทร�
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62053005551 นายกฤษฎา ผิวจันทร�เลิศ
62053005552 นายเศรษฐการ ศรีพิมล
62053005553 นางสาวปLยานุช ศิริคง
62053005554 นายพาสนกรณ� ดํารงวณิชย�
62053005555 นางสาวศศิธร นินชัย
62053005556 นางสาวพัชรี ไชยเมืองชื่น
62053005557 นางสาวสุทิตา อ�อนคํา
62053005558 นางสาวนุสบา เอมโอด
62053005559 นายภาวิศ อินทร�ชม
62053005560 นางสาวกฤติมา ต้ังสกุล
62053005561 นางสาววรางค�ศิริ เพ็ชรพะเนาว�
62053005562 นางสาวพิชยรพี ธัญญารักษ�
62053005563 นายวรายุทธ ชนะประสพ
62053005564 นายพิชชา วิลามาตย�
62053005565 นายเอกสิทธ์ิ ทองช�วย
62053005566 นางสาวอวยพร สระทองหน
62053005567 นายพัฒนโชติ เหมือนคิด
62053005568 นางสาวชนากานต� แซ�จุ�ง
62053005569 นางสาวสามัตถิยา ใจคิด
62053005570 ว�าที่ ร.ต.ศิวนัส ศรีสุข
62053005571 นางสาวสุภมาส โพธ์ิใคร
62053005572 ว�าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา โพธ์ินา
62053005573 นายอิศรา บุญสุภาพ
62053005574 นายอัมรินทร� เย็นใจ
62053005575 นางสาวปLยพร ขันทุวาร
62053005576 นางสาววรพรรณ เกติวงศ�
62053005577 นางสาวปLยธิดา หฤทัยปรีดากุล
62053005578 นางสาวสิริธร เพชรทองเรือง
62053005579 นางสาววิฐิตรา ทาคําสม
62053005580 นางสาวสุจิตรา จันทร�เหมือน
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62053005581 นางสาวพิมพ�พรรณ แก�วโต
62053005582 นายเจษฎา ไชยเหล็ก
62053005583 นางสาวสิริพร ศรีรัฐ
62053005584 นางสาววิลาวัณย� วงศ�ศรีชา
62053005585 นางสาวณัฐชา สาระมูล
62053005586 นางสาวสุธิตา จําปาทอง
62053005587 นางสาวกฤษณา เกตุอินทร�
62053005588 นายสิทธิกร เพ็ชรทวี
62053005589 นางพีรดา รอดชยันต�
62053005590 นายวิสิฐ บุญสิน
62053005591 นายนันทวัฒน� อาภรณ�
62053005592 นายศุภวิทย� พรวุฒิกูล
62053005593 นางสาววรรณภา จุไร
62053005594 นางสาวชุลีพร พิมพ�ทวด
62053005595 นางสาวบุปผา สว�างตา
62053005596 นายศราพล ชัยหมอน
62053005597 นางสาวปLยะนุช บุญมาลา
62053005598 นางสาวสุภาภรณ� เฉียงเหนือ
62053005599 นายชาญชัย เต็มรัมย�
62053005600 นางสาวอมรรัตน� ทองสั้น
62053005601 นางสาวนิรดา รุ�งเรือง
62053005602 นางสาวพิมพ�ชนก ประดิษฐ�
62053005603 นางสาวชญานิศ ฉัตรรักษา
62053005604 นางสาวมติมนต� พงศ�จันทรเสถียร
62053005605 นายเสกสิน เอี่ยมไกรษร
62053005606 นางสาววรัญญา เตรมะวงศ�
62053005607 นางสาวนฤทัย พรมสร
62053005608 นายฐิติพงศ� ดีกัน
62053005609 นางสาวนารีรัตน� ผลศิริ
62053005610 นายรัณภัฏ ม่ังค่ัง
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62053005611 นางสาวปนิตา ฤทธ์ิตรีคูณ
62053005612 นางสาวปรารถนา อัปมาทะ
62053005613 นายสิทธิพร ชาติกุล
62053005614 นายศุภกร ลิ้มภักดี
62053005615 นางสาวปรียาพร เทือกสุบรรณ
62053005616 นายวรวิทย� ขุนเด่ือ
62053005617 นางสาวภัทรวรินทร� สิมตะมะ
62053005618 นายอนุสรณ� เจริญมี
62053005619 นางสาวชญาณี บุญยัง
62053005620 นางสาววิภาวรรณ เอี้ยงเตจGะ
62053005621 นางสาววาสนา แก�วอินทนิน
62053005622 นางสาวสุกัญญา แก�วอําไพ
62053005623 นายธงชัย เกสโรทยาน
62053005624 นางสาวเอื้อมพร จันทถิระ
62053005625 นางสาวพจนีย� วรเดชณรงค�กิจ
62053005626 นางสาวดรุณี ไพรศรี
62053005627 นางสาวประภัสสร แกมขุนทด
62053005628 นางสาวกมลชนก สอนทอง
62053005629 นายวิทยา ป8ญญายืน
62053005630 นางสาวนริตา แย�มสุคนธ�
62053005631 นางสาวสุนิสา อุดมสุข
62053005632 นางสาววิมลมาส รงค�ภักดี
62053005633 นางสาววารุณี มาหม่ืนไวย
62053005634 นางสาวปวีณา รูปคุ�ม
62053005635 นายชูเกียรติ โพธ์ิพุก
62053005636 นางสาววันชนก ไกรงาม
62053005637 นายปราญชัย หิมะคุณ
62053005638 นายศุภณัฐ อัครวงศ�วิศิษฎ�
62053005639 นางสาวดรุณี ไม�เทศ
62053005640 นางสาวศิรินทา นิลพัตร
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62053005641 นางสาวจริยาพร ยะปะตัง
62053005642 นายวัชรินทร� พลขันธ�
62053005643 นางสาวปLยะดา สมบัติวงศ�
62053005644 นายไตรภพ อ�อยรักษา
62053005645 นางสาวกัญญาณัฐ ประวิง
62053005646 นางสาวสุภาวดี กาญจนะหงษ�
62053005647 นายคงศักด์ิ สร�อยศรี
62053005648 นางสาวกัลย�สุดา เหมือนกูล
62053005649 นางสาวณัฐรุจา นามวงษา
62053005650 นางสาวกาญจนี ประมูลพงษ�
62053005651 นางสาวน้ําฝน สีแวงเขตต�
62053005652 นางสาวอภิษฐา พฤกษาชาติ
62053005653 ว�าที่ร�อยตรีกิตติ เหล�าภานุพงษ�
62053005654 นางสาวเนตรทิพย� โพธ์ิทอง
62053005655 นางสาวพิมพ�ภาวรรณ กันทะวัฒ
62053005656 นางสาวสุพรรษา นินชาวนา
62053005657 นางสาวกฤตติกา ธนัชปณชัย
62053005658 นางสาวภานิชา พรมพิมพ�
62053005659 นางสาววรรณิดา พรหมนิมิตร
62053005660 นางสาววราภรณ� เดชสง�า
62053005661 นางสาวอรอมล วงศารัตนศิลปT
62053005662 นางสาวพรชนก สุนทรานิล
62053005663 นางสาววราภรณ� แจ�มปรีชา
62053005664 นางสาวสุชาณี ศรีเหมือน
62053005665 นายนาวา ชุ�มเย็น
62053005666 นายณัฐวุฒิ มีสุข
62053005667 นางสาวกนกพร วงศ�วิลาวัณย�
62053005668 นางสาวอภิรดี ถาวร
62053005669 นายอิสรา จันทราช
62053005670 นางสาวเกวรินทร� โชติ
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62053005671 นางสาวหัสยา เกียรติสังวร
62053005672 นางสาวนัฏชานา อัศวเรืองสุข
62053005673 นางสาวสาธิดา ย้ิมผึ้ง
62053005674 นางสาวอารีญา ศรีสวัสด์ิ
62053005675 นางสาวสุปราณี พะกะยะ
62053005676 นางสาวศิริลักษณ� จันดาเพ็ง
62053005677 นายธนวันต� ส�งเจิม
62053005678 นางสาววรรณิภา ดีคํา
62053005679 นายณัฐพงษ� สิงห�ที
62053005680 นางสาวอโณทัย เกาะกะพ้ี
62053005681 นางสาวสริตรา คนไว
62053005682 นางสาวดวงพร เจริญชัยรุ�งเรือง
62053005683 นางสาวขจีนาฎย� สุขเกษม
62053005684 นายพงศธร เพ็งจันทร�
62053005685 นางสาวสุดารัตน� สักลอ
62053005686 นางสาวพิมพ�รภัส กิระเศรษฐการ
62053005687 นายธเนศพล สอนสะอาด
62053005688 สิบตํารวจโทหญิงฐิติมา ชุ�มเชื้อ
62053005689 นางสาวบุษบา สิงห�ไพร
62053005690 นางสาวนภัสวรรณ แสงอรุณ
62053005691 นางสาวน้ําฝน วัชวงษ�
62053005692 นางสาวนงคราญ จิตรม่ัน
62053005693 นางสาววิชญาดา วิชัย
62053005694 นางสาวพิมพ�นารา ก[งมีประเสริฐ
62053005695 นางสาวภาณุมาศ พิมพา
62053005696 นางสาวกัญณัฏฐ� ปรางศร
62053005697 นายธนพนธ� แสงอ�อน
62053005698 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง
62053005699 นายโจฮัน หลีเส็น
62053005700 นางสาวณัฐริกา พูลสวัสด์ิ
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62053005701 นางสาวจุฑารัตน� บํารุง
62053005702 นางจิราภรณ� พันธรักษ�พงษ�
62053005703 นางสาวเจนจิรา พันธ�ผล
62053005704 นางสาวพิมพ�วิภา วังคีรี
62053005705 นายธีระ แสงชมภู
62053005706 นางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ
62053005707 นางสาวญาณิศา บัวชุม
62053005708 นายนรินทร� ศรศรี
62053005709 นางสาวขวัญชนก ผ�องใส
62053005710 นางสาวมาลินี ชะม�าย
62053005711 นายสรศักด์ิ ถัดหลาย
62053005712 นางสาวฐิติชญาณ� ธรรมเดช
62053005713 นางสาวจุฑามาศ เหมินทสูตร
62053005714 นางสาวกนกอร ผึ่งผดุง
62053005715 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณประเสริฐ
62053005716 นางสาวกาญจนา หลังเจะนุ�ย
62053005717 นางสาวพรพิมล ชูประพันธ�
62053005718 นางสาวศศิวรรณ บัวแก�ว
62053005719 นางศุภัคชญา เกิดโมลี
62053005720 นายสัณฐิต สุวรรณเพชร
62053005721 นายธนวัฒน� เบ็ญจาศิริโรจน�
62053005722 นางอังคณา หลวงพล
62053005723 นางสาวธิดารัชฎ� เตชะกุลวิโรจน�
62053005724 นางสาวพิชชากร สุกแก�ว
62053005725 นางสาวปวีณา จารุพันธ�
62053005726 นายจิรศักด์ิ ใจบุญ
62053005727 นายณัฐกร ทองพิสิฐสมบัติ
62053005728 นายวรรณธรรม เบญจมาศ
62053005729 นายธนพล อัครวงค�
62053005730 นางภรณ�เพ็ญ เบ็งทอง
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62053005731 นางสาวสุภัชชา ผึ้งเจริญ
62053005732 นายธนิต ก�อนเมฆ
62053005733 นายทศพร พรมแย�ม
62053005734 นางสาวพรสวรรค� บัวย้ัง
62053005735 นางสาวอุไรวรรณ คูหามุข
62053005736 นางสาวรัชลิฎา ป8นบุญมา
62053005737 นางสาวจิรนันท� แคนดา
62053005738 นางสาวสุภาภรณ� ทันชัยภูมิ
62053005739 นายกิตติพงษ� โมกขสุข
62053005740 นางสาวรุ�งอรุณ ปานทอง
62053005741 นางสาวเกศริน เคนประคอง
62053005742 นางสาวนันทพร ใจบุญ
62053005743 นางสาวทิพรัตน� นาสว�าง
62053005744 นางสาวภุมริน โค�คําหล�า
62053005745 นางสาวสุพรรณนา กลมเกลี้ยง
62053005746 นางสาวรุ�งฤทัย ไตรวงค�ย�อย
62053005747 นางสาวกมลวรรณ แท�นเกิด
62053005748 นางสาวจิราพร ชมภูพื้น
62053005749 นางสาวอมลรดา น้ําตาล
62053005750 นางสาวมะลิวัลย� เลี้ยงฤทัย
62053005751 นางสาวชุติมา ศรีนาค
62053005752 นางสาวลักษ�ณารา แสนกูย
62053005753 นางสาวภัทรากุล ตระกูลทวีพัฒน�
62053005754 นางสาวนารีรัตน� วุฒิยาสาร
62053005755 นางสาวณัฐฐิดา นาวานุเคราะห�
62053005756 นางสาวณัฎฐยา พิมโคตร
62053005757 นางสาวทิพย�สุดา พัฒศร
62053005758 นางสาวขวัญจิรา นวลพรหม
62053005759 นายกรกรต นวลศรี
62053005760 นางอัญชุตา คชรินทร�
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62053005761 นายณัฐพงษ� สาใจ
62053005762 นายณัฐพล โตน�อย
62053005763 นายอติศักด์ิ มหาโชติ
62053005764 นางสาวปาจรีย� วงษ�ชุ�ม
62053005765 นางสาวจิรัชญา ยากันทา
62053005766 นางสาวสุพัตรา นองละแม
62053005767 นางสาวปานทิพย� ศิรอักษร
62053005768 นายวราวุฒิ ปLยะพันธ�
62053005769 นางสาวสุวิมล เปXZยมผล
62053005770 นางจิราภรณ� ย่ิงได�ชม
62053005771 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองประดิษฐ�
62053005772 นางสาวสุดารัตน� เปลี่ยนชื่น
62053005773 นางสาวสุภาภรณ� สินธุพันธ�
62053005774 นางสาวอริสา สัทธานนท�
62053005775 นางสาวจิราพร แสงงาม
62053005776 นางสาวกนกรดา ประชุมชน
62053005777 นางสาววราภรณ� หงษ�พงษ�
62053005778 นางสาวปรียาภรณ� สุขกวี
62053005779 นางสาวจริญญา สุรินทะ
62053005780 นางสาวชลธิชา ตาวิยะ
62053005781 นางสาวนุชนาฏ พรหมศิรินนท�
62053005782 นายอนิรุทต์ิ นิยมพลอย
62053005783 นายธิติพงษ� เกียรติไพบูลย�เวช
62053005784 นางสาวมณีรัตน� โปธิ
62053005785 นางสาววรพา ชัยชนะ
62053005786 นางสาวภัสสร ปLยะเสถียรรัตน�
62053005787 นางสาวนิตยา สุวรรณ�
62053005788 นางสาวจริยา แสนสุภา
62053005789 นายสุติพงษ� คุ�งลึงค�
62053005790 นางสาวสุนันทา เหมาะภักดี
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62053005791 นางสาวพิมพรรณ คงอยู�
62053005792 นายวีรภัทร พนมเพลิง
62053005793 นายวรวุธ โตสงคราม
62053005794 นางสาวจุฑามาส คูมณีปกรณ�
62053005795 นางสาวอมรรัตน� เนียมจันทร�
62053005796 นางสาววิภาวี จีระชัยโรจน�
62053005797 นายปรัชญา ตระกูลย่ีโถ
62053005798 นางสุจิตรา ทาปLน
62053005799 นางสาวอารีรัตน� สุขพันธ�
62053005800 นางสาวนิภาพรรณ ลีสี
62053005801 นางสาวปณิชา โสขุมา
62053005802 นางสาวสมวรรณ สังขพันธ�
62053005803 นางสาวสาธิกา ศิริคํา
62053005804 นางสาววาสนา หงษ�วิเศษ
62053005805 นายสุทธิภัทร ผาสุข
62053005806 นางสาวสุกัญญา เพ่ิมพิพัฒน�
62053005807 นายธนายุต ฤทธ์ิการุณวงศ�
62053005808 นายสุทธิพงษ� แย�มทัศนา
62053005809 นางสาวจิตติมา เคนกุล
62053005810 นางสาวเนตรสรา วันดี
62053005811 นางสาวสุวพัชร เดชสุวรรณ�
62053005812 นางสาววชิราพรรณ ไชยสลี
62053005813 นายชาญกิติ ตันตี
62053005814 นางสาวปนัดดา อักษราชูปถัมฐ�
62053005815 นายสหรัฐ เฮงสวัสด์ิ
62053005816 นางสาวปวีณา ต�นกุล
62053005817 นายนฤสรณ� เพ่ิมทรัพย�
62053005818 นางสาวอทิตยา พรมบุตร
62053005819 นางสาวกัญญาพัชร ไพบูลย�
62053005820 นางหทัยรัตน� ยุพาพิน

หน�า 194 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053005821 นางสาวเมรี ศรีหริ่ง
62053005822 นางสาวพัชรี โอนอ�อน
62053005823 นางสาวธัญญารัตน� สาคร
62053005824 นางสาวปLยกาญจน� กาญจนบุรางกูร
62053005825 นางสาวประภานิช บุญน�อย
62053005826 นางสาวปาตีมา เจGะฆอ
62053005827 นายอภิสิทธ์ิ ปLZนทองดี
62053005828 นางสาวกาญจนา สหุนัน
62053005829 นางอนุสรา สุขกุลทองชัย
62053005830 นางสาวนูรีดา อุมา
62053005831 นายรัชต�พงษ� ตรีเนตร
62053005832 นางสาวณัฐวรา เจริญลาศลักษณ�
62053005833 นางสาวชัญญานุช สัตนันท�
62053005834 นางสาวไอริศร�ศา อัสสราวิชญ�
62053005835 นางสาวบัณฑิตา ทองอุ�น
62053005836 นายวทัญWู ปริงหาดยาย
62053005837 นางสาวจรัสพร รุมชเนาว�
62053005838 นายวีระชัย กระแหน�
62053005839 นางสาวจามจุรี ธรรมสุรักษ�
62053005840 นายสิทธิพงษ� คงประพันธ�
62053005841 นางสาวเปรมยุดา สุขแสง
62053005842 นางสาวปาจรีย� เนื่องจํานงค�
62053005843 นางสาวกุลยา วัสธรรม
62053005844 นางสาวภัณฑิรา ภิรมย�รัตน�
62053005845 นายพิสิฐชัย เตโชทินกร
62053005846 นางสาววาสนา กรุดมินบุรี
62053005847 นางสาวณัฏฐธิดา แก�วทอง
62053005848 นางสาวพิชามญชุ� กลางจิต
62053005849 นางสาวรมย�ธีรา รสปLตุพงศ�
62053005850 นางสาวมาริสา ไชยสาบ
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62053005851 นายพีระพงษ� จ�อยศรีเกตุ
62053005852 นางสาวอัญรินทร� กุลนนท�ธนพัทธ�
62053005853 นางสาวโชติกา ซ่ือสัตย�
62053005854 นายจักรพงษ� คล�ายหนองสรวง
62053005855 นางสาวรติรส ศรีรุ�งเรือง
62053005856 นางสาวสิริขวัญ กรณ�โคกกรวด
62053005857 นางสาวปาลชาติ ก่ิงมาลา
62053005858 นางสาววันวิสา บุญเสถียร
62053005859 นางสาวธิดารัตน� ชัยจอมกูล
62053005860 นางสาวสรัลพร บริบูรณ�
62053005861 นางสาวกฤติยา อินทร�ฉํ่า
62053005862 นางสาวธันยวิ ทศพร
62053005863 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� ทองอ่ํา
62053005864 นางสาวสไบทอง วิภูศิริ
62053005865 นางสาววิภาดา บุญรักษา
62053005866 นางสาวธิติมา พรมนิตย�
62053005867 นางวัชราภรณ� เรืองธนันต�รักษ�
62053005868 นายสุประวัติ สบายย่ิง
62053005869 นางสาวทัชชกร วงษ�กัณหา
62053005870 นางสาวหนึ่งฤทัย พรวนประมูล
62053005871 นางสาวนุชนาฎ ธานมาศ
62053005872 นางสาวปนัดดา ทับทิม
62053005873 นางสาววรารัตน� ปานฉิม
62053005874 นางสาวพัชรกาญจน� สมรรถการ
62053005875 นายนวพล ฉันทวัฒนานุกุล
62053005876 นายชาญวิทย� ศรีอุดม
62053005877 นางสาวชัญญานุช ชัยฤทธ์ิ
62053005878 นายป8ญญา เตียวิบูลย�
62053005879 นายภูริวัจน� พ�นภัย
62053005880 นางสาวเมวิกา ชูจตุโร
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62053005881 นายสุลักษณ� นารอง
62053005882 นางสาวณัฐชิญา คชฤทธ์ิ
62053005883 นางสาวสุพพัตรา สุขแสวง
62053005884 นางสาวสุนทรา ม�วงกลับ
62053005885 นายอภิชาติ อินทวิเศษ
62053005886 นางสาวพรพิมล คํามงคล
62053005887 นางสาวสุจิตรา ผิวอ�อน
62053005888 นางสาวเบญจพร ปะโมทิง
62053005889 นางสาวสรญา ทัพทะมาตย�
62053005890 นางสาวชุติมา แทนไธสง
62053005891 นางสาวนิโซเฟXย สุไลมาน
62053005892 นายเจษฎา มณีวงษ�
62053005893 นางสาวนลพรรณ ยมรัตน�
62053005894 นางสาวปาณิสรา นาคอก
62053005895 นายพีรณัฐ นาคถาวร
62053005896 นายธัญกร ยงวิสุทธ์ิ
62053005897 นางสาวกิตติวรา เนียมใย
62053005898 นายพีรดนย� มานะกิจจานนท�
62053005899 นางสาวศิรินทิพย� สุวรรณอร�าม
62053005900 นางสาวอันธิมา ตันตรา
62053005901 นางสาวชุติกาญจน� ศรีวิบูลย�
62053005902 นางสาวอิสราภรณ� อุดจันทึก
62053005903 นางสาววรรณชนก ยาทองไชย
62053005904 นายวิรสิริ ผจญศิลปT
62053005905 นายลัทธพล ลี้นาวามงคล
62053005906 นางสาวสิรัตนา มะวิญธร
62053005907 นางสาวพิมพ�พรรณ ครองบุญ
62053005908 นางสาวธมกร เหมตะเวน
62053005909 นางสาวสันทนี จันทร�เทียม
62053005910 นางสาวนิศาชล บุญเพ็ชร�
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62053005911 นายก�องหล�า ดามาพงษ�
62053005912 นางสาวปาวรีย� ย่ิงประวัตร�
62053005913 นางสาวเจนจิรา ข้ึนภูเขียว
62053005914 นางสาวนันท�ณภัส อินสาคร
62053005915 นางสาวชญาน�นันท� วงษ�วิเศษสรวุฒิ
62053005916 นางสาวกรวรรณ จีนจรรยา
62053005917 นางสาวลัดดาวัลย� สมานวงค�
62053005918 นางสาวสมฤทัย โสมทอง
62053005919 นางสาวศุภักษร พันธมิตร
62053005920 นางสาวสุพัตรา ภูมี
62053005921 นางสาวบุษบงศ� ป8ญญา
62053005922 นางสาวนิลุบล เข่ือนคํา
62053005923 นายอาทิตย� ทองใส
62053005924 นายวิทยา สมศรี
62053005925 นางสาวธนภร ช�วยสงคราม
62053005926 นางสาวลีราวดี ยศตุ�ย
62053005927 นายกิตติศัพท� อินทร�ติยะ
62053005928 นางสาวศิรินทร�พร มันมหาท�าว
62053005929 นางสาววิภา คําสิงห�
62053005930 นายทิพากร บุญประเสริฐ
62053005931 นางสาวธิดา วิเลิศ
62053005932 นายชญานนท� ฮั้วรุ�งเรือง
62053005933 นางสาวช�อทิพย� บํารุงกิจ
62053005934 นางสาวธญชนก ป8ญญาเลิศประภา
62053005935 นางสาวปาจรีย� เพ่ิมยินดี
62053005936 นายคมกฤษณ� อรุณโรจน�
62053005937 นางสาวเนตรนภา สงเจริญ
62053005938 นางสาวพนัชกร แขกรัมย�
62053005939 นายอภิรัฐ สุดชาฎา
62053005940 นางสาวทิวาพร โฉมเฉลา

หน�า 198 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053005941 นางสาววรรณฤดี ประคีตะวาทิน
62053005942 นางสาวประภัสสร จันทรเสนา
62053005943 นายกิตติธัช ยังศิริ
62053005944 นายกิตติเกียรต์ิ สุวรรณรัตน�
62053005945 นางสาวปุณณพัฒน� อุทธโยธา
62053005946 นางสาวณัฐธิดา ชัยภักด์ิ
62053005947 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีนวล
62053005948 นางสาวกันต�กมล หนูอุ�น
62053005949 นางสาวทัศนีย� ศรทอง
62053005950 นางสาวศุภมาศ ศรีสุ�ม
62053005951 นายจารุวัฒน� จ�ายหนองบัว
62053005952 นายพีรวีร� พุ�มพันธ�ม�วง
62053005953 นางสาวอภิญญา จิตธนากรโกศล
62053005954 นายศิริชัย คํามี
62053005955 นางสาวสดุดี หมอยา
62053005956 นายสมภพ ยุดดร
62053005957 นางสาวธนันนภัทร� รัตนาคณหุตานนท�
62053005958 นางสาวสุทธิดา แก�วเกาะ
62053005959 นางสาววรัมพร สมจิตต�
62053005960 นายสุภัทร เก้ือกูล
62053005961 นางสาวอารียา จุ�ยเจนรบ
62053005962 นางสาววิชิตา พันธ�คํา
62053005963 นายธนกร จตุรภัทรพร
62053005964 นายชัชนันท� ใจเฉลียว
62053005965 นางสาวปLยวรรณ วรรณเขียว
62053005966 นางสาวสุนิสา สิงห�ลอ
62053005967 นางสาวกาญจนา เดชชิต
62053005968 นายอานุภาพ เจริญพงษ�
62053005969 นางสาวสินีนาฎ ก�านพิกุล
62053005970 นายสายัณห� ขัดมโน
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62053005971 นายภวดล หม่ืนโฮ�ง
62053005972 นายคมศร เสมาทอง
62053005973 นางสุดารัตน� ฤกษ�สุขกาย
62053005974 นางสาวภาวิณี คันภูเขียว
62053005975 นายธีรยุทธ กาญจนเกตุ
62053005976 นายยงยุทธ ผดุงโชค
62053005977 นางสาวสุทธ์ิสิรี ธีระวัฒนศิริ
62053005978 นายเมธา พรมทอง
62053005979 นางสาวอภัสฎา ช�างไม�งาม
62053005980 นายนุคุณ เฮงสกุล
62053005981 นางสาวอังสนา ชมเพ็ญ
62053005982 นายนัฐวีน� ก�องมณีรัตน�
62053005983 นายฐิติวัฒน� ชูชาติเชิดวงศ�
62053005984 นางสาวรัชเกล�า สุวรรณภักดี
62053005985 นายเจษฎา สิงห�ทองลา
62053005986 นายอะละวีย� เจGะมะ
62053005987 นายเปรม ทองส�ม
62053005988 นายธาดา เพ่ิมผล
62053005989 นางสาวรักษิณา แซ�เจ่ียม
62053005990 นางสาวเสาวลักษณ� สุดสม
62053005991 นางสาวสิริยากร วงค�วรพันธ�
62053005992 นางสาวนนทินี สามนคร
62053005993 นางสาวชนัฎดา จันคง
62053005994 นางสาวคุณากร ประสพ
62053005995 นายวุฒิพงษ� ท�าพริก
62053005996 นายวชิรวิทย� วราฤทธ์ิกิตติกุล
62053005997 นายป8ฐวิกรณ� โรจน�ทรรศนีย�
62053005998 นางสาวศรัณภัสร� วงศ�ฉัตรสิริ
62053005999 นางสาวทิพยา เทพสุวรรณ
62053006000 นายวัชรชา ถาวรสาลี
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62053006001 นางสาวจิตรา โชคชัย
62053006002 นายอรรถพงษ� ถีระแก�ว
62053006003 นายอนุวัทย� จันป8นเมือง
62053006004 นางสาวเจนจิรา ฤทธิรงค�
62053006005 นางสาวอนุสรา บุญลือ
62053006006 นายพงศธร ด่ันคุ�ม
62053006007 นางสาวลดารัตน� พวงแก�ว
62053006008 นางสาวบุษราคํา ห�านทอง
62053006009 นางสาวศิวรินทร� ตGะปLนตา
62053006010 ว�าที่ร�อยตรีหญิงมาริษา บุญลึก
62053006011 นายอนุชน ลิ้มภักดี
62053006012 นางสาวอัซมา อาหมัด
62053006013 นายนูราลิศ มะยูโซะ
62053006014 นางสาวกุลนิษฐ� ถนอมจิตร�
62053006015 นางสาวปภัสรา ธนูแก�ว
62053006016 นางสาวเยาวภา แนบเนียน
62053006017 นางสาวณัฐธยาน� วงษ�นู
62053006018 นางสาวรัตนากร พันธ�ทอง
62053006019 นางสาวจิราพร หอมเย็น
62053006020 นายวีระพนธ� ชื่นเช�า
62053006021 นางสาวศิริลักษณ� แซ�โก
62053006022 นางสาววรินทร� ทัศมากร
62053006023 นางสาวพิไรเพชร เพ็งทา
62053006024 นายเจษฎา จินตนา
62053006025 นางสาวปานตะวัน บุญเกิด
62053006026 นางสาวบุษบากร จุฑาประเสริฐ
62053006027 นายสุรพศ อ�นเงิน
62053006028 นางสาวกมลทิพย� หนองคาย
62053006029 นายธเนศ ประสพบุญ
62053006030 นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย�

หน�า 201 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053006031 นางสาวสุพัตรา คําพาพุทธ
62053006032 นางสาวพิไลวรรณ เซียววงษ�ครอบ
62053006033 นางสาวพรกนก ถ่ินอภัย
62053006034 นางสาวดลยา ต๊ิบประใจ
62053006035 นางสาวฐิณัฏฐ�ชญา แก�ววิเชียร
62053006036 นางสาวญาณิน บัวหล�า
62053006037 นางสาวนิรชา ขุนใจ
62053006038 นายวีรากร พุฒิเมธป8ญญาพร
62053006039 นางสาวสุดารัตน� ชมเชย
62053006040 นายเกรียงไกร กลิ่นรัตน�
62053006041 นางสาวมยุลี เอี่ยมเพ็ชร�
62053006042 นางสาวพรรัตน� ผ�องเคหา
62053006043 นางสาวทัตพร อุดอ�าย
62053006044 นางสาวฐิติมา ภูจอมจิตร
62053006045 นางสาวมณีรัตน� จันทร�สุวรรณ
62053006046 นางสาวจริยา เอมไทย
62053006047 นายประพล หนูชู
62053006048 นางสาวศุภลักษณ� ไชยรัตน�
62053006049 นางสาวกาญจนา กาวีระ
62053006050 นางสาวสายพิน สิงห�ทอง
62053006051 นางสาวพรพิมล เก็งวินิจ
62053006052 นายพลวัฒ วงษ�ดีไทย
62053006053 นางสาวญานิศา แก�วดํา
62053006054 นางสาวเสาวรัตน� บุญสวัสด์ิ
62053006055 นายสุธน ท�าใต�
62053006056 นายสุรชัย จํารัสภูมิ
62053006057 นายวรวีร� อ�อนลมัย
62053006058 นางสาววิไลวรรณ แสงแก�ว
62053006059 นายกฤษฎา สุทธ�พัฒนกุล
62053006060 นายชยย�ณัฐ ธรรมิกะกุล
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62053006061 นายธนกร ธนัชโชติปรีดากุล
62053006062 นางสาวสวรินทร� สุหล�า
62053006063 นางสาวศิริภัสสร หลวงเกตุ
62053006064 นางสาวดวงพร ประทุมไชย
62053006065 นางสาวจุฑามาศ วุฒิพรหม
62053006066 นางสาวศุภรานันท� เลิศฤทธา
62053006067 นางสาวมัทนาวดี ผ�องสุวรรณ
62053006068 นางสาวหัสยา คํามี
62053006069 นายพีรัชชัย สันกวGาน
62053006070 นางสาวสุพัตรา สุขวารี
62053006071 นางสาวณัฐมน เหมือนจํานงค�
62053006072 นายกษิด์ิเดช จิรเสาวภาคย�
62053006073 นายศิวะ ตากาศ
62053006074 นางสาวกนกพร ญาณป8ญญา
62053006075 นายวรากร กิติกรเศรษฐ�
62053006076 นางสาวศิลปTสุภา บัวริพัตร
62053006077 นายภูพิรัศ ทิพย�วงษ�ทอง
62053006078 นางสาวระวีวรรณ สุขขํา
62053006079 นางสาวป8ณณลดา คลานกลาง
62053006080 นางสาวเสาวลักษณ� เทินสะเกษ
62053006081 นางสาวพิทยาธร โพธ์ิแก�ว
62053006082 นางสาวทิพย�ภาวรรณ อุไรวรรณ
62053006083 นางสาวพรเพ็ญ แท�งทอง
62053006084 นายชรินทร�กร เพ็งชัย
62053006085 นางสาววันวิสาข� เทียมสม
62053006086 นายพิทักษ� อารีวงษ�
62053006087 นางสาวรัตนาวดี อินทอง
62053006088 นางสาวประกายวรรณ การรัมย�
62053006089 นางสาวนพัตธร แซ�เฮง
62053006090 นางสาวสกุลยา อุปฮาด
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62053006091 นายภูรินทร� บุญชู
62053006092 นางสาววิกัญฎา ขันธ�เขตต�
62053006093 นางสาวสุกัญญา ตาบ�านดู�
62053006094 นายกรพัฒน� สะอาด
62053006095 นายวิศรุต นามบุตร
62053006096 นางสาวนิโลบล ณ นครพนม
62053006097 นางสาวณัทปภา อยู�ในธรรม
62053006098 นางสาววารี ศรีสวัสด์ิ
62053006099 นางสาวหทัยรัตน� นวมบานพับ
62053006100 นางสาวกมลวรรณ สงวนให�
62053006101 นางสาวลลิตา วรวัฒนชัยกุล
62053006102 นางสาวกัญญาวีร� สุจวิพันธ�
62053006103 นางสาวเจนจุฬา ดาทอง
62053006104 นางสาวสุกานดา ลํามะนา
62053006105 นางสาวจันทร�จิรา กอนแสง
62053006106 นางสาวจิตาภา เอี๊ยมหุ�น
62053006107 นางสาวป8ทมาภรณ� เชียงล้ํา
62053006108 นางสาวกาญจนา เสียงเพราะ
62053006109 นางสาวกุลมดี กุนดี
62053006110 นางสาวอรอนงค� กุลองคณานนท�
62053006111 นางสาวภาวิณี คําเสียง
62053006112 นางสาวดวงกมล ศรีตะวัน
62053006113 นางสาวกาญจนานันท� แสงหิรัญ
62053006114 นางสาวลลิตา งามละม�อม
62053006115 นายสุจินดา ละลี
62053006116 นางสาวขนิษฐา กาบกลาง
62053006117 นายพุทธิชัย เพชรประกอบ
62053006118 นายสาธิต ฉันผ�อง
62053006119 นางสาวบุษราภรณ� เพชรนิล
62053006120 นางสาวมธุรส วงศ�ใจคํา
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62053006121 นายยุทธชาติ พาสุข
62053006122 นายสรวิศ พยุงศักด์ิ
62053006123 นายพรพนม ภะวาระศรี
62053006124 นายนนทกร สมฤทธ์ิ
62053006125 นายเอกชัย บัวชูกลิ่น
62053006126 นางสาวปรียาภรณ� ธรรมสุทธ์ิ
62053006127 นางสาวปาริชาต แกะทอง
62053006128 นายวัชพล คงกล�อม
62053006129 ว�าที่ ร.ต.หญิงภนิดา ก�านนาค
62053006130 นางสาวมะลิวัลย� สร�อยศรี
62053006131 นางสาวจิราภรณ� ใจธรรม
62053006132 นายวัชรากร สํารวมจิต
62053006133 นายพงษ�ชัย อุทธวัง
62053006134 นายจักรินทร� ขันทอง
62053006135 นายณัฐฐินันท� โพธ์ิประดิษฐ
62053006136 นางสาวภัคนันท� เพ่ิมพลัง
62053006137 นางสาวนิชาภัทร� วงศ�อุทา
62053006138 นางสาวชาริตา ฉัตรสว�าง
62053006139 นางสาวเสาวลักษณ� ทองยอดเกรื่อง
62053006140 นางสาวประภาพรรณ อินทร�พร
62053006141 นางสาวปฐมพร หนูซึม
62053006142 นางสาวอุบลรัตน� ศรีเมือง
62053006143 นายเกรียงศักด์ิ คําลือ
62053006144 นางสาวถิราภรณ� ลือชัย
62053006145 นางสาวดนัยา ศิลปชัย
62053006146 นางสาวแพรพลอย โชติเกษมสุข
62053006147 นางสาวภัสวรรณ กุลภักดี
62053006148 นางสาวณัฐชาวดี แจ�งกระจ�าง
62053006149 นางสาวหรรษา คมขํา
62053006150 นางสาววิชชุดา คนตรง
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62053006151 นางสาวพนัชกร อยู�สะบาย
62053006152 นางสาวสุกัลยา พันชัย
62053006153 นายสาธิต ทองสุขธรรม
62053006154 นายพงศ�สวัสด์ิ เกล็ดพงษา
62053006155 นางสาวธนาภรณ� สุวรรณโชติ
62053006156 นางสาวอังสุดา คําภะวา
62053006157 นางสาวบุศรา ไพรเถ่ือน
62053006158 นายกรชาล พินิจกิจ
62053006159 นางสาวสุทัตตา ศิรพัฒนา
62053006160 นางสาวญนิดา ฉุนฉิม
62053006161 นายอนาจักร แสนสุริวงค�
62053006162 นางสาวจิดาภา คงแก�ว
62053006163 นางสาวชไมพร กล�าหาญ
62053006164 นายณภัทร แฝงจันดา
62053006165 นายภานุวัฒน� ยามจีน
62053006166 นายจีระศักด์ิ ป8นดี
62053006167 นายบริรักษ� เชาว�กบินทร�
62053006168 นางสาวทัศนีนาฎ ปQองจันทร�
62053006169 นางสาวสุจิตรา ฤทธ์ิไธสง
62053006170 นางสาวภรรษนรรณ สีชมพู
62053006171 นางสาววิมลรัตน� ศรีเครือ
62053006172 นายเจษฎา ผสมทรัพย�
62053006173 นางสาวจิตราภรณ� แท�งหมึก
62053006174 นายณัฐดนัย คําเผ�า
62053006175 นางสาวทิพธัญญา ไกรษร
62053006176 นายธนากร เกษียร
62053006177 นางสาวกะรัต เหนียวแก�ว
62053006178 นายสมมาตร� พรหมทอง
62053006179 นางสาวภัทราพร ชาวเกวียน
62053006180 นางสาวอินทุอร วงศ�พระราช
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62053006181 นางสาวพนิดา ฤทธ์ิบํารุง
62053006182 นางสาวสมปรารถนา คร�ามบุญลือ
62053006183 นางสาวรับขวัญ ฤกษ�รุจิพิมล
62053006184 นายภาณุพงศ� ถ่ินทวี
62053006185 นางสาวบุญหลาย สรสิงห�
62053006186 นางสาวพิมพ�ชนก พวกเมืองพล
62053006187 นางสาวชญาณิศา จันทร�มี
62053006188 นายวิศิษฏ� บุญลึก
62053006189 นางสาวธัญวรัตน� วาจ�าง
62053006190 นายพงศกร สุริโยภาส
62053006191 นางสาวปาหนัน ศรีวิลัย
62053006192 นางสาวพลอยปภัส อัครพงศ�ธานิน
62053006193 นายกนกภพ นามวิเศษ
62053006194 นางสาวพรรณวิษา อักษรเวช
62053006195 นายจักรี แทนโสภา
62053006196 นายสุทธิสาร คงจันทร�
62053006197 นายจักรภัทร พร�อมพิมพ�
62053006198 นายอัจฉริย บานกระจาย
62053006199 นางสาวศศิธร แล�นโคตร
62053006200 นายนภกร กิจการธรรม
62053006201 นางสาวนวรัตน� เวชวิฐาน
62053006202 นางสาวมินตรา ไชยชมภู
62053006203 นางสาวพรทิพย� ทองพูน
62053006204 นายเอกชัย นุ�ยชวดี
62053006205 นางสาวสกุลทิพย� พุทธวัน
62053006206 นายศราวุฒิ ลูกจันทร�
62053006207 นางสาวธิดาพร วิริยะรัตนกุล
62053006208 นายกฤษดา อินทประสาท
62053006209 นางสาวศริมน แซ�กัง
62053006210 นางสาวสาธิยา ชาปริก

หน�า 207 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053006211 นางสาวศศิธร ส�งบุญธรรม
62053006212 นายศิริมงคล เชื้อสกล
62053006213 นางสาวบุปผา ภักดี
62053006214 นางสาวพัชราภรณ� เรืองทอง
62053006215 นายกฤษฎา ดอนชัย
62053006216 นางสาวนิตยา จวบลอย
62053006217 นางสาวสุวาณีย� ทองผา
62053006218 นางสาวพรชิตา คงศิลา
62053006219 นางสาวพิมพา ศรีลาศักด์ิ
62053006220 นางสาวฐิติพร ทับทะมาศ
62053006221 นางสาวนิตยา เจดีย�
62053006222 นางสาวมาริสา บราเฮง
62053006223 นางสาวกนกวรรณ พรหมเสนา
62053006224 นายสุรเชษฐ อิ่มสมบูรณ�
62053006225 นายภาณุ สาตรพันธุ�
62053006226 นางสาวนิติกา จตุเทน
62053006227 นางสาวสาวิตรี อิทธิประเสริฐ
62053006228 นายสุธนต� อวิชา
62053006229 นางสาวอัญชัญ ดัดดิษฐ
62053006230 นางสาวอภิชญา ป8กษี
62053006231 นายวีรพล เพ็ชรดี
62053006232 นางสาวนันทัชพร ชื่นคุ�ม
62053006233 นายปฏิภาณ วิไลวงค�
62053006234 นางสาวอภิญญา บุญผ�าทิพย�
62053006235 นางสาวอานก มุ�งหาดี
62053006236 นางสาวณพิชญา สุขแปQน
62053006237 นางสาวสายแก�ว จันทร�โสภา
62053006238 นางสาวสุดารัตน� สุกขะ
62053006239 นางสาวกานต�ธิดา มูลนิล
62053006240 นางสาวรุ�งอรุณ ศรีนาราง
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62053006241 นางสาววิภารัตน� ธรรมชัย
62053006242 นางสาวศิรินธาร แซ�เต็น
62053006243 นายวัฒนพงศ� นิราราช
62053006244 นายเฉลิมเกียรติ ขําทอง
62053006245 นายธนทัต สวัสด์ิพุก
62053006246 นางสาวอภิญญา สุรินทะ
62053006247 นางสาวนิชาภัทร คงทอง
62053006248 นางสาวจันทรัตน� บุญปลอด
62053006249 นายวิทยา แข็งกล�า
62053006250 นางสาวกัญชพร เชียงทอง
62053006251 นางสาวชุติมา พรมสุทธ�
62053006252 นางสาวอันพิชชา รอดประเสริฐ
62053006253 นายธีระพงศ� ต๊ิบปงค�
62053006254 นายสายฟQา พสุธารัตน�
62053006255 นายธงชัย ตันซาว
62053006256 นายธีรพัฒน� หวาดเปXย
62053006257 นายนนทกร ประสมทอง
62053006258 นางสาวภัทรวดี อน�าย
62053006259 นางสาวรุ�งลาวัลย� ลาศา
62053006260 นายวุฒธิชัย ชูชื่น
62053006261 นางสาวพิศุทธิดา ศรีนวล
62053006262 นางสาวชนิษฐา บุตรสุด
62053006263 นางสาวตุลญา มะสีพันธ�
62053006264 นางสาวมณีรัตน� สนเถ็ง
62053006265 นางสาวสุกัญญา ลุนวงศ�
62053006266 นายอมรพันธ� โสพิน
62053006267 นางสาวณัฐชานันท� ชูสังข�ไพศาล
62053006268 นางสาวเพ็ญประภา นาคลดา
62053006269 นายสิทธิพล นวลคําวัง
62053006270 นายจิรพงษ� สุวรรณปฐมกุล
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62053006271 นางสาวธิติมา ป8Zนกลาง
62053006272 นางสาวพลอยลิดา สายนุ�ย
62053006273 นางสาวพนิดา แสงฟQา
62053006274 นางสาววงตะวรรณ แตงศรี
62053006275 นางสาวมณีทิพย� ใจคํา
62053006276 นางสาวนภาวดี สงเส็น
62053006277 นายกิดานันท� รุ�งเรือง
62053006278 นางสาวป8ทมาภรณ� ประทุมลี
62053006279 นางสาวจุฑามาศ ขุนพิลึกลือเดช
62053006280 นายณัฐพล เหมทานนท�
62053006281 นายสหรัฐ สุทธเสนา
62053006282 นางสาววริศรา กุมภะ
62053006283 นางสาวเบญญานุช พุกนุช
62053006284 นางสาวพรทิพา แก�วอําดี
62053006285 นางสาวธิบฤดี แสงดี
62053006286 นางสาวพัชรา ศรีเงินงาม
62053006287 นายศิลา แท�นนิล
62053006288 นางนิลาวัลย� นันทนิรันดร�
62053006289 นางสาวสุภิมน ตริมหา
62053006290 นายธณัช ประดิษฐศิลปT
62053006291 นางสาวณหทัย อิงคานุวัฒน�
62053006292 นางสาวพีรยา ปาคําสี
62053006293 นางสาวขวัญรวี ไพเราะ
62053006294 นางสาววรรณพิมล แจ�มวิจิตรโต
62053006295 นายกวีพจน� จุลฬา
62053006296 นางสาววรางคณา ตรองจิต
62053006297 นายเจษฎากร มโนจันทร�เพ็ญ
62053006298 นางสาวนงค�นุช อินทะผล
62053006299 นายนัทธพงศ� กันทา
62053006300 นายณัฐวุฒิ สอนบุตรสา
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62053006301 นายเดชาธร แต�งทรัพย�
62053006302 นางสาวนพมาศ ยะพันธ�
62053006303 นางสาวอันดามัน สัจจาพันธ�
62053006304 นางสาววิภาวรรณ โภชพันธ�
62053006305 นางสาวเบญจพร เอกเอี่ยม
62053006306 นางสาวสุวดี มาแสง
62053006307 นางสาวสุนันท� ขุมทอง
62053006308 นางสาวธิรวดี พันธ�แตง
62053006309 นางสาวสุจิตตรา บุญรอด
62053006310 นางสาวพัชริดา ธงศิริ
62053006311 นางสาวสุวรรณา นพเทา
62053006312 นางสาวธัญณิชา โสภาพ
62053006313 นางสาววชิราภรณ� ขาวช�อ
62053006314 นางสาวภัทราพร คงพิรัตน�
62053006315 นางสาวนิชาภัทร ผ�องใส
62053006316 นางสาวรุ�งนภา พงษ�ศิลา
62053006317 นางสาวพิไลวรรณ บุตรวิชา
62053006318 นางสาวชญานิศ เวียงสงค�
62053006319 นางสาวสุภาพร ค�อ
62053006320 นางสาวดารัตน� สวาทดี
62053006321 นางสาวชนากานต� ธีระนันท�
62053006322 นายถิรเดช งามพจนวงศ�
62053006323 นางสาววัทน�สิริ ไทยเขียว
62053006324 นางสาวสุวนันท� คัณทักษ�
62053006325 นายสวาท วงค�เทพ
62053006326 นางสาวธิดารัตน� นองมัน
62053006327 นางสาวชุติรัตน� ชมรัตน�
62053006328 นางสาวพรกมล พันโภคา
62053006329 นายนวพล คําแหง
62053006330 นางสาวอนุชิดา ขวัญใจ
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62053006331 นางสาวศิริพร จิตรชื่น
62053006332 นางสาวจุฑามาศ มะลิบู�
62053006333 นางสาวอรพรรณ สวามิชัย
62053006334 นางสาวอรัชพร จันทร�กระจ�าง
62053006335 นางสาวพัชราพรรณ เอี่ยมอ�วม
62053006336 นางสาวเพ็ญศรี ถาวร
62053006337 นายศุภกฤต อนันตยา
62053006338 นางสาวกรมาศ นุ�นแปQน
62053006339 นายคณิน กุลกรุต
62053006340 นางสาวอัจฉรา นาคะลักษณ�
62053006341 นางสาววีนัสวีย� ลือศักด์ิศิริวัฒนา
62053006342 นางสาวพิมพ�ชนก ด�วงประสิทธ์ิ
62053006343 นายอมรเทพ จ่ิงต�า
62053006344 นางสาวอัจฉรา พัสนาพิณ
62053006345 นางสาวกนิษฐา เกลี้ยงมน
62053006346 นายชานนท� คงเนตร
62053006347 นายนิรุตม� โพธิชัย
62053006348 นางสาวมนัสนันท� สนามชัย
62053006349 นางสาวสิรินาถ ทองชุม
62053006350 นางสาวมธุรดา มาลาทอง
62053006351 นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ
62053006352 นางสาวพัชรา จรจอม
62053006353 นางสาวชนิสรา ถาริยะ
62053006354 นายสุริยา พละศูนย�
62053006355 นางสาวพิมพกานต� ยอดสวัสด์ิ
62053006356 นางสาวชลสิชา คุ�มชุ�ม
62053006357 นางสาวอรอนงค� อุ�นจิตร�
62053006358 นายณัฐจักร� บุญชู
62053006359 นางสาวรัศมีดาว ภุมมารี
62053006360 นางสาวจิรนันท� ทิมแสง
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62053006361 นายวุฒิกร จันทร�งาม
62053006362 นายวิษณุพันธ� ใจดี
62053006363 นางสาวชูกมล พรหมสวัสด์ิ
62053006364 นางสาวสุดารัตน� ล�าแลง
62053006365 นายอุรคินทร� แสงทอง
62053006366 นางสาวรุ�งทิวา จันทร�โท
62053006367 นายสมภพ วริญามงคล
62053006368 นางสาวพิมพ�ชนก เกษรเจริญ
62053006369 นางสาวจินตนา แสงไส
62053006370 นายมนตรี มิถุนา
62053006371 นายสิทธิกร ใจมูลวงค�
62053006372 นางสาวกนกวรรณ เหลืองอ�อน
62053006373 นายศุภวัฒน� บุณฑริก
62053006374 นางสาววรัญญา มณีรัตน�
62053006375 นายสุวิทย� เลิศชนะชัย
62053006376 นางสาวสุวีรักษ� ศรีสวัสด์ิ
62053006377 นางสาวขนิษฐา แพทย�พันธ�
62053006378 นายวชิรวิทย� บุญเอียด
62053006379 นายปLยะณัฐ ดําเล็ก
62053006380 นางสาวสุธิดา คณะบุตร
62053006381 นางสาวกนกวรรณ ฟุQงพิทักษ�
62053006382 นายชนาธิป สิทธิศักด์ิ
62053006383 นางสาวสุลิสา สินตะนิส
62053006384 นางสาวสมรัชนี ถนอมวิริยะกุล
62053006385 นางสาวศิริลักษ� บุดดาวงค�
62053006386 นางสาวบุปผา บุญประเสริฐ
62053006387 นางสาวสุทินี จงจิตต�
62053006388 นายบุญฤทธ์ิ บุญสุขอนันต�
62053006389 นางสาวณัฐฐาพร เวชศาสตร�
62053006390 นายธนพล สุกใส
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62053006391 นางสาวนามกาญจน� อ�อนสมจิตต�
62053006392 นายเกียรติศักด์ิ เรืองคํา
62053006393 นายปฏิพัทธ� อินทร�น�อย
62053006394 นายธนกร บุญเชิด
62053006395 นางสาวณัฐริกา ปLZนแก�ว
62053006396 นางสาวกันธนากาญจน� อินทศร
62053006397 นางสาวอินทุกานดา พระเสมา
62053006398 นางสาวณัฎฐณิชา แสงศรีจันทร�
62053006399 นางสาวกาญจนา บุญขัน
62053006400 นายราชัน หาฝ^ายเหนือ
62053006401 นางสาวสุพัตรา ปลัดม�า
62053006402 นางสาวนงนภัส ทองขํา
62053006403 นางสาวสุนทรี จิตร�มาต
62053006404 นายชัยวัฒน� จันทร�นภา
62053006405 นายสุรศักด์ิ พูลโพธ์ิ
62053006406 นางสาวพรทิวา นาคหกวิค
62053006407 นางสาวนงลักษณ� บุญอุ�ม
62053006408 นางสาวลักขณา จิตต�สมุทร
62053006409 นายพลวัต ป8ญญาโชติ
62053006410 ว�าที่ร�อยตรีทรงพล บํารุงเกาะ
62053006411 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�ไข�
62053006412 นางรพีภรณ� ทองดี
62053006413 นายทศชาติ ธีระศิลปT
62053006414 นางสาวพัชราภรณ� ธนะมา
62053006415 นางสาวนีลยา โมศรี
62053006416 นางสาวอัญชลี พงษ�เขตรกิจ
62053006417 นางสาวสุภาพร คําลือชา
62053006418 นายสิทธิพร ทากัมมา
62053006419 นางสาวจิณณพัต สินธุประเสริฐ
62053006420 นางสาวราวแข พรหมแพทย�
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62053006421 นางสาวสุวัจนี ดวงแก�ว
62053006422 นางสาวนันนลิน อนุจร
62053006423 นายชัชวิน กันภัย
62053006424 นางสาวมะลิวัลย� อาจดวงดี
62053006425 นางสาวพิมพ�ชนก ถมโพธ์ิ
62053006426 นายภูริทัต จุลหงษ�
62053006427 นายภูวดล พรภูมินทร�
62053006428 นางสาววรรณกร ศรีคําบ�อ
62053006429 นางสาวสุธิดา สิงห�พุด
62053006430 นางสาวปLยธิดา บํารุงสวัสด์ิ
62053006431 นางสาวกรรณิการ� วัณโน
62053006432 นางสาวนิโลบล พิกุลทอง
62053006433 นางสาวนิภาดา ปลื้มผล
62053006434 นายภานุวิชญ� ทิพย�เที่ยงแท�
62053006435 นายเอกพันธ� ป8ญญาวัย
62053006436 นางสาวกาญจนา พิศวง
62053006437 นางสุพิชฌาย� นนท�ประเวศน�
62053006438 นางสาวชลิตา เมืองศิริ
62053006439 นางสาวมาริดา สุดเสน�ห�
62053006440 นางสาวนพวรรณ ประดับเพ็ชร
62053006441 นายพลศิริ ลิขิตพงศ�ไพบูลย�
62053006442 นางสาวจิรวรรณ� ร�วมทอง
62053006443 นางสาวพรรษชล เสาร�อน
62053006444 นางสาวมัลลิกา เกตุหลํา
62053006445 นายศุภวรรธก� จันทคัด
62053006446 นางสาวอัญชลี จันทร�ปาน
62053006447 นายจิรพัฒน� จาติเกตุ
62053006448 นางสาวเจนจิรา พงษ�แตง
62053006449 นายพัฒนพงษ� ชัยพิพัฒน�
62053006450 นายอนุพงศ� เกษตรโชคดี
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62053006451 นางสาวผาณิต ศรีคลัง
62053006452 นายพงศกร เลขนาวิน
62053006453 นางสาวมยุรา เฮืองหล�า
62053006454 นางสาวณัฐมน เปXZยมปฐม
62053006455 นายเขมทัต ก่ิงทอง
62053006456 นางสาวดิษฐ�สยา พงษ�พันธ�พานิชย�
62053006457 นางสาวปLยวรรณ สารภี
62053006458 นายธีระพงศ� บุญยงค�
62053006459 นางสาวกนกวรรณ ศรีลาชัย
62053006460 นายอภิสิทธ์ิ กลัดกันแสง
62053006461 นางสาวมิตจิรา ภักดีสุวรรณ�
62053006462 นางสาวนิสาชล พิพัฒน�พงศ�ทวี
62053006463 นางสาวอรยา แสงจันทร�
62053006464 นางสาวกนกพิชญ� ประกอบทรัพย�
62053006465 นายกฤตนัย ทองกําเนิด
62053006466 นางสาวเรณุมาศ แสนประเสริฐ
62053006467 นายอิศรา โสทธิสงค�
62053006468 นางสาวอัจฉรา แก�วอินทนิน
62053006469 นายพรมมี เพชรล้ํา
62053006470 นางสาวกาญจนาภรณ� ปLชาติ
62053006471 นายชิตณรงค� คงนวล
62053006472 นายปLยะ ทองงาม
62053006473 นางสาวกมลชนก สัมฤทธ์ิ
62053006474 นางสาวศุลีภรณ� เพียรพิทักษ�
62053006475 นางสาวอังษา ดําริห�ชอบ
62053006476 นางสาววาสิตา พูลศิริคช
62053006477 นางสาวสุกัญญา อุดพันธ�
62053006478 นางสาวนภัสสร อังคะแสน
62053006479 นางสาวนนทวรรณ ชูวรรธนะปกรณ�
62053006480 นางสาวณภัสส�ธชา เส�งหนู
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62053006481 นางสาวนภเกตน� ชูโชติ
62053006482 นางสาวสุนิตา ใจไทย
62053006483 นายปLยะ สุทธเขต
62053006484 นายสุทธิพงษ� หม่ืนพล
62053006485 นางสาวณัฐวสาภัฏฐ� รัตนศักด์ิธารา
62053006486 นางสาวอังศุมาลี แก�วมาก
62053006487 นางสาวเจนจิรา ชาวเขาเวียง
62053006488 นางสาวกมลทิพย� สินธุไชย
62053006489 นายจิรายุส สกุลดิษฐ�
62053006490 นายณัฐพงศ� บ�อคํา
62053006491 นางสาวรัชดาพร พิศวง
62053006492 นางสาวฐิติยา พนะสันต�
62053006493 นายธนาวุธ คําทอน
62053006494 นางสาวณัฐกมล รัตนแก�ว
62053006495 นางประภาดา ภวันตพงศ�
62053006496 นางสาวพนิดา ด�วงคง
62053006497 นางสาวณัฐวดี อนุษา
62053006498 นางสาวสายชล จันทะคีรี
62053006499 นายทศพร จินดารัตน�
62053006500 นายพชรพล พรมโสภา
62053006501 นางสาวศรุตยา จรูญพงศ�สวัสด์ิ
62053006502 นางสาวพรพนา มะลิวัลย�
62053006503 นางสาวธัญชนก ช�องทอง
62053006504 นางสาวอนุสสรา รัตนพิทักษ�
62053006505 นางสาวพันธุ�ทิพย� ชาลี
62053006506 นางสาวรวิรินทร� อดิศักด์ิโสภณ
62053006507 นางสาวนุสรา ผ�องมณี
62053006508 นายอมรเทพ เงินสัจจา
62053006509 นางสาวคาวีตา ดาโอะ
62053006510 นายกฤษณ� ยันตะบุษย�
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62053006511 นางสาวโชติกานต� ทองระอา
62053006512 นางสาวไตรรัตน� เกรัมย�
62053006513 นายชินวัชร� บุญช�วย
62053006514 นางสาวศิรฎา ภู�เจริญ
62053006515 นายวิวรรธน� ฐานบรรจง
62053006516 นายสิทธิภัททิก� สิริธโนทัย
62053006517 นางสาวนริศรา ใบแสง
62053006518 นางสาววิไลพร วงค�จีนแสง
62053006519 นางสาวสิรินโรช หล�าสา
62053006520 นางสาวพิสิษฐ� ธนสิทธ์ิเกษม
62053006521 นางสาวสุภาพร หุภาทิพย�
62053006522 นางสาวคุณากร ฉันทพันธุ�
62053006523 นางสาววรรณลดา มงคลธง
62053006524 นางสาวชลิตา วิวิธจินดา
62053006525 นายณัฐวุฒิ ดอกพุทรา
62053006526 นางสาวสุจิตรา มะยุโรวาส
62053006527 นายกฤษดา ศิริ
62053006528 นางศรัณรัชต� คงคาวารี
62053006529 นายจิรศักด์ิ ศิริสาคร
62053006530 นางสาวอักษราพันธ� มงคลพิทักษ�กุล
62053006531 นายเด็ดเด่ียว เกษตรเวทิน
62053006532 นางสาวจริยา บุญไพโรจน�
62053006533 นางผกามาศ อึ้งตระกูล
62053006534 นางสาวเกศราพร สังเถิน
62053006535 นางสาวชนัญชิดา เทพทรัพย�
62053006536 นายไตรภพ จันทะนัฏ
62053006537 นายธีรศักด์ิ วารีรักษ�
62053006538 นางสาวสุภัสสรา ธรรมนิยม
62053006539 นางสาวกรรณิกา รุ�งแจ�ง
62053006540 นางสาวอุษาพร จําปาตุม
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62053006541 นางสาวลลิตา มีสัตย�ธรรม
62053006542 นางสาวปรินทร จําปาทอง
62053006543 นายประเวศน� ละเอียด
62053006544 นางนุสสรี ทวีจันทร�
62053006545 นางสาวจิตินันท� ภานุพันธ�
62053006546 นางสาววิริญญ� เทพโยธา
62053006547 นายอิทธิพล ไชยรักษ�
62053006548 นายธวัชชัย ศิริเพ็ญ
62053006549 นางสาวกรวรรณ ยุติธรรม
62053006550 นางสาวจุไรรัตน� คุ�มเหลือ
62053006551 นางสาววีนัส ไทรย�อยแก�ว
62053006552 นายยติจรัส ป8ทมนาวิน
62053006553 นายวิฑูรย� ระดาบุตร
62053006554 นางสาวเกศมณี แสงคํา
62053006555 นายกิตติพร สีท�าว
62053006556 นายธนดล เจ�งวัฒนพงศ�
62053006557 นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดํารงกุล
62053006558 นางสาวสุดารัตน� โชติ
62053006559 นางสาวอุมาพร สุขยืด
62053006560 นางสุรีย� ทรัพย�ทวีศิริกุล
62053006561 นางสาวนราภรณ� สานตา
62053006562 นางสาววิลาวรรณ ขันสาคร
62053006563 นายสนธยา ค�อนสะอาด
62053006564 นางสาวกานต�รวี แก�วศรี
62053006565 นางสาวศศิประภา อุปชนม�
62053006566 นางสาวพุธิตา กีรติมงคลชัย
62053006567 นายจักรชัย บุญญะโน
62053006568 นางสาวอารียา ศรีธรรมนิตย�
62053006569 นายจิตวัต อรุณจักร
62053006570 นางสาวมันทนา แรงกสิวิทย�
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62053006571 นางสาวสุชัญญา แก�นพิทักษ�
62053006572 นายสัมพันธ� สังข�ทอง
62053006573 นางสาวอัญมณี เปลี่ยนโมฬี
62053006574 นายนริศ เกตุประสาท
62053006575 นายชาญชัย ยมใหม�
62053006576 นางสาวณัฎทรวิกา รางสาตร�
62053006577 นางสาวชุติมา อุดมพรสุข
62053006578 นางสาวรุจา อิทธิชัยเจริญ
62053006579 นายวิเชาว� มาแว�น
62053006580 นางสาววรรณดี หว�านพืช
62053006581 นางสาวสุวิมล มีชิน
62053006582 นางสาวชลิตตา ตันสิน
62053006583 นางสาวณัฏฐณิชา สีขาว
62053006584 นางสาวศิรดา กุญชรินทร�
62053006585 นางสาวพรศิริ ช�างฟอก
62053006586 นางสาวบุษรินทร� พลเพชร
62053006587 นางสาวอภิสรา ชัชวาลวุฒิกุล
62053006588 นางสาวสุภาวดี ลิ่มมังกูร
62053006589 นางสาวพัชรี พุ�มโพธ์ิทอง
62053006590 นายธนาวุฒิ แปกลาง
62053006591 นายกิตติกรณ� กองมงคล
62053006592 นายณัฐพงศ� ม่ันกําเนิด
62053006593 นายธีรนาฏ แซ�ต้ัง
62053006594 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนะวัน
62053006595 ว�าที่ร.ต.กาญจนรัตน� โกมารพิมพ�
62053006596 นางสาวพสุภากร ไกรโรจน�
62053006597 นายณัฐเดช ทองใหม�
62053006598 นายเกริกเกียรติ แก�วมี
62053006599 นายกล�าณรงค� สีสงกา
62053006600 นางสาวพิมลพร เกตุแก�ว
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62053006601 นางสาววาลิณี สมานวรศักด์ิ
62053006602 นายสุภศักด์ิ ชูจ�อน
62053006603 นายเอกอนันต� โปฎก
62053006604 นายอนุชา ด�วงปาน
62053006605 นายธาวิน เขจรเจิม
62053006606 นางสาวสุภาภรณ� สัมฤทธ์ิ
62053006607 นางสาวจิตรทิวา เจริญสุข
62053006608 นางสาวเจนจิรา กองถัน
62053006609 นายสุพจน� เดชเรือง
62053006610 นางสาวสุพัตรา ขาวเลิศ
62053006611 นางสาวณัฐวดี ไพศาลภูมิ
62053006612 นางสาวจันทกานต� วังสิงห�
62053006613 นายศักรินทร� งามประเสริฐ
62053006614 นายณัฐดนัย บุญมา
62053006615 นางสาววราทิพย� นวลมะ
62053006616 นางสาวยลดา ไชยรบ
62053006617 นางสาวรุ�งทราย กุนอก
62053006618 นายวันชนะ สุขแย�ม
62053006619 นางประภาพรรณ ศิลาพันธ�
62053006620 นางสาวบุษกร จุลกะสุทธ์ิ
62053006621 นายเกรียงไกร จันทร�สระคู
62053006622 นางเปรมมิกา สุมโนจิตราภรณ�
62053006623 นางสาวนวียา ทิพยางกูร
62053006624 นางสาวจุฑามาศ สมราช
62053006625 นางสาวอรญา สุโท
62053006626 นางสาวศุภนารี ม่ันคง
62053006627 นางสาวธนพร หนูนุ�ย
62053006628 นางสาวปLยนุช วาทิปประพันธ�
62053006629 นางสาวชุติมน พ่ึงฝ8Zง
62053006630 นายพงศกร เดชวิลัยพร
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62053006631 นายธนกร บุตรผ�อง
62053006632 นางสาวอมรรัตน� แย�มเอม
62053006633 นายวริศ บุญถึง
62053006634 นายรุจิภาส กาฬสุวรรณ
62053006635 นางสาวจุฬารัตน� โพธ์ิไกร
62053006636 นางสาวปนัดดา น�อยพานิช
62053006637 นางสาวกานดา บุญล้ํา
62053006638 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยมงคล
62053006639 นางสาวพรทิพย� กลิ่นบุบผา
62053006640 นางสาวณราธินี เข่ือนแก�ว
62053006641 นางสาวจารุวรรณ ทรัพย�บัวทอง
62053006642 นายสุพรรษ รัตนะ
62053006643 นายทัศนะ หนูทอง
62053006644 นางสาวมัณฑนา รอดคํา
62053006645 นายโชตินันท� สุขเจริญ
62053006646 นางสาวกานติมา ณรงค�
62053006647 นางสาวญาณิศา เข่ือนเชียงสา
62053006648 นางสาวกฤตยา กระทุ�มเขตร�
62053006649 นายณัฐกิจ บุญม�วง
62053006650 นายวนวรรษ พุดลา
62053006651 นางสาวพิมพ�วรา ยุกตานนท�
62053006652 นางสาวปานทิพย� อุทธา
62053006653 นางสาวเพรินทร� วงศ�พรม
62053006654 นางสาวกัลย�ฐญาญ� ศิริอัครธาดา
62053006655 นายณัฐพล ดลราศรี
62053006656 นางสาวฐาปนี เพ็ญสุข
62053006657 นางสาวศรัญญา จันทุมมา
62053006658 นายอรรถพล ราวงษ�
62053006659 นางสาวจันทิมา เหมือนทอง
62053006660 นางสาวสุภาวดี ก[าวินธ�
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62053006661 นางสาวสใบทิพย� เหลือสืบชาติ
62053006662 นายอนุวัตร ใจเที่ยง
62053006663 นางสาวภัทรานุช โคตะมา
62053006664 นางสาวอารียา เผ�าจัตุรัส
62053006665 นางสาวกัญญารัตน� ระวังชา
62053006666 นางสาวโชติกา สุขสมศรี
62053006667 นางสาวทิพวรรณ หน�อแก�ว
62053006668 นางสาววัยหวาน รัศมีแจ�ง
62053006669 นางสาวทิพไพบูรณ� สีหไกร
62053006670 นางสาววิไลทิพย� เศษคง
62053006671 นางสาวจีรฏิญา จันทร�อนันต�
62053006672 นางสาวปวีณา อุดมสิน
62053006673 นางสาวฐิตารีย� ภูงามเงิน
62053006674 นายธนภัทร พงษ�ธะนะ
62053006675 นางสาวสุรีรัตน� เงินอ�อน
62053006676 นางสาวสุวิภา แพ�งสัมฤทธ์ิ
62053006677 นางสาวเสาวลักษณ� นิลชัชวาลย�วงษ�
62053006678 นายธีระพงษ� ม่ันภักดี
62053006679 นางสาวรุ�งรัตน� องอาจ
62053006680 นางสาวสุณัฐพร มิตรประเสริฐ
62053006681 นายจารุธ เนียมบุญนํา
62053006682 นางสาววันเพ็ญ ผาฤพล
62053006683 นางสาวมธุรส สวนดอกไม�
62053006684 นางสาวรัตนภรณ� ภาคสุโพธ์ิ
62053006685 นางสาวพิมพ�ภิมาพร โพธ์ิศรี
62053006686 นางสาวชญาดา สุขสุภกิจ
62053006687 นางสาววรรณิสา โตบัวงาม
62053006688 นางสาวศิริวัฒนา มีเดช
62053006689 นางสาวทิพย�วรรณ ประวิงวงศ�
62053006690 นางสาวสโรชา อริยวิสุทธ์ิ
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62053006691 นางสาวศิรดา วิเศษศิริ
62053006692 นางสาวสุชาดา เอื้อเฟYVอสุข
62053006693 นายพัสกร รัตนรัตน�
62053006694 นางสาวสุจิตรา เก�าด�านจาก
62053006695 นางสาวรัตติยากร ศรีเดช
62053006696 นายกฤติภัทร� โหกลัด
62053006697 นางสาวสุธินันท� พันธ�ปLZน
62053006698 นางสาวณัฐภรณ� ภูมิสัตย�
62053006699 นายพีรณัฐ ทองมี
62053006700 นายทศพร อักษรนันทน�
62053006701 นางสาวกัลยา บุตรกระมล
62053006702 นางสาวสุนันท� จันทน�บุบผา
62053006703 นางสาววรรณิภา กุลศรี
62053006704 นายเนตรฤทธ์ิ ราตรีสุข
62053006705 นางสาวสุริยุ ใจเฉลา
62053006706 นางสาวณัฐธยาน� กําชัยสิทธิพล
62053006707 นางสาวเยาวพา จิตแม�น
62053006708 นางสาวนฤมล ลีสุวรรณ�
62053006709 นางสาวนพภา นุชวรีเมธ
62053006710 นางสาวนิยากรณ� สิทธิสาร
62053006711 นางสาวสาลินี ศรีทอง
62053006712 นางสาวแสงสุนีย� นาคอินทร�
62053006713 นายสหชัย บุญพุฒ
62053006714 นางสาวธิดารัตน� อภิบาลศรี
62053006715 นางสาวปLยนาฏ สุวรรณนิตย�
62053006716 นางสาวพร�อมพรรณ ทองพิทักษ�
62053006717 นางสาวณัฏติยา วรชิน
62053006718 นางสาววิมล บํารุงยา
62053006719 นางสาวณัฐธยา สาระคร
62053006720 นางสาวกมลทิพย� รัตนมงคล
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62053006721 นายวิทยา ทองบาน
62053006722 นายอาชาครินต� หงษ�ร�อน
62053006723 นางสาวทิพวรรณ ทิทา
62053006724 นางสาวเยาวเรศ ใจกลม
62053006725 นางสาวอัคกชญา รัตนวิจิตร
62053006726 นางสาวพิมพ�นิภา รู�อยู�
62053006727 นายธีรพงศ� แก�วดอนโหนด
62053006728 นางสาวยุวธิดา รอดอู[
62053006729 นางสาวกาญจนา จันทร�แสง
62053006730 นางสาวศิริพร พุทธวงค�
62053006731 นางสาวนิศาชล ศรีสุระ
62053006732 นางสาวนิติณัฐ เมฆลา
62053006733 นางสาววาสนา ประทุมโม
62053006734 นางสาวยุภา เนินนอก
62053006735 นางพัชราภรณ� เปXZยมดี
62053006736 นางสาวชิดชนก กันภัย
62053006737 นางสาวญาณี วงษ�ศรี
62053006738 นายธีนศักด์ิ นาใจแก�ว
62053006739 นางสาวภัทรลดา โพธิศรีทอง
62053006740 ว�าที่ร�อยตรีจงจิตร สุวรรณกระจ�าง
62053006741 นายภาคินัย แปQนไพศาล
62053006742 นางสาวแพรทิพย� เกษมสานต�
62053006743 นางสาวกมลชนก เจริญสุข
62053006744 นางนันทวรรณ นาทอง
62053006745 นางสาวณัฐญานันท� ธรรมวงศ�
62053006746 นางสาวธัญณี วาดี
62053006747 นายทนงศักด์ิ โมฆรัตน�
62053006748 นายรัชชานนท� มฤคานนท�
62053006749 นางสาวเสาวลักษณ� อุ�นมูล
62053006750 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทะสาร
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62053006751 นายสงกรานต� รัตนงาม
62053006752 นายเรวัฒน� เปXยบุญมี
62053006753 นางสาวศิริพร เขียงกุดเลาะ
62053006754 นายพงค�พัฒน� ปลอดกํา
62053006755 นางสาวหยาดน้ําค�าง สิงห�คํา
62053006756 นางสาวศิรินี เหลืองผดุง
62053006757 นางสาวอรทัย ก่ิงทอง
62053006758 นายเนตินัย ทิพย�วงษ�ทอง
62053006759 นายชนินทร� พลชิวา
62053006760 นางสาวจุฑารัตน� สุขคง
62053006761 นายอภิรักษ� อาจสถิตย�
62053006762 นางสาวมัลลิกา มะลิวันเครือ
62053006763 นางสาวชิสาภัชร� อธิวัฒน�ธนะภัค
62053006764 นางสาวธนภรณ� พาทีทิน
62053006765 นายนันทวัฒน� ประเสริฐศักด์ิ
62053006766 นายอภิรักษ� บุญมี
62053006767 นางสาวเจนจิรา หนูทอง
62053006768 นายรัฐเขต อิสโร
62053006769 นายดุลยรัตน� กันเดช
62053006770 นางสาวเพ็ญนภา เชียงแถว
62053006771 นางสาวสุภาวดี เกิดสมบูรณ�
62053006772 นายคณิน สดใส
62053006773 นางสาวสุขใจ บําเพ็ญ
62053006774 นางสาวฐิติมา จันทรชิต
62053006775 นางสาววิจิตรา นิลเดช
62053006776 นางสาวสุทธิดา อันสุข
62053006777 นายพงศ�พิช ประสาท
62053006778 นางสาวนิชาภา จันทร�บัว
62053006779 นางสาวนิศาชล ชูละออง
62053006780 นางสาวสุดที่รัก หม�าเซ็น
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62053006781 นางสาวกุลกันยา ทองดี
62053006782 นายอุเทน นามวงศ�
62053006783 นางสาวพิมชนก บุญสีมาศ
62053006784 นางสาวเสาวลักษณ� คําชัยวงค�
62053006785 นางสาวก�ามปู ขันคุ�ม
62053006786 นางสาวสิรินารถ หัตถประดิษฐ�
62053006787 นางสาวณัทธินาถ สุวรรณนาค
62053006788 นางสาวสุทธินาถ ยอดไม�งาม
62053006789 นางสาวมาลีณ สุรภาศิริกุล
62053006790 นางสาวภานุชนาถ โกมลมาลย�
62053006791 นางสาววาสิฏฐี มูลพิมพ�
62053006792 นางสาวอชิรญาณ� เสนพันธ�
62053006793 นายสิทธิกร สุริยะสกุลชัย
62053006794 นายศิริกรณ� เจียมวิจิตรกร
62053006795 นายบดินทร� อ่ําทอง
62053006796 นายพิธิวัฒน� อะทะพรม
62053006797 นางสาวกชมน วิชัยศร
62053006798 นางสาวกมลทิพย� ปานแม�น
62053006799 นางสาววาสนา วนาวิเศษศรี
62053006800 นางสาวภัสราภรณ� เจริญเมือง
62053006801 นายพิพัฒน� ศิรินาม
62053006802 นางสาวสุภาวดี อ�อนเกตุ
62053006803 นางสาวมณีกานต� ประภาโส
62053006804 นางสาวศิริยากร งอนมี
62053006805 นางสาวปรางค�ศิริณัฐ พรมฤทธ์ิ
62053006806 นางสาวศิริพร จิตไพบูลย�
62053006807 นางสาวจรรยา คนหม่ัน
62053006808 นางสาวปวีณา เซ่ียงไฮ�
62053006809 นางสาวรัตติยา ยอดอินทร�
62053006810 นางสาวพรรณิภา ยีหวังกอง
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62053006811 นายปLยพนธ� กลิ่นหอม
62053006812 นางสาวเนริสา วินิจสุวรรณ
62053006813 นางสาวเปรมฤทัย คมพุดซา
62053006814 นางสาวโสรัจ บุญประกอบ
62053006815 นางสาวกาญจนา ยาสุขศรี
62053006816 นางสาวสุธาสินี พิจารณ�
62053006817 นางสาวชยาภรณ� อัฐทวีลาภ
62053006818 นางสาวศรัญญารักษ� โตประยูร
62053006819 นางสาวจันทร�นภา สุวรรณ�
62053006820 นางสาวจริยา เกาะเกตุ
62053006821 นางสาวภัทรพร เพียรตา
62053006822 นางสาวพรพิรุณ โตจําศิลปT
62053006823 นางสาวจุฑารมย� หอมศิริ
62053006824 นายพินิชย� ศรีมีชัย
62053006825 นายอริย สันติสุขธรรม
62053006826 นายวรสรณ� สกลภิญโญ
62053006827 นางสาวประภัสสร ผลศิริ
62053006828 นายวรุตม� เลิศมงคล
62053006829 นางสาววชิรญา ใสนาม
62053006830 นางสาวเจนจิรา ประกอบผล
62053006831 นายพิสิฐ จันทร�กรี
62053006832 นางสาวกาญจนา ยะหัวฝาย
62053006833 นายป8ญญา เทพทับทิม
62053006834 นางสาวพนิตตา จันทับ
62053006835 นายดนุนัย เข็มกลัด
62053006836 นางสาวภัทรวรรณ สําอางค�ทรง
62053006837 นายกรรมการ โหราศาสตร�
62053006838 นางสาวกรวิภา แก�วฝ^าย
62053006839 นางสาวปภาวี ช�างเหล็ก
62053006840 นายวิทวัส จันทร�ตGะเครือ
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62053006841 นางสาวกนกวรรณ เชิดโฉม
62053006842 นายเอกพันธ� ประจําการ
62053006843 นางสาวคนึงนิจ ป8นทะ
62053006844 นายธีรดนย� ผลบุญ
62053006845 นางสาวสุริศา ศรีธรรมวง
62053006846 นางจุรีพร แดงหาญ
62053006847 นางสาวจิรวรรณ มงคลเจริญสิน
62053006848 นางสาวลักษมี ป8ถพี
62053006849 นางสาวโมทนา พิมพ�นอก
62053006850 นางสาวธาดารัตน� แก�วเรือง
62053006851 นางสาววรรณรัตน� จันทราช
62053006852 นางสาวอาทิตยา สมคําเพชร
62053006853 นางสาวภทรภรณ� โพธ์ิเกตุ
62053006854 นายศุภวัฒน� มุกสิกสวัสด์ิ
62053006855 นางสาวพฤกษา วันดี
62053006856 นายอภิชาติ แสงสว�าง
62053006857 นายบพิธ ตุลา
62053006858 นางสาวปานทิพย� อินป8Uนแก�ว
62053006859 นางสาวปณิตา ชํานาญชล
62053006860 นางสาวรุ�งนภา เพ็นโสพา
62053006861 นายศิวะ อยู�หาญ
62053006862 นางสาววรรณวิภา รอดเขียว
62053006863 นางสาวสุนิสา บุญเดช
62053006864 นางสาวฏิยนัชร จุติ
62053006865 นางสาวอภัสราภรณ� โสมสัย
62053006866 นางสาวเสาวลักษณ� พิบูลย�
62053006867 นางสาวนุสรา ขาวเนียม
62053006868 นางสาวรัชนก คนขยัน
62053006869 นายกีรติ แสงโสมแจ�ม
62053006870 นางสาวอรุโณทัย บัวทอง
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62053006871 นางสาวบรรณฑรวรรณ คงวัดใหม�
62053006872 นางสาวจินตนา ลําพาย
62053006873 นายเอกวรินทร� เรืองรัตน�กูล
62053006874 นายสุทิน อินทร�โท�โล�
62053006875 นางสาวชลาลัย พรมมีเดช
62053006876 นางสาวสุภาวดี ศรีพรม
62053006877 นางสาวกรนิกา ชื่นชม
62053006878 นายเอกพงษ� เป�นสุขเหลือ
62053006879 นางสาวณัฐวดี สุขแก�ว
62053006880 นางสาวเกตุมณี สาคําดวง
62053006881 นายจิรพนธ� ส�งศรี
62053006882 นายกิตติธัช ต�อน�อย
62053006883 นางสาวจุฑามาศ อินทร�รุกขา
62053006884 นางสาวทิราภรณ� กนกฉันท�
62053006885 นางสาวทัศนีย� รังใส
62053006886 นางสาวณัชธ�เมมิน เสง่ียมอุดม
62053006887 นางสาวกรรณิการ� วรรธนเจริญลาภ
62053006888 นายไพศาล กําทอง
62053006889 นางสาวจันทิมา สุวรรณรัตน�
62053006890 นางสาวจุตินาถ นาคสนธ์ิ
62053006891 นางสาวปารีณา ลัดลอด
62053006892 นายวรวุฒิ ทิพศรีราช
62053006893 นางสาวอุบลรัตน� พวงงาม
62053006894 นางสาวฉัตรฑริกา แก�วสีงาม
62053006895 นางสาวธนิกานต� โศภาพิพัฒนวงศ�
62053006896 นางสาวกานดา สําราญมาก
62053006897 นายจักรภัสร� บุญรัตนบัณฑิต
62053006898 นางสาวปานวาด แสงสุระ
62053006899 นางสาวกัลยาณี จุกจันทร�
62053006900 นายชนาธิป สมบัติ
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62053006901 นางสาวสุรัญญา นพแจ�ม
62053006902 นางสาวภัทรภร นาประเสริฐ
62053006903 นางสาวสุภานน ดวงกมล
62053006904 นายเศรษฐศักด์ิ รื่นเวช
62053006905 นายอัครชัย ภิลัยวรรณ
62053006906 นางสาวปภัสรา บุญกลั่น
62053006907 นางสาวฉัตรทริกา เพชรกําเนิด
62053006908 นายวิทวัส เท็นผม
62053006909 นายพูนศักด์ิ แย�มกรานต�
62053006910 นางสาวกนกพร เหล�าจันทร�
62053006911 นางสาวนิธิมา ฉ่ัวสกุล
62053006912 นายวชิรวิทย� บุญผล
62053006913 นางสาวมัลลิกา ภูโอบ
62053006914 นายกรวิชญ� เย็นจิตต�
62053006915 นางสาวจริยา ศรีเชียงสา
62053006916 นางสาวสุรภี จินตนา
62053006917 นางสาววันดี วงค�ลาศ
62053006918 นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
62053006919 นางสาวกันยารัตน� จงบริบูรณ�
62053006920 นางสาวทยิดา ดุลย�ขุนทด
62053006921 นางสาวกันยกร ป8Vนวงศ�
62053006922 นายศตวรรษพงษ� พุดสี
62053006923 นายชลธิศ สีลาพันธ�
62053006924 นายอัศวิน จินา
62053006925 นางสาวกนกวรรณ กาทู
62053006926 นางสาววนิดา อินศร
62053006927 นางสาวณัฐธิชา รําพึงกิจ
62053006928 นายธนะวัฒน� ก[องแก�ว
62053006929 นางสาวเพ็ญนภา นิลเขียว
62053006930 นางสาวสุพรรษา โปดํา
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62053006931 นายนิธิภัทร� แสงพลโรจน�
62053006932 นายณพล เพชรดําดี
62053006933 นางสาวศิริรัตน� โรจนนาวิน
62053006934 นางสาวอรพิน จันทะพิมพ�
62053006935 นางสาวปณยา สุภิตาภรณ�
62053006936 นายเทวา สําโรงลุน
62053006937 นางสาวกวิตาภรณ� บุญมี
62053006938 นางสาวกนกวรรณ แก�ววิเศษ
62053006939 นายพรหมพัฒน� ประกายเกียรติ
62053006940 นางสาวนุตประวีณ� เทียนปรุ
62053006941 นางสาวกริยากร อรรคโสภา
62053006942 นางสาวธนิษฐา มีป8ญญา
62053006943 นางสาวฐิติมาพร เปXZยมทอง
62053006944 นางสาวอาจารีย� มณีมา
62053006945 นายมงคล บุญทศ
62053006946 นางสาวเปรมกมล นวลสนิท
62053006947 นางสาวซากียะห� บาหา
62053006948 นางสาวเพชรหทัย จันทร�สุข
62053006949 นางสาวพิชญา จันทะสิงห�
62053006950 นางสาววิลาวัลย� สุขร�วม
62053006951 นายพิพัฒน� วุฒิชัยธนากร
62053006952 นายเจนวิทย� มาลาศรี
62053006953 นายพนัส โคตรสงคราม
62053006954 นางสาวดานิกา บําเพ็ญพงษ�
62053006955 นางสาววาทกร มาศรีสุข
62053006956 นางสาวพนิดา จําหมาย
62053006957 นางสาวพิชณาพร คุปตธรรม
62053006958 นางสาวอรวัลย� สุนทรอําพล
62053006959 นางสาววิรยา คชพงษ�
62053006960 นายเทพพิทักษ� หันกลาง
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62053006961 นางสาวพรทิพย� จําจด
62053006962 นายพิจิตชัย ทองจรัส
62053006963 นางสาวบุษบา เดชะ
62053006964 นายณัฐชนน สะมะโน
62053006965 นายชีวพล วัฒนะกิจ
62053006966 นางสาวณัฐชยา วัชรธาราพงศ�
62053006967 นางสาวกวีวรรณ ผิวดํา
62053006968 นายวรพร ศรีสมัย
62053006969 นางสาวปLยะพร สุขสุโชติ
62053006970 นางสาวพีรภาว� ชาวนา
62053006971 นางสาวณปภา พัฒนมงคล
62053006972 นางสาวสุวิชญา ฉายพงษ�
62053006973 นางสาวณัฐธิดา คําก�อน
62053006974 นางสาวอัญชลี สุมะโน
62053006975 นางสาวศรันยา ชมเชย
62053006976 นางสาวธารธิดา นามวงษ�
62053006977 นางตวงจรินทร� ดํารงสันติธรรม
62053006978 นายสุภชัย สุปLงคลัด
62053006979 นางสาวมินตรา มายา
62053006980 นางสาวภาวิดา ตาลอําไพ
62053006981 นายธนกร อินทร�ประเสริฐ
62053006982 นางสาวอัญติมา มะโหฐาน
62053006983 นายสมพงษ� สายทองมาตร�
62053006984 นางสาวชฎาพร ผ�องสนาม
62053006985 นายณัฐพล โพธิกุล
62053006986 นายวรมัน ประนินทา
62053006987 นางสาวกาญดามณี มูฮําหมัด
62053006988 นางสาวลักษมณ สงวนพันธุ�
62053006989 นางสาวกนกวรรณ นึกสม
62053006990 นายสฤษด์ิเดช วรรณประเสริฐ
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62053006991 นายวิทยา สีงาม
62053006992 นายฉัตรดนัย ลีละเกียรติ
62053006993 นายเกรียงไกร เขียวป8ญญา
62053006994 นายธนพันธุ� วุธยากร
62053006995 นางสาวจิราพร จักรวาฬนรสิงห�
62053006996 นางรัตนา สุดวิเศษ
62053006997 นางสาวจันทร�เพ็ญ อําภาวงษ�
62053006998 นางสาวพิมพิไล นวลกลาง
62053006999 นางสาวธารินท� แลGะหลGะ
62053007000 นางสาวรัตติยาพร แทนหลาบ
62053007001 นายอดิศักด์ิ บินล�าเตGะ
62053007002 นายวรศักด์ิ จิตวงศ�
62053007003 นางสาวแก�วนภา ชินวงค�
62053007004 นางสาวมลุรีย� ทะชัยวงศ�
62053007005 นางสาวปนัดดา ป8ญญาพูนผล
62053007006 นางสาวเรวดี ศรีอําภา
62053007007 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีสุข
62053007008 นางสาวพรเมษา คนชม
62053007009 นายกฤษฎา บุหลัน
62053007010 นางสาวปLยพร สุขย่ิง
62053007011 นายอชิระ โสธรรมมงคล
62053007012 นายเฉลิมพล สงวนพงษ�
62053007013 นางสาวอาทิตยา เกิมขุนทด
62053007014 นายจิรเมธ หมู�คํา
62053007015 นายสุทธิพันธุ� จันทมา
62053007016 นางสาวณัฐพิมล ดงเขตต�
62053007017 นางสาวเกศรา ไกล�กลาง
62053007018 นายประวิทย� แจ�มเจริญ
62053007019 นายตะวัน เผือกม่ังมี
62053007020 นางสาวลลิตา เพ็ชรทะเล
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62053007021 นายจารุเดช จอมเดช
62053007022 นางสาวจิรนันท� พาที
62053007023 นางสาวอารียา คงเพชรศักด์ิ
62053007024 นางฐิฏิวรรณ สะกีพันธ�
62053007025 นายสุขุม วงศ�ล�อมนิล
62053007026 นางสาวสุดารัตน� อภิบาลศรี
62053007027 นางสาวอนุสรา จ่ันกลาง
62053007028 นางสาวประภากร หางสลัด
62053007029 นางสาวศิริรัตน� เรืองรัมย�
62053007030 นางสาวนพพร โพธ์ิพฤกษ�
62053007031 นายอัครชัย พละดล
62053007032 นางสาวนิตยา ป8ญญาวงศ�
62053007033 นายกฤษณะ พูลศิริ
62053007034 นายกันทรากร คําหอมกุล
62053007035 นางสาวป8ทมา พลรบ
62053007036 นายฉัตรชัย แก�วยาศรี
62053007037 นางสาวรุจิเรศ ผุดผ�อง
62053007038 นางสาวพรพรรณ เชิดผล
62053007039 นายวัชระ สะบก
62053007040 นางสาวสุภัคชญา ทองห�อ
62053007041 นางสาวบุษยมาศ ค้ิวสถาพร
62053007042 นางสาวศศิวิมล สีสองสี
62053007043 นางสาวอรวรรณ ผูกดวง
62053007044 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็งกุน
62053007045 นายอภิสิทธ์ิ เสร็จกิจ
62053007046 นายณัฐพงศ� วงษ�พานิชย�
62053007047 นางสาวปนัดดา บุญม่ัน
62053007048 นายสันติชัย บัวปQอม
62053007049 นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร
62053007050 นางสาวนัฐกานต� เกียรติศรีวงศ�
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62053007051 นายพงศ�ธเนศ ไหมใจดี
62053007052 นายตัง คุณแก�ว
62053007053 นางสาวกมลชนก ศิริพรทุม
62053007054 นางสาวณัฐิดา บุญแย�ม
62053007055 นางสาวทวินันท� ประสิทธ์ินอก
62053007056 นางสาวสายน้ําผึ้ง กลิ่นสาย
62053007057 นางสาววราพร พลศรี
62053007058 นางสาวรุ�งนภา ไทยเจริญ
62053007059 นายสุภวัทน� จิตจันทร�
62053007060 นายธิภากร นาทองทิพย�
62053007061 นางสาวสุณิสา ไก�แก�ว
62053007062 นายสุขวิช โพธ์ิศรีลอย
62053007063 นางสาววัชราภรณ� มะโนเนือง
62053007064 นางสาวรุ�งพิรุณ เข่ือนรอบ
62053007065 นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
62053007066 นางสาวศุภิสรา เรืองเดชา
62053007067 นางสาวรจนา กองศรี
62053007068 นางสาวนิสากร แพทย�รัตน�
62053007069 นางสาววิไลรัตน� สันทาลุนัย
62053007070 นางสาวอารยา ยอดโอวาท
62053007071 ว�าที่รตหญิงกรรณิการ� พร�อมเพรียง
62053007072 นางสาวสุชาดา พงษ�สวัสด์ิ
62053007073 นางสาวปLยธิดา คําจันทร�
62053007074 นายปLติพัฒน� วงศ�ประสิทธ์ิ
62053007075 นางสาวจรรยา วัฒนารถ
62053007076 นางสาวอนัญญา ศักดิราชไพจิตร
62053007077 นางสาวป8ทติยาพร ผ�องมณี
62053007078 นายจิรวัฒน� มุสิกะพันธ�
62053007079 นายศราวุฒิ อาภรณ�
62053007080 นางสาวรุ�งลัดดา เครือวรรณ
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62053007081 นางสาวอรวรรณ น�อยจัตุรัส
62053007082 นางสาวอนงค�นาถ เสมาเพชร
62053007083 นายเจตน� สุทธิมาลย�
62053007084 นายศุภกรานต� ทัพภะเวส
62053007085 นางสาวพรชนก พินทรัพย�
62053007086 นางสาวสิรานี แตงอ�อน
62053007087 นายศรชัย เกาะแก�ว
62053007088 นางสาวศศิธร ปLZนดอนทอง
62053007089 นางสาวจุฑาทิตพ� โรจน�สุวรรณชัย
62053007090 นางสาวสพิชญ�ชญา ธาราภิบาล
62053007091 นางสาวรพีพรรณ คําหอม
62053007092 นางสาวกันฑนันท� ชัยยะ
62053007093 นางสาวพัชรินทร หินจันทร�
62053007094 นายณัฐกิตต์ิ สุกใส
62053007095 นางสาวสุภาพร สอนสมนึก
62053007096 นางสาวปวัณรัตน� ศรอินทร�
62053007097 นายชินดนัย คํามูล
62053007098 นายจักรพันธ� สัตนาวุฒิ
62053007099 นางสาวแพรนรินทร� อุดม
62053007100 นายวิษณุ นาชัยสินธ�
62053007101 นางสาวกาญจนา เศิกศิริ
62053007102 นางสาวนันทกร โนลี
62053007103 นางสาวภาวิณี เมืองสิทธ์ิ
62053007104 นางสาวชัญญา แผ�วสูงเนิน
62053007105 นางสาวสกุลรัตน� สุริยะวงศ�
62053007106 นางสาวปLยะวรรณ ยอดออน
62053007107 นางสาวธัญญารัตน� เนื้อทอง
62053007108 นายธีรภัทร ศรีคุณ
62053007109 นางสาวนุศรา จันทะคาม
62053007110 นางสาวกมลวรรณ อินตGะ
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62053007111 นายภิเศก ภัทรเวสารัช
62053007112 นางสาวมณีเนตร ก�อนใจ
62053007113 นางสาวจุรีมาศ แก�ววินัด
62053007114 นางสาวน้ําเพชร แสนมณี
62053007115 นางสาวธมลวรรณ อิศฤงคาร
62053007116 นางสาวนวรัตน� พรหมพิจารณ�
62053007117 นางสาวณัฐกานต� ศรีเมือง
62053007118 นางสาวเบญจวรรณ เพ็งศิลปT
62053007119 นายพงศธร โพไทร
62053007120 นางสาวอุษณีย� เพ็งแจ�ม
62053007121 นายธรรมนูญ มานัสพิพัฒ
62053007122 นายภูสมิง ศรีโสภา
62053007123 นางสาวพรนิภา ดิษจํารัส
62053007124 นายชยกรณ� ประทุมแก�ว
62053007125 นางสาวสุจิตรา ฐานวิเศษ
62053007126 นางสาววรรณิภา คํามี
62053007127 นางสาวอ�อยใจ บุบผาสุข
62053007128 นางสาววรกมล อุทัยเรืองวงศ�
62053007129 นางสาวโยธกา ฟYVนตน
62053007130 นายพงศธร เดชธรรม
62053007131 นางสาวขวัญชนก ปLZนรัมย�
62053007132 นางสาวศิริรัตน� เขียวอ�อน
62053007133 นางสาวนพรัตน� จินตนา
62053007134 นางสาวมนิศา อรชร
62053007135 นายสร�างสรรค� ศรีมันตะ
62053007136 นางสาวสรวงสุดา ถังมณี
62053007137 นางสาววาสนา แสนสนิท
62053007138 นายอรุณ พวงบุญชู
62053007139 นางสาวโสภิตา ชูศรีหรัญ
62053007140 นายธีรชัย ภูพนาสวัสด์ิ
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62053007141 นางสาวกฤตยา เตจGะวงค�
62053007142 นายทวีศักด์ิ สนิ
62053007143 นางสาวป8สณีย� จิรัฐวุฒินันต�
62053007144 นางสาวขนิษฐา แก�นจันทร�
62053007145 นางสาวเกตราภรณ� ทองถม
62053007146 นางสาวธนากาญจน� แน�นหนา
62053007147 นางสาวนันทวัน สมสวัสด์ิ
62053007148 นางสาววิลาวัลย� คืดนอก
62053007149 นางสาวเกวลิน ทองทิพย�เนตร
62053007150 นายศุภนนท� พยัคฆ�ทอง
62053007151 นางสาวณัฐณิชา ศิลาอาศน�
62053007152 นายทศพล รุ�งลอย
62053007153 นายกิตติพงษ� ประจงกิจ
62053007154 นางสาวจริญญา โคตรวงษา
62053007155 นางสาวชยาภรณ� บุตรพิชัย
62053007156 นางสาวปรีดาวรรณ ภัทรวิวัฒน�
62053007157 นายนันธวัช ชูทอง
62053007158 นายกิตติพศ กาฬภักดี
62053007159 นางสาวรัตนา ระหาร
62053007160 นางสาวภัทรธีญา อินทรโชติ
62053007161 นายพัฒนศักด์ิ ดงยางวัน
62053007162 นางสาวณัฐกฤตา อุดมผล
62053007163 นางสาวเจนจิรา ขวัญตา
62053007164 นางสาวชนิมา เบ�าเผิ้ง
62053007165 นางสาวพรนิภา เนาว�ใหม�
62053007166 นางธัญทิพย� ทองประไพพักตร�
62053007167 นางสาวกวิสรา ศรนุวัตร�
62053007168 นายกฤษฎางค� ถาน�อย
62053007169 นางสาวสุรีฉาย นิยมสุข
62053007170 นางสาวภัทชีญา อ�นไข�

หน�า 239 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053007171 นางสาวกนกวรรณ ชอบธรรม
62053007172 นางสาวกันยารัตน� อุทธวัง
62053007173 นางสาวนันทวัน หลายทอง
62053007174 นางสาวพัชญา นามวิชา
62053007175 นายวงศพัทธ� คงธรรม
62053007176 นายอุเทน จันทร�สุข
62053007177 นางสาวสิริกาญจน� นุริตมนต�
62053007178 นางสาวปฏินญา เอกพิมพ�
62053007179 นางสาวฐิติวรดา สําเภา
62053007180 นายอาทิตย� อุทัยฉาย
62053007181 นางสาวอรอนงค� เฮ�าประมงค�
62053007182 นายพงษ�พัฒน� ทวีวัฒน�
62053007183 นายอนุมาศ จูแจ�ม
62053007184 นางสาวอรพร สอนเถ่ือน
62053007185 นางสาวณภัค เพชรวิสัย
62053007186 นางสาวอัญชนาพร บุญต�าย
62053007187 นางสาวฐิติลักษมณ� ผดุงเกษมคง
62053007188 นางสาวณัฐวดี ฟูเจริญไพบูลย�
62053007189 นายจักรธาร โชคธงทองทวี
62053007190 นางสาวทัศนีภรณ� คนซ่ือ
62053007191 นางสาววริศรา ตันติวรานุรักษ�
62053007192 นางสาวจิณณภัค เอมอ�อน
62053007193 นางสาวเนตรนภา จันทขันธ�
62053007194 นางสาวสุธาสินี ศิริโภคา
62053007195 นางสาวนิภาวรรณ ช�างกรุด
62053007196 นางปLยธิดา จวงไธสง
62053007197 นางสาวอรวรรณ บุญมี
62053007198 นางสาวสุณัฐชา เสมอภาค
62053007199 นางสาวศิโรธร ผาสุข
62053007200 นางสาวจิราพร สําราญ
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62053007201 นางสาวพิชชาอร ศิรินามมนตรี
62053007202 นางสาวสุพรรษา สง�างาม
62053007203 นางสาวอังคณา จันทรยุคล
62053007204 นางมยุรา นฤมล
62053007205 นางสาวเสาวลักษณ� สร�อยดอกไม�
62053007206 นางสาวณัฐกุล บุตรโสธรกุล
62053007207 นางสาวน้ําทิพย� ตุ�ยสา
62053007208 นางสาวอรวรรณ นาคทอง
62053007209 นางเมาะพนารัตน� พงษ�สวัสด์ิ
62053007210 นายนัฐวุฒิ ศรีสุข
62053007211 นางสาวนิรชา อินโพธ์ิ
62053007212 นายอภิสร แท�นพิทักษ�
62053007213 นางสาวปราณวิจิตร รักษาทรัพย�
62053007214 นายฉัตรชัย นาคกระแสร�
62053007215 นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
62053007216 นายรัฐพล สังขมณี
62053007217 นางสาวสุภาวดี สายกระสุน
62053007218 นางสาวจันทร�จิรา บุญจันทร�
62053007219 นางสาวชญามัย แว�นฉิม
62053007220 นายอภินันท� ศรีมุกด�
62053007221 นายอัครเดช จันทคุป
62053007222 นางสาวกุสุมา มานโสม
62053007223 นางจุฑารัตน� ในแก�ว
62053007224 นางสาวณัฐชนก กิติกร
62053007225 นายทรงวิทย� ผลพุฒ
62053007226 นางสาวธวัลรัตน� ภุมมาลา
62053007227 นางสาวสุชัญญา สุจีรกุลไกร
62053007228 นางทิพย�วิภา พงษ�สวัสด์ิ
62053007229 นางสาวสายชล จันทร�หา
62053007230 นายมงคล พุดละ
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62053007231 นางสาวจิตราภรณ� อําไพ
62053007232 นายณัฐชนน ศรีจันทรา
62053007233 นางสาวมุนากรรณ ฝอยหิรัญ
62053007234 สิบเอกภิระพงศ� สุขไสย
62053007235 นางสาวณัฐกานต� จัตุกูล
62053007236 นางสาวพิมพ�ขวัญ เอกกิตติวงษ�
62053007237 นางสาวจิตตพัฒน� จิตบุณย�กุลธร
62053007238 นางสาวดางพร กรรณเจียกจร
62053007239 นายวิทยา ดวงดี
62053007240 นางสาวนครา วงษ�สนิท
62053007241 นางสาวอริสา รองคําภีร�
62053007242 นางสาวศิริภัทร� รุ�งเรืองสินงาม
62053007243 นางสาวณัฐศิริ เชาว�วิวัฒนากุล
62053007244 นางสาวศศิกานต� สุวรรณสําริด
62053007245 นางสาวปวีณา ห�อยกรุด
62053007246 นางสาวปรียานันท� หม่ันแสวง
62053007247 นางสาวจินตนา ทวีทรัพย�พานิช
62053007248 นางสาวภาวิณี แก�วสุข
62053007249 นางสาวคนึงนิตย� สิทธิโน
62053007250 นางสาวกฤติกา สุภารัตน�
62053007251 นางสาวราตรี ต้ังประเสริฐพงศ�
62053007252 นางสาวธนัญภรณ� ราชทิพย�
62053007253 นางสาวพรปวีณ� พิชญ�ภูมิสกุล
62053007254 นายทวิวัส แสงมณี
62053007255 นางสาวสุจินันท� ทรัพย�สินพันธุ�
62053007256 นางสาวสินีนาฎ ไชยยศ
62053007257 นางสาวป8ทมาวรรณ กุดพรมมา
62053007258 นายอนุวัฒน� วงษ�ศรี
62053007259 นางสาวชุลีรัตน� สุธากุณ
62053007260 นางสาววิลาวัณย� ญาติพิบูลย�
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62053007261 นางสาวพุธติยา มังกรแก�ว
62053007262 นางสาวพรพรรณ อธิธรรม
62053007263 นางสาวมณฑิรา สุภารักษ�
62053007264 นางสาวประพาฬรัศมี สุนทรนนท�
62053007265 นางสาวเบญจพร นะรา
62053007266 นางสาวเสาวลักษณ� คําเพ็ชร
62053007267 นางสาวนฤมล เกตุแย�ม
62053007268 นางสาวธนาภรณ� แก�วหาญ
62053007269 นางสาวบัวแก�ว สําเนียงหวาน
62053007270 นางสาวสราทิพย� รัตกิจนากร
62053007271 นางสาวจิตตานันท� เชิดชัย
62053007272 นางสาวพิมพ�ทิพย� ทิพย�บรรจง
62053007273 นางสาวสันสุนีย� คําศรี
62053007274 นางสาวสกุลตรา แสนป8ญญา
62053007275 นางสาวปริมประภา นกศรี
62053007276 นางสาวสุพัตดา ดวงดูสัน
62053007277 นางสาวสุคนธ� จิบจันทร�
62053007278 นายวันชัย เจริญพิพิธพรชัย
62053007279 นางสาวศิริพร พงศ�พิชญา
62053007280 นางสาวชัญญา อ�อนทอง
62053007281 นางสาวมลจิรา คุ�มครอง
62053007282 นางสาวภัทรานิษฐ� สุดเจริญ
62053007283 นางสาวเอื้อมพร ก�อศิริมงคลชัย
62053007284 นายทัตพงศ� ร�มเกตุ
62053007285 นางสาววลีพร มงคลแก�ว
62053007286 นางสาวกมลทิพย� ศรีทอง
62053007287 นางสาวธัญพิชชา สกุลแก�ว
62053007288 นายอภิสิทธ์ิ กาบแก�ว
62053007289 นางสาวรัตนาพร ศรีคําแซง
62053007290 นางสาวศรัญญา โตสงคราม
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62053007291 นางสาวชมพูนิกข� สุก�อน
62053007292 นางสาวฉัณท�หทัย เหนียนเฉลย
62053007293 นายบัญชา แปQนโพธ์ิ
62053007294 นางสาวชัชรียา จันทร�วงค�
62053007295 นางสาวศิริพร ใหมทอง
62053007296 นายณัฐวัฒน� เรืองดิษฐ�
62053007297 นางสาวรุ�งรัศมี คําภีละ
62053007298 นางสาวศกลรัตน� ระบอบ
62053007299 นางสาวจุฑาลักษณ� กะปุระ
62053007300 นางสาวธัญญลักษณ� ตันประเสริฐ
62053007301 นางสาวอาภาภรณ� ศรีชลายนต�
62053007302 นายทิวัตถ� โสละมัค
62053007303 นางสาวรัชนีกร ธิสงค�
62053007304 นางสาวระพีพร มีหวัง
62053007305 นางสาวพิมนิภา ศรีจันทร�
62053007306 นางสาวกานดา พยุงดี
62053007307 นางสาวศิริรัตน� ล�วนหิรัญ
62053007308 นางสาววรัญญา ชัยภิบาล
62053007309 นางสาวนัฐญา ศรีสองเมือง
62053007310 นางสาวชฎาพร อภิเนตร
62053007311 นายวีระศักด์ิ แพนลา
62053007312 นางสาวปวิตรา บุตรวงษ�
62053007313 นางสาวณัฐริกา ทิพย�มงคล
62053007314 นางสาวภาวินี บุญแก�ว
62053007315 นางสาวอภิชยา ประเสริฐ
62053007316 นางสาวเมธินี สงทอง
62053007317 นางสาวศิวลี กิติธนานุวัฒน�
62053007318 นางสาวพรหมภัสสร สุวรรณศรี
62053007319 นางสาวกนกวรรณ ระจิตดํารงค�
62053007320 นางสาวชญานิศา โท�นพราม

หน�า 244 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053007321 นางสาวศิลาวรรณ ดีดวงพันธ�
62053007322 นางสาวจิณณรัตน� ตามภักดีพานิชย�
62053007323 นางสาวนันทนา ประชานิมิตชีวิน
62053007324 นางซารีฟะ มะยายอ
62053007325 นายธีรัตม� ศรีเกตุ
62053007326 นางสาวนิศาชล อินทะวงศ�
62053007327 นางสาวอภิชญา เปQาบุญปรุง
62053007328 นางสาววนิดา นะกุลรัมย�
62053007329 นางสาวอังศุมา สังข�วงษ�
62053007330 นางสาววิไลลักษณ� แสงดาว
62053007331 นายสิริชล คามีศักด์ิ
62053007332 นางสาวกมลรัตน� ปรีชา
62053007333 นางสาวเยาวลักษณ� วิลาวรรณ
62053007334 นางสาวศศิธร ยะฝา
62053007335 นางสาวเมย�รินธ� จิโรชนามรักษา
62053007336 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�ศิริ
62053007337 นางสาววารุณี เกตุวัตถา
62053007338 นายกีรติกร แสงธํารง
62053007339 นายสุรพงษ� ใฝ^สิริเลิศ
62053007340 นางสาวไอยรดา สีเขียว
62053007341 นายนิธิ บุพทักษิณ
62053007342 นางสาวชุลีรัตน� ม่ันเหมาะ
62053007343 นายวีระชัย เจริญสมบัติ
62053007344 นางสาวอริสา ดําเนินงาม
62053007345 นางสาวกัญญารัตน� ธาราศักด์ิ
62053007346 นายเมธา วิศรียา
62053007347 นางสาวพรพิมล พยายาม
62053007348 นางสาวนริศรา โกสิน
62053007349 นางสาวธารวิมล ทุนดี
62053007350 นางสาวรุจิรา ศรีวิเศษ
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62053007351 นางสาวเบญญาทิพย� ป8ญญาหาร
62053007352 นายลภัส ปางวัชรากร
62053007353 นางสาวโยฐกา พรมแพร
62053007354 นายนพณัฐ หอมสุวรรณ
62053007355 นางสาวจิรฐา คีรีรัตน�
62053007356 นางสาวกนกวรรณ ทับแก�ว
62053007357 นางสาวนันท�ชญาน� ต. ตระกูล
62053007358 นางสาวปภาวดี ดอนทราย
62053007359 นางสาวอารยา โยคาพจร
62053007360 นางสาวชรินทรา อาจมาลา
62053007361 นายสัณหภาส สมนาม
62053007362 นางสาวเสาวเพ็ญ อ�อนชื่นจิตร
62053007363 นางสาวนัทฐินี ขันทะเสน
62053007364 นางสาวผกามาศ จันทรภักดี
62053007365 นางสาวมินตรา ตากมัจฉา
62053007366 นายชัยวัฒน� สุทธการ
62053007367 นางสาวเมธาพร ใจม่ัน
62053007368 นางสาวจิราพร นาคปฐม
62053007369 นางสาวอนุสรา ภูเขียว
62053007370 นางสาวธันยมัย สิริกิจ
62053007371 นางสาวเวณิกา ยอดพิลา
62053007372 นางสาวยุทธพร ดวงจินดา
62053007373 นายมารุต ทีดี
62053007374 นางสาวพิมณภา ไชยแก�ว
62053007375 นางสาววรรณวิไล ใจหาญ
62053007376 นางสาวพัชยา แก�นโชติกุล
62053007377 นางสาวสุภาวดี พานหาญ
62053007378 นายกันยา ฝQายขาว
62053007379 นางสาวกันยารัตน� แสนบุตร
62053007380 นายกฤตพัส สวัสดี
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62053007381 นางสาวณัฐธิดา ตGะเวียง
62053007382 นางสาวปาริชาติ นุตาลัย
62053007383 นางสาวเสาวลักษณ� ภูมิพันธ�
62053007384 นายวุฒิภัทร จตุเทน
62053007385 นางสาวเกวลี มากด�าน
62053007386 นางสาวสูรียานี บูละ
62053007387 นางสาววิสาขา อาชาฤทธ์ิ
62053007388 นายมารุต สุขจิต
62053007389 นางสาวปภัชญา พาวะพรม
62053007390 นายฐาปนรักษ� นิลเพชร
62053007391 นางสาวกัญญา ราลี
62053007392 นางสาวรดา เติมสวัสด์ิ
62053007393 นางสาวกมลชนก ดอนอ�อนเบ�า
62053007394 นางสาวกนกกร วงเวียน
62053007395 นายศุภมิตร เตชะอําไพ
62053007396 จ�าเอกพงศธร หม่ืนสาย
62053007397 นางสาวมัตติกา ทัศน�จันดา
62053007398 นางสาวศิริภา คํามูล
62053007399 นางสาวดวงพร เปรมานนท�
62053007400 นายพันแสง มีชัย
62053007401 นางสาวอชิรญาณ� มุลเมืองแสน
62053007402 นางสาวกุลธิดา โคตรสมบัติ
62053007403 นางสาวธัญวรัตน� ชมภู
62053007404 นายอมรินทร� บุษวณากุล
62053007405 นางสาวสายชล เพชรผึ้ง
62053007406 นายณัฐพล ตGะพันธ�
62053007407 นายวิศรุต ธรรมสอน
62053007408 นางสาวปวันรัตน� ผจญศิลปT
62053007409 นางสาวสายรุ�ง รัตนะ
62053007410 นางสาวรสสุคนธ� แสนปุชุม
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62053007411 นางสาวพจนาถ เกิดอรุณเดช
62053007412 นายศตวัฒน� สามิบัติ
62053007413 นางสาวเบญจวรรณ ชาญประเสิรฐ
62053007414 นายนันทพล เขียวประกอบ
62053007415 นางสาวประภาพร ศรีสัมฤทธ์ิ
62053007416 นายธนภัทร รักการค�า
62053007417 นางสาวดวงกมล วงศ�เมือง
62053007418 นายศราวุธ สว�างศรี
62053007419 นายเรืองศิลปT กิจพิทักษ�
62053007420 นายสมรักษ� วีระสัย
62053007421 นางสาวกนกวรรณ ปาประศักด์ิ
62053007422 นางสาวธารารัตน� หวานเสนาะ
62053007423 นายอักษร เชษฐขุนทด
62053007424 นายชัญกร บํารุงพล
62053007425 นางสาวภัทราวดี เนื่องจํานงค�
62053007426 นายภวินท� แพสุวรรณ�
62053007427 นายกฤตกร รังษีภโนดร
62053007428 นางสาวอารีวรรณ ธนากิจ
62053007429 นายศุภมิตร พงศ�ไพบูลย�
62053007430 นางสาวยุมาลี เทียนขาว
62053007431 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� สุวรรณนิตย�
62053007432 นางสาวจิรดา ดาวกระจาย
62053007433 นางสาววันวิสาข� ถองทอง
62053007434 นางสาวชุดา เสือคง
62053007435 นายพีรพงศ� ทาจีน
62053007436 นางสาวอรอุษา ศรีอ�อน
62053007437 นายสุธีย� ยงเสมอ
62053007438 นางสาวอรสราภา พรหมเทศ
62053007439 นางสาวกวินนาฎ เลิศล้ํา
62053007440 นายศุทธิกร เรืองยุบล
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62053007441 นางสาวพนิดา จตุรทิพย�คันธา
62053007442 นางสาวกฤษณา พลเก�ง
62053007443 นางสาวอาฟนาน ลาเตะ
62053007444 นางสาวเยาวลักษณ� ชุ�มจิตร
62053007445 นางสาวศุภางค� คิดสม
62053007446 นายบุรินทร� ธรรมนาม
62053007447 นางสาวนิสา จินดาสอน
62053007448 นางสาวสุดารัตน� กันจู
62053007449 นางสาวณัทลฉัตร พูลชะโก
62053007450 นางสาววนิดา กดไธสง
62053007451 นางสาวสุกานดา นาคเกิด
62053007452 นายจักรพงษ� พรมดี
62053007453 นางสาวพันธุ�สินี ธรรมวณิชย�
62053007454 นายเจษฎา อุดใจ
62053007455 นางสาวนภัสสร เจริญสุข
62053007456 นายวัชรพงค� หวังศิริ
62053007457 นางสาวชลธิชา โชติพรม
62053007458 นายวรโชติ เหลืองอ�อน
62053007459 นางสาววาทินี ชูอินทร�
62053007460 นายวิชญะ จันราวี
62053007461 นางสาวทัศนีย� วันเปรียงเถา
62053007462 นางสาวสุนิสา คํามุงคุณ
62053007463 นางสาวพัทราวดี ทองหล�อ
62053007464 นางสาวสุพิชญา แววจันทร�
62053007465 นายธนิธร เกตุแก�ว
62053007466 นายนิรพนธ� ทองเกิด
62053007467 นางสาวนันท�นภัส ช�างเพาะ
62053007468 นางสาวณัฐนรี วิวัฒน�วานิช
62053007469 นางสาวณัฐณิชา จันทร�บรรจง
62053007470 นายสุทธิพงษ� จันทร�สว�าง
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62053007471 นางสาวปาลิดา อร�ามอารีรักษ�
62053007472 นางสาวสุพัตรา สุขเสริม
62053007473 นางสาวรุจิรา สอนสมนึก
62053007474 นางสาวรัศมี กัณหาจันทร�
62053007475 นายศรุต หาญพลาชัย
62053007476 นางสาวนิฏยา ควรบํารุง
62053007477 นางสาววนิดา น�อยคําภา
62053007478 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรุ�งอรุณ เตสุปะ
62053007479 นางสาวชุติกาญจน� จิตสุวรรณ�
62053007480 นางสาวปาจรีย� เสาธง
62053007481 นางสาวดวงเนตร วงศ�วิวัฒน�
62053007482 นางสาวพิมพ�ลดา อัครมณีธนกานต�
62053007483 นางสาวจีราณัฐ เมตตา
62053007484 นายพงศ�กฤษณ� ราศรี
62053007485 นางสาวยุภาพร ฝ^ายประสิทธ์ิ
62053007486 นางสาวจุฑากาญจน� ฟ8กทอง
62053007487 นางสาวฐาปนี ศรีทา
62053007488 นางสาวเนตรดาว อยู�ยืน
62053007489 นางสาวพรพิมล เนียนไธสง
62053007490 นายสุรเชษฐ� ถนอมวงษ�
62053007491 นายชูศักด์ิ หอมหวาน
62053007492 นางสาวสฤกพรรณ สว�างเดือน
62053007493 นางสาวชนัญญ�ทิชา พุ�มทอง
62053007494 นางสาวจิรัชญา ปุกคํา
62053007495 นางศิริรัตน� จุลสุข
62053007496 นางสาวนิภาวรรณ เซ่ียงฉิน
62053007497 นางกรภัทร เวชสิทธ์ิ
62053007498 นายณัฐวุฒิ ศรีระษา
62053007499 นางสาวสาวิตรี พร�อมโกสุม
62053007500 นางสาวเบญจรัตน� ภารจรัส
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62053007501 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเรวดี อ�นเขาวงศ�
62053007502 นางสาวชนัญชิดา ภาคคํา
62053007503 นายอินทัช สุขสันต�
62053007504 นางสาวภาวิณี ลาวัลย�
62053007505 นายวิรัตน� นาชอน
62053007506 นายนัฐกิจ อุดม
62053007507 นางสาวสุณิสา ดีวงค�
62053007508 นางสาววาทินี นรสิงห�
62053007509 นายโกวิท ดาบัว
62053007510 นางสาวรุ�งทิวา สุขเสนีย�
62053007511 นางสาวพรนภา สีหาทับ
62053007512 นางสาวกรรณิการ� มะลิลม
62053007513 นางสาวพิชญาพร คงนวล
62053007514 นางสาวชลธิชา สายสร�อย
62053007515 นางสาวกัญญารัตน� แข็งกสิกรณ�
62053007516 นายนิรุตต์ิ ประกอบพานิช
62053007517 นายภาคภูมิ อินทฤทธ์ิ
62053007518 นางสาวสุพรรณา เอี่ยมวิจิตร
62053007519 นางสาวจุฑารัตน� คลังทอง
62053007520 นางสาวจิรปรียา สุขเลา
62053007521 นางสาวศิริรัตน� ต้ังม่ัน
62053007522 นางสาวสุพัทรา เจริญอาจ
62053007523 นางสาวกัญญาภัค ศรีวิชัย
62053007524 นางสาวกาญจนา เปรียบกล�า
62053007525 นายพิสิษฐ� มณีรัตน�
62053007526 นางสาวมณีวรรณ สําเริง
62053007527 นางสาวจุฑาทิพย� ชุ�มมาก
62053007528 นายนพพร ทามล
62053007529 นายจักรกริช ปลาส�วน
62053007530 นายพลกฤต ดุจนาคี
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62053007531 นางสาวอชิรญา สนามชัย
62053007532 ว�าที่ ร.ต.ศรราม ปLZนพันธ�
62053007533 นางสาวสโรชา สุขสัย
62053007534 นางสาวธัญญา มหาไพบูลย�
62053007535 นางสาวนุชธิดา ถองกระโทก
62053007536 นายวรินทร นีมะเริง
62053007537 นางสาวปาลิดา เอ�งฉ�วน
62053007538 นางวันลัดดา ชินกร
62053007539 นางสาวปาณิสรา รื่นเริง
62053007540 นางสาวตรีลักษณ� หมีอินทร�
62053007541 นางสาวธนาภา บุญกุศล
62053007542 นางสาวกุลนาถ แย�มวงค�
62053007543 นางสาวขนิษฐา เสมานุสรณ�
62053007544 นางสาวนัทธมน ชามนตรี
62053007545 นายเกษมศิลปT พละทรัพย�
62053007546 นางสาวอารีวรรณ ครุฑจับนาค
62053007547 นางสาวสุนารี คําทวี
62053007548 นางสาวอัญมณี สีเพ็ชร
62053007549 นายประสิทธ์ิ สุวรรณวงศ�
62053007550 นายกรกต ชัยณัฐฐินันท�
62053007551 นางสาวจงรัก เลี้ยงถนอม
62053007552 นางสาวนงนภัส สีหราช
62053007553 นางสาวรมิตา ภู�ห�อย
62053007554 นางสาวเบญจพร จ่ีมุข
62053007555 นางสาวภาวะดี คําสงค�
62053007556 นายวัชรินทร� ยอดมงคล
62053007557 นางสาวสาวิตรี บาลเพชร
62053007558 นางสาวธัญญาวรรณ แซ�ซ้ือ
62053007559 นางสาวปรียานุช โพธ์ิเขียว
62053007560 นายนันทรัตน� โกศล
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62053007561 นางสาววลัยลักษณ� จันทศร
62053007562 นายเชิดศักด์ิ ขจรพงศ�
62053007563 นางสาวสุจิตรา มาลารักษ�
62053007564 นางสาวศิรินภา เนียดพลกรัง
62053007565 นางสาวปภาวี กตัญวิญWู
62053007566 นางสาววรรณิศา โพธ์ิอ�อน
62053007567 นางสาวพันธ�พนา สุวรรณเกิด
62053007568 นายศิวานนท� โพธ์ิกระโทก
62053007569 นายสุรศักด์ิ โสวจัสสตากุล
62053007570 นางสาวชลธิชา ปากครอง
62053007571 นางสาวกานต�ธิดา สโมสร
62053007572 นายอรรถพล แสงทอง
62053007573 นางสาววิชุดา พ้ืนผา
62053007574 นางสาวสิตางค� ทรัพย�ขํา
62053007575 นางสาวมติมนต� ศรีชลาลัย
62053007576 นางสาวกิตติกา เฉวียง
62053007577 นางสาวพิมพ�ชนก มีชัย
62053007578 นางสาวณัฐวดี มีสรรเสริญ
62053007579 นางสาวเกศกัญญา หงษ�สามารถ
62053007580 นายกัมพล กัลยารัตน�
62053007581 นางสาวกรชนก สว�างวงษ�
62053007582 นางสาวอภิสรา โยธา
62053007583 นายภาคย�ภูมิ เชตนุช
62053007584 นางสาวกมนทรรศน� มุขดี
62053007585 นายปริวัตร ขันธ�ฤชัย
62053007586 นางสาวรจนา โพธ์ิพระรส
62053007587 นางสาวณัฎยา ล้ํานาค
62053007588 นางสาวสุชาดา เคหะธรรม
62053007589 นายไพสิทธ์ิ ดิษฐาเนตร
62053007590 นางสาวอรณี วรรณพราหมณ�
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62053007591 นางสาวนลพรรณ เพชโรภาส
62053007592 นายอํานาจ แก�วดอนรี
62053007593 นายวัชรพล ชุมภูอินตา
62053007594 นางสาวพิศชนก พิชญ�ภูมิสกุล
62053007595 นางสาวอัญชลี มาตรา
62053007596 นางสาวธิดารัตน� โกสุวรรณ
62053007597 นางสาวสุนทารี เดชะพันธ�
62053007598 นางสาวนันทวัน แถมพยัคฆ�
62053007599 นางสาวปรียานัฐ นพรัตน�
62053007600 นางสาวจตุพร แก�วบุญมา
62053007601 นางสาววรรณวิศา ม่ันศรี
62053007602 นางสาวนิภาพร รักระเบียบ
62053007603 นายเอนก พรหมชนะ
62053007604 นางสาวณัฐภร สุระเสียง
62053007605 นางสาวชาลิตา พุ�มพวง
62053007606 นายสุริยา จอมอินทร�
62053007607 นางสาวอังคณา จันทวาศ
62053007608 นางสาวนิลุบล หลังปูเตGะ
62053007609 นางสาวพิกุลทอง ใจทน
62053007610 นางสาวสุนารี ศรีหมอก
62053007611 นางสาวโศจิลัคน� สุวรรณภักดี
62053007612 นางสาวสุลดา แย�มศักด์ิ
62053007613 นายชัชชัย วงศ�อิสเรส
62053007614 นายสุวรรณ� หลงชิน
62053007615 นายพรหมสิริ ประพรม
62053007616 นางสาวชฎาพร พิกุล
62053007617 นางสาวสุกัญญา พวงเพชร
62053007618 นางสาวแพรวชนก บุญเลี้ยง
62053007619 นายเชิดศักด์ิ ศิริโชติ
62053007620 นางสาวอรดา ใหม�ทา
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62053007621 นายนรินทร�ธร สนธิวัฒน�
62053007622 นายพรพิทักษ� แช�มชื่น
62053007623 นางสาวดวงกมล ปลื้มสวาสด์ิ
62053007624 นางสาวประภัสสร ทองอินทร�
62053007625 นางสาวพิมพ�พร หวานอารมณ�
62053007626 นายศรีเพชร ช�างเจริญสุข
62053007627 นางสาวเสาวภา ภูมิชิน
62053007628 นางสาวเกวลิน ดีเลิศ
62053007629 นางสาวสาธินี โพธ์ิคลี่
62053007630 นางสาวชนัดดา จันทระ
62053007631 นายสมศักด์ิ สายเส็น
62053007632 นายธัญวรรธน� แก�วสุข
62053007633 นายพาณิชย� อินทร�จันทร�
62053007634 นางสาวอรอุมา โพธ์ิชื่น
62053007635 นางสาวศาตนันท� วิชญเจริญกุล
62053007636 นางสาวสุธิดา ทองย�อน
62053007637 นายวีระยุทธ� เจริญมงคล
62053007638 นางสาวรัตนาภรณ� เชาวดีนุกุล
62053007639 นายป8ญยวัฒน� พ�วงแพ
62053007640 นางสาวสุดาวรรณ ธิมะดี
62053007641 นางสาวภิญญาพัชญ� ไชยชาติ
62053007642 นางสาวมุขธิดา สมพุ�มพุฒ
62053007643 นายณัฐวุฒิ พรหมหอม
62053007644 นายทศพร ศรีจันทร�
62053007645 นางสาวสลิลทิพย� เอี่ยมศรี
62053007646 นางสาวเกษราพรรณ ป8Zนสันเทียะ
62053007647 นางสาวสุวิสา ขันติวงค�
62053007648 นางสาวชุติพันธุ� ทองแม�น
62053007649 นางสาวณัฏฐภัทรนันท� คําบึงกลาง
62053007650 นายดํารงค�วุฒิ อัมพร
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62053007651 นายนราดุลย� ฉิมวิเศษ
62053007652 นางสาวภีรพรรณ ศรีบํารุง
62053007653 นางสาวสิรภัทร� สร�อยฟQา
62053007654 นายรามนเรศ ณ นคร
62053007655 นายธนัตถ� จักรแก�ว
62053007656 นางสาววารุณี รักเจริญ
62053007657 นางสาวจุฑาทิพย� แสงสว�าง
62053007658 นางสาวธัญญาภรณ� โคษาราช
62053007659 นางสาวธนิภา จันทร�เปรม
62053007660 นางสาววิไลพร ทิมเพ็ง
62053007661 นางสาวพัชมน บุญประโคน
62053007662 นางสาวศศิธร แม�นวิลัย
62053007663 นางสาวสุวพิชชา แสงสุวรรณ
62053007664 นางสาวกุลสินี ชมศิริวัฒน�
62053007665 นางสาวเบญจพร เม่ือยสุข
62053007666 นางสาวณฐิณา น�อยผล
62053007667 นายพรชัย อินนางาม
62053007668 นายเชาวน�วัฒน� มูลภักดี
62053007669 นางสาวนิตยา ไวนิพลี
62053007670 นายวิวัฒน� กองพัฒน�พาณิชย�
62053007671 นางสาวจุฬารัตน� วรงค�
62053007672 นายธีรสิทธ์ิ อุดมวิชัยวัฒน�
62053007673 นางสาวกัญญาภัค อุส�าห�ดี
62053007674 นางสาวจิรภัทร� คลังนาค
62053007675 นางสาวสุดารัตน� อาจเอื้อ
62053007676 นางสาวธัญสิริ คําพิมพ�
62053007677 นางสาวอรนิชา เฉลิม
62053007678 นางสาวเบญจรัตน� ยะต๋ัน
62053007679 นางสาวสุภาวดี พิมพะนิตย�
62053007680 นายนพดล อถมพรมราช
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62053007681 นางสาวสโรชา สํารีดี
62053007682 นายอรรคสิทธ์ิ สุวรรณล�อม
62053007683 นางสาวโษติช�ภัทธ� กิตติภูมิธนันท�
62053007684 นางสาวกรรณิการ� คงศิลา
62053007685 นายณัฐพงศ� คงคานิจ
62053007686 นางสาวนิตยา ขลังวิเชียร
62053007687 นางสาวสุทธีวรรณ ปุQยธนาวัฒน�
62053007688 นางสาวสุภาภรณ� สุขแสง
62053007689 นางสาวจารุวรรณ กังรวมบุตร
62053007690 นางสาวกนกวรรณ สุขอ�น
62053007691 นายจักรพันธุ� จําปาแก�ว
62053007692 นางสาวสุพรรณนิกา บุญอาจ
62053007693 นางสาวศรัณย�ภัทรา พิชัย
62053007694 นายนัถกร ทนิตไธสง
62053007695 นางสาวพัชราภรณ� ณ น�าน
62053007696 นางสาวกัลยรัตน� วารีชล
62053007697 นางสาวศิริรินทร� สิริเจริญทรัพย�
62053007698 นางสาวอภิชญา ปLยะนันท�
62053007699 นางสาวเปมิกา เคนตู�
62053007700 นางสาวธัณยรัสม� ภาวิจักชัยกุล
62053007701 นางสาวนงลักษณ� ประดับ
62053007702 นางสาวอนงค� บุญเมือง
62053007703 นางสาวนิศา จิตโสม
62053007704 นายพงศ�ณภัทร� วลัยใจ
62053007705 นางสาวฉัตรเกล�า เลาหพรทรัพย�
62053007706 นางสาวพรธีรา แก�นดี
62053007707 นางสาวดารารัตน� สังข�ทอง
62053007708 นายอุทัยทัศน� โสมสัย
62053007709 นางสาวภารณี คําแสงดี
62053007710 นายณัฐวุฒิ ประโคม
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62053007711 นางสาวพิมพ�พิไล ศิริพรสุข
62053007712 นางสาวณัฐยา ไสยาศรี
62053007713 นางสาวกาญจนา ศรีโรโรจน�
62053007714 นางสาวกัญญาณี สงวนเครือ
62053007715 นางสาวอรพรรณ อุป8ชฌาย�
62053007716 นางสาวอุมาพร ฤกษ�งาม
62053007717 นายเมธาพันธ� สมนึก
62053007718 นางสาวประภัสสร ฐิติรัฐอมรกิจ
62053007719 นายพหลฐวัศ ถนิมพาสน�
62053007720 นางสาวชมพูวันทน� คาระวะ
62053007721 นางสาวภัทริกา ใจกําแหง
62053007722 นางสาวประพัสศร แสงอําพร
62053007723 นางสาวบุษบาวรรณ แก�นน�อย
62053007724 นายเจษฎาภรณ� พันธุ�อุดมศักด์ิ
62053007725 นางสาวเขมจิรา มียา
62053007726 นางสาวพัชรวดี ศรีวิชัย
62053007727 นางสาวกนกวรรณ สร�อยเพชร
62053007728 นางสาวฐอัน วชิระกันเตโช
62053007729 นางสาวอุไรวรรณ โพธิสกล
62053007730 นางสาวญาณิกา ฮายีมา
62053007731 นายศุภกร เศรษฐพฤกษา
62053007732 นางสาวสุธีรา แสงฟQา
62053007733 นายศักดิธัช พันพิมพ�
62053007734 นางสาวไม�หวาย อุตสาหะ
62053007735 นายวีระพันธ� ป8ดโต
62053007736 นางสาวป8ณณภรณ� เกิดช�วย
62053007737 นางสาวเมธาวรินทร� โรจน�จํานงค�
62053007738 นางสาวพิริยา นิยมสมาน
62053007739 นายชยาวรรธ รวีวงศ�อโนทัย
62053007740 นางสาวสรญา ทับแจ�ม
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62053007741 นายอภิวัฒน� แปQนดวง
62053007742 นางสาวอารีรัตน� จินะโสติ
62053007743 นางสาวพุทธิพร เขาแก�ว
62053007744 นางสาวกรรณิกา เที่ยงธรรม
62053007745 นางสาวพัชราภรณ� เบอะเป�ง
62053007746 นางสาวธนพร พูลฤทธ์ิ
62053007747 นางสาวอัครวรรณี มหาศิริพันธุ�
62053007748 นายธิปกรณ� ดาวดึงษ�
62053007749 นายธีรภัทร แนมนิล
62053007750 นางสาวอชิรญา รักเหลือ
62053007751 นางสาวปติญญา จ�อยร�อย
62053007752 นายชาญยุทธ คําเงิน
62053007753 นางสาวศิริลักษณ� คมคาย
62053007754 นางสาวกิตติยา เอมเปXย
62053007755 นายนพดล บุญมาศักด์ิ
62053007756 นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร�
62053007757 นางสาวณัฐวรา พรหมมัญ
62053007758 นางสาวธนิกา เหล็กบุญเพชร
62053007759 นายธวัชชัย เพ็งสา
62053007760 นางสาวธันย�พร เลิศศักด์ิภัทรกุล
62053007761 นายปริญญา สิมาฉายา
62053007762 นายกฤตภาส เหลือจันทร�
62053007763 นางสาวจิราวรรณ เพชรโอภาส
62053007764 นายวราศักด์ิ เงินอยู�
62053007765 นางสาวสุภัทรา ป8งอักษร
62053007766 นางสาวพจนารถ ย�องดํา
62053007767 นางสาวอุบลทิพย� ธนวงศ�ชัชวาล
62053007768 นางสาววาสินี สิทธิประภา
62053007769 นางสาวอรทัย จันทป
62053007770 นางสาวภาวิณี รอดพานิชย�
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62053007771 นายธวัชชัย จิตอารี
62053007772 นายคามิน อิสสริยกุล
62053007773 นางสาวจิดาภา ปLZนมณี
62053007774 นางพรชิตา อุดมโชค
62053007775 นางสาวสุนิชา ฤกษ�สังเกตุ
62053007776 นางสาวเกตน�นิภา แก�วพิลา
62053007777 นางสาวกาญจนา หงษ�ตะใน
62053007778 นางสาวรัตนพร บุญเรืองสนิท
62053007779 นางสาววรารัตน� บํารุงชาติ
62053007780 นางสาวคุณัญญา แก�วนาเคียน
62053007781 นางสาวมณีกาญจน� มงคลแก�ว
62053007782 นายสรรติชัย ตะเภาพงษ�
62053007783 นายณัฐพล แก�วไวยุทธ�
62053007784 นายนัฐพล เต�าทอง
62053007785 นางสาวสาวิตรี กับสันเทียะ
62053007786 นางสาวสาธิมา เทพธานี
62053007787 นางสาวอุทัยวรรณ ชํานาญนา
62053007788 นางสาววิลาสินี ยศป8ญญา
62053007789 นางสาวพิมสุภา สุขดี
62053007790 นายวิชานนท� อาพัดนอก
62053007791 นายธนวิทย� ถมกระจ�าง
62053007792 นางสาวโสภิดา แกล�วกล�า
62053007793 นางสาวณัฐธิดา อร�ามสุวรรณ
62053007794 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวรารัตน� แสงชมภู
62053007795 นางสาวกลิ่นร่ํา สมป8ญญา
62053007796 นายเสทฐวุฒิ สุวรรณา
62053007797 นางสาวอาภัสรา แจ�งหิรัญ
62053007798 นางสาววนิดา ไข�แก�ว
62053007799 นายพาสุข อินสมบัติ
62053007800 นายณัฐปคัลภ� จันทกานนท�
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62053007801 นายกนิษฐ�พงษ� อยู�สุขอนันต�
62053007802 นางสาวธนพร พวงเปลี้ย
62053007803 นายทิฆัมพร สําเร็จศิลปT
62053007804 นางสาวสุภาวรรณ สาสีเสาร�
62053007805 นางสาวสายฝน ทัพพิลา
62053007806 นายเจตน� ครุวรรณ�
62053007807 นางสาวเพ็ญยุพา รัตนะ
62053007808 นางสาวจุฑาภรณ� นเรศร�
62053007809 นางสาวมลฤดี สมนึก
62053007810 นายนิภัทธ� ไหมอ�อน
62053007811 นางสาวสิรินทิพย� ไทยจรรยา
62053007812 นายพงษ�ดนัย แสนลัง
62053007813 นางสาวกนกวรรณ โอภาชาติ
62053007814 นางสาวนันท�นภัส อัศวจารุวรรณ
62053007815 นางสาวเสาวลักษณ� กลิ่นคล�ายกัน
62053007816 นางสาวเบญญาภา บุญมาสร�อย
62053007817 นายกมลศักด์ิ สมศรี 
62053007818 นางสาววรรณิสา เกษแก�ว
62053007819 นายณัฐวัฒน� ม�วงกําเนิด
62053007820 นายภาณุพงศ� พิริยะมงคลสุข
62053007821 นายอนุกูล มังจักร
62053007822 นางสาววราภรณ� ยกย�อง
62053007823 นายอภิชาติ สิริทัศนคุณ
62053007824 นางสาวศิริรัตน� โปศิริ
62053007825 นายวันฉัตร โสดขุนทด
62053007826 นางจิราลักษณ� ซุยรัมย�
62053007827 นางสาวกนกวรรณ มากเจริญ
62053007828 นางสาวนวลฉวี คําผาย
62053007829 นายพุทธิพงศ� วุฒิชัยธนากร
62053007830 นางศรีวิภา บุญพรม
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62053007831 นางสาวกนกวรรณ วิชัยรัมย�
62053007832 นางสาวณัฎฐ�ณรัณณ� สุวรรณวงศ�
62053007833 นางสาวสรรัตน� เลิศธัญญา
62053007834 นางสาวณัฐณิชา อินหลาน
62053007835 นายภูริภัทร พงษ�ศรี
62053007836 นางสาวสุพิชญา เศวตเลข
62053007837 นางสาวพัชร�อริญ อธิษฐ�กุลภาคิน
62053007838 นางสาววิภาดา หนูทอง
62053007839 นางสาวนิติยา หุนติราช
62053007840 นางสาวณัฐวรรณ วงษ�จงรัก
62053007841 นางสาวอรอุมา บัวเนี่ยว
62053007842 นายพีรศักด์ิ พวงมาลัย
62053007843 นางสาวกัณฑิมา แสงทอง
62053007844 นางสาวบุษยา พลลาภ
62053007845 นางสาวชินานาฎ อาจเมือง
62053007846 นางนภัสภรณ� โพธิฐิติรัตน�
62053007847 นางสาวแก�วกาญจน� ต้ันเก�ง
62053007848 นางสาวปวิตรา เชื่อมใจ
62053007849 นางสาวกาญจนาภา เกษสุวรรณ�
62053007850 นางสาวสุชาดา บุญเมือง
62053007851 นายกฤษณ ฉิมพลี
62053007852 นายณัฐพล โสมนัส
62053007853 นางสาวศิริรัตน� คําบุดดี
62053007854 นายณัฐวุฒิ ขระสุ
62053007855 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนันทยา ขาวงาม
62053007856 นางสาวอัจจิมา สวัสดี
62053007857 นางสาวอฐิสิญา เอี่ยมอินทร�
62053007858 นางสาวกฤติญา ถนอมพงษ�
62053007859 นางสาวประภัสสร จันทร�หลง
62053007860 นางสาวจิราพร ศรีมุล
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62053007861 นางสาวพลอยไพลิน ชาตรี
62053007862 นางสาวกฤตชภัช ยอดเมือง
62053007863 นางสาวสุมาลี แตรวงษ�
62053007864 นายสิทธินันท� ตันประเสริฐ
62053007865 นางสาวณัชชา โพธ์ินาฝาย
62053007866 นางสาวภาวิณี คงคาลัย
62053007867 นางสาวปนัดดา ทัพมงคล
62053007868 นางสาวจันทร�จิรา เลบ�านแท�น
62053007869 นายจักรกฤษฏ์ิ โพธ์ิศรี
62053007870 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิราวรรณ คําเจริญ
62053007871 นางสาววิจิตรา เกตุจันทร�
62053007872 นางสาวรุ�งนภา พวงพันธ�
62053007873 นางสาวอภิญญา เดชศรี
62053007874 นายธนวัฒน� ปริญญาวาณิชย�
62053007875 นางสาวธนวรรณ มาลีวงษ�
62053007876 นางสาวนิตยา ด�วงพันลํา
62053007877 นางสาวเจนจิรา แจ�มหอม
62053007878 นางสาวจุฑาทิพย� จูหม่ืนไวย�
62053007879 นายสถาพร สํารวมจิต
62053007880 นายกรวิทย� อินทรโชติ
62053007881 นางสาวอลิษา รัตนะ
62053007882 นางสาวดวงพร โกรุ�งเจริญ
62053007883 นายนิติพัฒน� ภูจริต
62053007884 นายกฤษธินันท� สมัยอาชา
62053007885 นายสุภาพ ศิริวงศ�
62053007886 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมบุญ
62053007887 นายวรัญWู แซ�น�า
62053007888 นางสาววงตะวัน คําฟู
62053007889 นางสาวปLยธิดา รุ�งศิริ
62053007890 นางสาวจันทร�ธิดารัตน� ชุบขุนทด
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62053007891 นางสาวสุดาวรรณ สมประสงค�
62053007892 นางสาวอภิญญา โยธี
62053007893 นางสาวนิติกาญจน� อธินนท�ธีรชัย
62053007894 นายดนวัต พัดเย็นชื่น
62053007895 นางสาวสุนิสา ทาทอง
62053007896 นางสาวกนกพร นะคะจัด
62053007897 นางสาวชนันญา วงษ�ดีย่ิง
62053007898 นางสาวชุติมา โพนสาลี
62053007899 นางสาวสลิลทิพย� สิ้นโศรก
62053007900 นางสาวพักตร�จุรี กลิ่นบุบผา
62053007901 นายณัฐวุฒิ อภิวณิชย�กุล
62053007902 นายชินกร อินทรบุญสม
62053007903 นางสาวพรศรี ปฐมโพธิญาณ
62053007904 นางสาวดวงพร มาสขาว
62053007905 นางสาวจันทร�จิรา ใจดี
62053007906 ว�าที่ ร.ต.อัครพล เหล�าลี
62053007907 นางสาวพรรณปพร โชติบุญ
62053007908 นางสาวสุชาดา คุ�มอยู�
62053007909 นายกิตติ แก�วสุริยา
62053007910 นางสาวหทัยชนก สมรรถการ
62053007911 นายพีรชัธ สุพร
62053007912 นางสาวพารุณี อ�อนศิริ
62053007913 นายชลวิต คําเลิศ
62053007914 นางสาวจริยา ขวัญอยู�
62053007915 นางสาวนิตยา แสนสุด
62053007916 นายประเสริฐ วิผาลา
62053007917 นางสาวจริญดา เพ็ชรัตน�
62053007918 นายพฤทธิพัทธ� บุญเจริญ
62053007919 นางสาวพีรญา อินทรมนตรี
62053007920 นางสาวปดิวรัดา คําจันทร�
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62053007921 นางสาวสุภาวดี แสนกมล
62053007922 นายสุเมธี กิมาคม
62053007923 นายวีระ สร�อยสุวรรณ�
62053007924 นางสาวชนากานต� สุภางค�รัตน�
62053007925 นายทัชชมาพันธุ� ชนะพล
62053007926 นางสาวธัญญลักษณ� ถาวรย่ิง
62053007927 นางสาววิภาพร สายพงศ�
62053007928 นางสาวมนัสวีร� ศรีขวัญใจ
62053007929 นางสาววนิดา พันสวัสด์ิ
62053007930 นายภิตินันท� สุขศิริ
62053007931 นายธนพัฒน� บุนนาค
62053007932 นางสาวสุกัญญา วิศรียา
62053007933 นางสาวจุฑามาศ สระแก�ว 
62053007934 นางสาววรารัตน� ปลิวไธสง
62053007935 นางสาวสุภาพร สีอ�อง
62053007936 นางสาวดาริษา เพ็งวัน
62053007937 นางสาวโชติมา มะลิลาวัลย�
62053007938 นางสาวหทัยกาญจน� อานามนาถ
62053007939 นางศศกร เพ่ิมทรัพย�
62053007940 นางสาววิชญาพร เนตรไสว
62053007941 นายสุพีร� ชายหาด
62053007942 นางสาวธันยาภรณ� บวรสมสฤษด์ิ
62053007943 นางสาวทิพวรรณ สมานจิต
62053007944 นางสาวณัฐณิชา เกิดแก�ว
62053007945 นางสาวณัฐวดี อ�องละออ
62053007946 นายศรายุธ ทีปกากร
62053007947 นางสาวนันท�นภัส จันทร�กระจ�าง
62053007948 นางสาวกมลลักษณ� สังขมณี
62053007949 นายพัชรากร ค�างสําโรง
62053007950 นางสาวกัญญาภัค ธีรธํารงพิพัฒน�
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62053007951 นายศรัณย�พล อมรประสิทธ์ิ
62053007952 นางสาวบุษราพร เจริญธนเพชร
62053007953 นางสาวศศิภาวรรณ หิรัญเรือง
62053007954 นางสาวสุมารินทร� ดอกคํา
62053007955 นางสาวณัฐชา รุ�งเรือง
62053007956 นายวันชนะ เม�นบางผึ้ง
62053007957 นายซอฟวาน แวมะ
62053007958 จ�าอากาศเอกณัฐวุฒิ แววสง�า
62053007959 นายจักรพันธ� กรเพชร
62053007960 นางสาวจินดารัตน� ศรีชนะ
62053007961 นางสาววณิชยา ปลื้มเปรม
62053007962 นางสาวพิชญา กาบอ�อย
62053007963 นายธีรศิษฏ� ฐาปนา
62053007964 นางสาวจิดาภา อรรณพไกรสร
62053007965 นางสาวสุชาดา เครืออาษา
62053007966 นางสาวอัจฉรา จะชาลี
62053007967 นายนพรัตน� โตเลิศลักษณ�
62053007968 นางสาวสุปราณี ป8งสี
62053007969 นางสาวสุภัทตรา พุ�มพุทรา
62053007970 นายเชตุพน แผ�นทอง
62053007971 ว�าทีร�อยตรีหญิงมนัสวี ทับเสน
62053007972 นางสาวพัชรพร เครือเทพ
62053007973 นางสาวกาญจนา ภักดีรจนา
62053007974 นายนนทวัฒน� วรศรี
62053007975 นางสาวอัจฉราพร บุญธรรม
62053007976 นางสาวปรารถนา พงษ�สุภา
62053007977 นายศุภณัฐ จันทบุรี
62053007978 นายอิทธิพัทธ� อินทร�ประดิษฐ�
62053007979 นางสาวศิริพร พูลกิจ
62053007980 นางรุ�งนภา สงวนเผ�า
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62053007981 นายกฤษ จุทัยรัตน�
62053007982 นายสัญญา สําราญดี
62053007983 นางสาวนันทิพร ดาวทอง
62053007984 นางสาวอศัลยา อําพันเสน
62053007985 นางสาวปวีณ�นุช กอนแสง
62053007986 นางสาวทิพย�ธัญญา น�อยบรรจง
62053007987 นายอนุสรณ� พรหมรอด
62053007988 ว�าที่ ร.ต. หญิงรุ�งฟQา อรุณวงค�
62053007989 นายธนวัฒน� คีรีเดช
62053007990 นางสาวแก�วมณี เจริญพรชัย
62053007991 นางสาวพัชนี โตGะงาม
62053007992 นางสาวญาณัจฉรา ภิลัยวัลย�
62053007993 นางสาวอนุสรา แย�มศรี
62053007994 นางสาวบุญกนก ปLยะนิตย�
62053007995 นายเตชสิทธ์ิ คณหาร
62053007996 นายวรัตม� วิใจคํา
62053007997 นางสาวอมินทร�ตรา เครือแสง
62053007998 นายกฤษดา จันทา
62053007999 นางสาววรารัตน� นิธิมาพงศ�ไท
62053008000 นางสาวพุทธรักษา แซ�ฉ่ัว
62053008001 นางสาวน้ําตาล เครือวรรณ
62053008002 นางสาววันทนา คชานุภาพ
62053008003 นางสาวสวิตา จันทรเสนา
62053008004 นายเมธี กําหนดแน�
62053008005 นางสาวมณีภรณ� เอี้ยมเฟXVยม
62053008006 นางสาวเมธยา สรหงษ�
62053008007 นางสาวณิชา เจริญโห�
62053008008 นางสาวนัชรียา กาญจนโรมนต�
62053008009 นายสราวุธ เกตุไพบูลย�
62053008010 นางสาวญาณิกา หงสนันทน�
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62053008011 นางสาวปูณรา คงแสงสกุลวานิช
62053008012 นางสาวศิริขวัญ พุกปราง
62053008013 นางสาวพิมพ�สุดา เพ็งบูรณ�
62053008014 นางสาวอรพรรณ เอมพิทักษ�
62053008015 นายอานนท� มีสุข
62053008016 นายวัชรพงศ� ฝนชะอุ�ม
62053008017 นางสาวนริสา จันทบูรณ�
62053008018 นางสาววิพาวรรณ ม่ังเจริญ
62053008019 นายกฤตเมธ บุตรที
62053008020 นายสุภัทร ดวงปLม
62053008021 นางสาวสุดาทิพย� แก�วสุริยา
62053008022 นางสาวชนิดาภา ปLยะวัฒนกุล
62053008023 นางสาวลินดา หนูนิ่ม
62053008024 นางสาวเบญจวรรณ มณีทุม
62053008025 นางสาวสุรัสวดี เอกธนานนท�
62053008026 นายกริช พรพล
62053008027 นางสาวนวรัตน� ภาวิไล
62053008028 นางสาวเขมิกา เวียงนนท�
62053008029 นางสาวเสาวณีย� สมฤทธ์ิ
62053008030 นายวรพันธ� วรรณศิริ
62053008031 นางสาวรินนภา อัคราช
62053008032 นางสาวนีรนุช แสนสุริวงค�
62053008033 นางสาวจรรยา ไกรนิวรณ�
62053008034 นางสาวถนอมรัตน� แซ�ทั้ง
62053008035 นายลือชา งามขันธ�
62053008036 นางสาวณัฐมล แสนโคตร
62053008037 นายมูฮัมมัทนัทซือรินทร� อิสมาแอน
62053008038 นางสาวจิตรา ขันเธียง
62053008039 นายณัทพล พงษ�สุนันท�
62053008040 นางสาวสุวนันท� ผลพิกุล
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62053008041 นางสาววราภรณ� ผิวนวล
62053008042 นางสาวนันทภัค สาพา
62053008043 นางสาวหทัยพรรณ โถดี
62053008044 นางสาวทิพย�วรรณ สูตะบุตร
62053008045 นางสาวสุภัจฉรีย� สังข�เงิน
62053008046 นายวีรยุทธ ผิวชะอุ�ม
62053008047 นายสรวิชญ� ผานิ
62053008048 นายสิทธิศักด์ิ บุญมี
62053008049 นางสาวธัญชนก แสงเพชร
62053008050 นายชลธิป ศรีตุลาการ
62053008051 นางสาวนลินี เจริญศิลปT
62053008052 นายชลกร หลีกอธรรม
62053008053 นางสาวภาวิดา สีอ�อน
62053008054 นางสาวปรีชญาภา สร�อยจิต
62053008055 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย� ชูเกลี้ยง
62053008056 นางสาวสิรินภรณ� ตาแหลม
62053008057 นางสาวรุสมี สาและ
62053008058 นายสุริยา ย่ังยืน
62053008059 นางสาวนันทพร เนาวรัตน�สถาน
62053008060 นางสาวลลิตภัทร แสงเนตร
62053008061 นายธนกร ศรีหะทัย
62053008062 นายพนา พันพิจิตร�
62053008063 นางสาวสุธิดา คุณเลิศ
62053008064 นางสาวนิตยา จันทร�ลา
62053008065 นางสาวภัสราภรณ� สิงขรณ�
62053008066 นายพงษ�พัฒน� แก�วป8น
62053008067 นางสาวสุรีพร จิตรนุ�ม
62053008068 นางสาวสุชานันท� ศรีเมือง
62053008069 นางสาวนฤมล ป8ญโญ
62053008070 นางสาวจิตติมา คนคล�อง
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62053008071 นางสาวณัฐรมย� เลิศสุโภชวณิชย�
62053008072 นางสาวภาวิดา ศรีคํา
62053008073 นายอุรุพงษ� ไสยรัตน�
62053008074 นางสาวขนิษฐา วิเชียรพงษ�
62053008075 นางสาวพรนภัสส� ดิสสระวรรธน�
62053008076 นางสาวอุดมลักษณ� หรับหมาด
62053008077 นางสาวโสพิศ ใจยวน
62053008078 ว�าที่ร�อยตรีธนกร เดชนพรัตน�
62053008079 นางสาวชุตินันท� สังข�ผ�อง
62053008080 นายอัศม�เดช ลภะวงศ�
62053008081 นางสาวฐนิตนันท� โรจน�คิดดี
62053008082 นางสาวธิดารัตน� เลิศพรชัย
62053008083 นางสาววานิสสา คงเสือ
62053008084 นางสาวพิมพ�รชา ตรีสังข�
62053008085 นายสกุลศักด์ิ สาสิทธ์ิ
62053008086 นางสาวธติพร ปู^จันทร�
62053008087 นางสาวชัญญานันท� สุขคง
62053008088 นางสาวอมรา ฝcกฝน
62053008089 นางสาวสุพรรษา หอมหวล
62053008090 นางสาววิจิตรา นามนาค
62053008091 นายวิทยา โบราณมูล
62053008092 นางสาวศุภรัตน� ป8ญญามา
62053008093 นางสาวศศิวิภา คุ�มทอง
62053008094 นางสาวอาธัญญา โกมล
62053008095 นางสาวลัทธิญาราช โตไทยะ
62053008096 นายพูนเพ่ิม อินทรฑูต
62053008097 นางสาวปรางค�พิสุทธ์ิ ลอยไสว
62053008098 นางสาวนรินทร ระวังภัย
62053008099 นายจิรภัทร แก�วเจริญ
62053008100 นางสาวชลธิชา ป8ญยาง
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62053008101 นางสาวเพ็ญนภา นนตะสี
62053008102 นางสาวชลิดา ทัตราคม
62053008103 นางสาวซอลีฮะห� ปL
62053008104 นางสาวณัฐยา ไกรวิลาส
62053008105 นางสาวสุดารัตน� กิมากรณ�
62053008106 นางสาวรจนา สุขศรี
62053008107 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชนาภรณ� คุ�มทรัพย�
62053008108 นายสุรเดช อุทธิยา
62053008109 นายวรวัฒน� สุขคํา
62053008110 นายเทพพิทักษ� แพร�หลาย
62053008111 นางสาวลลิตา ตองอ�อน
62053008112 นางสาวอรทัย จอดนอก
62053008113 นางสาวพรพิมพ�ชนก สุขระโรจน�
62053008114 นายพิบูลศักด์ิ อรุณมาศ
62053008115 นางสาวพลอยรุ�ง ศรีภูธร
62053008116 นางสาวก่ิงแก�ว ไชยโย
62053008117 นางสาวบุญยกร มุกดาสนิท
62053008118 นางสาวจิดาภา บํารุงปรีชา
62053008119 นางสาวกิตต์ิธัญญา วรรณคํา
62053008120 นายวัชรพล มลแจ�ว
62053008121 นางสาวภนิดา แสนตระกูล
62053008122 นายกิตติพล พรหมเอาะ
62053008123 นางสาวพิจักขณา ศรีชมภู
62053008124 นางสาวสุภวรรณ โลนุช
62053008125 นางสาวสุพีร�ญาณัน เอี่ยมสกุล
62053008126 นายพัทธเทพ ชัยยา
62053008127 นางสาวหญิงกานต� ประสิทธิกุลไพศาล
62053008128 นางสาววนิดา เจริญกัลปT
62053008129 นางสาวสุมาลี คุ�มทอง
62053008130 นางสาวอัญตรา สําฤทธ์ิ
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62053008131 นางสาวคณิตา หนุนอนันต�
62053008132 นางสาวธารินี โพธ์ิทอง
62053008133 นางสาวดาวเรือง ศรีหนองหว�า
62053008134 นายชาญณรงค� รัตนโชเต
62053008135 นายศักด์ิสิทธ์ิ ลีบ�อน�อย
62053008136 นางสาวบัณฑิตา แสงสิงห�
62053008137 นายพศิน งามวงษ�วาน
62053008138 นางสาวศิริลักษณ� เสมาทอง
62053008139 นายคทาวุธ สุดสงวน
62053008140 นางสาวชัญญาณัฏฐ� ศรีสัญญา
62053008141 นางสาวชื่นนภา เมฆประยูร
62053008142 ว�าที่ร�อยตรีหญิงดนุลดา ท�าสะอ�าน
62053008143 นางสาวนันทิยา แก�วตา
62053008144 นางสาวสุนิษา ปริศวงศ�
62053008145 นางสาวรวีวัลย� พ�วงศุภผล
62053008146 นางสาวรังสิมา ชังขํา
62053008147 นางสาวบุญนภา สุขสิริสิน
62053008148 นางสาวธัญยา ทาอุโมงค�
62053008149 นายปLติพัฒน� อยู�เย็นนันทกุล
62053008150 นายอภิเชษฐ� ทับนิล
62053008151 นายณัฐพนธ� แก�วม่ัน
62053008152 นางสาวดาริกา จินดาคมน�
62053008153 นางสาวชนม�ชนก นพเทาว�
62053008154 นางสาวณิชาภา ศรีวิเศษ
62053008155 นายภูริตต� ภิรมย�รื่น
62053008156 นางสาวอภิญญา ไชยูปถัมภ�
62053008157 นางสาวกัทรีพร เดชสุภา
62053008158 นางสาวดวงกมล วงศ�หม้ัน
62053008159 นางสาวน้ําฝน อินทรโชติ
62053008160 นางสาวจิราภรณ� วรรณศิริลักษณ�
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62053008161 นายตรัย ชอบชล
62053008162 นายอนุชา ศิริอินทร�
62053008163 นายทัศนัย ทองพืช
62053008164 นายพีระพัฒน� เลิศไกร
62053008165 นางสาวธัญฑิการ� เขมรุจิกาญจน�
62053008166 นางสาวอมรรัตน� ยานะเครือ
62053008167 นายสหัสชัย รักกสิกรณ�
62053008168 นางสาวกมลชนก บุญระยอง
62053008169 นายไกรสร แสนซ่ือ
62053008170 ส.อ.หญิงผุสรัตน� เมืองพิล
62053008171 นายกีรดิษฐ� ต้ังจิตรตรง
62053008172 นางสาวพนิดา วรรณบุตร
62053008173 นางสาวสุรีพร โพธ์ิชัยคุณ
62053008174 นางสาววชิราภรณ� จันทมุลตรี
62053008175 นางสาวณัฐกฤตา พริ้งเจริญ
62053008176 นางสาวศจีพันธ� ธุระตา
62053008177 นายวรชน จันทร�จารุ
62053008178 นางสาวอรอุมา โพธ์ิประจันทร�
62053008179 นางสาววรรณิกา ปุกคํา
62053008180 นายภัทรพล สิทธิบุญ
62053008181 นางสาวนภัสวรรณ ติษยาธิคม
62053008182 นายจตุพล ทับทิมสุก
62053008183 นางสาววิลาวรรณ นิ่มวิลัย
62053008184 นางสาวนันท�นภัส เพ็ชรมุนี
62053008185 นางสาวอัญชลี รุ�งโรจน�
62053008186 นางสาวแก�วกาญจน� โพธิกสิกร
62053008187 นายวรชาติ ประทุมมา
62053008188 นายเอกชัย มลศิลปT
62053008189 นางสาวอรณี นิธิจิรวัฒน�
62053008190 นางสาวสุฤทัย ออกหาร
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62053008191 นางสาวสุพิชชา ฤกษ�ดี
62053008192 นางสาวบัณฑิตา เม�งบุตร
62053008193 นางสาววราภรณ� เพ็งกับหนู
62053008194 นางสาวธัญญลักษณ� รังสิมันตุพงษ�
62053008195 นางสาวณัฏฐณิชา เลขบวรวงศ�
62053008196 นางสาววิศลักษ� สุขพร�อม
62053008197 นางสาวสุภารัตน� เทพประสิทธ์ิ
62053008198 ว�าที่ร�อยตรีหญิงฐานมาศ ธรรมสุทธ์ิ
62053008199 นางสาวดนุลดา ย้ิมจันทร�
62053008200 นายวัชนันท� สมกอง
62053008201 นางสาวพรรณพร คณะครุฑ
62053008202 นางสาวปภานัน จันอุ�น
62053008203 นายวรวิทย� โกมล
62053008204 นางสาวอริศชา สิงหมงคล
62053008205 นางกันธิชา เมฆสองสี
62053008206 นางสาวธนนันท� จันทร�ชื่น
62053008207 นายสรวิศ พิศุทธ์ินรรัตน�
62053008208 นายกิตติพงศ� จูแจ�มแจ�ง
62053008209 นางสาววันวิสาข� เชียงชีระ
62053008210 นายภานุมาศ กุวลัยรัตน�
62053008211 นางสาวเบญจมาศ บุญคําชู
62053008212 นายนนท�ปวิธ ดีพรมกุล
62053008213 นายจุติพัฒน� ปLติมานะอารี
62053008214 นางสาวนิสารัตน� สระบริบูรณ�
62053008215 นายภูธดา สุทธินันท�
62053008216 นางสาวสุฑามาศ นาควิเชียร
62053008217 นางสาวน้ําผึ้ง ประอินทร�
62053008218 นางสาวสุกัญญา ใจสีคํา
62053008219 นางสาวลลิตา คงสมทอง
62053008220 นางสาวทัศณีญา พิมพา
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62053008221 นางสาวณัฐธิณี อินทะเนตร
62053008222 นางสาวกัญญ�วรา เทียมทัศน�
62053008223 นางสาวหทัยภัท ทิสยากร
62053008224 นายศุภฤกษ� มุกดา
62053008225 นางสาวศรินรัตน� หม่ืนสุขพร
62053008226 นายกรวุฒิ ทองแดง
62053008227 นายวีระชาญ สืบหงษ�
62053008228 นางสาวมุนา เนียมตะเคียน
62053008229 นางสาวอารีย�รัตน� อภัยรุณ
62053008230 นายศุภณัฐ ฉัตรกาญจนากูล
62053008231 นางสาวนิศาชล สาดแก�ว
62053008232 นายตรง พรหมบรรดาโชค
62053008233 นายป8ณรส อินทะสี
62053008234 ว�าที่ ร.ต.พรเทพ พุทธนิยม
62053008235 นางสาวรสิตา เรืองจันทร�
62053008236 นางสาวเกศรา กาสา
62053008237 นางสาวน้ําผึ้ง รื่นวัย
62053008238 นายกฤษณะ กุลเพ็ชร�
62053008239 นายอภิศักด์ิ มณีสม
62053008240 นางสาวณัฐวดี สิตาธรรม
62053008241 นางสาวนิชาภา ยกยอ
62053008242 นางสาวจิราพัชร บํารุงมิตร
62053008243 นางสาวกุลรัตน� ชัยสุวิรัตน�
62053008244 นายสุภกฤต ชะลาลัย
62053008245 นางสาวชนันดา เปรมกิจ
62053008246 นางชมพูนุช อิ่มโอชา
62053008247 นางสาวสุวพัชร สระกลาง
62053008248 นางสาวเพ็ญพิชชา พลอยวิลัย
62053008249 นางสาวอภิญญา ภูบัวดวง
62053008250 นางสาวณัฐติยาธร บุญทศ
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62053008251 นางสาวกมลวรรณ กมลกิจเจริญ
62053008252 นางสาวณัฐชนก สยมชัย
62053008253 นางสาวพรนภา พรหมศร
62053008254 นายณัฐวุฒิ รักพงษ�
62053008255 นางสาวสวรส ทัศนีย�
62053008256 นายธวัชชัย ขวัญดี
62053008257 นายจิรเมธ ดีดพิณ
62053008258 นางสาวกรกนก ริยะบุตร
62053008259 นายกิตติพงศ� คําศรี
62053008260 นางสาวนุชนาถ รัตนศักด์ิ
62053008261 นางสาวธัญชนก ย่ังยืน
62053008262 นางสาวกัญจน�วลัย เอื้อเฟYVอ
62053008263 นายวัศพล นนศรีภักดี
62053008264 นางสาวมณีริน พรหมธาระ
62053008265 นางสาวจิราพร ซ้ิมเจริญ
62053008266 นายชัพวิชญ� ยินเสน
62053008267 นางสาวภาวินี กันตี
62053008268 นายสุทธิพร ทองเปลว
62053008269 สิบตํารวจโทบัญชา กองคุ�ม
62053008270 นายภาณุเทพ อ�นสอาด
62053008271 นางสาวจุฑารัตน� วารินทร�
62053008272 นางสาวปLยวรรณ บารมี
62053008273 นางสาวศิริวิมล พุ�มบัว
62053008274 นางสาววิรังรอง ใบพะออม
62053008275 นางสาวพิมพ�ชนก พวงมาลัย
62053008276 นางสาวจุฬาลักษณ� อินตายวง
62053008277 นางสาวรวิพร นวลบุญ
62053008278 นางสาวเบญจมาศ สว�างฉาย
62053008279 นางสาวมลศรี บุญจูง
62053008280 นางสาวอุรัสยา จันทสิน
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62053008281 นายสาโรช รักร�อย
62053008282 นางสาวเปรมวดี ซุยสกุล
62053008283 นายปLติกร ทองแซม
62053008284 นางสาวพิไลพร ธัญญผล
62053008285 นางสาวพัณณิน อ�นทอง
62053008286 นายไกรสร ทรงสง�า
62053008287 นางสาวภัทริญา ลิพลธา
62053008288 นางสาวชัญญา วิวรรธนวรางค�
62053008289 นางสาวนวรัตน� สร�อยจําปา
62053008290 นายกฤตนันท� จันทร�โสภณ
62053008291 นางสาวจีรวรรณ เครือเจริญสิน
62053008292 นางสาวรุ�งทิพย� พรหมสุวรรณ
62053008293 นางสาวนิพาดา อรัญวงศ�
62053008294 นางสาวป8ชยาภรณ� ดีสดใส
62053008295 นายวิทยา ศรีวิชา
62053008296 นางสาวพิชามญชุ� ภูนบทอง
62053008297 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ร�มลําดวน
62053008298 นายณัฐกร กาญจนอุบล
62053008299 นางสาวณัฐติยา นาคมะเริง
62053008300 นายกิตติพันธ� อายุวัฒน�
62053008301 นายจตุพร ปราเวช
62053008302 นางสาวอภิชญา เชาวน�เสฏฐกุล
62053008303 นางสาวนงลักษณ� พิสุทธ์ิ
62053008304 นายรัฐพล สุยอย
62053008305 นางสาวมาเรียนา สังโสภา
62053008306 นางสาวศุภนิดา อักษรณรงค�
62053008307 นางสาวรักษิณา วรรณวิภูษิต
62053008308 นายจงรักษ� คนึงคิด
62053008309 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรศรี
62053008310 นายทัตเทพ ไกยสิทธ์ิ
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62053008311 นางสาวพรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล
62053008312 นางสาวธนัญญา สายบัว
62053008313 นางสาวนิศา ธรรมป8ญญา
62053008314 นางสาวสุพัตรา เลิศศรี
62053008315 นางสาวกนกเรขา ปางทอง
62053008316 นางสาวดมิสา เพชรทอง
62053008317 นางสาวรัชนีกร อินเขียว
62053008318 นายวุฒิชาต งามภัทรวรกุล
62053008319 นางสาวณัฐภรณ� ชุมสาย ณ อยุธยา
62053008320 นายจิรกฤต ชุณหคันธรส
62053008321 นายเจษฎา เจริญมงคล
62053008322 นางสาวปรียาภรณ� สีดาจันทร�
62053008323 นางสาวปLยภรณ� พรหมเมศร
62053008324 นางสาวณัฏฐิยา น้ําสา
62053008325 นายนิภัทร� เพียปลัด
62053008326 นายอามีน มะอุเซ็ง
62053008327 นายใหม� ใหม�คามิ
62053008328 นางสาวการีมะห� มูซอ
62053008329 นางสาวธนัท น�อยใส
62053008330 นายปรีชา พาระบุตร
62053008331 นางสาวธนิสร จันทร�สิน
62053008332 นางสาวเนตรชนก ถูกจิตร
62053008333 นางสาวสุพัตรา ด�วงงาม
62053008334 นางนงนุช พุทธวงค�
62053008335 นางสาวสุภาวดี งามเสง่ียม
62053008336 นางสาววันทนีย� อรุณศิริพันธ�
62053008337 นายพินิต ลาภประเสริฐ
62053008338 นายวิศรุติ แสงแผน
62053008339 นางสาวรัฐดากร บํารุงศาสตร�
62053008340 นางสาวปรารถนา หายโศรก
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62053008341 นายธีรนนท� แสงเสือ
62053008342 นางสาวอภิญญา ปะริวันตา
62053008343 นางสาวเย็นจิต เหลืองอ�อน
62053008344 นางสาวประภาพรรณ วีรการณ�
62053008345 นางสาวชนิกนันท� คุโม
62053008346 นายพฤทธ� มหิวรรณ
62053008347 นางสาวพุทธธิดา แสงสว�าง
62053008348 นางสาววิไลวรรณ วันแก�ว
62053008349 นางสาวณมญ เหมือนบุญ
62053008350 นางสาวพิมสุดา ตะเพียนทอง
62053008351 นางสาวจันทร�จิรา โขงคํา
62053008352 นางสาวทิวาดา ดํารงธนพจน�
62053008353 นางสาวจิดารัตน� เจษฎาไพโรจน�
62053008354 นายพนัส กล่ําทวี
62053008355 นางสาวศุภนิดา สังข�สนา
62053008356 นางสาววลินดา ผดุงศาสน�
62053008357 นางสาวอนงค�พร อารีกุล
62053008358 นางสาวศรินทิพย� ใจมงคลวงศา
62053008359 นางสาวพรพิมล ศิลากุล
62053008360 นางสาวกรกนก โทเวียง
62053008361 นางสาวดารารัตน� แม�นมณี
62053008362 นางสาวมัลลิกา เสนาใจ
62053008363 ว�าที่ ร.ต.อริชัย สงค�เวียง
62053008364 นายปฏิภาณ ทองพงษ�เนียม
62053008365 นางสาววิจิตรา ประมงค�
62053008366 นายภูมินทร� ภูสุข
62053008367 นายอรรถพล เพ็งแก�ว
62053008368 นายยศธร สืบพงษ�เสือ
62053008369 นายอลงกรต บุญมา
62053008370 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิรินทร�พัทธ� จันทร�ใส
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62053008371 นางสาวศิริพร แหยมประเสริฐ
62053008372 นางสาวรมณ�มณีญา บํารุง
62053008373 นางสาวพิชญาภัค โสภาย่ิง
62053008374 นางสาวนัทธมน อัครเจษฎากร
62053008375 นางสาวปณิสรา โสภา
62053008376 นางสาวปวันรัตน� ศิวพรชัยกุล
62053008377 นายเจษฎา เมืองซ�าย
62053008378 นางสาวขนิษฐา แสงสิน
62053008379 นายอภิชาติ อรรคบุตร
62053008380 นางสาววรางคณา อาจทรง
62053008381 นางสาวอชิรญา เสียงเย็น
62053008382 นางสาวกชกร กันแคล�ว
62053008383 นางสาวทิพย�กมล สังข�กรด
62053008384 นางสาวสุภิรุณ พรมริง
62053008385 นายอภิสิทธ์ิ จ๋ิวสุข
62053008386 นางสาวนงลักษณ� ชัชวาลแสง
62053008387 นางสาวรัตนาวดี เถาเครือมาต
62053008388 นายสโรช สีดาราช
62053008389 นายจักรพงษ� สังข�เงิน
62053008390 นางสาวสุมินตรา กัณหา
62053008391 นางสาวพัทธนันท� พงศ�นภากุล
62053008392 นางสาวสิดาพร เทพอุทัย
62053008393 นายธนชัย สมบูรณ�
62053008394 นางสาววาธิณี เหมือนมาตย�
62053008395 นายปLติภูมิ ภูมิป8ญญานําสกุล
62053008396 นายพงษ�วิสุทธ์ิ อินทรชิต
62053008397 นายวรวุฒิ ขันทอง
62053008398 นางสาวชุรีย�พร แซ�อึ๊ง
62053008399 นางสาวอัฒยา ภาคมณฑา
62053008400 นายพนธกร สโลภาพ
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62053008401 นายธนกร จําปา
62053008402 นางสาวหิรัญรัศม์ิ จูสวัสด์ิ
62053008403 นางสาวสาวิตรี ทุมวงษ�
62053008404 นางสาวสุจิตตรา สุกขันต�
62053008405 นายอลงกรณ� วิชาเรือง
62053008406 นายฐิติศักด์ิ เรียบร�อย
62053008407 นายทัศนัยน� สกุลตันติพัฒน�
62053008408 นางสาวณัฐนนท� ผิวนวล
62053008409 นางสาวศศิธร แก�วทา
62053008410 นางสาวเบญจวรรณ หอมนวล
62053008411 นางสาววราวรรณ ศรีใหม
62053008412 นางสาวหัตถยา บุญนิยม
62053008413 นายระพีพัฒน� ชูชื่นกลิ่น
62053008414 นางสาวมาริษา พรอินทร�
62053008415 นางสาวปาริชาติ ภู�ทอง
62053008416 นายเบญจมินทร� ใจนิล
62053008417 นายสานันท� อุ�นเสียม
62053008418 นายจาตุรนต� พรหมเจริญ
62053008419 นางสาวนัชชา นวลปอน
62053008420 ว�าที่ร�อยตรีสหรัถ สองสี
62053008421 นางสาวนริศา ทิพย�พรม
62053008422 นายพชร วิริยะ
62053008423 นางสาวนันทกานต� ซุยสกุล
62053008424 นางสาวแพร จิราภรณ�สิริกุล
62053008425 นายนราศักด์ิ ผิวตะศาสตร�
62053008426 นางสาววรรณี อุชชา
62053008427 นางสาวสุรารักษ� ชัยเพชร
62053008428 นางสาวนันท�นลิน ม�านสะอาด
62053008429 นางสาวศุภรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62053008430 นางสาวขนิษฐา อรัญวาศรี
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62053008431 นายสมพร สายน�อย
62053008432 นายฐาปณัฐ นาคสุทธ์ิ
62053008433 นางสาวปนัชดา บุญป8ญญาโรจน�
62053008434 นางสาวธนพร ยังดี
62053008435 นางสาวณัฐนิชา รอรั้ง
62053008436 นายสมเกียรติ คําลือ
62053008437 นางสาวพัชชาพลอย ธนชัยรักษ�
62053008438 นายธนากร บัวจันทร�
62053008439 นางสาวศรัญญา คําภาโคตร
62053008440 นายธวัชชัย ป8นนที
62053008441 นางสาวนฤมล สัตตภรณ�พิภพ
62053008442 นางสาววิลาวัลย� อินทวงษ�
62053008443 นางสาวกรองทอง อุ�นเสียม
62053008444 นางสาวธัญชนก อินทรีย�
62053008445 นางสาวกรรณทิมา ป8ญญาวรพงศ�
62053008446 นางสาวญาณิศา ทิมประเทือง
62053008447 นางสาวธัญญาเรศ เครือนวน
62053008448 นางสาวอยู�หทัย กองบุญ
62053008449 นางสาวเบญจวรรณ ก�องกังวาลย�
62053008450 นางสาวนริศรา ลามคํา
62053008451 นางสาวธันย�ชนก แก�วแกมทอง
62053008452 นางสาวบุญฑริกา ทองเกลา
62053008453 นายธนาธิป ศรีคํา
62053008454 นางสาวพรรณิภา ตาบุญ
62053008455 นางสาวณัฐพัชร� ธรรมโชติ
62053008456 นางสาวกัลย�ธมนต� มีกะจิตร�กุล
62053008457 นายนพนิรันดร� กุมทา
62053008458 นางสาวอารีย� ร�องจิก
62053008459 นางสาวศิริรัชน� สวัสด์ิอารี
62053008460 นางสาวบุญศิริ อนุสรณัฐพงศ�
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62053008461 นายวิวัฒน� อัมรา
62053008462 นางสาวรัฐติพร ฉ�งทับ
62053008463 นางสาวณัฏฐณิชา พรมทอง
62053008464 นางสาวธัญญาสิริ ภักดีจอหอ
62053008465 นางสาวบัตรอารี เจริญศรี
62053008466 นางสาวอรวรรณ อุดมโภชน�
62053008467 นายวัชรพงษ� เรือนใจหลัก
62053008468 นางสาววรมน แสงเดือน
62053008469 นางสาวกัลยรัตน� แย�มย้ิม
62053008470 นางสาวจันทนีย� สมสนิท
62053008471 นางสาวอริศา อ�อนสุวรรณ
62053008472 นางสาวสุดารัตน� คําพร
62053008473 นางสาวธัญญาภรณ� พิบูรณ�อนุรักษ�
62053008474 นายโกมล สุวรรณโอสถ
62053008475 นางสาวฉัตรธิดา บุญน�อย
62053008476 นางสาวธนยารินทร� อาจสมดี
62053008477 นางสาวภัททวิกรม� นิ่มนวล
62053008478 นางสาวสรัลลักษณ� สวัสดิรักษา
62053008479 นายอานุภาพ ประสารศรี
62053008480 นางสาวภาวดี ยงทอง
62053008481 นางสาวจุฑารัตน� งาหัตถี
62053008482 นางสาวพนิดา จําปาเครือ
62053008483 นางกุลรัศม์ิ ต้ังทวีเกียรติ
62053008484 นางสาวนารีรัตน� จันทร�ทอง
62053008485 นายจักรกฤษณ� รื่นกลิ่น
62053008486 นางสาวนภัสต�ศรณ� ดวงกุลสา
62053008487 นางสาวเยาวลักษณ� มะลิวัลย�
62053008488 นายภูสิทธิ คําเที่ยง
62053008489 นายชัยณรงค� เก�านาน
62053008490 นางสาวมนรดา แก�วจันทร�
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62053008491 นางสาวจริญ นิสัยม่ัน
62053008492 นางสาวนุจรินทร� มาตรา
62053008493 นางสาวกัลยรัตน� แสงอิ่ม
62053008494 นายจาตุรงค� เอี่ยมรอด
62053008495 นางสาวรดา ฉํ่าแสง
62053008496 นางสาวสุภาวดี ประสงค�พร
62053008497 นางสาวพิกุลแก�ว ชุ�มเย็น
62053008498 นางสาวฐิติมา ขันเดช
62053008499 นางสาวดรุณี ใจกล�า
62053008500 นายนรินทร� เปXยงลิต
62053008501 นางสาวจุฑาทิพย� จันสี
62053008502 นางสาวศิริพรรณ จันทร�เทศ
62053008503 นายประจักษ� กูฎโสม
62053008504 นางสาวทิพย�นภา ผิวจันทร�
62053008505 นางสาวอาภาสินี ทีปกากร
62053008506 นางสาวสุดารัตน� วัดปลั่ง
62053008507 นางสาวสุชีรา ตาลทรัพย�
62053008508 นางสาวจรีพร อัมพาผล
62053008509 นางสาวสุกัลยา สัตนันท�
62053008510 นางสาวธิดารัตน� ชํานิ
62053008511 นางสาวสุกัญญา มครเพศ
62053008512 นางสาวเสาวลักษณ� นิสังกาศ
62053008513 นางสาวหนึ่งดาว โพธ์ิศรี
62053008514 นางสาวเนตรนภา สุขหนา
62053008515 นางสาวมยุรา ค�าถ่ินภู
62053008516 นางสาวภัทราพร ทองดี
62053008517 นางสาววราภรณ� เตชอ�าย
62053008518 นางสุนทรี คํารพม่ิง
62053008519 นางสาวพิมพ�วรีย� ย้ิมเผื่อน
62053008520 นางสาวชนากานต� จิตอารี
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62053008521 นางสาวคันธารัตน� พรหมกาศ
62053008522 นางสาวณัฐกานต� แท�นทอง
62053008523 นางยูไบดา กุระคาน
62053008524 นางสาวจินตนา คํานวน
62053008525 นายอุเทน ไม�สนธ์ิ
62053008526 นางสาวป8ทมาพร แตงเนียม
62053008527 นางสาวสุรีรัตน� แทนไธสง
62053008528 นายจิณณวัตร ด�านศรีชาญชัย
62053008529 นายสานนท� สุคนธา
62053008530 นางสาวรุ�งนภา บุญมา
62053008531 นางสาวอริศรา วิชพงษ�
62053008532 นางสาวอลิสา พูลเกษม
62053008533 นางสาวกานติมา นีลมงคล
62053008534 นางสาววรลักษณ� เมฆสังข�
62053008535 นางสาวสุทาลินี เรืองโสม
62053008536 นางสาวณัฐกานต� จันทร�นิ่ม
62053008537 นางสาวจริยา เตชนันท�
62053008538 นางสาวทักศิกา ใจปLง
62053008539 นางสาวสกาวรัตน� พลอํานวย
62053008540 นายศราวุฒิ สุขสนั่น
62053008541 นางสาวพรรณนิภา ชินสงคราม
62053008542 นางสาวทยิดา ชลาชัย
62053008543 นางสาวอรวรรณ พันธุ�ชิน
62053008544 นางสาววรางคณา สุขถาวร
62053008545 นางสาวศุภมิษา ผลเพ่ิม
62053008546 นายณัฐวุฒิ สุภะวีระ
62053008547 นางสาวชนากานต� แก�วพรม
62053008548 นางสาวพัชราภรณ� เสง่ียม
62053008549 นางสาวเพ็ญประภา พิมพ�สินธ�
62053008550 นางสาวปานวาด ปQอมดํา
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62053008551 นายภัทรจาริน ฟ8กภู�
62053008552 นางสาวพรพรรณ ยงเย้ืองพันธ�
62053008553 นางสาวเฟYZองฟQา จันทร�ลอย
62053008554 นายถนัด เพ็ชรรัตน�
62053008555 นางสาวอาทิติญา แสวงหาความสุข
62053008556 นางสาวก่ิงฉัตร ไชยริปู
62053008557 นายกวีวัฒน� สุทธิชัยกุลนันท�
62053008558 นางสาวดนิสา สายน�อย
62053008559 นางสาววิมลรัตน� สมสกุลมนตรี
62053008560 นายดุรงค�รัตน� อารีรักษ�
62053008561 นางสาวกนกพรรณ แสนเสน
62053008562 นางสาวสกาวแก�ว มหาพินิจ
62053008563 นายวรพล สุขญาติ
62053008564 นายประสพโชค โชคดีสมโชค
62053008565 นางสาวสมิตา กานุวงค�
62053008566 นายพงศกร พิบูลย�
62053008567 นางสาวธานิษา รามวงศ�
62053008568 นางสาววาสิฐฐี ป8ญญาใส
62053008569 นายเทวา สุทินรัมย�
62053008570 นางสาววชิราภรณ� ลันดา
62053008571 นางสาวพิมพ�รวี สันป^าแก�ว
62053008572 นางสาวนันทกาญจน� แสวงศักด์ิ
62053008573 นางสาวสุธาสินี วิเศษฤทธ์ิ
62053008574 นางสาวเสาวลักษณ� วิลันทนา
62053008575 นางสาวปภัสรา ปานสีดํา
62053008576 นายกิตติ บุญบูรณะกิจ
62053008577 นางสาวอังคนาฏ นวนนิ่ม
62053008578 นายนัฐพงษ� นิลละออ
62053008579 นางสาวทิพยรัตน� พรหมศรี
62053008580 ว�าที่ ร.ต.หญิงอลิสา แสงสกุล
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62053008581 นางสาววัชรี ขุนพิลึก
62053008582 นางสาวกรวิสา สีนวล
62053008583 นางสาวธนภัสนันท� ทองแสง
62053008584 นางสาวกมลชนก ทองแต�ม
62053008585 นางสาวณิชาภัทร โพธ์ิพึ่ง
62053008586 นางสาววิมลรัตน� พรมพันธ�
62053008587 นางสาวศศิธร เนียมสี
62053008588 นายวิศิษศักด์ิ ประกอบศิลปT
62053008589 นางสาวสุนิสา ดีบาง
62053008590 นางสาวเมธารัตน� เชื้อชวลิต
62053008591 นางสาวกชพรรณ กุมภวรรณ
62053008592 นางสาวกมลชนก ด�วงคํา
62053008593 นางสาวอภิษฎา ยงญาติ
62053008594 นางสาวรุ�งนภา ผลหว�า
62053008595 นางสาวสิรินาฏ แซ�แต�
62053008596 นางสาวจันทิมา ผาสุข
62053008597 นายณัฐภัทร ใจงาม
62053008598 นางสาวสุธาทิพย� กอหรั่งกูล
62053008599 นางสาวยลดา ทิพมนต�
62053008600 นางสาวน้ําทิพย� ชัยนอก
62053008601 นางสาวภัทราวดี รักหนู
62053008602 นายพงศ�ภัค ว่ิงเร็ว
62053008603 นายอภิรักษ� ฤทธ์ิแดง
62053008604 นางสาวกชกร มีประชา
62053008605 นางสาวสุวรรณา เพียรใย
62053008606 นางสาวจุฑามาศ นครวงค�
62053008607 นายยุรนันท� คงสมร
62053008608 นางสาวหนูเกตุ วงษ�ชาลี
62053008609 นางสาวพัชชา ศรีเรือนงาม
62053008610 นางสาวณัฎฐกมล นวลนาค
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62053008611 นายฐิตินันท� สุวรรณ
62053008612 นางสาวฑนันชาดา ถาวงศ�
62053008613 นางสาวศรีประภา หล�านามวงค�
62053008614 นางสาวสิรีธร คันธารส
62053008615 นางปวีณา ใจม่ัน
62053008616 นางสาวธิฏิญาภรณ� วชิธานุวัฒน�
62053008617 นายชัยวัฒน� ทุ�งโปร�ง
62053008618 นางสาวสุภาวดี โงนมณี
62053008619 นางสาววิสุดา วังคีรี
62053008620 นางสาวนาถยา โง�นแน�น
62053008621 นางสาวธันย�ชนก แสงทองดี
62053008622 นางสาวพรพรรณ ทองศร
62053008623 นางสาวเสาวนีย� วันดี
62053008624 นายพีรพัฒน� บุญล้ํา
62053008625 นางสาวรจนา พ่ึงพระ
62053008626 นางสาววิจิตรา ป8ตตาเทสัง
62053008627 นายวิทยา จันทรารักษ�
62053008628 นางสาวกันยารัตน� ปุ^นประเสริฐ
62053008629 นางสาวบุษราภรณ� บุษษะ
62053008630 นางสาววนัสนันท� บานชื่น
62053008631 นางสาวหทัยภัทร จันทร�สํารวม
62053008632 นายปรัชญา ศรีบุญเรือง
62053008633 นายอนุวัตร ขันนาแล
62053008634 นางสาวณัฐชยา วิเศษชลหาร
62053008635 นายพีรพล ม่ังค่ัง
62053008636 นายณัฐวัฒน� สังสิทธิสวัสด์ิ
62053008637 นางสาวนฤมล เข็มทอง
62053008638 นางสาวณัฐรดี ย้ิมปฐมสกุล
62053008639 นางสาวศุภากร พุ�มนาค
62053008640 นางสาวนิศาชล สังข�สุวรรณ�
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62053008641 นางสาวพนิตา มีเสน
62053008642 นางสาวสุทธินาถ มาศมะลิวัลย�
62053008643 นางสาวพิมชนก วังหอม
62053008644 นางสาววิริยา โพธ์ิเจริญ
62053008645 นางสาวพลอยปภัสร� ชุ�มอินจักร�
62053008646 นางสาวทิตยา ปูปLง
62053008647 นายนพดล เคลือบบุญ
62053008648 นายกรกมล เพ็งพา
62053008649 นางสาวชนิตา เกษร
62053008650 นางสาวธัญญา มาตย�ป8ญญา
62053008651 นายณัฐวุฒิ ยนต�ชัย
62053008652 นางสาวครรธรส โสมสุข
62053008653 นางสาวณัฏฐา ภูริรักษ�ธนานนท�
62053008654 นางสาวมณีรัตน� ควรหัด
62053008655 นางสาวลลิตา เรียนพินิจ
62053008656 นายฐิติภูมิ พันธ�สิน
62053008657 นางสาวกรรณิการ� เอี่ยมสะอาด
62053008658 นายชัยรัตน� เปลี่ยนทองดี
62053008659 นายนิภัทร� กุมภา
62053008660 นางสาวกาญจนารัตน� สุดชุมแพ
62053008661 นายวิทวัส บุญประทุม
62053008662 นางสาวรุจิเรข มามี
62053008663 นางสาวจุฑามาส ธรรมจารึก
62053008664 นางสาวธันยพร พลัดเมือง
62053008665 นางสาวอัศราภรณ� เสาวัง
62053008666 นางสาวมินรญา ตรีผล
62053008667 นางสาวป8ญจพร สุคันธนป8ญญา
62053008668 นางสาวเกศกนก รอดโฉม
62053008669 นางสาวสุภาภรณ� ทองลบ
62053008670 นางสาวอัจฉรา เทพีรัตน�
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62053008671 นางสาวธัญลักษณ� รัตนวัน
62053008672 นางสาวเยาวเรศ หล�าต[านะ
62053008673 นายจุลเดช ถาวรวงศ�
62053008674 นางสาวสิรัชชา ทองมี
62053008675 นายวุฒิชัย บุญญพันธ�
62053008676 นางสาวกัญญาลักษณ� วิสาขะ
62053008677 นางสาวอารยา ผิวแดง
62053008678 นายมนตรี ประทีป
62053008679 ส.อ.อภินันท� มิตรสุข
62053008680 นางสาวศิรนันท� กังวานกัมปนาท
62053008681 นางสาวสุธาสินี ปฏิสังข�
62053008682 นายศุภโชค คงนุรัตน�
62053008683 นายเดชรัฐ มีตาล
62053008684 นางสาวจุฑารัตน� แสนสูง
62053008685 นางสาวอรวรรณ พลอยระย�า
62053008686 นางสาวถิรดา ชินวงษ�ทัน
62053008687 นางสาวจิราภรณ� สําราญใจ
62053008688 นางสาวปLยะนุช เขียวกุ�ง
62053008689 นางสาวณฤมล บางยาง
62053008690 นางสาวปภาวี ทับห�วง
62053008691 นางขวัญฤทัย คนองเดช
62053008692 นางสาวโยทะกา แก�วยาศรี
62053008693 นางสาวพรชนก ชุมพรรัตน�
62053008694 นายอนันตศักด์ิ แสวงการ
62053008695 นางสาวปLยะมาศ ตามศรี
62053008696 นายเอนก ภัทรวิริยะคุณ
62053008697 นางสาวดารณี สมคิด
62053008698 นางสาวจิดาภา พิมสาร
62053008699 นายสายชล รักชื่น
62053008700 นางสาวก�อนทอง วิเชียรไชย
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62053008701 นางสาวซูฮัยนี ดือรามะ
62053008702 นายรัชชานนท� เหลืองห�อ
62053008703 นายอาณกร แก�ววงษา
62053008704 นายอภิสิทธ์ิ ตุรงค�รัตน�
62053008705 นายอธิป อิ่มปLติวงษ�
62053008706 นางสาวลักขณา รัตะกูล
62053008707 นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเพชร
62053008708 นางสาวพิมพ�รดา นิยมพัฒนารักษ�
62053008709 นางสาวบุณยอร พรหมสว�าง
62053008710 นางสาวธนัชสนันตน� อินทรารักษ�
62053008711 นายพูลศักด์ิ จันทรมณี
62053008712 นางสาวภรัณยา นุ�นวงค�
62053008713 นายปLยพงษ� สิมะพรม
62053008714 นางสาวรังสิมา ขันทอง
62053008715 นางสาวรสธร สังขรัตน�
62053008716 นายภาสกร เวชแพศย�
62053008717 นางสาวณัฐชา เทียมทองใบ
62053008718 นางสาวชนากานต� คีรีแลง
62053008719 นางสาวสโรชา ดอกตะเคียน
62053008720 นางสาวสป8นนา ทองแถม
62053008721 นางสาวลลิตา บุหลาด
62053008722 นางสาวศุภรัตน� บ�านใหม�
62053008723 นางสาวเสาวณี สุดแสนดี
62053008724 นางสาวธนวรรณ พงศ�พฤกษา
62053008725 นายฐาปนพงศ� ศรีพระราม
62053008726 นางสาวพัชราภรณ� แพรดํา
62053008727 นางสาวนลิตา ทองคํา
62053008728 นางสาวอนัญญา หลวงจันทร�
62053008729 นางสาวกุลธิดา บุญผล
62053008730 นายธเนตร ทะวัน
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62053008731 นางสาวภักดีพร เกตุมี
62053008732 นางสาวชนาภัค สิงหะพล
62053008733 นางสาวเกศินี พรหมธิ
62053008734 นายสุทธิพงษ� บุญจันทร�
62053008735 นางสาวพัชรา เผยฉวี
62053008736 นางสาววาสนา แพทย�ไชโย
62053008737 นางสาวสุกัญญา คะโร
62053008738 นายมารุต เกิดแก�ว
62053008739 นางปลื้มฤดี สุพร
62053008740 นางสาวพนิดา ละลิ่ว
62053008741 นายอรรฐพลชัย แก�วริฏ
62053008742 นางสาวภารดี แสงสว�าง
62053008743 นางสาวสลิลทิพย� ธัชยะพงษ�
62053008744 นางสาวธิดารัตน� วงค�ใหญ�
62053008745 นางสาวชุติมา พรหมเมฆ
62053008746 นายคณพศ เผือกสอาด
62053008747 นางสาวอนงนาฏ เมฆช�าง
62053008748 นางสาวชุตินันต� อรจุล
62053008749 นายจีระศักด์ิ อุตทอง
62053008750 นายภูรีภัทร ตันบุญยศิริเดช
62053008751 นางสาวกัญญาณัฐ อุดปLน
62053008752 นางสาวเรวดี นพวงค�
62053008753 นางสาวพัชรา ทิธรรมมา
62053008754 นางสาวณัฐวรรณ ประพันธเทวา
62053008755 นางสาวลลิตา ฤทธิอา
62053008756 นายตฤณฤกษ� พระเมือง
62053008757 นางสาวจิราภรณ� กาต๊ิบ
62053008758 นางสาวณัฐชยา นันตา
62053008759 นางสาวศิริพร จันทร�สน
62053008760 นางสาวรัษฎา อิ่มพรหม
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62053008761 นายเจตนิพัทธ� มาป8ด
62053008762 นายกิตติธัช สายทอง
62053008763 นายจักรกฤษณ� มาสง
62053008764 นางจิราภรณ� กันเดช
62053008765 นางสาวศิวนาถ สุทธเนตร
62053008766 นางสาวศิรประภา สุขสวัสด์ิทวีชัย
62053008767 นางสาวจิรัฐกาล ศรีสุพพัตพงษ�
62053008768 นายพงศธร ลบพ้ืน
62053008769 นายเก้ือกูล แซ�ภู�
62053008770 นางสาววิชุดา สารพัตร
62053008771 นายอภิเดช บัวสอน
62053008772 นางสาวอริษา อาจวาที
62053008773 นางสาวสาธิดา ดีบ�านพร�าว
62053008774 นางสาววราภรณ� พันโน
62053008775 นายจิรเมธ ตัญญะเสถียรวงศ�
62053008776 นายพัชระ เข็มดี
62053008777 นางสาวพรรณิภา สุวรรณสม
62053008778 นางสาวสุธาสินี แสงจันทร�ศรี
62053008779 นางสาววลัตศกรณ� เชาวะปรีชากุล
62053008780 นางสาวศศิพร สวนสิริ
62053008781 นางสาวจิณห�ปภัสร� ปLยะวงค�
62053008782 นายธนา ศรีอ�อน
62053008783 นางสาวเบ็ญจภา โล�ห�สุวรรณ
62053008784 นางสาวศิริรัตน� จีนอ่ํา
62053008785 นางสาววาสนา บุญเกิด
62053008786 นางชนัฏฐป8ณณ� ปลั่งกลาง
62053008787 นางสาวณัฐจรินทร� แพทย�สูงเนิน
62053008788 นางสาวณัฐนิชา แจ�มฉาย
62053008789 นางสาวมัลลิกา มิสกิจ
62053008790 นางสาวกมลชนก อินเกตุ
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62053008791 นางสาวจิราพร จําเป�น
62053008792 นางสาวกิตติยา พ�อชมภู
62053008793 นางสาวพัชรี ดวงรัตน�
62053008794 นางสาวปริญญาภรณ� วรรักษ�
62053008795 นางสาวแพรวพราว สําราญใจ
62053008796 นางสาวอริศรา ฐานวิสัย
62053008797 นางสาวจรรยา ชมคง
62053008798 นางสาวธาดารัตน� สุขเล�ห�
62053008799 นางสาวนฤมล อินทป8ญญา
62053008800 นางสาวปาริฉัตร ภูมิมี
62053008801 นางสาวนันตชา เล็กคํา
62053008802 นางสาวจิรภา โพธ์ิศรีรัตน�
62053008803 นางสาวทรัพย�พูน คํามะฮุง
62053008804 นางสาวจันทิมา ปXสาร
62053008805 นางสาวมลทิรา อินทร�พิทักษ�
62053008806 นางสาวจันทิมา ดวงคํา
62053008807 นายชัยพร ประเสริฐสิน
62053008808 นางสาวเบญชญา แสงสุริยา
62053008809 นางสาวพลอย ไหว�ครู
62053008810 นายเทวฤทธ์ิ พัฒนชัย
62053008811 นางสาวมะลิ แสงทวีวรรณ�
62053008812 นายมนูศักด์ิ พานิชย�
62053008813 นางสาวนฤมล มนตรี
62053008814 นายธนะชัย เจริญสุข
62053008815 นางสาวอธิชา เพ็ชร�ชูดี
62053008816 นางสาวกุลชา จิตนาวา
62053008817 นางสาวธิธาดา ลีนะนิธิกุล
62053008818 นางสาวมัลลิกา กล�าเขตกาล
62053008819 นางสาวจิราวรรณ ปLวิถะ
62053008820 นายเกียรติศักด์ิ แสงศรีจันทร�
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62053008821 นางสาวอัจฉราภรณ� แก�วศรี
62053008822 นางสาวจณิสตา วังคะฮาด
62053008823 นางสาวน้ําผึ้ง พรหมเจริญ
62053008824 นายจักรกฤษ ธิริ
62053008825 นายภูริภัทร สิริทัตสุนทร
62053008826 นายพรภวิษย� ชลวุฒิ
62053008827 นายกีรกิตติ อินมะณี
62053008828 นางสาวยลดา แต�งภูเขียว
62053008829 นางสาวอารีรัตน� วิจิตรสมบัติ
62053008830 นายกิตติพจน� ชาอินทร�
62053008831 นางสาวคนึงนิจ หลักฐาน
62053008832 นายนพรัตน� เขยกลาง
62053008833 นายชัยรัตน� แข็งแรง
62053008834 นางสาวสุจิตรา สมมิตร
62053008835 นางสาวอาริญา จารุธงชัย
62053008836 นางสาวจุฑาทิพย� เปรมศรี
62053008837 นางสาวสุภัทรา พัวพันยุทธการ
62053008838 นายวิลาศ ศิริทรัพย�
62053008839 นางสาวจิราภรณ� ทิพย�เที่ยง
62053008840 นางสาวณาตยา สุเมธีนฤมิต
62053008841 นางสาวณัฐทพร ญาณป8ญญา
62053008842 นายธีรวิทย� ณ น�าน
62053008843 นางสาวรัตติยาพร วิสูงเร
62053008844 นางสาวพภัสสรณ� ศรีสวัสด์ิ
62053008845 นางสาวเหมือนแพร โพธิราช
62053008846 นายอรุชา ธัชรัตนสิริ
62053008847 นายกรกต จอมสถาน
62053008848 นางสาวกนกวรรณ อยู�รัตน�
62053008849 นางสาววรรณิดา โพธ์ิดี
62053008850 นางสาวพัชรี พ่ึงโพธ์ิทอง
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62053008851 นางสาวกมลชนก นราภักดี
62053008852 นางสาวตวงทอง แดงวิลัย
62053008853 นายพัชร�ธนัถ มโนลาภอนันต�
62053008854 นางสาวโยษิตา ไวยดารา
62053008855 นางสาวชนกสุดา ช�างสรรค�
62053008856 นายศรายุทธ ภูพันนา
62053008857 นางสาวสุราวดี ประเสริฐลาภ
62053008858 นายหฤษฎ� เพชรนิตย�
62053008859 นางสาวธัญชนก ธุรภาคพิบูล
62053008860 นางสาวสมฤทัย ไชยเศษ
62053008861 นายธนา ชูทอง
62053008862 นางสาวกันยา ขุนวงศ�
62053008863 นางสาวปLยาภรณ� ชื่นตา
62053008864 นางสาวฐิตารัตน� เนียมเพราะ
62053008865 นางสาวมาลี เฮงป8ญญากุล
62053008866 นายนัฐพล ก้ัวพิจิตร
62053008867 นางสาวประภาพร เผ�าวงศ�
62053008868 นางสาวอารยา กุกเรยา
62053008869 นางสาวอังศ�วรามาส แมงทับ
62053008870 สิบตํารวจโทวรากรณ� สมนาเมือง
62053008871 นางสาวศิวิลัย วัฒโฑ
62053008872 นายธนวัฒน� นนทศักด์ิ
62053008873 นางสาวพชรมน นนทภา
62053008874 นางสาวสุธาทิพย� วรรณา
62053008875 นายพีรวิทย� กงประโคน
62053008876 นายจตุชัย เมืองมูลชัย
62053008877 นางสาวเดือนเพ็ญ อารีเอื้อ
62053008878 นางสาวรดามณี ผาติเสนะ
62053008879 นางสาวเจนจิรา คงเกษม
62053008880 นางสาวกฤษณาพร มณีรจน�
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62053008881 นายจักรกริช อิ่นทา
62053008882 นายศุภชัย แนบทางดี
62053008883 นางสาวจิราภรณ� ปามะ
62053008884 นางสาวชันยกร ยาดี
62053008885 นางสาวสุธิดา จุ�ยเสียงเพราะ
62053008886 นายอัษฎาวุฒิ จิตแสง
62053008887 นายชัพ ธิราขันธ์ิ
62053008888 นายเสฎฐวุฒิ เหลืองไตรรัตน�
62053008889 นางสาวจุฑามาศ ก�อศิริวัฒน�
62053008890 นางสาววลัยพร สัมฤทธ์ิ
62053008891 นางสาวสุมัดตา ชํานาญชล
62053008892 นายมณเฑียร ปานจุ�ย
62053008893 นางสาวเสาวนีย� นพสิทธ์ิ
62053008894 นางสาวอรอนงค� จันทุมมี
62053008895 นายวีระยุทธ์ิ ขวัญเกิด
62053008896 นางสาวกชกร ชื่นศิริ
62053008897 นางสาววิภาพร วิศววิจิตร
62053008898 นางสาวกลีบจันทร� ชมภูวิเศษ
62053008899 นางสาวไซนับ มะเกะ
62053008900 นางสาวพสุมนต� อุทัย
62053008901 นางสาววรรณวิมล สายสมร
62053008902 นายจิรายุส โชคจินดา
62053008903 นางสาววิรินดา พงษ�ใหญ�
62053008904 นายป8ญญา เตมิยานนท�
62053008905 นางสาวนภาพร ศรีกุล
62053008906 นางสาวอภิสรา มาลี
62053008907 นางสาวพิมพ�พรรณ ซิพาชิน
62053008908 นายคณวัฒน� ชื่นขจร
62053008909 นางสาวนุจเรช อินดีคํา
62053008910 นายวิชชากร แฉ�งโพธ์ิหวี
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62053008911 นายมาโนช รัตนเกตุ
62053008912 นางสาวประทุม ทรัพย�ประชา
62053008913 นางสาวศิวพร สุภา
62053008914 นายหฤษฎ� เฉกแสงทอง
62053008915 นางสาวจุฑามาศ สะราคํา
62053008916 นายเจษฎา บุญจิตร
62053008917 นายป8ญจพล ธูปหอม
62053008918 นางสาวสุญาณี ชูแก�ว
62053008919 นางสาวทักษณภรณ� สําเร็จ
62053008920 นางสาวหยาดพิรุณ วงค�คํายอด
62053008921 นางสาวนุชาวดี ศรีมุกดา
62053008922 นางสาวอัจฉรา ปราบสูงเนิน
62053008923 นายธงชัย เสนาะสรรพ�
62053008924 นายมูฮัยมิน แวดอเลGาะ
62053008925 นางวรพิชชา รัตนบุระ
62053008926 นางสาวสุธาทิพย� ชินวุฒิ
62053008927 นายณัฐวุฒิ วิจิตร
62053008928 นางสาวเสาวลักษณ� ป8Vนช�าง
62053008929 นายวรินธร คฤหะมาน
62053008930 นางสาวกันต�กมล ชะนะชัย
62053008931 นางสาวดวงรัตน� โชคชัยสิริกุล
62053008932 นางสาวนัฐมน สุภาพรม
62053008933 นางสาวปภัสรา ห�อยกรุด
62053008934 นางสาวขวัญกมล สระทองแก�น
62053008935 นายธารินทร� ธรรมดุลพินิจ
62053008936 นางสาวอรพรรณ ก.บัวเกษร
62053008937 นางสาวอริสรา พรมพลเมือง
62053008938 นางสาวธารณี จันทร�กระเทาะ
62053008939 นางสาวศิริวรรณ จันทร�ปาน
62053008940 นายเจษฎา แควน�อย
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62053008941 นางสาวภัชรียา กังวาล
62053008942 นายสุรโชติ คีรี
62053008943 นายอุทัย ปาสารักษ�
62053008944 นายบาสรี วงกะลา
62053008945 นายปริญญา ใจรักษ�
62053008946 นางสาวอนุธิดา บุญมาก
62053008947 นางสาวณัฐฑริตา ไทยแก�ว
62053008948 นางสาววราภรณ� แซ�จึง
62053008949 นางสาวพิพรรธน� พิศิลปT
62053008950 นางสาวสิริกุล ชมชื่น
62053008951 นางสาวเบญจพร โกศล
62053008952 นางสาวชญาภา ลิมปTสุคนธ�
62053008953 นางสาววรัญญา เสาสีนาด
62053008954 นางสาวเอมอร ดวงกุลสา
62053008955 นางสาวคณิตา ทิพวรรณ�
62053008956 นายบุญกิตต์ิ ชมศิริ
62053008957 นางสาวเจษฎาภรณ� พรหมจักร�แก�ว
62053008958 นายศุภณัฐกรณ� สารพล
62053008959 นางโศภิตสุดา ศรีปาน
62053008960 นางสาวธิดา เข็มอุทา
62053008961 นางสาวศุภชาณิณมุกต� จินชาภา
62053008962 นางสาววรันดา คําเครือ
62053008963 นางสาวรุ�งนภา แก�วคํามา
62053008964 นางสาวริญญ�รภัส รวีพัฒน�ศุภกุล
62053008965 นายปLยวัฒน� เอ�งฉ�วน
62053008966 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณะ
62053008967 นางสาวกัลยรัตน� เกณฑ�งูเหลือม
62053008968 นางสาวอังคณา กองจินดา
62053008969 นางสาวฐานิศา พิมพ�ลี
62053008970 นายวิศรุต ยุกติเมธา
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62053008971 นางสาวอภัสนันท� ทองมาก
62053008972 นางสาวสุภัทรา นระกรรณ�
62053008973 นางสาวกนกอร บํารุง
62053008974 นางสาวศศิโสม หม่ืนแคล�ว
62053008975 นายณัฏฐพล นามมี
62053008976 นางสาวการย�สิริ เฉลิมพรพัฒน�
62053008977 นางสาวกมลชนก บุญเสมา
62053008978 นางสาวศุภิสรา ใจผ�อง
62053008979 นายนันทวัฒน� ลําโกน
62053008980 นางสาวอริยา บุญนิมิตร
62053008981 นางสาวอรชุมา หอมมาลัย
62053008982 นางสาวกรรณิการ� โนจิตร
62053008983 นางสาวจุฑามาศ รัตนเข่ือน
62053008984 นางสาวมะลิวัลย� จันทร�คํา
62053008985 นางสาวพีรยา ประสมทรัพย�
62053008986 นางสาวตรีชฎา จันทะวลี
62053008987 นางสาวสิริกร บุตรศรี
62053008988 นางสาวชุลีพร ธาราดล
62053008989 นายณัฐวุฒิ สุตะวงค�
62053008990 นางสาวศิริรัตน� วิบูลย�อรรถ
62053008991 นางสาวชฎาวรรณ ศิริสุข
62053008992 นางสาวมณฑกาญจน� อินทร�ทอง
62053008993 นางสาวกัญญารัตน� โชติพรหม
62053008994 นางสาวเบญจรัตน� สกุลจันทร�หอม
62053008995 นางสาวสุธิดา จิตหวัง
62053008996 นางสาวณัฐณิชา พ่ึงพา
62053008997 นายพจน ทองดี
62053008998 นางสาวบุษศราภรณ� เทียนบุตร
62053008999 นายพิบูลย�ชนะ ภูมูลนา
62053009000 นางสาวดวงใจ วารินสุ
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62053009001 นางสาวกนิษฐา โปร�งจิตต�
62053009002 นางสาวฐิติรัตน� ไวศยะ
62053009003 นางสาววราภรณ� เจริญรอย
62053009004 นายจิรพัฒน� มลิเกตุ
62053009005 นางสาวกนกรัตน� เบญจมาศ
62053009006 นางสาวอมรรัตน� อุดมรัตน�
62053009007 นางสาวพรประภา ไชยวัฒน�
62053009008 นางสาวอุ�มบุญ นิติวรธรรม
62053009009 นางสาววนิดา โคตรภู
62053009010 นายรัตนพล สีราพัน
62053009011 นางสาวทรรศิกา ภารประดับ
62053009012 นางสาวจารวี แสงศรี
62053009013 นายศักดิเศรษฐ� เดชขุนทด
62053009014 นางสาวเบญจพรรณ พ�วงพิพัฒน�
62053009015 นายพงษ�พันธ� พ่ึงอ่ํา
62053009016 นางสาวปรียานุช ม่ันคง
62053009017 นางสาวสุชาริณีย� แปQนขํา
62053009018 นางสาววันวิสาข� เหล�าวงศ�ศิริวัฒน�
62053009019 นางสาวมาลีวัลย� บุญเป�ง
62053009020 นายวรรณศักด์ิ สุวิรนิตย�
62053009021 นายศุภมิตร สวนเกษม
62053009022 นางสาวมัญชลี ใจหาญ
62053009023 นายสรสิช ทูปLยะ
62053009024 นางสาวอัจฉราภา ธิมาชัย
62053009025 นายปรมัตถ� เหล�าประเสริฐสม
62053009026 นางสาวธัญญารัตน� ภานุคงประเสริฐ
62053009027 ว�าที่ ร.ต.ปุณณวิช บริบูรณ�
62053009028 นางสาวชัชชญา เชื้อมาก
62053009029 นายนัทธพงศ� ปาเปาอ�าย
62053009030 นางสาวสุกัญญา ภูสะพาน
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62053009031 นางหนึ่งฤทัย ทองเครือ
62053009032 นางสาวศรัณย�พร สุขรมย�
62053009033 นายกิตติภูมิ กันทะสุ
62053009034 นายจักรพล เอกสุวรรณ
62053009035 นางสาวอัมพวรรณ แจ�งเจน
62053009036 นางสาวนิตยา นาน�อย
62053009037 นางสาวปLยะพร คล�ายหงษ�
62053009038 นางสาววรรณิกา ใสแสง
62053009039 นายยงศักด์ิ มีทอง
62053009040 นายปLยะพงษ� อินทร�เทพ
62053009041 นายอภิสิทธ์ิ เกิดบัว
62053009042 นางสาวชนิศา เบญจคุณากร
62053009043 นางสาวศิรินภา สุวรรณพรม
62053009044 นางสาวอภิญญา สุนิปา
62053009045 นายวรชิน นามเมือง
62053009046 นางสาวเจนจิรา สุมาลา
62053009047 นางสาวกรกมล บุญอิน
62053009048 นางสาวณิชากร อุดธิยา
62053009049 นางสาวพรศิริ บุญพุ�ม
62053009050 นายนวพล พงศ�อนันต�
62053009051 นางสาวศิริกุล กุลนอก
62053009052 นางสาวสุนิตรา อินยาศรี
62053009053 นายศิลา กาเหวา
62053009054 นางสาวอมรรัตน� ชมภูนุช
62053009055 นายธนศักด์ิ วรพันธ�
62053009056 นางสาวอภิชญา สุกปานทอง
62053009057 นางสาวนิชานันท� ซันดา
62053009058 นายไพโรจน� คล�ายอักษร
62053009059 นางสาวแวววรรณ สุวรรณกิจ
62053009060 นางสาวชมพูเนกข� ผลพิทักษ�ศิริ
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62053009061 นางสาวนวณัฐ บัวหม่ืนชล
62053009062 นางสาวฟาติมา นพคุณ
62053009063 นางสาวฝนทอง รองเมือง
62053009064 นางสาวชฎาพร อ�อนกล
62053009065 นางสาววิลาศิณี เกิดสมบุญ
62053009066 นางสาวภรณีนิภา ตรียะอรุณศิริ
62053009067 นายการุณย� ฤกษ�จันทร�
62053009068 นายวิชาญศักด์ิ ก�องสนั่น
62053009069 นางสาวศิริรัตน� ทรัพย�ปLยะอนันต�
62053009070 นางสาวสุวินันท� เภตรา
62053009071 นางสาวพัชรี สีกุล
62053009072 นางสาวจิราภรณ� ตุ�มทองคํา
62053009073 นายสิทธินนท� ทะนะใจ
62053009074 นายอนุรักษ� แก�วม�วง
62053009075 นายอนุชา อยู�เทศ
62053009076 นางสาวชื่นชีวัน วิมล
62053009077 นางสาวอริสรา พันธุโพธ์ิ
62053009078 นางสาวจารุมน ลมลื่น
62053009079 นางสาวอภันตรี ทองเชื้อ
62053009080 นางสาวสุพัตรา พ่ึงรัตน�
62053009081 นางสาวลลนา เพ็ชรอาหล่ํา
62053009082 นางสาวสุจิตรัตน� รักไทย
62053009083 นางสาวณัฏฐ�นรี โนรีวงศ�
62053009084 นางสาวอาทิมา หลวงสมบัติ
62053009085 นางสาวศิริรัตน� สิงห�โสภา
62053009086 นางสาวศิริลักษณ� เกตุงาม
62053009087 นางสาวโชติกา บวรวนิชพงษ�
62053009088 นางสาวคนึงรัตน� สาโรจน�
62053009089 นางสาวกัญญาพร โยทะคง
62053009090 นายพีรฉัตร พาละนิตย�
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62053009091 นางสาวกมลรัตน� สุวรรณมาโจ
62053009092 นางสาวเพียงใจ ชมภูเพชร
62053009093 นางสาวนลิณีย� ภู�สุข
62053009094 นางสาวอัจฉราภรณ� แก�วฝอยฝน
62053009095 นางสาวรสรินทร� ทองสุพล
62053009096 นางสาวสุรีรัตน� ทองแท�ง
62053009097 นางสาวสลาลีวัลย� แน�นแฟQน
62053009098 นางสาวอัญชนา กมลเลิศ
62053009099 นางสาวผกามาศ เชียงแรง
62053009100 นางสาวศิริภาภรณ� เรียบร�อย
62053009101 นายอภิสิทธ์ิ ฉวีจันทร�
62053009102 นางสาวพัชณันท� สีนวล
62053009103 นางสาวชาลิสา บรรลือทรัพย�
62053009104 นายสุธิวัฒน� ขวัญงาม
62053009105 นางสาวมณฑิตา มีแสง
62053009106 นายโกวิทย� หงษ�คํามี
62053009107 นายณัฐพงศ� รุ�งกําจัด
62053009108 นางสาวเสาวภา ยอดพรหม
62053009109 นางสาวสุพัตรา ทัศเกตุ
62053009110 นางสาวจิดาภา อภิชิตพงศ�ชัย
62053009111 นางสาวหทัยรัตน� ยะทุ�งตัน
62053009112 นายชัชวาลย� สวนสัน
62053009113 นางสาวคุณาพร เวชสุทัด
62053009114 นายปLยะ ชินชาคํา
62053009115 นางสาวศิริพร ศรีแก�ว
62053009116 นางสาวจิวสา อภิชาติวิสุทธ์ิ
62053009117 นางสาวปุณยนุช พูลจิตต�
62053009118 นางสาวพัสรา น�อยเพ็ง
62053009119 นางสาวปณาริศา เวียงแก�ว
62053009120 นางสาวสุภัทรชา สนโรจน�
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62053009121 นางสาวสุชานาถ แซ�เฮ�ง
62053009122 นางสาวกานต�ชนก บุญมาอินทร�
62053009123 นางกนกญาดา วาสุโพธ์ิ
62053009124 นางสาวเมธาวี ไขศิลปT
62053009125 นางสาววิชชุตา กุญชะโมรินทร�
62053009126 นายเอกชัย คําหล�อ
62053009127 นางสาวกิติยา เหล็กดี
62053009128 นางสาวลัดดาวัลย� สิงหรา
62053009129 นางสาวอดิภา ศรีกุฎ
62053009130 นายพรประเสริฐ ชาวนา
62053009131 นางวันทนา วงศ�เมืองแก�น
62053009132 นางสาวอุไรวรรณ กรพันธุ�
62053009133 นางสาวกิตติมา สมหมาย
62053009134 นายสุเมธ จันทร
62053009135 นางสาววชิราภรณ� บรรจง
62053009136 นายณรงค�ชล โคตรทอง
62053009137 นางสาวอรุณรัตน� เจียมทอง
62053009138 นางสาววาสนา ไทยพู
62053009139 นางสาวบุษยา ชมชู
62053009140 นางสาววิมลรัตน� พงษ�หัสบรรณ�
62053009141 นางสาวทิพย�นภา เอกอุดม
62053009142 นางสาวหนึ่งฤทัย อัมฤทธ์ิ
62053009143 นางสาวปฐวิกานต� แก�วรากมุข
62053009144 นางสาวกมลชนก หอมนวล
62053009145 นางสาวศรชนก จวนงาม
62053009146 นายอนุชา สายอุ�นเรือน
62053009147 นางสาวธันยพร รัตนา
62053009148 นางสาวพิชามญชุ� ยินเสน
62053009149 นายปาโมช บุณยะตุลานนท�
62053009150 นางสาวจุฑามาศ แดงประดิษฐ
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62053009151 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีประสิทธ์ิ
62053009152 นางสาวศศิธร หงษ�คํา
62053009153 นายชัยณรงค� ตรงดี
62053009154 นางสาวสุกัญญา สระมณี
62053009155 นางสาวอภิญญา ดวงศรี
62053009156 นายอรรถพงษ� เบิกประโคน
62053009157 นายธนวัต ชาตะพันธ�
62053009158 นางสาวณัฐณิชา พันสุ
62053009159 นายทศพล โภคานิตย�
62053009160 นายศุภวิชญ� แก�วมหา
62053009161 นางสาวสายฝน สังข�ยวน
62053009162 นายสุรินทร� แก�วแสน
62053009163 นางสาวอริสา กัลปพฤก
62053009164 นายป8ณณสิศ บุรีสมบัติ
62053009165 นางสาวชญาดา มณีรัตน�
62053009166 นายพีระพล สําเร็จ
62053009167 นางสาวสุวลักษณ� ทรายเมืองมา
62053009168 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรีรัตน� วงศ�แพง
62053009169 นางสาวกมลเนตร ปQองทัพไทย
62053009170 นายอนุรักษ� จินดามณีกรกุล
62053009171 นางวิภา ศรีรัมย�
62053009172 นายสุขสันต� สุขเจริญ
62053009173 นางสาวสุจิณณา คงแสงชาติ
62053009174 นางสาววณัฐชยา สุขเกษม
62053009175 นางสาวขนิษฐา บุหรี่ทอง
62053009176 นางสาวศิรินทร�ทิพย� บุญยวง
62053009177 นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท�
62053009178 นายยุทธิพงษ� แวงม่ัง
62053009179 นางสาวอมรา เปรื่องไร�
62053009180 นายสุรเชษฐ� เดชยุทธชัย
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62053009181 นายสุรเศรษฐ� แก�วกมล
62053009182 นางสาวกาญจนา เต�าอ�อน
62053009183 นางสาวรุ�งนภา แสงใส
62053009184 นางสาวณัฐธิดา คําปาน
62053009185 นางสาวกรรณิการ� บุญเลิศ
62053009186 นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน�
62053009187 นายสากล ลําดวนหอม
62053009188 นายวรพงษ� แจ�งหลํา
62053009189 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผาซาตา
62053009190 นายอําพล แก�วทอง
62053009191 นางสาวพิมวารียา ยืนยง
62053009192 นายอรรถนพ กองแก�ว
62053009193 นายธีรยุทธ ปLลวาสน�
62053009194 นายธีรพงษ� พิทักษ�ผล
62053009195 นางสาววันวิสาร� วินาเสน
62053009196 นางสาวรัศมี นัยจิตร
62053009197 นายวิวัฒน� คงเกิด
62053009198 นางสาวมนัญญา อึ้งปกรณ�แก�ว
62053009199 นางสาววรรณวิสา ล�อมเวียง
62053009200 นางสาวพรทิพย� แสนสุข
62053009201 นางสาวกรกมล เขาทอง
62053009202 นางสาวกรรณนิการ� ประทุมเพชร
62053009203 นางสาวสุภาภรณ� เลิศสกุล
62053009204 นายขจรศักด์ิ ท�อนเงิน
62053009205 นางสาวนภัสวรรณ ยงใจยุทธ
62053009206 นายสถาพร สมสุข
62053009207 นางสาวมธุรี วุฒิ
62053009208 นางสาวสุรางคนา พิกุลศรี
62053009209 นางสาวสุภมาส กองติตGะ
62053009210 นายธีระเดช ทองอ�วน
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62053009211 นางสาวศศินิภา อนุกูลวงษ�
62053009212 นางสาวอรพิน ฤทธิทักษ�
62053009213 นายภาณุเดช สุวรรณชนะ
62053009214 นางสาวปมิตรา เหล็กจาน
62053009215 นางสาวศศิประภา สันทัด
62053009216 นายณัฐดนัย ขูขุนทด
62053009217 นางสาวสุนันญา เมืองจันทร�
62053009218 นางสาวอัจฉริยา นักระนาด
62053009219 นางสาวจิราภรณ� บุญเงิน
62053009220 นายอภิสิทธ์ิ พรมสุรินทร�
62053009221 นายกฤติน ชื่นวิสิทธ์ิ
62053009222 นางสาวฑิตยา บุ�งทอง
62053009223 นายไวภพ บูรณะพล
62053009224 นางสาวกฤษณา บุญมี
62053009225 นางสาวปาณิสรา มากศิริ
62053009226 สิบโทธรรมโชค ชีพอุดม
62053009227 นายณัฐกานต� พ�วงเจริญ
62053009228 นางสาววรพิน นันภิวงค�
62053009229 นางสาวชนิกานต� ไฝขวัญ
62053009230 นายกุมภาพันธ� สุธากุล
62053009231 นางสาวนิฤมล ปานเจริญ
62053009232 นายกฤติ คุ�มปรีดี
62053009233 นางสาวภัณฑิรา เลขบวรวงศ�
62053009234 นายธนวัต ไชยลี
62053009235 นางสาวพัชรินทร� เสียงใส
62053009236 นางสาวประภาศรี พันธินา
62053009237 นายธวัชชัย อุดอ�าย
62053009238 นางสาวอชิรญา ยะชัยศรี
62053009239 นายรณภูมิ เพชรรัตน�
62053009240 นางสาวเกษมณี เกษโกวิทย�
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62053009241 นางสาวสุดารัตน� ประเสริฐสัง
62053009242 นางสาวปLยธิดา บุญเหมาะ
62053009243 นายณัฐวัฒน� พรายชื่น
62053009244 นางสาวธัญลักษณ� แสงไทย
62053009245 นางสาวอรปรีญา คําต๋ัน
62053009246 นางสาวหทัยรัตน� ชุ�มมาก
62053009247 นายสูไลมาน ยะผา
62053009248 นายชาตวิทย� อินรัตน�
62053009249 นางสาวรังสินี วงศ�สมศรี
62053009250 นายพจน� พงศ�เลิศพัฒนะ
62053009251 นางสาวจริยาพร ทิศาวงศ�
62053009252 นางสาววารุณี ศิริรัตน�
62053009253 นางชัชฎาพร ผลสุข
62053009254 นางสาวอมาวสี โพธยะกุล
62053009255 นางสาวมยุรี นพคุณ
62053009256 นางสาวสุภานันท� พลบูรณ�
62053009257 นางสาวศรัณยา ทองเพ็ง
62053009258 นายวิชญะ ยอดด�วง
62053009259 นางสาวชาคริยา เจียมใจ
62053009260 นางสาวศุภาวรรณ สามัญ
62053009261 นางสาวจารุวรรณ ศิริไมย
62053009262 นางสาววระภัทร แมตหก
62053009263 นางสาววิจิตรา สีเพชร
62053009264 นายศักด์ิชัย เลียงขะมะ
62053009265 นางสาวขวัญใจ ภูยืด
62053009266 นายณัฐพล ศักด์ิบูรณกุลชัย
62053009267 นางสาวดาวีสุข� กล�อมเกลา
62053009268 นายภัทรพล โภคาสถิตย�
62053009269 นางสาวฐิติรัตน� สยามรัฐ
62053009270 นายนิชานนท� แก�วศรีงาม
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62053009271 นางสาวณชญาดา พูลเกษม
62053009272 นางสาวพรณิภา คําเพชรดี
62053009273 นางสาวรุ�งนภา กายแก�ว
62053009274 นางสาวปLยะมาศ ชุ�มจิตร
62053009275 นายยุรนันท� ขันแข�งบุญ
62053009276 นางสาวนภัสสร ผ�องแผ�ว
62053009277 นายวินัยผล แก�วจัตตุรัส
62053009278 นางสาวสิริยากร แสงปลั่ง
62053009279 นายคงศักด์ิ ทองประเสริฐ
62053009280 นางสาวภาพิอร จันทํา
62053009281 นายอภิชาติ ภารมงคล
62053009282 นางสาวสิริลดา เทียบแก�ว
62053009283 นางสาวนภัสนันท� ธนะโรจน�วศิน
62053009284 นางสาวเกษรินทร� ตGะนา
62053009285 นางสาวสุชาดา แซ�เตีย
62053009286 นางสาวศิลาพร ประดิษฐศิลปT
62053009287 นายพงษภรณ� จันทร�สุข
62053009288 นางสาวสิรีพร สิงห�เกลี้ยง
62053009289 นางสาวนัฐฐิมา ศรประดิษฐ�
62053009290 นายพงศกร ดวงมรกต
62053009291 นางสาวทอฝ8น ผาสุข
62053009292 นางสาวกาญจนา สาระสิทธ์ิ
62053009293 นายธิติวุฒิ จิรตระกูลพรหม
62053009294 นางสาวขวัญชื่น ชะฎาแก�ว
62053009295 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเสาวภา ช�วยแก�ว
62053009296 นางสาวสุดารัตน� พระวิวงค�
62053009297 นางสาวดลยา เชยสุนทร
62053009298 นางสาวเจนจิรา พลหนองคูณ
62053009299 นางสาววิภาวรรณ สวัสดิชัย
62053009300 นางสาวพรรณภา อินทร�ดี
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62053009301 นายประวีณ ศรีพินิจ
62053009302 นางสาวปาลิดา เจริญพร
62053009303 นางสาววรัญญา จันหม�อ
62053009304 นางสาววิลาวัณย� แสงแก�ว
62053009305 นางสาวปLยะฉัตร อันชูฤทธ์ิ
62053009306 นางสาวเสาวลักษณ� วรินทร�
62053009307 นางสาวขนิษฐา สุริยาวงษ�
62053009308 นางสาวพรรณราย สุวรรณดอน
62053009309 นางสาวรัตติยา วันทะมาศ
62053009310 นายภัทรนันท� เกตุแก�ว
62053009311 นายวัชรินทร� พรมโสภา
62053009312 นางสาวธัญทิพย� สงวนเผ�า
62053009313 นางสาวชลธิชา คงมุล
62053009314 นางสาวสุมณฑา ธนนิมิตร
62053009315 นางสาวชฎามาศ ติวากุลพิสิทธ์ิ
62053009316 นางสาววรกานต� สุขล�วน
62053009317 ว�าที่ร�อยโทประสพโชค ชื่นศิริ
62053009318 นางสาววิลาวัลย� มีเย็น
62053009319 นายวีระพงษ� กันสาร
62053009320 นางสาวนิสะรียะ มะดัง
62053009321 นางสาวธิดารัตน� พรหมพิทยาจารย�
62053009322 นางสาวเบ็ญจรัตน� กันเชียง
62053009323 นางสาวนริศรา สีจันแดง
62053009324 นางสาวณัฐญา จันทสิน
62053009325 นางสาวสุพัตรา จันทร
62053009326 นางสาวจันทร�จิรา พวงวา
62053009327 นายวรรณพงษ� พรจันทึก
62053009328 นางสาวพีรยา สุมาลัย
62053009329 นางสาวเจนจิรา วงษ�มา
62053009330 นายอดิศักด์ิ มีนุ�น
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62053009331 นางสาวกุลนันท� กังวลกิจ
62053009332 นายดาวุธ มาลินี
62053009333 นายชูเกียรติ เมืองโคตร
62053009334 นางสาวศุภานัน วิไลมงคล
62053009335 นายรัชวุฒิ จอมบัญชา
62053009336 นายทศเทพ ชนตะชล
62053009337 นางสาวดาริกา รอดภัยพวง
62053009338 นายวราวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62053009339 นางสาวอรอุมา รานะเรศ
62053009340 นายสัตยา แจ�มสอาด
62053009341 สตทพีระณัฐ รุ�งอนุสรณ�
62053009342 นางสาวภาวินี นาคลา
62053009343 นางสาวสลินทิพย� วรรณสุข
62053009344 นายธนาภิวิชญ� หวานเสนาะ
62053009345 นางสาวสุทัญ กุลเม็ง
62053009346 นางภัทราวรรณ โยชะออน
62053009347 นางสาววรุณรัตน� วงษ�ขํา
62053009348 นางสาวอัญชลีพร โพธิขํา
62053009349 นางสาวนิภาวรรณ ภิญโญศักด์ิ
62053009350 นางสาวพรพิมล ภูลา
62053009351 นางสาวสรญา แก�วสว�าง
62053009352 นายพชรกฤต เขตสาคร
62053009353 นางสาวปภัสสร เกิดรอด
62053009354 นางสาวมัลลิกา ปทุมสิทธ์ิ
62053009355 นายอธิวัฒน� ปรีชาชาญ
62053009356 นางสาวธนพร พงศ�ธเนศ
62053009357 นางสาวชัญญาภัค อาสาพิทักษ�ชาติ
62053009358 นางสาวกนกวรรณ ระวิโชติ
62053009359 นางสาวศุภมาส อินทร�อุริศ
62053009360 นางสาวคมนันท� เจริญรัชต�
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62053009361 นางสาวธนธรณ� บัวเผื่อน
62053009362 นายศุภชัย กําเหนิดคุณ
62053009363 นางสาวธัญชนก ย่ังยืน
62053009364 นายจิรายุ จันทร�ดํารงค�
62053009365 นายปุญญพัฒน� กิตติกาญจนนนท�
62053009366 นางสาวณัฐวดี มาดา
62053009367 นางสาววณิชยา เล็กวารี
62053009368 นางสาวเฌอร�มาล ปาลคะเชนทร�
62053009369 นายจักริน เดือนฉาย
62053009370 นางสาวสุพรรษา พราหมณ�สงฆ�
62053009371 นางเบญจวรรณ สุขนาค
62053009372 นายธีระพงค� บุญออน
62053009373 นางสาวจีรนันท� เศตวงษ�
62053009374 นางสาวสุรินทร� ปLZนแก�ว
62053009375 นายจักรกฤษณ� คงเมือง
62053009376 นางสาวใบเตย แจ�มอ�วม
62053009377 นางสาวยลธิดา สิงห�ศร
62053009378 นางสาวศุภมาศ รีละชาติ
62053009379 นางสาวมลฑกรานต� ผลพฤกษา
62053009380 นางอัญชนิดา รักไทย
62053009381 นางสาวกัญญนัทธ� ทองระอา
62053009382 นางสาวกมลวรรณ เอ�งฉ�วน
62053009383 นายกฤตเมธ ชัยวินิตย�
62053009384 นางสาวนิรมล นิจเมืองป8ก
62053009385 นางสาวฉัตรพร วรรณจู
62053009386 นายอรรถกานต� หารภูมิ
62053009387 นายธนวัฒน� ชิ้นสวัสด์ิ
62053009388 นายสถาพร ม่ันคงพาณิชย�
62053009389 นางสาวณัฏฐา โลหิตานนท�
62053009390 นางสาวป8ญจพัสส� สาระสันต�
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62053009391 นางสาวอรุณี ชมโฉม
62053009392 นางสาวกันต�กนิษฐ� กาญจนศรีกุล
62053009393 นางสาวอารียา หัตถกอง
62053009394 นางสาวชัชฎาพร สุวรรณ�
62053009395 นางสาวอัจชนา พาทอง
62053009396 นายพลวัฒน� จงกัน
62053009397 นางสาวพิณณพัสตร� อินทชัย
62053009398 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิงาม
62053009399 นางสาวนุสบา โสภาแสง
62053009400 นายพงษ�เทพ นิ่มนวล
62053009401 นางสาวกรรณิการ� อะตามา
62053009402 นางสาวนงค�นุช บุญชัย
62053009403 นางสาวกุลธิดา คําเต็ม
62053009404 นางสาวสุพัตรา เต็มศิริ
62053009405 นางดวงพร บุญศรี
62053009406 นางสาวอรจิรา สีดํา
62053009407 นายวิทวัส บุญตัน
62053009408 นางสาวสุธาสินี สุทธิศักดา
62053009409 นางสาวสุภัสสรา พูลสวัสด์ิ
62053009410 นางสาวศุณัญญา น�อยจันทร�
62053009411 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ
62053009412 นายพัทธพล ศรีเจริญ
62053009413 นางสาวอรอุมา บุญเฉลียว
62053009414 นางสาวชลธิชา อิฐงาม 
62053009415 นายพัชรพล แก�วกันจร
62053009416 นางสาวกนกพร กลิ่นชาวนา
62053009417 นายจักรภัทร พรหมอินทร�
62053009418 นายสันติภาพ ตันกฤษฎา
62053009419 นางสาวม่ิงกมล จุมปูจักร
62053009420 นางสาวนิจธา พัทศร
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62053009421 นางสาวจารุวรรณ นวลก่ิง
62053009422 นางสาวอารีวรรณ พวงจันทร�
62053009423 นายพูลทรัพย� สิริสมบูณณ�
62053009424 นายอิทธิพงษ� สายกาลย�
62053009425 นางสาวฐิตาพร ทองแท�
62053009426 นายรณกร บุญทวีวัฒน�
62053009427 นางสาวธิดารัตน� พิชวงค�
62053009428 นางสาววรางค�ทิพย� สนิทยา
62053009429 นางสาวทิฐินันท� บุญประกายศรี
62053009430 นางสาวจิราวดี มีฤทธ์ิ
62053009431 นางสาวนาตยา วัฒนะศิริขจร
62053009432 นายไววิทย� ฟุQงขจร
62053009433 นางสาวสมรส หนูวรรณะ
62053009434 นางสาวธันยาภัทร� อําโพธ์ิศรี
62053009435 นายสมรักษ� แขกพงษ�
62053009436 นางสาวศศิประภา จาดพันธ�อินทร�
62053009437 นายรณชัย ดอกดวน
62053009438 นายวัศพล ศรีชุมพล
62053009439 นางสาวพลอยไพลิน เคยสนิท
62053009440 นางสาวอลิศา คําฤาชา
62053009441 นางสาวนิศารัตน� ชัยยะ
62053009442 นางสาวภัคราวตรี พาทีทิน
62053009443 นางสาวพัชริดา โชติบุญ
62053009444 นายนครินทร� อริยพฤกษ�
62053009445 นายภัทรภณ กล�อมแก�ว
62053009446 นายธีระ ศรีมหาพรม
62053009447 นางสาวคุลิกา กลิ่นสุนทร
62053009448 นางสาววิภากร ธรรมสุรีย�
62053009449 นางสาวอินจีรา สุวรรณพรม
62053009450 นางสาวอภิชญา วงษ�ภูธร
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62053009451 นายปQอมเพ็ชร ธาราดล
62053009452 นางสาวพิชญา อรุณทัต
62053009453 นางสาวกุลวดี ชาญวารินทร�
62053009454 นายอภิชาติ สร�อยศรี
62053009455 นายพงศกร ชัยวัฒน�โยธิน
62053009456 นางสาวธัญภรณ� สุวรรณ�
62053009457 นายธนกร จันทร�แจ�ง
62053009458 นายบุญโปรด สมพงษ�
62053009459 นางสาวจรรยา ภูมี
62053009460 นางสาวเอื้อมพร ขําทอง
62053009461 นางสาวเมวิกา อ�วนท�วน
62053009462 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
62053009463 นางสาวนิตยา เจียมทอง
62053009464 นายสิทธิพันธ� เปรมะบุตร
62053009465 นางสาวพิชญาภัค สัจจะบันดาลใจ
62053009466 นางสาวธีรนุช แซ�ซ้ือ
62053009467 นางวรวลัญจ� สิงห�สุวรรณ
62053009468 นางสาวอรณี เกิดรอด
62053009469 นางสาวไอริณ ชนะภัย
62053009470 นางสาวสุกัญญา เกิดเงิน
62053009471 นายอิทธิพล ฝ8กฝ^าย
62053009472 นางสาวรัตน�สุดา แสนจันทร�
62053009473 นางสาวกฤษณา ทับวาที
62053009474 นางสาวปLยมาศ วิทยาศิลปT
62053009475 นางสาวณัฐนันท� โล�ห�เหล็ก
62053009476 นางสาวฐาณมาส ชาวบ�านกร�าง
62053009477 นางสาวศศิยา เสน�ห�พุทธ
62053009478 นางสาวศิรดา ทรงนางรอง
62053009479 นางสาวต�องฤทัย เหียดใส
62053009480 นางสาวทิพย�สุดา อตัญที

หน�า 316 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053009481 นางสาวเยาวทิพย� เกลาเกลี้ยง
62053009482 นางสาวอารียา บุญพรหม
62053009483 นางสาวฐิตาภรณ� ไชยชาติ
62053009484 นายปLยวัฒน� ณ นคร
62053009485 นายวรวุฒิ โนวงศ�
62053009486 นางสาวทัศน�วรรณ มีแสง
62053009487 นายแผ�นดิน จิตซ่ือ
62053009488 นางสาววราภรณ� ทองสุข
62053009489 นางสาวปวิชญา มวลสุข
62053009490 นางสาวบุหลัน ศรมณี
62053009491 นางสาวศศิธร ชัยภูธร
62053009492 นางสาวพัชรี แสงศรี
62053009493 นางสาวอังคณา แย�มศรี
62053009494 นางสาวณิชา สุทธาวรางกูล
62053009495 นายสิรวิชญ� พุ�มพิศ
62053009496 ว�าที่ ร.ต.เฉลิมพงษ� คุ�มบุญน�อย
62053009497 นางสาววัชรี พงษ�สุข
62053009498 นางสาวพจนา พุกรอด
62053009499 นายเอกวิสุทธ์ิ โพธ์ิรัตน�
62053009500 นายประกาศิต เพ็ญศรี
62053009501 นายทศพล สีนวนจันทร�
62053009502 นางสาวกชพร วิเศษการ
62053009503 นายธนิสสร ดุมกูล
62053009504 นายณัฐพงศ� ดําริชอบ
62053009505 นางสาวธัญญาลักษณ� คํามา
62053009506 นางสาวชิดชนก ศรีนวล
62053009507 นางสาวเปรมใจ เครือเต
62053009508 นายอรรถพล ชัยพราหมณ�
62053009509 นางสาวปารณีย� ประภาโส
62053009510 นางสาวอัจจนา เชื้อชายเลิศ
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62053009511 นายประวีณพล แสงสําลี
62053009512 นางสาวรินรญา อินทสุวรรณ
62053009513 นายรวิภาส วงษ�นาคเพ็ชร�
62053009514 นายวราพงษ� แสนแปง
62053009515 นางสาววิภา หนูเต๊ียะ
62053009516 นางสาววัชรีวรรณ สินสว�าง
62053009517 นายณัฐพล ชูกอง
62053009518 นายภานุพันธ� คุ�มสวน
62053009519 นางสาวพิณวดี พลศิริ
62053009520 นางสาวเนตรนภิศ น�อยทิม
62053009521 นางสาวนนทยา ภุมรินทร�
62053009522 นางสาววันทินีย� วิรัตน�เกษม
62053009523 นางสาววรัญญา เตนันทะโส
62053009524 นางสาวศรีนารถ สาสดี
62053009525 นายภูมิพัฒน� รุ�งเรืองศรี
62053009526 นางสาวชัญญรัชต� สินสุทธ์ิโสภณ
62053009527 นายวิทชภณ พวงแก�ว
62053009528 นายวัชรปรัสถ� อยู�เย็น
62053009529 นางสาวศิริลักษณ� มนูญผล
62053009530 นางสาวจันทนา นามแสง
62053009531 นางนันสุดา รอดคงที่
62053009532 นายรัตน ไวยะราบุตร
62053009533 นางสาววราภรณ� วุฒิกิตติวงษ�
62053009534 นางสาวทิวานันท� คําพันธ�
62053009535 นางสาวกันยารัตน� ลําเจียกหอม
62053009536 นางสาวอัจฉราภา ฮมแสน
62053009537 นายชนาธิป บุญญานฤมิตร
62053009538 นางสาวธนัญญา ม่ันต�าย
62053009539 นางสาวจิราภรณ� จันทคีรีเขต
62053009540 นางสาวนฤวรรณ ตันติไพจิตร
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62053009541 นางสาวสุวรรณี กุลชุติสิน
62053009542 นางสาวอารีรัตน� ปุดมาเล
62053009543 นางสาวปาณิสรา บุณยสรณ�
62053009544 นางสาวเกศินี พุกมีพันธ�
62053009545 นางสาวฐปนัท ชูสวัสด์ิ
62053009546 นางสาวสุนิสา สติภา
62053009547 นางสาวสุกัญญา นาลอย
62053009548 นางสาวกัญญาพัชร เสือใหญ�
62053009549 นางสาวสิริวิภา แสงเมฆ
62053009550 นางสาวพิมชนก เดชอยู�
62053009551 นางสาวสินีนารถ หอมจันทร�
62053009552 นายสารัช ลาภหลาย
62053009553 นางสาวจรรยาพร อังคะนาวิน
62053009554 นางสาวชนิภา กางก้ัน
62053009555 นางสาวนูฮานีป]ะ แปแนะ
62053009556 นางสาวทับทิมทอง นาลา
62053009557 นางสาวศุภลักษณ� บุญยืน
62053009558 นายบูรณิศร� บัวปลอด
62053009559 นางสาวปพิชญ�ชญา ทับมาก
62053009560 นางสาวกาญจนา สายยศ
62053009561 นางสาวสุจีรา ประเสริฐดํา
62053009562 นางสาวศศิธร พานแก�ว
62053009563 นายปฏิภาณ นามวงศ�
62053009564 นางสาวนิลวรรณ วิลัยพิศ
62053009565 นางสาวธิชา ศรีเจียม
62053009566 นางสาวศศิธร กิตติป8ญญาคุณ
62053009567 นายธนวัฒน� เงาวัฒนา
62053009568 นายณธรรศ พิชยวัฒนา
62053009569 นางสาวไพลิน ภมรพล
62053009570 นางสาวลลิตา จุลนพ
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62053009571 นางสาวขวัญชนก หนักแก�ว
62053009572 นายภูวดิท ทุนอินทร�
62053009573 นางสาวสมิตานัน ลาขุมเหล็ก
62053009574 นางสาวสุนันทา สืบแก�ว
62053009575 นางสาวปาริฉัตร โชติแสง
62053009576 นายอนุวัฒน� ถาวรรุ�งรัตน�
62053009577 นางสาวอทิตยาพร พันธุ�เพ็ง
62053009578 นางสาวจิตชาดา เมฆวะทัต
62053009579 นางสาวณัฐณิชา สุภาพ
62053009580 นางสาวสโรชา จวนจันทร�เพ็ญ
62053009581 นายเนติพงษ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62053009582 นายธนภัทร มหาวรรณศรี
62053009583 นางสาวอาสยา โรจน�จํานงค�
62053009584 นายสรวิศ สารถ�อย
62053009585 นางสาวเนตรชนก เตชะอําไพ
62053009586 นางสาวรัชนีกร เปลี่ยนกลีบ
62053009587 นางสาวชนิดาภา เส็งแสงทอง
62053009588 นายวิชญะ จิตรทวีบุญ
62053009589 นายภาณุพงษ� กัลยาประสิทธ์ิ
62053009590 นางสาวนพรัตน� รักบํารุง
62053009591 นายสุวินัย อะหลีกะเส็ม
62053009592 นายเอกตะวัน หามนตรี
62053009593 นางสาวธัญญารัตน� ศรีลาศักด์ิ
62053009594 นางสาวพรสุดา หาญเสนา
62053009595 นางสาวเมนี ใจอ�อน
62053009596 นางสาวสุธีกานต� ศรีโมรา
62053009597 นางสาวสิริลักษณ� ตันเฮง
62053009598 นางสาววาสนา เจิมดี
62053009599 นางสาวชนนิกานต� สันทรักษ�
62053009600 นางสาวศศินา มณีวรรณ�
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62053009601 ว�าที่ร�อยตรีชยกฤต สุขสวัสด์ิ
62053009602 นางสาวธนภรณ� จีรวุฒิ
62053009603 นางสาวสรปภา กงสะเด็น
62053009604 นางสาวเชิญจุติ วงษ�ป8ตตา
62053009605 นางสาวสุมิตรา พิมพ�ภู
62053009606 นางสาวเนตรทิพย� สวัสดี
62053009607 นางสาวอุไรวรรณ เสมียนรัมย�
62053009608 นางสาวประภัสรา อนุสุริยา
62053009609 นางสาวชฎาพร เกียรติประยูร
62053009610 นายชวลิต ศรีสวัสด์ิ
62053009611 นายภาณุรักษ� สุรินทร�
62053009612 นางสาวสิริญญา อุปชาบาล
62053009613 นางสาวกาญจนา ต�องหา
62053009614 นายธนัช โศภปLยะ
62053009615 ว�าที่ร�อยตรีชัยพัฒน� เครือนพรัตน�
62053009616 นางสาวเกตุมณี สัตย�ธรรม
62053009617 นางสาวศรีสุดา สิทธิสาร
62053009618 นางสาวกนกพร บัวอิ่น
62053009619 นายกิตติพงษ� ประพันธ�พักตร�
62053009620 นางสาวศุภลักษณ� โกฏิกุล
62053009621 นายอิทธิพัทธ� เอี่ยมอิ่ม
62053009622 นางสาวสุพัตรา แลวลิด
62053009623 นายอนุสรณ� ทองศรี
62053009624 นางสาวนุสรา วานิชวิริยกิจ
62053009625 นางสาวมนัสสา ดรกาน
62053009626 นางสาวภูษิชา เมธาวรชัย
62053009627 นางสาวนุจรี ป8กกาโร
62053009628 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมพินิจ
62053009629 นางสาวอัปสร ศรีคันชัย
62053009630 นายธีรยุทธ� สุจิณโณ
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62053009631 นางสาวศศิกาญจน� ขันทะเขต
62053009632 นางสาวสุวิมล วานิลทิพย�
62053009633 นายปLยะ หาญเชี่ยว
62053009634 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมสําอางค�
62053009635 นางสาวนุชรินทร� มัสยามาศ
62053009636 นางสาวสุปรียา เลิศล้ํา
62053009637 นายสิทธิพันธ� จันทร�เชื้อ
62053009638 นายยุทธนา ปLยะทัศน�
62053009639 นางสาวอรอุมา อวดขุนทด
62053009640 นางสาวสุนันทา หนูวงค�
62053009641 นางสาวรวิวรรณ แย�มประดิษฐ�
62053009642 นายธีระพงศ� โยทะสอน
62053009643 นายธีรศักด์ิ ศรีวิลัย
62053009644 นายนิพัฒน� เพชรกูล
62053009645 นายกชพัฒน� เสียงเรืองแสง
62053009646 นางสาวศศิภา เพ็ชรพันธุ�
62053009647 นางสาวรัชญาภรณ� กสิฤกษ�
62053009648 นายวิทวัส สามสีลา
62053009649 นางสาวจุฬาลักษณ� จดชัย
62053009650 นางสาวนิธิพร ชูพินิจ
62053009651 นายรชานนท� ละอองทอง
62053009652 นายก�องณพัฒน� ภาคินพัฒนนันท�
62053009653 นายกฤษกร สังธรรม
62053009654 นายพงศ�ศิริ วัชวงษ�
62053009655 นางสาวพิมพ�นิภา อินทรศุภมาตย�
62053009656 นางสาวชมพูนุช บุตรสอน
62053009657 ว�าที่ ร.ต.ณัฏณิชา บัวเกตุ
62053009658 นางวรัตน�ชนัญญ� สุระชลภูมิ
62053009659 นางสาวสร�อยนภา ประทุมวัน
62053009660 นายเทอดพงษ� ซิวตาวงศ�
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62053009661 นางสาวศรินทรา ทองอ่ํา
62053009662 นายพิษณุ รัตนสิงห�
62053009663 นางสาวศศิวรรณ ปรึกษา
62053009664 นายกิตติพิชญ� ดาชนบท
62053009665 นายศุภชัย พงศ�พิบูลย�ผล
62053009666 นางสาวจิราภรณ� สุขอินทร�
62053009667 นางสาวสุทธินี อินเหลา
62053009668 นางสาวอัญวีณ� นิระชน
62053009669 นางสาวป8ญสนา โชติสุวรรณ
62053009670 นายอนุชา แสงคํา
62053009671 นายจักษ�กฤษณ� สระบริบูรณ�
62053009672 นายทศพร หมายมี
62053009673 นางสาวจารุกิตต� กองพิระ
62053009674 นางสาวเกศา จันทร�ภา
62053009675 นางสาวปณิดา ป8ตตาทานัง
62053009676 นางสาวชุติมา ถนอมนวล
62053009677 นางสาวมุทิตา บุญลับ
62053009678 นางสาวรัตนาภรณ� กุงไธสง
62053009679 นางสาวนฤมล ชาญศิริ
62053009680 นางสาวปาริฉัตร เกษรบัว
62053009681 นางสาวพรสกุล บุญสนธิ
62053009682 นางสาวธันยพร จูขวา
62053009683 นายกิติพงษ� คนาวนิค
62053009684 นายรักษ�วินัย จารุพัฒน�
62053009685 นายนรินทร� มูลเชื้อ
62053009686 นางสาวกมลวรรณ อวยพร
62053009687 นายเกมมนัส อธิบดี
62053009688 นายทศพร สมรักษ�
62053009689 นางสาวณัฐพัชร� บํารุงยา
62053009690 นายธวัช พิทักษ�
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62053009691 นายณัฐวุฒิ สมจารี
62053009692 นางสาวจินตรา ดวงสวัสด์ิ
62053009693 นางสาววรามาศ บุญเลิศ
62053009694 นางสาววิลาวัณย� ประสานพิมพ�
62053009695 นางสาวธัณญาเรศ คอนกําลัง
62053009696 นางสาววิมลพรรณ อินตGะสอน
62053009697 นางสาวชมพูนุท กําลังเก�ง
62053009698 นายจิรภัทร ถนอมสัมพันธ�
62053009699 นางสาวสุภาพร แซ�โง�ว
62053009700 นางสาวบัณฑิตา เทียนทอง
62053009701 นายอุกฤษฏ� เกิดศักด์ิสิทธ์ิ
62053009702 นางสาววรรณภา กล�อมแก�ว
62053009703 นางสาวนราศิริ สุขละเอียด
62053009704 นางสาวกาญจนา กลิ่นกุหลาบ
62053009705 นายพีรพล ศรีรุ�งเรือง
62053009706 นายพงศธร โมธินา
62053009707 นายสิทธิศักด์ิ จริตกูล
62053009708 นายพิพัฒน�พงษ� กะหมัง
62053009709 นางธิติมา รัตนรินทร�
62053009710 นางสาววรีรัตน� เรืองแสง
62053009711 นางสาวชญาดา เจียมทะวงษ�
62053009712 นางสาวป8ณฑ�ชนิต แซมมณี
62053009713 นางสาวจิดาภา ดิษประเสริฐ
62053009714 นางสาวป8ญจพร ผิวเลียง
62053009715 นางสาววิลาวัณย� ปานมาก
62053009716 นางสาวดวงสุดา สินธุรักษ�
62053009717 นางสาวทัชชา จันทกลม
62053009718 นางสาวชารียา มงคล
62053009719 นางสาวอนันตญา สุวรรณเพ็ชร
62053009720 นางสาวจันทรา เชื้อคําฮด
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62053009721 นายกิตติพงษ� จํานงค�หาญ
62053009722 นางสาวพรพิมล จันทร�จิตร
62053009723 นายทศพล อ�วนแก�ว
62053009724 นางสาววรรณชลี จันทโชติ
62053009725 นางสาวสุวนันท� จันทะกลาง
62053009726 นางสาวพัชริดา โพธิวงษ�
62053009727 นางสาวแก�วกัณหา อุกอาจ
62053009728 นางสาวกัญภรณัฏฐ� วาดี
62053009729 นางสาวสุจิตรา ประสนิท
62053009730 นายธนกร พรหมจันทร�
62053009731 นางสาวดาหวัน ผ�านสอาด
62053009732 นายพรพิพัฒน� พยุงพันธุ�
62053009733 นางสาววิชยา ศรีสิงห�
62053009734 นางสาวภัทรกร สืบสายอ�อน
62053009735 นายณัฏฐภิสิษฐ� โตGะงาม
62053009736 นายลัทธพล ภักดี
62053009737 นางสาวไขนภา เมธาวรากุล
62053009738 นายสุพจน� ธรรมนิทา
62053009739 นางสาวสรัลนุช ครุฑเมือง
62053009740 นายลัคน� ทิพยางกูร
62053009741 นายสุรพงษ� ตุนแสน
62053009742 นายกมลชาติ สุโนภักดี
62053009743 ส.ต.ท.ภูมิษา อนันตสุข
62053009744 นายมนัส แก�วไชยะ
62053009745 นางสาววัฒนา ปLยะป8ญญาพงษ�
62053009746 นายอมรชัย รักษาผล
62053009747 นางสาวฐิติพร สุภา
62053009748 นางสาวแพรวพรรณ ไกลอินทรี
62053009749 นางสาวลลิตา ศรีสมบูรณ�เวช
62053009750 นางสาวขวัญจิรัชยา ชินโรจน�บวรกุล
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62053009751 นางสาวปLยะนันท� อิ่มสมบูรณ�
62053009752 นางสาวปLยะดา ธราวรรณ
62053009753 นางสาวจินตภา เกตุจินดา
62053009754 นางสาวสุภารัตน� ขวัญชัย
62053009755 นางสาวพัชรา ผมน�อย
62053009756 นางสาวอังคณา เย็นสนาน
62053009757 นายนิรันดร�กาล วรรณวิไล
62053009758 นางสาวกฤษณี น�อยกร
62053009759 นายปภาวิชญ� สมมิตร
62053009760 นายณัฐวัศ ทิมทับ
62053009761 นายยศศักด์ิ ดันประเทศ
62053009762 นางสาวชลลฎา ย้ิมอ่ํา
62053009763 นางสาวบุษยา แสงโพธ์ิดา
62053009764 นางสาวนุชจรี สีสกุล
62053009765 นางสาวป8ทมารี อินเกตุ
62053009766 นางสาวลดาวัลย� ยุ�งย้ัง
62053009767 นายบุณย�ชนะ ศรีสุข
62053009768 นางสาววลัยลักษณ� แผ�นสุวรรณ�
62053009769 นางสาวพัชรีพร มะลิใจ
62053009770 นางสาวจริยา อุณาตระการ
62053009771 นายปกรณ� สุพรรณโรจน�
62053009772 นายตฤษณพล ขมินทกูล
62053009773 นางสาวภัทราพร เกษมสุข
62053009774 นางสาววารุณี ระวิวรรณ�
62053009775 นายวศิน แซ�เจ็ง
62053009776 นางสาวธันยา จุนเจริญ
62053009777 นายจีรวัฒน� ครูบา
62053009778 นางสาวฉันทนีย� พันยุโดด
62053009779 นางสาวณัฐกานต� คงใหม�
62053009780 นางสาวพุธพร มหาชัย
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62053009781 นางสาวกาญจนา ตGะม�าน
62053009782 นางสาวมธุรส ยงยืน
62053009783 นางสาวพรทิพย� พิมทอง
62053009784 นางสาวเกวลิน สีม�วง
62053009785 นางนิภาพร ณ ลําปาง
62053009786 นายจิรพันธ� วรรณศรี
62053009787 นายสถาพร ถาแก�ว
62053009788 นางสาวอังสุดา กันคล�อย
62053009789 นางสาวอารียา จอมศักด์ิ
62053009790 นางสาวมนัญญา แจ�มหม�อ
62053009791 นายเกียรติศักด์ิ ชาติสัมพันธ�
62053009792 นางสาวปLยนุช ดีสุข
62053009793 นายปLZนปรากรม พันชัย
62053009794 นายธวรรษ� ไชยสาร
62053009795 นายมงคลชัย บัวปลั่ง
62053009796 นางสาวกาญจนาพร ดาทอง
62053009797 นางสาวปุญชรัสม์ิ คุ�มไพทูรย�
62053009798 นางสาวอัญมณี อยู�เล็ก
62053009799 นางสาวศิริลักษณ� หนูทอง
62053009800 นางสาวสุกันยา ศรีบุษย�
62053009801 นายณัฐพงษ� ห�าวหาญ
62053009802 นางสาวอารีวรรณ คํานวนวัย
62053009803 นายเอกฉัตร ปLZนแก�ว
62053009804 นางสาวกัลยา ป8ทมโรจน�
62053009805 นางสาวนิโรซานา นิโซGะ
62053009806 นางสาวภาวิกา จันน้ําท�วม
62053009807 นายชัยธนภัทร� อภิวัฒน�วิชญาธร
62053009808 นางสาวภัทราภรณ� จูประเสริฐ
62053009809 นายประพันธ�พงศ� อรรถมงคลนาม
62053009810 นางสาวจุไรรัตน� รุ�งเรือง
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62053009811 นางปาริชาต สุขฉัตร
62053009812 นายบี ปากชิน
62053009813 นางสาวรัตตรีภรณ� เนียมอ�อน
62053009814 นางสาวศิริรัตนา วิมลกุลทรัพย�
62053009815 นางสาววารุณี อินทร�แปQน
62053009816 นางสาวชฎาณิศ ศรีบัว
62053009817 นางสาวธันย�ชนก เจริญลาภ
62053009818 นางสาวกัญญาภัค พลอยงาม
62053009819 นายพศวีร� สุขวัฒนานุกิจ
62053009820 นางสาวสุพัตรา แสนเขียว
62053009821 นางสาวศิริณญา มะสุใส
62053009822 นายเจษฎา วิชยประเสริฐกุล
62053009823 นางสาววิภารัตน� คชรักษ�
62053009824 นายพีรณัฐ พูนพานิชอุปถัมปT
62053009825 นางสาวนราทิพย� มงคลศรีชัยชนะ
62053009826 นายจตุรงค� แสงใหญ�
62053009827 นางสาววรรณพร สกุลรัตน�ภิรมย�
62053009828 นายเรืองโรจน� พรหมแก�ว
62053009829 นางสาวขวัญชนก หน�ายคอน
62053009830 นายเนติ พิชญศุภกิจ
62053009831 นางสาวสุรีย�พร ปLZนป8ก
62053009832 นายพลาวุธ ชลพิทักษ�พงษ�
62053009833 นายภาณุวัชร โพนไสว
62053009834 นางสาวอชิรญาณ� สินชัย
62053009835 นายธนัท ประสาททอง
62053009836 นายภามพ� วรรณพินทร�
62053009837 นางสาวอัจฉราภรณ� คําหมุ�ง
62053009838 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนวงศา
62053009839 นายวริทธิ เสรีกุล
62053009840 นางสาวอารีวรรณ จตุทิพยคันธา
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62053009841 นางสาวอัมภาภรณ� พรหมดา
62053009842 นายวราวุฒิ ทองผอม
62053009843 นางทัศนีย� แมลงทับทอง
62053009844 นายวนาวิน พุกวิละ
62053009845 นางสาวพิชชานี สาจันทร�
62053009846 นางสาววิสารัตน� อุ�นสนธ์ิ
62053009847 นายสิรภพ คู�เทียม
62053009848 นางสาวนุชนารถ บุญสร�าง
62053009849 นางสาววิกานดา ทองสุกดี
62053009850 นางสาวมลฤดี ชื่นขํา
62053009851 นางสาวทิชากร จันทโชติ
62053009852 นายอมรพงษ� สายสิงห�
62053009853 นางสาวกรรณิการ� แสนเสน�ห�
62053009854 นายวิทูรย� ชํานิกุล
62053009855 นางสาวลภัสรดา อรุณรัตน�
62053009856 นางสาวปLยพัชร� จันทร�ชูชื่น
62053009857 นางสาวนิติมา เส�งคง
62053009858 นางจารุณี คงคาล�อม
62053009859 นายสุรศักด์ิ รามชัย
62053009860 นางสาวอังคณา อาจหาญ
62053009861 นางสาวจิตติมา ศรีอัจฉริยะกุล
62053009862 นางสาวพิไลวรรณ กุลโสภณ
62053009863 นางสาวกฤติยารัตน� บุญประสิทธ์ิ
62053009864 นายปารัช พินิจนาม
62053009865 นางสาวจรรญาทิพย� ยวดขุนทด
62053009866 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว�าง
62053009867 นางสาวเสาวนีย� เชื้อเจริญ
62053009868 นายอรรถพร ศรีแก�วเลิศ
62053009869 นางสาวนิภาพร สุริกัลปT
62053009870 นางสาวอรัญญา ทิมย้ิม
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62053009871 นางสาวธวัลพร อินทร�ชํานาญ
62053009872 นายพงศธร พูลจันทร�
62053009873 นายจตุรภัทร พิมาย
62053009874 นางสาวจิรัชญา ถ่ินสุข
62053009875 นางสาวดวงกมล ทองเสริม
62053009876 นางสาวนภารัตน� ตันติปาลกุล
62053009877 นายนภัส ผลประพฤติ
62053009878 นางสาวเกษกมล ทนุพงษ�
62053009879 นายธีรัชทีปต� หาญพละ
62053009880 ว�าที่ร.ต.หญิงปณิดา ปานนุกูล
62053009881 นางสาวสุทธิตา ฟูม่ัน
62053009882 นายอมรชัย อภิศัยด์ิภาราดี
62053009883 นางสาวนิศารัตน� ชลอยบุญ
62053009884 นางสาวปารมี ตะกุด
62053009885 นางสาวอรุณรุ�ง จํารัสศรี
62053009886 นายวันชัย หนูน�อย
62053009887 นางสาวสุดารัตน� หนูทอง
62053009888 นางสาวกิตติยาภรณ� ชะรัมย�
62053009889 นางสาวอภิวันท� อิ่มนิรันดร�
62053009890 นางสาวกมลพรรณ สิงห�สงบ
62053009891 นางสาวขนิษฐา พุทธสุขา
62053009892 นายนันทวุฒิ กาสาวพัฒร�
62053009893 นางสาวนีรชา ศุภพัฒน�
62053009894 นายศราวุฒิ ขาวตุด
62053009895 นางสาวจินตนา สงค�ศรีอินทร�
62053009896 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเมฆมาศ
62053009897 นางสาวชนิษฐา วีระอาชากุล
62053009898 นางสาวณัฐมน เสนานุช
62053009899 นายณัชพล ยางกลั่น
62053009900 นายรัตนชัย บัวทอง

หน�า 330 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053009901 นางสาวก่ิงกมล เมืองมูล
62053009902 นางสาวกาญจนาพร บุรกรณ�
62053009903 นางสาวรัตนา จันทร�แก�ว
62053009904 นางสาวสุภาพร มีแก�ว
62053009905 นายพุฒิพงศ� ชนะสิทธ์ิ
62053009906 นางสาวดวงดี ศรีสม
62053009907 นางสาวก่ิงทอง พารา
62053009908 นางสาวรักตาภา วงษ�ยอด
62053009909 นายธิติวุฒิ แขวงโสภา
62053009910 นางสาววราพร วิมลมงคลพร
62053009911 นางสาวชลธิชา ภาระเปลื้อง
62053009912 นางสาววิจิตรา ลําต�น
62053009913 นางสาวกัญญารัตน� สิงสีทา
62053009914 นางสาวจุฑามณี ทรัพย�ศรี
62053009915 นางสาววิรนุช เก้ือทาน
62053009916 นายเกรียงไกร ประมาณู
62053009917 นางสาวศุภรัตน� ดีใหม�
62053009918 นายคธาวุฒิ จองรัตน�
62053009919 นางสาวนัฐยา นิลฉวี
62053009920 นางสาวโรสยา มณฑวรรณ
62053009921 นางสาวธารทิพย� นาคสมบูรณ�
62053009922 นายเทพพิทักษ� ขําลึก
62053009923 นางสาวเสาวรส ประทุมสุวรรณ
62053009924 นางสาวอิสรีย� เอี้ยวกฤตยากร
62053009925 นายถนัดกิจ ชูสง
62053009926 นางสาวอมรรัตน� กองดี
62053009927 นางสาวปาริชาต ชูใจ
62053009928 นางสาวพิมพ�วิภา เผือกนรินทร�
62053009929 นายอนุพงศ� อัศววรกาญจน�
62053009930 นางจันทร�จิรา พงษ�สะพัง
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62053009931 นางสาวชาลิณี กรพิทักษ�สินทวี
62053009932 นางสาวจิตชญา อุตส�าห�
62053009933 นางสาวสุกัญญา สายจีน
62053009934 นางสาวอภิญญา ถาวร
62053009935 นายดนัย มีบุญรอด
62053009936 นางสาวธัญญลักษณ� สํารวล
62053009937 นางสาววันวิสา คําสอนทา
62053009938 นางศจีรัตน� ตันสุรัตน�
62053009939 นางสาวศุภสุตา หิรัญสาย
62053009940 นางสาววิภารัตน� เกิดวัน
62053009941 นายสมภพ ตะพองมาตร
62053009942 นางสาวขวัญนภา สุดจิตร
62053009943 นางสาววิภาดา ทับทิมหิน
62053009944 นางสาวชลัญญา คงกระพันธ�
62053009945 นายกิตติพัฒน� รัตนพิทักษ�
62053009946 นายมงคล พูนนิติรัตน�
62053009947 นางสาวชาลิกา ฉายแก�ว
62053009948 นายพลวิชญ� ไชยมนตรี
62053009949 นางสาวพรพรรณ มงคล
62053009950 นางสาวสุจิตรา ชื้อเจริญชวกุล
62053009951 นายอัลก็อฟฟาล ภูยุทธานนท�
62053009952 นายธนาวัฒน� เชี่ยวกิจ
62053009953 นายอดิศร บุญเกิด
62053009954 นางสาวศรีสุดา ผาสุข
62053009955 นางสาวกาญจนา น�อยนัน
62053009956 นางสาวสุมนา ทรงธรรม
62053009957 นางสาวอัจฉรา เชื่อมใจ
62053009958 นายวชิรวิชญ� บุญคํ้า
62053009959 นางสาวทิพสุคนธ� ลําลึก
62053009960 นางสาวเกวลิน รัฐนันทมงคล
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62053009961 นายพิรชัช เผ�าพิมล
62053009962 นางสาวกชพร ตาแก�ว
62053009963 นายธีรภัทร� ธูปบูชา
62053009964 นางสาวสุรพิมพ� อยู�ดี
62053009965 นายนนทพัทธ� เถรว�อง
62053009966 นางสาวธัญญลักษณ� ทองขาว
62053009967 นางสาวณัฐฐกานต� ปลื้มสําราญ
62053009968 นางสาวพจมาน นิยม
62053009969 ว�าที่ ร.ต.ต.คณากร ฤทธิเดช
62053009970 นางสาวจุฑามาศ แย�มแสง
62053009971 นายกิตติพงษ� สีแจ�ม
62053009972 นางสาวธนวรรณ แก�วดี
62053009973 นางสาวพิชญ�นรินทร� เกลือมีผล
62053009974 นายศรายุทธ แย�มชู
62053009975 นางสาวจันตรา จริตรัมย�
62053009976 นายวิศรุฒ ทองคํา
62053009977 นางสาวณิชาดา แก�นศิลา
62053009978 นางสาวปาริตา ช�วยนะ
62053009979 นายนรากร กัลยา
62053009980 นางสาวกมลศรี นวลคํา
62053009981 นางสาวรพีพรรณ ดวงดี
62053009982 นางสาวกรรณิกา คําเวิน
62053009983 นางสาวอัฉราภรณ� วงษาทุม
62053009984 นางสาววรรษมล สันรัตน�
62053009985 นางสาวเศรษฐกานต� ศรีสมบัติ
62053009986 นางสาวพิมพ�พิศา เศละพฤกษ�กุล
62053009987 นางสาวกิตติยา เหรียญประดับ
62053009988 นายศุภกร ประดิษฐศิลปT
62053009989 นางสาวรวีวรรณ สุขประดิษฐ
62053009990 นางวิทิศา วัลลภวรกิจ
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62053009991 นางสาวบุษยา คํากลิ่น
62053009992 นายพงศ�สรณ� นันทรัพย�
62053009993 นางสาวรัตติกาล บุตรนามดี
62053009994 นางสาวเยาวลักษณ� เผือกหอม
62053009995 นางสาวหัทญา คงปรีพันธุ�
62053009996 นายพนธกร มีลาภ
62053009997 นางสาวณัฎฐ�ชญา ลีนมนกุล
62053009998 นางสาวพรชนก กันไว
62053009999 นางสาววิภาวดี ปลื้มใจ
62053010000 นางสาวกนกวรรณ โทบุดดี
62053010001 นางสาวเทียนศรี จุลทะกอง
62053010002 นางสาวปุษยา ภาโสม
62053010003 นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ
62053010004 นายวัชรพงษ� ขํากลาง
62053010005 นางสาวพนิตตรา กาหลง
62053010006 นางสาวสุภาพร คําราง
62053010007 นายโศธนะ สุนทรวงษ�
62053010008 นายภาษิต นาคเจือ
62053010009 นายจิตรภาณุ ทองปากพนัง
62053010010 นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง
62053010011 นางสาวสุมาลี แก�วสีขาว
62053010012 นางสาวอรวรรณ ก้ึงคํา
62053010013 นายกัณฐ�ธวัช ทองแย�ม
62053010014 นางสาวอําไพ สุสิริลาภกุล
62053010015 นางสาววณิชญา ศานติเธียร
62053010016 นางสาวปวีณ�นุช วันเพ็ญ
62053010017 นางสาวนพรัตน� ตันติอลงกรณ�
62053010018 นางสาวปวีณา ต่ิงแตง
62053010019 นางสาวนิพาวรรณ โสมศรี
62053010020 นางสาวลลิตา คล�ายสุวรรณ
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62053010021 นายอังกูร อัควัฒธนกูล
62053010022 นางสาวนันทวัน อุตโรกุล
62053010023 นางสาวอําไพพรรณ หรั่งศรี
62053010024 นางสาวพิมลรัตน� การะหงษ�
62053010025 นางสาวสุภาภรณ� มุขเพ็ชร
62053010026 นางสาวมนตรา ดอยแก�วขาว
62053010027 นางสาวกัญจนพร อาแป
62053010028 นายสัตยา สิทธิบูรณ�
62053010029 นางสาวรติรส ไวยากรณ�
62053010030 นางสาวดวงใจ นพวรรณ�
62053010031 นางสาวกชกร ไทยสรวง
62053010032 นางสาวจีรพร โนมมะหัน
62053010033 นางสาวนันทมาศ อยู�ผาสุข
62053010034 นางสาวจุฑาทิพย� สีหาราช
62053010035 นางสาวเปรมฤทัย คําหงษา
62053010036 นางสาวเกตศิณี สีเสน
62053010037 นางสาวอรทัย กลิ่นแก�ว
62053010038 นายภากร ประทุมรัตน�
62053010039 นางสาวกฤษณา ปุรินทะ
62053010040 นางสาวสุดารัตน� ศรีเสริม
62053010041 นางสาวสิริพร พลอยแหวน
62053010042 นางสาวกัญญาภัทร หาวิเชียร
62053010043 นางสาวอภิญญา พลอยสุภา
62053010044 นางสาวศศิวิมล คุ�มเครือ
62053010045 นางสาวสุทธินี ทองภูเบศร�
62053010046 นางสาวอัจฉรา ลําใย
62053010047 นายศักนารินทร� บํารุงผล
62053010048 นางสาวปรีดา จิรักษา
62053010049 นายสธนธร ถาวรชน
62053010050 นางสาวปาริษา เจริญอินทร�
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62053010051 นางสาวเกษสุชา บัวลอย
62053010052 นางสาวชญานิศ จันทะเสน
62053010053 นายธฤติพันธ� แสนสุด
62053010054 นางสาวจรัสแสง ทองขาว
62053010055 นางสาวศกลวรรณ จันโปQ
62053010056 นางสาวรติรัตน� พุกพิกุล
62053010057 นางสาวเสวณีย� ธาตุอินจันทร�
62053010058 นางสาวชานิสรา พลชํานิ
62053010059 นางสาวปภาวรินท� นามวิไล
62053010060 นายบวรนันท� จิตผ�อง
62053010061 นางสาวเกศราพร สีสงคราม
62053010062 นางสาวจุรีพร แก�วมัคคา
62053010063 นางสาวปาจรีย� สิงห�ศรีโว
62053010064 นายณฤดล ผอูนรัตน�
62053010065 นายพีรวัส ทองเก้ือ
62053010066 นางสาวสุวนันท� ทาซ�าย
62053010067 นางสาวศศิวิมล อภิบาลศรี
62053010068 นายธนภัทร อังคะนาวิน
62053010069 นายพุฒิพงศ� สุวรรณหิตาธร
62053010070 นางสาวลลนา แก�นม่ัน
62053010071 นางสาวกรระพี แท�นนิล
62053010072 นางสาวคุณัญญา ขาวตระกูล
62053010073 นางสาวกรกมล ดวงใส
62053010074 นางสาวนุชภินันท� สนิทปู^
62053010075 นางสาวเพชรชรินทร� เรืองศรี
62053010076 นายจิณณวัตร ชื่นสําราญ
62053010077 นางสาวพัชรพร โพธ์ิวุฒิกร
62053010078 นางสาววรรณวิภา เพ็งพินิจ
62053010079 นางสาวอาทิตยา สายแก�ว
62053010080 นางสาวปทุมวดี กิติกา
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62053010081 นางสาวศุภกานต� ชื่นจิต
62053010082 นางสาวอรวรรณ รุ�งบวรฤทัย
62053010083 นางสาววิภาวี รักน้ําเที่ยง
62053010084 นายกฤชรัตน� เทพจักร
62053010085 นางสาวปสุตา จันทร�ทรง
62053010086 นางสาววาสนา แซ�แต�
62053010087 นางสาวก่ิงกาญจน� พรหมงาม
62053010088 นางสาวกนิษฐา ป8ดทวี
62053010089 นางสาวสิตางศุ� จ่ันบํารุง
62053010090 นางสาวอุษา หร�ายเกษม
62053010091 นายเทอดศักด์ิ สุขเจริญ
62053010092 นายรณกฤต เต็มภักดี
62053010093 นายชวพัฒน� สังข�ทอง
62053010094 นางสาวกฤษณา เลิศภานุวัฒน�
62053010095 นางสาวศิริลักษณ� คนใหญ�บ�าน
62053010096 นายอาธร ศักด์ิศรี
62053010097 นายนิติภัธร พูลเพ่ิม
62053010098 นายฉัตรณรงค� บุญสิน
62053010099 นายฉัตรชัย แสนพินิจ
62053010100 นางสาวสุดาทิพย� บุญศิริ
62053010101 นางสาววิภา ชาวงษ�
62053010102 นางสาวกนกอร ชัยพันธ�
62053010103 นายประสิทธ์ิศิลปT ภูโด�ง
62053010104 นางสาวหทัยชนก เดชคุ�ม
62053010105 นางสาวณัฏฐณิชา หล�าแหล�ง
62053010106 นายมงคลศักด์ิ สวนสวรรค�
62053010107 นางสาวธิดาทิพย� แสงประดับ
62053010108 นายคณิน มหาโยธา
62053010109 นางสาววรนิชชา เหมรัตน�
62053010110 นางสาวจิราภา ชัยรัตน�
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62053010111 นางสาวสุภารัตน� บ�านใหม�
62053010112 นายชัยอนันต� ทุกข�วินาศ
62053010113 นางสาวจุฑาภรณ� ปุนนะลา
62053010114 นางสาวอรอุษา เวชชัยภูมิ
62053010115 นางสาววรางศ�คณา นวมเมือง
62053010116 นางสาวจุฑามาศ เงินดี
62053010117 นางสาววิมลทิพย� สีหะวงษ�
62053010118 นายอรรถพล โพธา
62053010119 นางสาววริสา ม่ันทอง
62053010120 นางสาวจิราพร ลุมไธสง
62053010121 นางสาวจุฑามณี พิทักษ�วงศ�
62053010122 นางสาวธีราพร สวัสดี
62053010123 นางสาวจริยาพร โพธ์ิศิริ
62053010124 นางสาวเพชรรัตน� อินทร�จันทร�
62053010125 นางสาวธนกร ทองศรีวงศ�
62053010126 นางปLยะพร หาดทราย
62053010127 นางสาวภรทิตา หลิ่มน�อย
62053010128 นางสาวอนงนาด เอี่ยมโหมด
62053010129 นางสาวปนัดดา ตรีธนกาญจน�กุล
62053010130 นางสาวณิชาภรณ� โกศล
62053010131 นางสาวสุพัตรา พิทักษ�เจริญเขต
62053010132 นางสาวภิญญาพัชญ� แก�นจันทร�
62053010133 นางสาวกาญจนา อยู�ญาติมาก
62053010134 นางสาวพันไมล� จันทร�แจ�มศรี
62053010135 นางสาววราภรณ� ฉ่ัวมานะสวัสด์ิ
62053010136 นางสาวดวงกมล ต้ังอยู�ดี
62053010137 นางสาวทิพย�สุดา พรหมโลก
62053010138 นางมลธิชา เฮนดี
62053010139 นายธนวิชญ� ดูระยับ
62053010140 นางสาวบุษกร แก�วประยูร
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62053010141 นายฤกษ�บุญ แสงสวัสด์ิ
62053010142 นางสาวสุธาสินี ตุ�มขันธ�
62053010143 นางสาวพัชรินทร� ทัพปQอม
62053010144 นายสิรวิชญ� ตนะทิพย�
62053010145 นางสาววาสนา ชิงไชย
62053010146 นางสาวญาณาธิป ประศรี
62053010147 นางสาวซGะห�รอ สันองค�
62053010148 นางสาวศรัญญา เสี่ยงเคราะห�
62053010149 นางสาวนวรัตน� สมตระกูลมนตรี
62053010150 นางสาวพรทิพย� ฐาปนะกิจไพบูลย�
62053010151 นางสาวณัชชา ธรรมพิทักษ�
62053010152 นายอติเทพย� บุนนาค
62053010153 นางสาวเยาวลักษณ� อุดยะเข่ือน
62053010154 นางสาวจันจิรา ไพรหอมรื่น
62053010155 นางสาวเนตรชนก บุญล�อม
62053010156 นายลีรายุทธ กวางแก�ว
62053010157 นายพิชWุตม� แก�วลาด
62053010158 นางสาวเกวลีกมล รัตนแสง
62053010159 นายป8ญญา ใจเฉ่ือย
62053010160 นางสาววิสสุตา วงษ�สุวรรณ
62053010161 นางสาววรินทร อาสารินทร�
62053010162 นายสรวิศ ตาละลักษมณ�
62053010163 นางสาวชุติมน อ�อนละมูล
62053010164 นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ
62053010165 นางสาวชณิกาญจน� แก�วชื่น
62053010166 นายภูบดินทร� จันทร�แสง
62053010167 นางสาวณัฐพร เกษสุริวงษ�
62053010168 นายรอฮีมี ดือเลาะ
62053010169 นายณัชพล นามแสงจันทร�
62053010170 นางสาวสรัลพร วงษ�ประยูร
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62053010171 นางสาวจินต�นิภา อ�นมา
62053010172 นายศรัณยู เพ็งสวย
62053010173 นางสาวนริศรา ผสมทรัพย�
62053010174 นางสาวเสาวนีย� พรหมมา
62053010175 นายสุรศักด์ิ อิ่มเอี่ยม
62053010176 นายจีรพัฒน� หมอยา
62053010177 นางสาวกนกกาญจน� บุตรดี
62053010178 นางสาวเกวลิน สาเมือง
62053010179 นายมงคล อินทรไพจิตต�
62053010180 นายพิธิวัฒน� นําลอง
62053010181 นายบัณฑิตย� สีทา
62053010182 นางสาวกชกร พิมพ�สายทอง
62053010183 นางสาวศรัญชณาค�ภา กฤชกาญจนพันธ�
62053010184 นายมงคลชัย สํารวย
62053010185 นางสาวสุรกานต� เจะมะ
62053010186 นางสาวนฤมล ป8ญญาคง
62053010187 ว�าที่ รต.มงคลรัฐ วรสิทธ์ิ
62053010188 นางสาววิริยาภรณ� ตันวงษ�
62053010189 นางสาววิชญาพร โสภาอุทก
62053010190 นางสาวนารีรัตน� แท�นแก�ว
62053010191 นางสาวจิตรพิสุทธ์ิ บุษยากุล
62053010192 นายธนภัทร แปQงสี
62053010193 นางสาวฤทัยวรรณ แสงศรีดํา
62053010194 นายกิตติ เสาร�จันทร�
62053010195 นางสาวปฎิญญา มหิวรรณ
62053010196 นางสาวปLยะพร เขยฟู
62053010197 นางสาวกชกร งามนัก
62053010198 นางสาวธัญญ�พิชชา รัตนเกตุ
62053010199 นางสาวสุทธิดา เปลี่ยนประเสริฐ
62053010200 นางสาวทัชติมา คงทอง

หน�า 340 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053010201 นางสาวสุกฤตา คุ�มภัย
62053010202 นางสาววิชุดา สินธุโคตร
62053010203 นางสาวศรัณยา บัวหลาด
62053010204 นายก�อกุศล จุลบุตร
62053010205 นายณัฐพนธ� เมธาภาคย�
62053010206 นางสาวเพ็ญนภา บุตรสง�า
62053010207 นางสาวพัชราพร นามวิจิตร
62053010208 นายณัฐวุธ กองลุน
62053010209 นางสาวอัจฉราวรรณ ฉิมพวัน
62053010210 นางสาวพัชราภรณ� แสงขาว
62053010211 นายธนพงษ� ปรึงเปXZยมสุข
62053010212 นางสาววารุณี พันธุ�สมุทร
62053010213 นางสาวเพ็ญนภา คําลอยฟQา
62053010214 นายสิทธิพงศ� นิพันธวงศ�กร
62053010215 นางสาวลลิตา ฉิมไพบูลย�
62053010216 นางสาวหทัยทิพย� แพเจริญ
62053010217 นางสาวปภาวิชญ� ญานประทีป
62053010218 นายนิติภูมิ เยียนไธสง
62053010219 นางสาวปวิตรา ใจสุภาพ
62053010220 นางสาวพนัฎฎา เนียมหุ�น
62053010221 นางสาวเจนจิรา วงศรีลา
62053010222 นางสาวเพ็ญนิภา ชื่นชม
62053010223 นางจารุภา ทัศน�อัญชุลีกุล
62053010224 นางสาวอินทิรา พูลเจริญ
62053010225 นางมณีรัตน� อินทร�สมบัติ
62053010226 นางสาวศจิกา ท�าพริก
62053010227 นางสาววรัฎฐา ตันเจริญ
62053010228 นางสาวสุภารัตน� พูนเขตกิจ
62053010229 นายเมธี ศรีภูโรจน�
62053010230 นายกิตติพล พ่ึงพา
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62053010231 นางสาวบุษยา เพชรสีขาว
62053010232 นางสาวณภัทร แก�วรัตน�
62053010233 นางสาวศิโรวรรณ สกูลหรัง
62053010234 นางสาวสุดารัตน� วงศ�อัมพรพินิต
62053010235 นางสาวปรียวรรณ รินเกลื่อน
62053010236 นางสาวสุนันทา อุทัยทอง
62053010237 นางสาวธัญญรัตน� ชมเพลิน
62053010238 นางสาววรรณิศา พรักพร�อม
62053010239 นางสาวศศิภา อินตGะวงค�
62053010240 นางสาวทิพวรรณ ย้ิมใย
62053010241 นางสาวกรกมล ดํารงค�ฤทธ์ิ
62053010242 นายชัชชัย เฟYZองฟู
62053010243 นางสาวจุฑามาศ สิงหา
62053010244 นางชัญชลักษ� สุชิตเรืองวงษ�
62053010245 นายอภิสิทธ์ิ สองวงค�
62053010246 นางสาวนิภาภรณ� มุศิริ
62053010247 นายวัชรากร สิงห�คํา
62053010248 นายธัญกร นาคสกุล
62053010249 นางสาวภัทรานิษฐ� โสภณ
62053010250 นายปLยพงศ� คงผอม
62053010251 นายธนัช ศุภรักษ�สิริ
62053010252 นางสาวจรรยา ทัพธมาตร
62053010253 นางสาวสุรีวัลย� วิจะสิกะ
62053010254 นางสาวปLยธิดา ย้ิมศรวล
62053010255 นางสาวนฤมล พันตน
62053010256 นางสาวปLยะนุช กาป^า
62053010257 นางสาวธมลวรรณ ฉิมพาลี
62053010258 นางสาวป8ทมพร หล�าคําคง
62053010259 นายสุวิศิษฏ� จรุงพัฒนานนท�
62053010260 นางสาววรนุช ศรีหาญ
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62053010261 นางสาวเปรมยุดา วงศ�สา
62053010262 นางสาวณัฐพร ศิริเวศ
62053010263 นางสาวสุวดี ลีลา
62053010264 นางสาวจิราวรรณ เหรียญเจริญ
62053010265 นายชวิน พรมสาร
62053010266 นางสาวสมฤทัย มากหลาย
62053010267 นางสาวปรียาภัทร ปQอมศิลา
62053010268 นายสมบัติ งามปลอด
62053010269 นางสาวคัทลียา เพ่ิมธัญกรณ�
62053010270 นางสาวอิสราภรณ� สิงห�สุข
62053010271 นางสาวพัชราภรณ� อยู�ขอบเวียง
62053010272 นางสาววรรณา กล่ําทิม
62053010273 นางสาวสกุลกานต� เหมทานนท�
62053010274 นางสาวศุภศิริ สนองสุข
62053010275 นางสาวนัฐษยาภรณ� พิกุลทอง
62053010276 นางสาววรฤทัย พันธุโฆษิต
62053010277 นางสาวอลิศรา สงวนนาม
62053010278 นายสิทธา ทารินทร�
62053010279 นางสาวกัญญ�กุลณัช ตาอ�ายเทือก
62053010280 นางสาวจุฑามาศ รัตนประทีป
62053010281 นางสาวศุภรัตน� แตงโสภา
62053010282 นายวุฒิคุณ สุทธิประภา
62053010283 นางสาวปรียาภรณ� สมศรีแสง
62053010284 นางสาวรุ�งนภา บุญม่ัน
62053010285 นางสาวพิชญา สุวรรณชาติ
62053010286 นางสาวกนกวรรณ เรืองสุข
62053010287 นางสาวสหฤทัย ศรีปาน
62053010288 นางสาววนาลี ศรีโสดา
62053010289 นางสาวพรชนันว� ปุญจุบัน
62053010290 นางสาวจินัฐตา ยรรยงเสวี
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62053010291 นางสาววิมลตรี แก�วประชุม
62053010292 นางสาวชุติมณฑน� สุขมอญ
62053010293 นางสาวนัทกานต� ลือทุกข�สิ้น
62053010294 นางสาวจารวี นันทะ
62053010295 นางสาวถาวรีย� โตกุล
62053010296 นางสาวธนัทกัญญ� สุขกุล
62053010297 นายพุทธมนต� โพกิลา
62053010298 นายอัคโรจน� ภูวภัสสิราพงศ�
62053010299 นางสาวศิริยากรณ� คําผาย
62053010300 นางสาวจีรพรรณ จันทะผล
62053010301 นายณัฐสิทธ์ิ ทิพยางกูร
62053010302 นายพลวัฒน� หรพูล
62053010303 นางสาวรวินิภา นาคพูล
62053010304 นางสาววโรปรางค� ขาวงาม
62053010305 นางสาวกวิตา จรรยารัตน�
62053010306 นายเกียรติศักด์ิ เรืองศรี
62053010307 นายกฤษดา ศรีนวลจันทร�
62053010308 นางสาวศศิธร ใจบุญ
62053010309 นางสาวทิพวรรณ แท�งทอง
62053010310 นางสาวปวีณนุช ปาปะวิมุด
62053010311 นางสาวจุฑาทิพย� วังตา
62053010312 นายอัครพนธ� ฉิมกุล
62053010313 นางสาวจันทร�จิรา พังทุย
62053010314 นางสาวกนกวรรณ อินเผือก
62053010315 นางสาวนัฐทริกา วงศ�แสนศรี
62053010316 นายยศนนท� ทัพนันท�
62053010317 นางสาวประกายทิพย� มานะการ
62053010318 นางสาวธิดารัตน� วงษ�มณี
62053010319 นางสาวชินานาฎ ตันยิกุล
62053010320 นางสาวจําปX แก�วงาม
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62053010321 นายกัมปนาท ปุ^นอภิรัตน�
62053010322 นางสาวสุนันทา ปQอมประยูร
62053010323 นางสาววริศรา กรีกระโทก
62053010324 นายบรรหาร ถนอมญาติ
62053010325 นางสาวภัณฑิรา แตรวงศ�
62053010326 นางสาวอุทุมพร เนเยือด
62053010327 นางสาวพรรณกาญจน� กตัญWู
62053010328 นางสาวสุภาวดี หลักหมู�
62053010329 นางสาวอัญญิกา สว�างจิตร
62053010330 นางสาวกรกนก ทองจีน
62053010331 นายไตรภพ แก�วเมืองกลาง
62053010332 นางสาวชลธิชา มณฑา
62053010333 นางสาวเกสรา เลิศไชย
62053010334 นางสาวลักษณารีย� เรียนเวช
62053010335 นางสาวปรัชญาภา พงศ�นุรักษ�
62053010336 นางสาวณัฐสุดา นาคเกิด
62053010337 นางสาวพิมพ�ผกา จินะสาม
62053010338 นางสาวสุธาสินี ปานนาง
62053010339 นางสาวธนศร เลิศลัคธนาธาร
62053010340 นางสาวมนพร โตนิรันดร�
62053010341 นางสาวบุญศิฏา เย่ียวเพ็ง
62053010342 นางสาวชุติมา แก�วละมุล
62053010343 นายรัชการ โล�บํารุง
62053010344 นางสาวอาธิตา ทองขวัญสุข
62053010345 นายวุฒิชัย นิลสวัสด์ิ
62053010346 นางสาวอัจฉรา โคนชัยภูมิ
62053010347 นางสาววิภาพรรณ แก�วโต
62053010348 นางสาววิสสุตา สีดํา
62053010349 นางรัตนาภรณ� พิมพ�โปร�ง
62053010350 นายบุญญฤทธ์ิ เลื่อนลอย
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62053010351 นางสาววินัญญา กุหลาบโชติ
62053010352 นางสาวปรางทิพย� สุขวุฒิกิจ
62053010353 นางสาววณิดา ต�วนศิริ
62053010354 นางสาวเบญจวรรณ รามศรี
62053010355 นางสาววิภารัตน� กาฬภักดี
62053010356 นางสาวสุรีย�รัตน� คํามา
62053010357 นางสาวภัทราวดี ทับอุไร
62053010358 นางสาวจิราพัชร ขันเพ็ชร
62053010359 นายจิรายุส พรบุญเสริม
62053010360 นางสาวกุลธิดา สืบสิงห�
62053010361 นางสาววรรณพร จิปLภพ
62053010362 นางสาวอารียา แก�วแสง
62053010363 นายภาคย�สุปรีย� จันหา
62053010364 นางสาวศิริกัญญา โพธิกะ
62053010365 นางสาววันทนา เชื้อคําฮด
62053010366 นายนภัสวัสส� รุ�งสุขเกษมสันต�
62053010367 นางสาวอังคณา โชติพัลลภ
62053010368 นางสาวอัญมณี กลิ่นศรีสุข
62053010369 นางสาวกุลสตรี รสมาลี
62053010370 นางสาวผกามาศ เพชรน�อย
62053010371 นางสาวสุชาดา บุตราวงษ�
62053010372 นางสาวศิริพร ฉุนกระโทก
62053010373 นางสาวนันทวรรณ คนกล�า
62053010374 นางสาวนันทกร แดงอรุณ
62053010375 นายปฐวี มณีโชติ
62053010376 นายชัยนันท� ทองคง
62053010377 นางสาววันวิสาข� สาทนิยม
62053010378 นางสาวอัจฉรา เศวตสุนทรพันธุ�
62053010379 นางสาวสิริกร ยอดปรีดา
62053010380 นางสาวสุดาวรรณ มุ�งหาสิน
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62053010381 นายณรงค�เดช อัฒจักร
62053010382 นายยศพนธ� ทับธานี
62053010383 นายไพรัตน� สิริเบญจวรรณ
62053010384 นายอาทิตย� วงค�ธิดา
62053010385 นางสาวอริยาภรณ� เสือคง
62053010386 นางสาวประภัสรา พนมไพร
62053010387 นางสาวชณันตา พิทักษ�ศฤงคาร
62053010388 นายปกรณ� ป8นทะมา
62053010389 นางสาวไอรัตดา พ�อสียา
62053010390 นายทวีศักด์ิ พันธุ�มณี
62053010391 นางสาวหทัยกาญจน� สว�างสุข
62053010392 นางสาวธีรนาฏ ทองมา
62053010393 นายสิทธิศักด์ิ ตรงแก�ว
62053010394 นายอนุสรณ� คําชาย
62053010395 นางสาวมณีรัตน� จะแก
62053010396 นายอภินันท� เจนสระคู
62053010397 นางสาวมลฤดี น�อยตําแย
62053010398 นางสาวกาญจนา นิลอุบล
62053010399 นางสาวชฎาพร ภู�เงิน
62053010400 นางสาวชุดาภรณ� คงมีสุข
62053010401 นางสาวจิตรลัดดา สุ�มมาตย�
62053010402 นายนพพร บัวซ�อน
62053010403 นางสาวพรทิวา สีเสน
62053010404 นางสาวมยุรี ตระการดี
62053010405 นางสาวอทิตยา ต�ายใหญ�จีด
62053010406 นางสาวจันจิรา นะทิพันธุ�
62053010407 นางสาวปาริชาต เหล�าวิชยา
62053010408 นายปฏิภาณ ประทุมมา
62053010409 นางสาวกมลวรรณ ดําเนินการ
62053010410 นางสาวภัทราวรรณ วุฒิ
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62053010411 นายจักรกฤษณ� บุญช�วย
62053010412 นางสาวดาราวรรณ ดวงดี
62053010413 นางสาวเขมิกา แสวงทรัพย�
62053010414 นางสาวพชรพร ทองรอด
62053010415 นางสาวกมลชนก ผลโพธ์ิ
62053010416 นางสาวสมฤดี สุวรรณ�
62053010417 นายภานุวัฒน� ทองดาษ
62053010418 นางสาวพิยดา โตGะงาม
62053010419 นางสาวสุภาพร ด�วงเมฆ
62053010420 นายจิตพล ชูชาติ
62053010421 นางสาวธัณสุดา วงค�วิริยะ
62053010422 นางสาวจุฑามาศ ไชยเขียว
62053010423 นางสาวเกศรินทร� กระจ�างสี
62053010424 นางสาวเกศสุดา คงเมือง
62053010425 นางสาวจันทร�จิรา ปรีวิลัย
62053010426 นางสาวอาภาภรณ� คําบุปผา
62053010427 นางสาวอรวรรณ ทองเฟYZอง
62053010428 นายวัฒนพงศ� บุตรโคษา
62053010429 นายนครินทร� นาพิลา
62053010430 นายไกรวิชญ� บัวน้ําจืด
62053010431 นางสาวภริดา ชูนาค
62053010432 นางสาวระวีวรรณ เขมะชาติ
62053010433 นางสาวมนรดา เจียมอนิวรรต
62053010434 นางสาวจุฬาลักษณ� บริบูรณ�
62053010435 นางสาวชญานันท� จารง
62053010436 นางสาวนิภาดา กองแก�ว
62053010437 นายชาตรี จีระเสมานนท�
62053010438 นางสาวชนาภรณ� สิทธิบุตร
62053010439 นางสาวอัจฉริยาพร เปการี
62053010440 นางสาววิชชุลดา สันติชัยรัตน�
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62053010441 นายไชยยา วรรณศิริ
62053010442 นายศรีเทพ มีลาภ
62053010443 นายภูวนัตถ� อินเกตุ
62053010444 นายสิทธิศักด์ิ วรสาร
62053010445 นายธนพล เถ่ือนวงษ�
62053010446 นายอติเทพ ผลาศักด์ิ
62053010447 นางสาวชุธิตา อินทรพานิชย�
62053010448 นางสาวภัคจิราพัชร อภิวัตน�วัชรากุล
62053010449 นางสาวก�านแก�ว สมร�าง
62053010450 นางสาวไพรินทร� โภคาพันธ�
62053010451 นางสาวโสรยา นรสิงห�
62053010452 นายพีระ ขําเสม
62053010453 นางสาวอนงค�รัตน� อนุวารีพงษ�
62053010454 นายธาตรี ใหญ�สถิตย�
62053010455 นายธีรศักด์ิ ทองใบ
62053010456 นายกัญจน�ตินันทน� สุขผล
62053010457 นางสาวสุพิชญดา อุปปุย
62053010458 นางสาวภาวินี ชมภู
62053010459 นางสาวประภัสรา พุ�มโพธิสาร
62053010460 นายกานต� กอมณี
62053010461 นางสาวรุ�งนภา ศรีวิชัยรัตน�
62053010462 นายณัฐพล รื่นณรงค�
62053010463 นายธวชิน โชคศิริ
62053010464 นางสาวธัญญรัตน� ผลวัฒนะ
62053010465 นางสาวน้ําผึ้ง หาญเทศ
62053010466 นางสาวพัชรวิมล ภูพันนา
62053010467 นางสาวนลินทิพย� ยงเจริญชัยสิทธ์ิ
62053010468 นางสาวเบญจพรรณ อุดมวิทยาภรณ�
62053010469 นางสาวธันยมัย กลางประพันธ�
62053010470 นายปริญญา หอมกลิ่น
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62053010471 นางสาววริษฐา ปานวงษ�
62053010472 นางสาวณัฐกฤตา สระแก�ว
62053010473 นางสาวศศินา กัณโสภา
62053010474 นายดนัยกร พันธุรัตน�
62053010475 นายธนพัต วุฒินุช
62053010476 นางสาวสุวนันท� บํารุงศิลปT
62053010477 นางสาวเบญจมาส คัดทวี
62053010478 นายทศพร ชมถ่ิน
62053010479 นายไมตรี ศิริเวช
62053010480 นางสาวนริณทิพย� รอดสุพรรณ�
62053010481 นางสาวตรีเนตร แก�วน�อย
62053010482 นายศิวกร นึกแจ�ง
62053010483 นางสาวศิริพร ขุมทอง
62053010484 นายพลรัตน� กลิ่นดี
62053010485 นางสาวสุภาวรรณ ขันศรี
62053010486 นางสาวสิริวิมล ขาวละมูล
62053010487 นายสันติภาพ พันสนิท
62053010488 นางสาวนิภาภรณ� อัสดรชัยกุล
62053010489 นางสาวชณัชดา ทองเชื้อ
62053010490 นางสาวจันทรัตน� ศรีคงรักษ�
62053010491 นายกฤษชา ทิมเกตุ
62053010492 นางสาวจรัสพร คุณคําเท็ญ
62053010493 นางสาวมลธิรา คชฤทธ์ิ
62053010494 นางสาวชลาลัย พุ�มทรัพย�
62053010495 นางสาวสุภัคจิตติ พรนิคม
62053010496 นายนภพล แสงสุวรรณ
62053010497 นางสาวลภัสรดา เตชะอําไพ
62053010498 นายภูพิพัฒน� จันทร�ส�งแก�ว
62053010499 นางสาวอุทุมพร สุขชนะ
62053010500 นางสาวจุฑามาศ มะไฟหวาน
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62053010501 นางสาวบัลกิส เจGะหลง
62053010502 นางธิดารัตน� ดวงทา
62053010503 นางสาวสาวิตรี ยาดี
62053010504 นางสาวสุนิดา เตวิยะ
62053010505 นายนิรัติศัย ดีประยูร
62053010506 นายณัฐพงษ� บัวอาจ
62053010507 นายสุขสวัสด์ิ นันทะบุตร
62053010508 นางสาววัชรี บํารุงรัตน�
62053010509 นางสาวภคภรณ� ธงเทียว
62053010510 นางปนิดา บัวทอง
62053010511 นางสาวกนกวรรณ บุญก�อเก้ือ
62053010512 นางสาวสุภาพรณ� นิติประพันธ�
62053010513 นางสาววราพร กําบัง
62053010514 นางสาววิมลมาศ อุทธวัง
62053010515 นางสาวภัทรวดี นิรันดรางกูร
62053010516 นางสาวธีรติภัสส� ศรีส�วนธนกุล
62053010517 นางสาวมณฑกานต� มณีแดง
62053010518 นางสาวอนุรดี แซมโอ
62053010519 นางสาวอังค�วรา ใบชิต
62053010520 นางสาววิภาดา บรรทัดจันทน�
62053010521 นางสาวชาลิณี สุดสาคร
62053010522 นางสาวสิรดา ชรารินทร�
62053010523 นางสาวนวมล ไชยนะรา
62053010524 นางสาวกวินธิดา สุภาพ
62053010525 นางสาวธันย�วรัชญ� เรืองฤทธ์ิ
62053010526 นางสาวปุณยาพร สถาน
62053010527 นายปองพล ทับแสง
62053010528 นายภาคภูมิ พวงพุฒ
62053010529 นางสาวสุพัฒสร ทวีสุทธ์ิ
62053010530 นายจักรพันธ� จันเขตร
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62053010531 นางสาวจิดาภา อนุจันทร�
62053010532 นางสาวกมลพร แสงบุญเรือง
62053010533 นางสาวนัยทิพย� ดําดิน
62053010534 นางสาวชนากานต� วังสาร
62053010535 นางสาวธนภรณ� สังกลัด
62053010536 นางสาวจิราภรณ� ข�อยุ�น
62053010537 นายรณกฤต จ่ิมอาษา
62053010538 นางสาวณภัทร นาควัชรางกูร
62053010539 นางสาวชุลี แซ�บุGน
62053010540 นายอนุวัตร เกษกรรณ�
62053010541 นางสาวชิดชนก บุตตะนันท�
62053010542 นางสาวอิสริยะ บุญให�สิริกุล
62053010543 นางสาวปLยธิดา ภู�สวัสด์ิ
62053010544 นายวสันต� วรรโนภาส
62053010545 นางสาวอธิตญา อุ�นใจ
62053010546 นางสาวนงนุช เที่ยงธรรม
62053010547 นางสาวเกศริน นาเมือง
62053010548 นางสาวประภาพรรณ วงค�พิทักษ�
62053010549 นางสาวธัญชนก คําปวง
62053010550 นายณัฐพงค� พริกนาค
62053010551 นางสาวจารุกิตต์ิ วงค�กองแก�ว
62053010552 นางสาวประภัสสร แปQนมี
62053010553 นางสาวเกษสุดา ก[าตGะ
62053010554 นางสาวนภพร จันทร�หนัก
62053010555 นางสาวโสภิดา รัตนหิรัญ
62053010556 นางสาวสุภาวดี สมเมือง
62053010557 นายชาลี ศรีนคร
62053010558 นางสาวปLยวรรณ สละวิจิตร
62053010559 นางสาวสุจิตรา ภู�จํานงค�
62053010560 นางสาวฐาปนา สาวะดี
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62053010561 นางกรกมลวรรณ ภู�เพ็ง
62053010562 นายวรวุฒิ แวดอุดม
62053010563 ว�าที่ รต.ศักดาวุฒิ บุญต้ัว
62053010564 นายธนากูล มะลิทอง
62053010565 นางสาวศิริลักษณ� เทียนทอง
62053010566 นายสรวิศ แก�นทิพย�
62053010567 นางสาวปLยะชาติ ไสยเกิด
62053010568 นายปริญญา มูลปา
62053010569 นางสาวกรณิศ กุลชล
62053010570 นางสาวณัฐริกา จงมีสัตย�
62053010571 นางสาวอรุณรัตน� พรหมภักษร
62053010572 นางสาวจรรยา งามแพง
62053010573 นางสาวสุพัตรา ประดิษฐ
62053010574 นางสาววิชุดา คําคูณเมือง
62053010575 นางสาวสุดารัตน� อายุเจริญ
62053010576 นางสาวอัมพวัล หม่ืนจํานงค�
62053010577 นางสาวกนกพร นาคะรัตน�วิจิตร�
62053010578 นางสาวกัลยา สุวรรณสังโส
62053010579 นายธีรเดช ถิระวิทยากุล
62053010580 นางสาวกชกร รัตนสุข
62053010581 นางสาวศลิลลัลล� ปฏิสันเนติ
62053010582 นายอมรเทพ สนองบุญ
62053010583 นางสาวธัญชนก จิตอารี
62053010584 นางสาววิจิตรา ศรีไสว
62053010585 นายวีรชัย จามวาศรี
62053010586 นางสาวสุนิสา ศรีจันทร�
62053010587 นางสาวปLยฉัตร ยงไสว
62053010588 นางสาวทิพย�สุดา ริยะตา
62053010589 นางสาวสารภี สงสม
62053010590 นายณภัส สุทธิจิตต�
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62053010591 นางสาวอรณิชา หนูพร
62053010592 นางสาวธนาภา นาวาจะ
62053010593 นางสาวบุญชนิต กฤษณะศิริชัย
62053010594 นางสาวสุดารัตน� แช�มเงิน
62053010595 นายสุทธิพงศ� นิภารัตน�
62053010596 นางสาวอัณณ�ภวิกา รอดภัย
62053010597 นางสาวอรทิพย� มวลชู
62053010598 นางสาวอาภรณ� เลี่ยมศรี
62053010599 นายณัฐวุฒิ ศรีเนตร
62053010600 นายวรพจน� ทนุพันธ�
62053010601 นางสาวณัฐนิช บุญยัง
62053010602 นายวันชัย เพ็งจางค�
62053010603 นางสาวนันณภัทร สมจิตร
62053010604 นางสาวสิรินุช บรรจงจิตร
62053010605 นางสาวปริยากร บุญจริง
62053010606 นายธนโชติ เปรมดิษฐ�
62053010607 นางสาวณัฐกานต� บุตรดี
62053010608 นางสาวพิชชา ศรีทองดีประพันธ�
62053010609 นายมุฮัมมัดฟาฎิล แวเด็ง
62053010610 นายนันทรักษ� สวยปาน
62053010611 นางสาวชลธิชา ชลธาร
62053010612 นางสาวเขมิกา ชมชื่น
62053010613 นายปฏิภาณ บุญเลี้ยง
62053010614 นางสาวภาพตะวัน คงชาตรี
62053010615 นางสาวเฉลิมขวัญ พรัมสะโร
62053010616 นายอิสระ รักพินิจ
62053010617 นางสาวฐิฏากาล ประศาสน�ศิลปT
62053010618 นางสาวกัญจน�ชญา กองกัญญา
62053010619 นางสาวปุญญิสา วราภรณ�ธนาภา
62053010620 นายธนกร รัตนจิรานนท�
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62053010621 นางสาวจุฑารัตน� ไพศาลพงษ�
62053010622 นางสาวอรุณรัตน� สารคํา
62053010623 นายณัชสิทธ์ิ นิตยาสิทธ์ิ
62053010624 นายพงศ�ปณต สุวรรณ�
62053010625 นางสาวกฤติยาณี มลศิลปT
62053010626 นายสุขสันต� บํารุงวงษ�
62053010627 นางสาวกรรณิการ� ละครชัย
62053010628 นางสาวจุติมา ความชอบ
62053010629 นางสาวธัญญารัตน� คําเกิด
62053010630 นางสาวกรรณิการ� ศรีสุขโข
62053010631 นายสิทธิชัย นรดี
62053010632 นางสาวขวัญสุดา ไชยเชษฐ�
62053010633 นางสาวอุมาลินทร� ชายทิพย�
62053010634 นางสาวธัญญพัฒน� แก�วกอง
62053010635 นายธนพงษ� ทองอ�ม
62053010636 นายอรรถพล ศิริอนันไพฑูรย�
62053010637 นางสาวกัลย�สุดา ป8Vนงาม
62053010638 นางสาวชาคริยา ทองอัจฉริยะ
62053010639 นางสาวอารียา มาชัยยะ
62053010640 นางสาวธารารัตน� นักผูก
62053010641 ว�าที่ร�อยตรีพุทธิพงษ� เทโว
62053010642 นางสาวเยาวเรศ สีมา
62053010643 นางสาวปรียาภรณ� พิมพ�ใจใส
62053010644 นางสาวอรอุมา ฮวบนรินทร�
62053010645 นางสาวสิริรัตน� สนสุวรรณ�
62053010646 นางสาวอรกช พวงสมบัติ
62053010647 นางสาวศิรินทร�พร เข่ือนคํา
62053010648 นางสาวปรียาพร หนูหวาน
62053010649 นางสาวอรณี ขิระทาน
62053010650 นางสาวพิไลพร มูลมืด

หน�า 355 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053010651 นางสาวจุฑามาศ วงค�รุ�งศรี
62053010652 นางสาววาสนา ขําขัน
62053010653 นางสาวอาภารัช จิตรสวัสด์ิ
62053010654 นางสาวจิดาภา กล�ากสิกิจ
62053010655 นายธงไทย วงษ�สําราญ
62053010656 นายณัฐิวุฒิ อินทะนู
62053010657 นางสาววริยา งามสิริเรืองสกุล
62053010658 นางสาวจริยา เตียพานิช
62053010659 นางสาวพิมพ�ชนก วงษ�พล
62053010660 นางสาวกฤตาภา มหาผลศิริกุล
62053010661 นางสาวรดามณี โรจน�บุญถึง
62053010662 นางสาวเบญญา คําพร
62053010663 นางสาวสุชาดา ชาตินันทน�
62053010664 นางสาวก่ิงดาว ผินสู�
62053010665 นางสาวกชกร ฉัตรก้ัน
62053010666 นายธนพงษ� อภินนพงษ�
62053010667 นางสาวนิภา คําสด
62053010668 นางสาวสุณัฐชา ตรีพาลา
62053010669 นางสาวกตชกร อินทรสกุล
62053010670 นางสาวนฏา มุขประดับ
62053010671 นางสาวศศิธร สาทะโพน
62053010672 นางสาวอัญชลี กินใบ
62053010673 นางสาวภัสรวรรณ ดีกระจ�าง
62053010674 นางสาวสุภลักษณ� ทองทับพันธ�
62053010675 นายพัชรดล เอื้อนิธิรัตน�
62053010676 นางสาวอนงนาฏ วรรณศิลปT
62053010677 นางสาวศิริอร กองกะมุด
62053010678 นางสาวนิรมล บุญระยอง
62053010679 นางสาวกิติมา วิทิตสุนทร
62053010680 นางสาวสุริย�ฉาย ทรงโท
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62053010681 นายวัฒนสิทธ์ิ สีหะชัย
62053010682 นายวศินพล ดนตรีเสนาะ
62053010683 นางสาวหยกมณี คําสวัสด์ิ
62053010684 นายภาสิต ธํารงคุณานัน
62053010685 นางสาวอุมารินทร� ฤทธ์ิดี
62053010686 นางสาวสุภาวดี ป8ญญาเครือ
62053010687 นางสาวณิสาธร แซ�ต้ัง
62053010688 นางสาวอรปรียา นาเจิมพลอย
62053010689 นางสาวกมลทิพย� ขจิตวัฒนกุล
62053010690 นางสาวสิริลักษณ� ภู�ถนนนอก
62053010691 นางสาวสุธิดา ลาดหนองขุ�น
62053010692 นางสาวชมภูนุช โรจน�วิรัชวงศ�
62053010693 นางสาวสุรีรัตน� โพธ์ิมี
62053010694 นายศิริพงษ� พลสว�าง
62053010695 นางสาวชโลธร เทพประสาท
62053010696 นายธนดล วุฒิเวทย�
62053010697 นางสาวมณฑกานต� กุศล
62053010698 นางสาวมาร�เซีย จันทร�อําไพ
62053010699 นางสาวกาญจนาพิทักษ� เฉลิมหมู�
62053010700 นางสาวสุรภา แซ�คู
62053010701 นายอนิรุต บุญคง
62053010702 นางสาวอัญเชิญขวัญ จันทร�เศรษฐี
62053010703 นางสาวร�มรัตน� วรรัตน�
62053010704 นางสาวมัจฉา โพธิรัตน�
62053010705 นางสาวกฤติมา สุขเจริญ
62053010706 นายเกียรติศักด์ิ ดาจักร�
62053010707 นางสาวศิรดา ก[งลี
62053010708 นายภาสวิชญ� ศรีมุก
62053010709 นางสาวน้ําฝน มณีนิล
62053010710 นางสาวศิรินทรา ทับทอง
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62053010711 นายชาญ ศรีโพธ์ิ
62053010712 นางสาวรัตนา แอ�มเพ็ชร
62053010713 นางสาวสุธิดา แสงสว�าง
62053010714 นางสาววลาวัณย� กลั่นทิพย�
62053010715 นางสาวอุมาภรณ� เพชรดี
62053010716 นางสาวคณิตา ไชยชมภู
62053010717 นายภูวริช ธนาภูวรัตน�
62053010718 นางสาววิจิตรา พุทธา
62053010719 นายอรรณพ พันธุมะโอภาส
62053010720 นางสาวศุภศร ไชยศร
62053010721 นายไชยวัฒน� เลิศฉลาด
62053010722 นายณัฐวุฒิ ทองขาว
62053010723 นางสาวณัฐธยาน� ศรีสวัสด์ิ
62053010724 นางสาวมัณฑนา คนมาก
62053010725 นางสาวธารทิพย� จินดาพงษ�
62053010726 นางสาวสุชารัตน� ลีละศาสตร�
62053010727 นางสาวกนกวรรณ กุลธานี
62053010728 นางสาวผกามาศ ดวงเวียง
62053010729 นางสาวขวัญฤดี งามขํา
62053010730 นางสาวสุกัญญา เชียงพรหม
62053010731 นางสาววชิราภรณ� รัตนทวีชาติ
62053010732 นางสาวศิริลักษณ� คําจันดา
62053010733 นางปาณิสรา จุลอักษร
62053010734 นางสาวศศิธร ปองธนพิสิฐ
62053010735 นายราเชนทร� สารพันธ�
62053010736 นางสาวมาลินี สายเขียว
62053010737 นางสาวสุกัญญา แสงไทย
62053010738 นางสาวชุติกาญจน� ช�วยคูณ
62053010739 นายวราฤทธ์ิ สุวรรณจิระ
62053010740 นายอภิเชษฐ� อังศุสิงห�

หน�า 358 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053010741 นายศาสตรา วันดี
62053010742 นายดนัยณัฏฐ� สุรเกียรติ
62053010743 นางสาวดลยา วงษ�น�อย
62053010744 นางสาวกันติชา ทองพันธุ�
62053010745 นายปารเมศ คุณวงษ�
62053010746 นางสาวอโณทัย ธงภักด์ิ
62053010747 นางสาวจิราภา อินตาธิ
62053010748 นายกฤษณะ มะลิซ�อน
62053010749 นางสาวรุจิรา สหัสนา
62053010750 นายสมพงษ� นิยมวงษ�
62053010751 นางสาวอัญมณี ขันติ
62053010752 นางสาวนริศรา ตราเงิน
62053010753 นางวริษา บุญธรรม
62053010754 นางสาวศุภัสตรา ชิณะแขว
62053010755 นายนริศ นิธิภัคสิริ
62053010756 นางสาวพลอยนภัส เดชโชคชัยบัณฑิต
62053010757 นายกฤษเมษฐ จึงตระกูล
62053010758 นางสาวนิภาพร ม่ิงโปร�ง
62053010759 นายพีระพัฒน� แท�นนาค
62053010760 นางสาวปริณดา โรจนโยทิน
62053010761 นายกฤษฎ� สูงสุมาลย�
62053010762 นางฐิติกานต� สุมลวรรณ
62053010763 นายเมธาวุฒิ ชาอุ�น
62053010764 นายกิตติพิชญ� วงศ�พัทธยากร
62053010765 นางสาวสุกัลยา หอมขํา
62053010766 นางสาวชุติญา โกนิล
62053010767 นางสาวกันต�กนิษฐ� รอดเชียง
62053010768 นายธัชพล วงษ�กรอบ
62053010769 นางสาวเสาวลักษณ� ป8Vนมีรส
62053010770 นางสาวปาริฉัตร คลังใหญ�
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62053010771 นายสรวุฒิ อินแปQน
62053010772 นายรัชมงคล วีรเศรษฐโสภณ
62053010773 นายบัญชา ไวเปXย
62053010774 นางสาวปLยนุช ดอนไชย
62053010775 นางสาวเบญจวรรณ สีหานอก
62053010776 นางสาวพรกนก สีหิน
62053010777 นางสาวกัณณ�ชญาณ� ศิริพันธุ�
62053010778 นายปราโมทย� หนูทอง
62053010779 นางสาวนันท�นภัส ธนะฤกษ�
62053010780 นายบริพัตร โชติกลาง
62053010781 นางสาวภาณุมาศ พิศงาม
62053010782 นางสาวรุ�งนภา อาษา
62053010783 นางสาวอัญชลี เพาะปลูก
62053010784 นางสาวศิริพร เรืองศรี
62053010785 นางสาวจิณณา กอเซ็ม
62053010786 นายณัฐภัทร ดวงดอกไม�
62053010787 นายเอกนที แซมสีม�วง
62053010788 นางสาวสิวาภรณ� ขวัญประเสริฐ
62053010789 นางสาวสายฝน มุ�งงาม
62053010790 นายศราวิณ จักรีสังข�
62053010791 นางจารุวรรณ ฟ8กเขียว
62053010792 นางสาวรุ�งนภา ศรีหงษ�
62053010793 นางสาวสุพรรษา งามจิตร�
62053010794 นายญาณวุฒิ ธาดาวิโรจน�
62053010795 นางสาวอุสา ใสนิ่มนวน
62053010796 นางสาวจิราวรรณ พิมพ�พงษ�
62053010797 นางสาวสุภาพร นรพิมพ�
62053010798 นางสาวภัทรสุดา ทรัพย�ชุ�มชื่น
62053010799 นางสาวยุภาดา ดอนประจง
62053010800 นางสาวภรวิภา บ�อเพชร
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62053010801 นายฉัตรพร สวัสด์ิเมือง
62053010802 นายณัฐพล ไพโรจน�
62053010803 นางสาวกัญยา แสนเมืองมา
62053010804 นางสาวมีนตรา อุทริยะประสิทธ์ิ
62053010805 นางสาวศิริยากรณ� วงศ�หาญ
62053010806 นางสาวสุนารี อยู�สงค�
62053010807 นางสาวนงลักษณ� บัวสอาด
62053010808 นางสาวกรรณิภา สุภาวงค�
62053010809 นายเนติธร สุรักษ�กิตติกุล
62053010810 นางสาววราภรณ� ฉัตรบรรจง
62053010811 นางสาวปรียานุช พันธ�สําโรง
62053010812 นางสาวอรวรรณ เกิดผล
62053010813 นางสาวสุภาวดี จําปามูล
62053010814 นายจีระศักด์ิ มีบุญ
62053010815 นายพัทธกานต� หลักม่ัน
62053010816 นางสาววรลักษณ� เทียนกระจ�าง
62053010817 นางสาวสุชาดา บุญเรือง
62053010818 นางสาวสายธาร ไชยศรี
62053010819 นายยุทธการ ชมภู
62053010820 นางสาวนิสานารถ อดิศรวรกิจ
62053010821 นายบดินทร� อุดมอริยทรัพย�
62053010822 นางสาววลัยพร พิมสาร
62053010823 นางสาวอนุธิดา โพนไชยา
62053010824 นางสาวสุภาภรณ� รัชคง
62053010825 นางสาววราภรณ� เทวงศา
62053010826 นางสาวกรรณิกา อุดกันทา
62053010827 นางสาวสมัย เชื้อไชย
62053010828 นายกล�าบุญ บุญนวล
62053010829 นางสาวเกตุแก�ว อนุไพย�
62053010830 นางสาวปราณี นิลเศรษฐ�
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62053010831 นางสาวอทิตยา วงษ�นุ�ย
62053010832 นายปภพ พฤกษา
62053010833 นายนพนันท� คําสว�าง
62053010834 นางสาวสุพรรษา ดาศรี
62053010835 นางสาวณัฏฐธิดา คูเมือง
62053010836 นางรุ�งรัตน� กุมภะ
62053010837 นางสาวชิดชนก ดีเกษม
62053010838 นางสาวณัฐนิชา อนันตสุข
62053010839 นางสาวชนันพัทธ� ม่ันคง
62053010840 นางสาวนภัสวรรณ อยู�บุญ
62053010841 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ
62053010842 นางสาวกิติญา สายสุธรรม
62053010843 นางสาวอัญญาลักษณ� สุจะดา
62053010844 นายธนวัฒน� วงศ�สิงห�
62053010845 นางสาวบุณยาพร บุญประเสริฐ
62053010846 นางสาวสุภาพร สระทองเทียน
62053010847 นางสาวประภัสสร พุฒพันธ�
62053010848 นางสาววิภา บุญนาค
62053010849 นางสาวเหมทิวา ชนะเดช
62053010850 นางสาวกนกวรรณ โคตพรหม
62053010851 นางสาวศศิมา ตุ�มประชา
62053010852 นายชวินลัชญ� ภูมิพื้นผล
62053010853 นางสาวสุนทรี ใช�เจริญ
62053010854 นางสาวสุปราณี หนูคง
62053010855 นางสาวลัดดาวรรณ กลิ่นมาลัย
62053010856 นางสาวนุชนาฎ สิงห�ทองลา
62053010857 นางเยาวภา แก�ววิเศษ
62053010858 นายเมธัส รอดพวงคํา
62053010859 นางสาวป8ทมา เตียนจันทึก
62053010860 นางสาวนภสร กันยาน�อย
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62053010861 นายสิงหา ศรีเรือง
62053010862 นางสาววรรณฤดี ศรีพลัง
62053010863 นางสาวรุ�งทิวา อุปนันท�
62053010864 นางสาวกชามาส เส�งสีแดง
62053010865 นายสิทธิโชติ วีรสุนทโรภาส
62053010866 นางสาวรัฐนันท� ขุนศรี
62053010867 นางสาวนราภรณ� คําจุมพล
62053010868 นางสาวสายชล ไชยนิยงยศ
62053010869 นางสาวอรวรรณ แซ�เตียว
62053010870 นางสาวธัญชนก เทพสมเกตุ
62053010871 นางสาวพรธีรา พุทธโชติ
62053010872 นายสิทธิชัย ออกเวหา
62053010873 นางสาวพัชราภรณ� หอยเขียว
62053010874 นางสาวสุภาวิณี เดชเจริญ
62053010875 นางสาวเบญจมาศ สุขสีดา
62053010876 นางสาวเพลินพิศ ศรีบุญ
62053010877 นายกิตติศักด์ิ หนูทอง
62053010878 นางสาวนนทิญา ศรีทองสุข
62053010879 นายปรัชญา กลิ่นสง�า
62053010880 นางสาวกันตา อุสาหะจิตต�
62053010881 นางสาวนันชยา สุราช
62053010882 นางสาวขวัญหทัย พรสิริโชติ
62053010883 นางสาวจันทร�จิรา นาแซง
62053010884 นางสาวทิพาพร นุ�มภิลัย
62053010885 นางสาวตติยา ไชยมโน
62053010886 นางสาววรรณา ปาลวัฒน�
62053010887 นายวิวัฒน� ผลาพร
62053010888 นางสาวสุมณฑา มณีพรหม
62053010889 นายเฉลิมพล กลิ่นทรัพย�
62053010890 นายศิณพัชญ� โภคบูรณ�

หน�า 363 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053010891 นายอธิษฐ� สุขรื่น
62053010892 นางสาวฐิติพร น�อมนุช
62053010893 นางสาวสุภาภรณ� ภู�สุขเสมอ
62053010894 นางสาวรัตนา เกตุนวม
62053010895 นายจักริน ไชยบัตร
62053010896 นางสาวชโลทัย ถาปาวงศ�
62053010897 นางสาวทักษพร รัตนไสววงศ�
62053010898 นางสาวนิภาพร ใจบิดา
62053010899 นางสาวอังศุมา งามแก�ว
62053010900 นางชนันธร มะณี
62053010901 นางสาวนิธินันท� วัลลจารุสิทธ์ิ
62053010902 นางสาวเนตรนภา เข่ือนเก�า
62053010903 นางสาวณัฎฐา คํานวณสิริกุล
62053010904 นางสาวทัศนีย� โคตรบิน
62053010905 นายวรรณศิริ นามบุดดี
62053010906 นางสาวสกุลรัตน� ป8ญญาปQอ
62053010907 นางสาวอําไพ นามวงษ�
62053010908 นายธนสิทธ์ิ เข�งวา
62053010909 นางสาวปุณยนุช ดําริห�กิจ
62053010910 นางสาวเมธาวี ทองน�อย
62053010911 นางสาววรรณภา วงค�แก�ว
62053010912 นางสาวอทิตยา เขตมนตรี
62053010913 นายณภัทร นราพงศ�
62053010914 นางสาวศิวิกรณ� นันทะโก
62053010915 นางสาวกุลวรินทร� ชาติวัฒนเศรษฐ�
62053010916 นายธวัชชัย พรหมพิทัศน�
62053010917 นายสง�า ราชพรมมา
62053010918 นายอินทนนท� สีจGะแปง
62053010919 นายกิตติพงษ� นาคถนอม
62053010920 นางสาวภัชนิตา บัวผา
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62053010921 นางสาวมนลัดดา มโนวรรณา
62053010922 นางสาวรุจิรัตน� ชมชื่น
62053010923 นายอภิณัฐ เรืองประโคน
62053010924 นางสาวพิยดา อรกุล
62053010925 นางสาวชลธิชา ม�วงเชย
62053010926 นางสาววนิดา อัตตะวิชา
62053010927 นายชนม�ธนรรฆ ชนม�วิศิษฎ�
62053010928 นางสาวเกตุมณี คงคาพิสุทธ์ิ
62053010929 นางสาวณัฐณพัศชา นรมนพงศ�
62053010930 นางสาวกวินทรา วันเพ็ญ
62053010931 นายปณตนันท� จินะไชย
62053010932 นางสาวบงกชพร ปLตะฝ^าย
62053010933 นายพีระพล ประดับสิน
62053010934 นางสาวอําพรรณ กล�าแข็ง
62053010935 นายนัทธพงศ� เพชรเปล�งสี
62053010936 นางสาวสิรินาฎ อ�นดํา
62053010937 นางสาวศิรประภา ไชยกิจจานุวัฒน�
62053010938 นางสาวจิตราภรณ� นรากร
62053010939 นางสาวชลธิชา บุญพูล
62053010940 นายศุรวุฒิ ขวัญหอม
62053010941 นายอิทธิชัย สุวิมลเจริญชัย
62053010942 นายสันติชัย บัวแก�ว
62053010943 นางสาวฐิติภัสร� พงศ�อิทธ์ิกร
62053010944 นางสาววรลักษณ� จันทร�พรหม
62053010945 นายสมยศ ขวัญใจ
62053010946 นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท�
62053010947 นายพรชัย พิริยะสันติ
62053010948 นางสาวภานรินทร� เกาะกาใต�
62053010949 นางสาวเกตุสุดา ป8ญจะ
62053010950 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณรัตน�
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62053010951 นางสาวชมพูนุท ศรีอุดม
62053010952 นางสาววรรณิภา ธูปทอง
62053010953 นางสาวกิติมา มณฑาทอง
62053010954 นางสาวศิริลักษณ� ปQอมเพ็ชร
62053010955 นางสาวณัฐณิชา บุญทอง
62053010956 นางสาวเบญจพร คงม่ัน
62053010957 นางสาววีรยา เล็กอ�อน
62053010958 นางสาวภัคจิรา ทิพย�พิมพ�วงศ�
62053010959 นางสาวอารีรัตน� ปะสาวะถา
62053010960 นางสาวอารินทร�ทิพย� ธรรมารักษ�
62053010961 นางสาวพลอยชนก กนกนาค
62053010962 นางสาวอุษา จันทร�ศูนย�
62053010963 นายสุรัตต� ยอดสิงห�
62053010964 นางสาวเบญจวรรณ มหาหิงษ�
62053010965 นางสาวฐาปะนี เรืองประดับ
62053010966 นางสาวศุภานันท� ศรีคราม
62053010967 นางสาวสุรีย�พร คําไทย
62053010968 นางสาวลลิตา มาฤษี
62053010969 นางสาวนาถตยา พัฒนชัย
62053010970 นางสาวอาภาภัทร กาญจนพานิชย�
62053010971 นางสาวธัญพร เรืองสุข
62053010972 นางสาวสุนิษา ศรีบุญ
62053010973 นางสาวพิชชาอร กลิ่นขจร
62053010974 นางสาววัชรินธร เพาะปลูก
62053010975 นายขจรเกียรต์ิ ศรีลา
62053010976 นางสาวธัญญาลักษณ� แน�จริง
62053010977 นายเอกชัย ยานา
62053010978 นางสาวปLยกันย� หิรัญเสถียรโชติ
62053010979 นางสาววรรณสิริ วรรณศรีสวัสด์ิ
62053010980 นายมานพ อินทะบุตร
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62053010981 นางสาวภานุมาศ จันทร�รักษา
62053010982 นางสาวปวิตรา ธนาวุฒิ
62053010983 นายณรงค�ศักด์ิ ไพรอนันต�
62053010984 นางสาววนิดา สุวรรณฤกษ�
62053010985 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปLติกุล
62053010986 นางสาวพิมพ�ศิริ กลิ่นใจ
62053010987 นางสาวสิรีธร ศรีมงคล
62053010988 นางสาวอําพรพรรณ วันเพ็ญ
62053010989 นายธีระพล เกิดโพธ์ิทอง
62053010990 นายอภิรักษ� จอมแปง
62053010991 นางสาวดวงกมล มนทอง
62053010992 นางสาววันวิสาข� รุ�งช�วง
62053010993 นางสาวชนากานต� บัวบาน
62053010994 นางสาวหฤทัย พ�วงพูล
62053010995 นายเลอศักด์ิ หินโทน
62053010996 นางสาววัลศุวดี หงิมจ่ัน
62053010997 นางสาวจิรปรียา ลอยแก�ว
62053010998 นางสาวกัญญนันทน� ลี้จิรานุวัฒน�
62053010999 นายธวัชชัย ช�างเฟYZอง
62053011000 นางสาวศรัณยา วงศ�สวัสด์ิ
62053011001 นางสาวสุทธิดา สร�างแก�ว
62053011002 นายวิฑูรย� พงษ�ประเสริฐ
62053011003 นางสาวจินตนา นิธิกุล
62053011004 นายฐิติพงศ� นาแซง
62053011005 นางสาวพรทิพย� ดีทิพย�
62053011006 นายประเสริฐศักด์ิ เรืองไชย
62053011007 นางสาวอนัญพร สาระกูล
62053011008 นางสาวศุภมาศ นุ�มปราณี
62053011009 นางสาวอาภัสรา สบายใจ
62053011010 นางสาวพิมพรรณ แชใจ
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62053011011 นายมุสลิม มาหะมะ
62053011012 นางสาวประภาพร รงค�ฤทธิไกร
62053011013 นางสาวณัฐตยาภรณ� สอนสุรัตน�
62053011014 นางสาวกุลกันยา เมฆอรุณ
62053011015 นางสาวนฤชา สุดสาคร
62053011016 นางสาวอัญชิสา มุ�งแต�งาน
62053011017 นางสาวรุจิรา ขวาธิจักร�
62053011018 นางสาวปพิชญ�ชญา สุภาษี
62053011019 นางสาวนิศานาถ คชพงษ�
62053011020 นางสาวพัชรพร พรมเพ็ชร
62053011021 นางสาวกัญญา เรืองวินิตวงศ�
62053011022 นางสาวพาขวัญ แสงทอง
62053011023 นางสาวกุหลาบ ดอนกระสินธุ�
62053011024 นายพงษ�พัฒน� พงษ�สวัสด์ิ
62053011025 นายวุฒิชัย หมอกมีชัย
62053011026 นายศราวุฒิ ชมภูนุช
62053011027 นางสาวเพ็ญพร พักตร�จันทร�
62053011028 นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข
62053011029 นางสาววรรณอร ประภาโต
62053011030 นางสาวรัชฎาพร อิ่มสําราญ
62053011031 นางสาวธิดารัตน� ป8ดคํา
62053011032 นางสาวศิราณี ศรีพินิจ
62053011033 นางสาวปภาวดี ธรรมวัติ
62053011034 นางสาวกันติชา บุญทวี
62053011035 นางสาวเจนจิรา พินสอน
62053011036 นายวิชาญ เสมอเหมือน
62053011037 นางสาวกานต�ธิดา สมจิตต�
62053011038 นางสาวรัศมี ศรีสุขินา
62053011039 นายปารเมศ จันทมาศ
62053011040 นางสาวนิตยา เชิดจอหอ
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62053011041 นางสาวชามาน� สิงขรอาจ
62053011042 นายมรกต แก�วเสริมศักด์ิ
62053011043 นายสุภนัย ใหม�แสง
62053011044 นางสาววฤณดา กิตติธนสาร
62053011045 นางสาวสุชานันท� นิลโสม
62053011046 นางสาวพิชญากร ศรีบาล
62053011047 นางสาวกรรณิกา หลักแหลม
62053011048 นางสาวพิญญากรณ� เรืองวีระชัยกุล
62053011049 นางสาวอําภา ชัยลังกาพิงค�
62053011050 นางสาวชิตาภา ศรีเขียว
62053011051 นางสาวน้ําผึ้ง ยอดโพธ์ิ
62053011052 นายวีรัช อาชีวะ
62053011053 นางสาวศุภากร แรมวิโรจน�
62053011054 นางสาวมันฑนา วรรณทอง
62053011055 นางสาวกัลยรัตน� นิโครธา
62053011056 นายธีระพล พลเย่ียม
62053011057 นายณัฐวิชญ� ศรีนาราง
62053011058 นางสาวนรัชกร ฤกษ�ศิริ
62053011059 นางสาวสิริกานดา มนต�คร้ํา
62053011060 นายตันติกร ชัยณรงค�
62053011061 นางสาวนิสารัตน� สงหลํา
62053011062 นางสาวแจ�มจันทร� ราชจันทร�
62053011063 นางสาวรติกร ประกอบสุข
62053011064 นางสาวรัญชนา แก�วคุ�ม
62053011065 นางสาวเมธาวี ปานเถ่ือน
62053011066 นางสาววาสิตา หนูอิ่ม
62053011067 นางสาวลออรัตน� วงษ�สินธ�
62053011068 นายพัทธ�จรรย�ธร เพ็งบุบผา
62053011069 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุนิสา ศรีเมือง
62053011070 นางสาวจริยา เทศขัน
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62053011071 นางธัญญารัตน� ผือสูงเนิน
62053011072 นางสาวยุพรัตน� อ่ําอินทรีย�
62053011073 นายธนพนธ� พวงลําใย
62053011074 นายพลกฤษณ� แมนธนานนท�
62053011075 นายบัณฑิต คุณพิทักษ�
62053011076 นายธวานนท� ผลเจริญ
62053011077 นางสาวสุรีย�มาศ ผาสุข
62053011078 นางสาวนุชนาฏ มาลัย
62053011079 นางสาวกชกร ฉิมสุข
62053011080 นางสาวรมิดา คงพันธ�
62053011081 นางสาวพิมพ�พิศา ศรีชัยตุง
62053011082 นางสาวนิภาพร จุลสําอางค�
62053011083 นายภัทรนันท� หันมา
62053011084 นางสาวสุธิดา กรึกกรอง
62053011085 นางสาวนุสรา เวชเดช
62053011086 นางสาวจินตนา สุขสวัสด์ิ
62053011087 นางสาวจุฑามาศ มงคลแพทย�
62053011088 นางสาววรรณวิสาข� วิชชุกรศักด์ิ
62053011089 นางสาววีร�สุดา ธรรมรังรอง
62053011090 นายธนกร หัดเคลือบ
62053011091 นางสาวพิมพ�ชนก มงคล
62053011092 นางสาวสุพัตรา บูชาสุข
62053011093 นางสาวจตุพร วงษ�สา
62053011094 นางสาวปLZนปLนัทธ� เหลืองสอาดกุล
62053011095 นางภัทราภรณ� แก�วจารนัย
62053011096 นางสาวชุติมา วงค�ชา
62053011097 นางสาวเนตรนภา ฉลาดแหลม
62053011098 นางสาวดาราวรรณ พิมพะเลีย
62053011099 นางสาวณัฐจาพักตร� เสิบกลิ่น
62053011100 นายชาญกิจ วงษาบัวลา
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62053011101 นายอุทิศ ศรีพุฒ
62053011102 นางสาวกุลนิดา เกตุแก�ว
62053011103 นางสาวธนัญญา แจ�งอักษร
62053011104 นางสาวแคทลียา ศรีสวัสด์ิ
62053011105 นางสาวนิตยา โสวจัสสตากุล
62053011106 นางสาวชลธิรศน� ม่ังค่ัง
62053011107 นายธีระพงษ� สุ�มมาตย�
62053011108 นายดิลก โฉมงาม
62053011109 นายเกรียงไกร ราชฤทธ์ิ
62053011110 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนงลักษณ� ป8กอินทรีย�
62053011111 นางสาวปLZนมณี เนินธรรม
62053011112 นางสาววัลยา ทับจีน
62053011113 นางสาวอังคณา โตGะนาค
62053011114 นายพชร สีตลาภินันท�
62053011115 นางสาวกัลยกร ท�าเกษม
62053011116 นางสาวสุปรียา จันทสุวรรณโณ
62053011117 นางสาวรัชตวจี ทองสินธุ�
62053011118 นางสาวสุพรรษา แซ�อึ้ง
62053011119 นายอติพล แซ�คู
62053011120 นางสาวสุภาวดี สุริยมาตย�
62053011121 นางสาวฐิวรรณภรณ� สุทธิพงษ�
62053011122 นางสาวสุภาวดี กุลภิรักษ�
62053011123 นายปุณณรัตน� วงศ�ยืน
62053011124 นางสาวปLยะวดี นนทะโคตร
62053011125 นายอนุชา มุณีไชย
62053011126 นางสาวอรอุมา กําแพงจีน
62053011127 นางสาวอังทิวา หม่ันเขตกิจ
62053011128 นายนวพัฒน� หิตมูล
62053011129 นางสาวรชนก เกิดมงคล
62053011130 นายกิตติ กมลพันธ�
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62053011131 นายพลวริษฐ� กุลคํา
62053011132 นางสาวสุมาลี ไพจิตรกุญชร
62053011133 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุนิตรา เค�าสีดา
62053011134 นางสาวธนิดา กิจดํารงวินิจกุล
62053011135 นายดนุพล บุญโสภา
62053011136 นางสาวปาณิสรา ภาคอารีย�
62053011137 นายธีระ กองบุญ
62053011138 นายศุภกร ธิรินทอง
62053011139 นางสาวนุชจรี ภักดีมง
62053011140 นายจักรีวุฒิ สุวรรณรัตน�
62053011141 นายณัฐดนัย ศรีสว�าง
62053011142 นายอนุชาติ คําศรี
62053011143 นางสาวอภิรญา รัตนแสงสุวรรณ
62053011144 นายอภิชาติ สารศาสตร�กุล
62053011145 นายปLยะชัย ใจคง
62053011146 นางสาวจิตตมาส เทศดี
62053011147 นางสาวกัญญา แก�วใจใหญ�
62053011148 นางสาวลัดดาวัลย� เพ็ชรขุนทด
62053011149 นางสาวรัชนีวรรณ สุขปรีดา
62053011150 นางสาวภิญญาพัชร� ม�วงคราม
62053011151 นางสาวจารุจันทร� อินเขียวสาย
62053011152 นายถิรวัฒน� นาคนชม
62053011153 นางสาวสุดาพิชญ� สุนทะโก
62053011154 นายจาตุรงค� สมเกียรติ
62053011155 นายศตนนท� ทองย�อย
62053011156 นายวัชรินทร� สมเจริญ
62053011157 นางสาวเขมอัปสร คําหอมรื่น
62053011158 นางสาววิรังรอง แสงเดือนงาม
62053011159 นางสาววโรชา สุนทรวัชรินทร�
62053011160 นายธนากร รักษ�สุจิตรัตน�
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62053011161 นางสาวญาน�นันกมล นภัชโพธ์ิศรี
62053011162 นายเอกพัฒน� หลํานุ�ย
62053011163 นางสาวปุณณภา ธาตุสุวรรณ
62053011164 นางสาวรัตนาวลี ศรีเครือ
62053011165 นางสาวพีชนา ตันตราจิณ
62053011166 นางสาวเบญจภรณ� ถานอาจนา
62053011167 นางสาวกรองกาญน� เพ็ชรอยู�
62053011168 นางสาวนภัสวรรณ โลหะพืช
62053011169 นางสาวสร�อยสุดา จันทร�หยวก
62053011170 นางสาวสุธิดา จอมคําสิงห�
62053011171 นางสาวปริยาภัทร พันธ�ภาวงศ�
62053011172 นางสาวเพ็ญพิชชา คํามาเครือ
62053011173 นางสาวกชพร คําอ�น
62053011174 นางสาวพิตตินันท� ศุภกิจจานันท�
62053011175 นางสาวพัตรา โห�ธัญการ
62053011176 นางสาวการะเกด สารเหล�า
62053011177 นางสาวยวมนต� เกิดเกษม
62053011178 นางสาวสุวนันท� เนื่องแนวน�อย
62053011179 นางสาวเสาวภา โบสถ�แก�ว
62053011180 นายตรีรัตน� รัตนสุข
62053011181 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ�ดวง
62053011182 นางสาวนัฎวรรณ ทิพวรรณ�
62053011183 นางสาวปาริฉัตร วาดวงศ�
62053011184 นายปLยพง มหสกุลยง
62053011185 นางสาวธีรภรณ� เกษมจิตต�
62053011186 นางสาวอังคนา ลําประดิษฐ
62053011187 นางสาวสุมณฑา ศรีทรง
62053011188 นายธีรเดช พรสงวนทรัพย�
62053011189 นายนพรัตน� เพ็ชรแก�น
62053011190 นายสุทธิเดช โตเขียว
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62053011191 นางสาวจิตรลดา ไชยศรีษะ
62053011192 นางสาวจิราภรณ� ไชยบุญเรือง
62053011193 นางสาวลัทธพรรณ ภู�วิเศษ
62053011194 นางสาวแสนรัก กาบกลาง
62053011195 นายธนธร แจ�มวิมล
62053011196 นางสาวรัชนี จันทร�ทองเครือ
62053011197 นางสาวกัญญ�วรา เสรีเรืองยุทธ
62053011198 นางสาวอังคณา ถังไชย
62053011199 นางสาวอัจจิมา สังสุด
62053011200 นางสาวจุฑามาศ ลบศรี
62053011201 นายเมธาวี ศรีไว
62053011202 นางสาวจรรยา เสมาวดี
62053011203 นางสาวจรรยาพร ทองเต็ม
62053011204 นายธนวรรษ บุตรโพธ์ิ
62053011205 นางสาวปภัสรา มาชัยภูมิ
62053011206 นางสาวปรตี จารมัย
62053011207 นางสาวสุพัตรา ศิริรักษ�
62053011208 นางสาวชฎากาญจน� ศรีศฤงคาร
62053011209 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณวงค�
62053011210 นางสาวอุมาพร คําเลิศ
62053011211 นางสาวมณีรัตน� ศรีนวน
62053011212 นางสาววราภรณ� สังแตง
62053011213 นางสาววัฒนา โคกรักษา
62053011214 นางสาวกมลวรรณ ทองทวี
62053011215 นายอมรพันธ� รักกลาง
62053011216 นางสาวธนัญญา บุญอากาศ
62053011217 นางสาววิภาวดี ทาหนองบัว
62053011218 นางสาววาสนา เจริญรื่น
62053011219 นางสาวปาริชาติ ลิขิตมณีชัย
62053011220 นางสาวพิมพ�ชนก อิ่มเอิบ
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62053011221 นางสาวอภิญญา พงศ�ษากลาง
62053011222 นางสาวนิทราน เกตกรณ�
62053011223 นางสาววิลาศิณี จันทะโคตร
62053011224 นางสาวทัศนียา พรหมฤทธ์ิ
62053011225 นางสาวบุรานันท� สุขประเสริฐ
62053011226 นางสาวนัฏฐา ทาประเสริฐ
62053011227 นางสาวพรรณทิพย� วงศ�ใหญ�
62053011228 นางสาวกนิษฐา อุ�นศรี
62053011229 นายพันธวัช แสนสุข
62053011230 นางสาวเกวลิน เทศนา
62053011231 นางสาวสาริกา เพชรเอี่ยม
62053011232 นางสาวสกาวใจ จุมปาจม
62053011233 นายจตุรงค� เภากัน
62053011234 ว�าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ พันธุ�เมือง
62053011235 นางสาวโยธวา กันเกตุ
62053011236 นางสาวประภาพรรณ ชักชวนวงค�
62053011237 นายวชิรวิทย� อินทเชต
62053011238 นางสาวศรัณยภัทร บํารุงพันธ�
62053011239 นายพงศ�กิตติ คงรุญ
62053011240 นายสถาพร คร่ําสุข
62053011241 นางสาวเมรินทร� สมศรี
62053011242 นางสาวมณิสรา จุ�ยสุวรรณทัต
62053011243 นางสาวสนัทชา เขียวรี
62053011244 นายวัฒนพงษ� อยู�ยืด
62053011245 นางชลธิชา ทองสมเพียร
62053011246 นายมนัสชัย วิโรจน�ยะกูล
62053011247 นางสาวกรกช มานมูเลาะ
62053011248 นางสาวอริสสา ผลทรัพย�
62053011249 นางสาวสุดารัตน� ญาณประภาส
62053011250 นางสาวกฤติกา หิรัญกุล
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62053011251 นางสาวรัตนาภรณ� แข็งธัญญกิจ
62053011252 นางสาวชนัญชิดา จารุอิทธิฤทธ์ิ
62053011253 นางสาววารุณี ศรีลาไพร
62053011254 นายพิทูร ไชยนิสงค�
62053011255 นายธนัชย� จันทรประภา
62053011256 นางสาวภัสราภรณ� ย่ิงยง
62053011257 นางสาวพันธิตรา กอกป8ญญา
62053011258 นายอับดุลเราะห�มาน กูโน
62053011259 นางสาวบุญนฤณี บุตรพรม
62053011260 นางสาวสิริวรรณ ศรีชา
62053011261 นางสาวขนิษฐา คงศิริ
62053011262 นางสาวชามา น�อยนารถสุข
62053011263 นางสาวกาญจนา คํากลั่น
62053011264 นางสาวจุรีรัตน� กดไธสง
62053011265 นางสาวเขมฤทัย เชิงเร็ว
62053011266 นางสาวรวีวรรณ โกศลานันท�
62053011267 นางสาวนิชนันท� เฉียวกุล
62053011268 นางสาวอิสริยา ศรีกลัด
62053011269 นางสาวจุฑาทิพย� ฐานโอภาส
62053011270 นางสาวณิธิมา ทองจับ
62053011271 นางสาวเมทินี ศรีเข่ือนแก�ว
62053011272 นางสาวฐิติกาญจน� ประกอบผล
62053011273 นางสาวสุวินณา ดีฤสานต�
62053011274 นางสาวหัทยา ชูณรงค�
62053011275 นางสาวนนท�ธิชา ใจดี
62053011276 นางสาวจุฬาลักษณ� รัศมี
62053011277 นางสาววารีย�ญา องอาจ
62053011278 นางสาวธาวินี อํานวยบุญทรัพย�
62053011279 นางสาวภัทรญา สาครพานิช
62053011280 นางสาวพัชรีภรณ� บ�วงเพ็ชร
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62053011281 นางสาวภณิดา ตะน�าน
62053011282 นางสาวเฉลา พืชพันธุ�
62053011283 นางสาวศศิธร ศรีวิวัฒน�
62053011284 นายทศพล มือทอง
62053011285 นางสาววริศรา รัตนสมสุขกุล
62053011286 นายวรเชษฐ� พาพินิจ
62053011287 นางสาวญาดาภา สุวานิโช
62053011288 นายจักรพันธุ� จุลมุสิ
62053011289 นางสาวดวงนภา ศิริวัฒน�
62053011290 นางสาวกนิษฐา ฉมาภินันท�
62053011291 นางสาวศุภรัตน� วิสุทธิแพทย�
62053011292 นายภัทรเดช พรหมรักษ�
62053011293 นางสาวนีรนาท สันติธารากุล
62053011294 นางสาวกาญจนา ปาละ
62053011295 นางสาวธัชตะวัน ชูเรือง
62053011296 นางสาวจารุวรรณ ภูจ�าพล
62053011297 นางสาวกนกพร ชื่นจิตร
62053011298 นายรัฐสิทธ์ิ มีสุข
62053011299 นางสาววิภา สายทิพย�บัวแก�ว
62053011300 นางสาวธมลวรรณ กาศสีมูล
62053011301 นางสาวจุไรรัตน� ต�นสิน
62053011302 นางสาวพิชาดา แสงม�วง
62053011303 นายสรายุทธ นภาพันธ�
62053011304 นางสาวมลธิดา ข�ามของมา
62053011305 นายศระพงษ� ผิวกํ่า
62053011306 นายณัฐกมล เพ็ญโคกสูง
62053011307 นายปLยะวัฒน� อุ�นทะยา
62053011308 นางสาวจันทร�จิรา ชํานาญเวช
62053011309 นางสาวสุวนันท� สิงหะไชย
62053011310 นายสุริยะ พูนวงศ�
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62053011311 นางสาววิภาวี ศุภพร
62053011312 นางสาวธัญวรัตม� ศรีเล็ก
62053011313 นายศักด์ิดา แก�นสาร
62053011314 นางสาววรรณรี ทองรอด
62053011315 นางสาวสายขิม บุตยาพงษ�
62053011316 นางสาวนันท�นภัส ไชยคํา
62053011317 นางสาวกชพร เจริญสุข
62053011318 นางสาวนลินี กรวยทอง
62053011319 นางสาวเพ็ญประภา ทวีศักด์ิ
62053011320 นางสาววิสสุตา วิศวเจริญ
62053011321 นางสาวณัฐญาภรณ� อัมรินทร�
62053011322 นางสาววรรณิษา สุนทรวิโรจน�
62053011323 นางสาวจุฬารัตน� ธัญญเจริญ
62053011324 นางสาวเพ็ญนภา นพวิชัย
62053011325 นางสาวภักดี ดมลักษณ�
62053011326 นายกิตติศักด์ิ บุญอากาศ
62053011327 นายสุภกิต ฐานะสุ
62053011328 นางสาวสุภวรรณ ไชยศรี
62053011329 นายศิริชัย ไพบูลย�
62053011330 นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ�
62053011331 นายสมพร มิตรอวยพร
62053011332 นางสาวเจนจิรา พูลทอง
62053011333 นางสาวอุษาวดี ฮงฮวด
62053011334 นายศรัณยู ทรงกิติพิศาล
62053011335 นางสาวพิจิตรา โชคดี
62053011336 นางสาวกรธิภา ใจส�วย
62053011337 นายถิรชัย เพียวสูงเนิน
62053011338 นายกังวาล แปQนทิม
62053011339 นายพีรพันธ� วารีเสาวคนธ�
62053011340 นางสาวสาวิตรี โอภาษี
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62053011341 นายเทิดทูล ญาณกิตต์ิกูร
62053011342 นายธนะพล มาธิสุทธ์ิ
62053011343 นางสาวรัตนากรณ� รัตนสุต
62053011344 นางสาวภัคนภา เมฆอํานวย
62053011345 นายณภัทร สมวงศ�
62053011346 นางสาวนิตยา มหาชิโนรส
62053011347 นายสิริวิชญ� ไชยพงศ�
62053011348 นายมูฮัมหมัดอิฟฟา หมาดทิ้ง
62053011349 นางสาววิไลลักษณ� สุขอนันต�
62053011350 นางสาวสุภาธิณี ยศคําลือ
62053011351 นายธีรโชติ จันทร�ฤาชัย
62053011352 นายธนสินธุ� เมืองศรีนุ�น
62053011353 นายธนภูมิ วงศ�คม
62053011354 นางสาวจารุวรรณ พ�วงสกุลสุข
62053011355 นางสาวศุภลักษณ� คํายันต�
62053011356 นางสาวสุพพัตรา ทองปลั่ง
62053011357 นางสาวณัฐธิดา สารภาพ
62053011358 นางสาวมัลลิกา กาญจนบรรจง
62053011359 นายพิชย อานุภาพภราดร
62053011360 นายประภัสสร ศรีสนั่นวงษ�
62053011361 นางสาววิชุดา สองสา
62053011362 นางสาวฐิตาภรณ� มรกฎ
62053011363 นางสาวสุนิดา บุญเพ็ง
62053011364 นายวงศกร ชุมพลศรี
62053011365 นางสาวพรพิมล สุทธการ
62053011366 นายกวีวัฒน� เศรษฐวิวัฒน�
62053011367 นายราเมศร� แสนทองอินทร�
62053011368 นางสาววิภาวี ใจบุญ
62053011369 นางสาวจารุวรรณ ช�วยย้ิม
62053011370 นายไชยยศ พรมสุข
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62053011371 นายอาภากร โพธ์ิแก�ว
62053011372 นางสาวภัทรธร หล�าสมศรี
62053011373 นายดุลยวัต กุลฑา
62053011374 นายจักรพันธ� แก�วเกิด
62053011375 นางสาวศิริลักษณ� อยู�สังข�
62053011376 นางสาวจารุวรรณ จันทร�บ�อโพธ์ิ
62053011377 นางสาวกนกชนก รอดดี
62053011378 นางสาวนิศากร บดีรัฐ
62053011379 นางสาวณิชกุล บ�านใหม�
62053011380 นางสาวคีญาภัส กันทะจันทร�
62053011381 นายเนติลักษณ� โสตรศรีทิพย�
62053011382 นางสาวศศิวรรณ ท�าฉลาด
62053011383 นางสาววิราวรรณ วังโพธ์ิ
62053011384 นางสาวนงคราญ จันทร�ทับทอง
62053011385 นายนําโชค สว�างพบ
62053011386 นางสาวกัลยกร วงศ�วิทย�วิโชติ
62053011387 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสมฤดี ทีฆะสุข
62053011388 นายวิชชากร ด�วงเงิน
62053011389 นางสาวอินทุอร ผิวบัวคํา
62053011390 นายเมธาสิทธ์ิ สัตรัตน�
62053011391 นางสาวรัตติการณ� คลังนุ�ม
62053011392 นางสาวธัญญภรณ� อริยะโสภณ
62053011393 นางสาวสุรัสวดี มณีน�อย
62053011394 นางสาวปทุมพร โพธิพราน
62053011395 นางสาวพศวีร� ฉิมสุข
62053011396 นางสาวสุมิตตรา นิลวดี
62053011397 นายเจษฎา พร�อมศรี
62053011398 นางสาวอุ�นตา คุณสนอง
62053011399 นางสาวธันย�ชนก เกิดมณี
62053011400 นางสาวนุชนาถ พรมประดิษฐ�
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62053011401 นางสาวณัฐวรรณ ศรีธรรมา
62053011402 นางสาวอังศนา นาคสกุล
62053011403 นางสาวพิมพ�วิภา ปรีชาโชติ
62053011404 นายวิศวะ เก้ือทาน
62053011405 นางสาวอัญชลี มูซอแล
62053011406 นางสาวพิมพ�ปวีณ� เพชรรัตน�
62053011407 นางสาวสิริกัญญา หงษา
62053011408 นางสาวปLยฉัตร ซ�อนสี
62053011409 นายวงศกร วิเชียรสรรค�
62053011410 นายนาวี ด�วงคําสี
62053011411 นางสาวแก�วตา รอดคง
62053011412 นางสาวกนกวรรณ บุญเจริญกุล
62053011413 นายธนิตย� กิมภา
62053011414 นายอภิสิทธ์ิ จันแต�ม
62053011415 นางสาวพรรษชล ดวงโพธ์ิทอง
62053011416 นางสาวสุพัตรา คําเหง�า
62053011417 นายสุทธิพงษ� นาเมืองลักษณ�
62053011418 นางสาวศุภรัตน� วิริยะไพบูลย�
62053011419 นายประสพสุข คําภีระ
62053011420 นางสาวอัจฉรา ตลับศรี
62053011421 นางสาวนันทิกานต� ยอดโยม
62053011422 นางสาวสุดารัตน� คงเพชร
62053011423 นายธนสรณ� หม่ืนเตียง
62053011424 นางสาวนูรชูฮาดา ฮัมดานีย�
62053011425 นางสาวสายทอง ทองเถ่ือน
62053011426 นางสาวสุภารัตน� ประชุม
62053011427 นางสาวสุธิตา สมชอบ
62053011428 นายสุพรรณ พงษ�เพ็ชร
62053011429 นายศุภศิต ก�านจักร
62053011430 นางสาวมนัตตา พัฒนากร
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62053011431 นางสาวจิตสุภา สุขนิรัญ
62053011432 นางสาวณัฐริกา เหมหงษา
62053011433 นางสาวบุณยนุช ธรรมวงค�
62053011434 นางสาวปนัดดา ประก่ิง
62053011435 นางสาวภัทสุดา แสงเงิน
62053011436 นางสาวศิริกาญจน� อุทยานิก
62053011437 นางสาวณัฐวรรณ ละม�อม
62053011438 นางสาวแพรพรรณ คํานวน
62053011439 นายกฤตยชญ� ทิมโพธ์ิ
62053011440 นายอลงกรณ� ทรัพย�นภาพร
62053011441 นางสาววรมณี โสศรีสุข
62053011442 นางสาวสุณิสา ทองธรรม
62053011443 นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย
62053011444 นางสาวนิทยา บุญนํา
62053011445 นางสาวมนรดา เสนาสี
62053011446 นายณรงค�ชัย คํานิล
62053011447 นายอานนท� ธาตุดี
62053011448 นางสาวอนุรัชนก จันทโยธี
62053011449 นางสาวรังสิยา อภิชิตวิทยา
62053011450 นางสาวดารุณี ถ่ินวัฒนากูล
62053011451 นางสาวสุวนันท� พันธ�ธัญกิจ
62053011452 นางสาววิภารัตน� นวลเจริญ
62053011453 นายนนท�ธวัช ขันใจ
62053011454 นายเฉลิมเกียรติ ทองเนื้อห�า
62053011455 นางสาวสุภาวดี ไข�เสน
62053011456 นางสาวธัญญลักษณ� บุญศรี
62053011457 นายธนศักด์ิ แย�มบุรี
62053011458 นางสาวประภาพรรณ ใจชุ�ม
62053011459 นางสาวธิดาทิพย� เชื้อตาสี
62053011460 นายภาณุวัฒน� หนูยงค�
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62053011461 นายประวิท อนุกูล
62053011462 นางสาวสุดารัตน� คิดดี
62053011463 นางสาววาสนา ประทุมจร
62053011464 นางสาวจุฑามาศ อินทไทร
62053011465 นายสยาม กินยืน
62053011466 นายวารสาร ชัยแว�น
62053011467 นางสาวพิชญภร ของเดิม
62053011468 นางสาวเพชรไพลิน ริพล
62053011469 นายพลากร บุญสงค�
62053011470 นางสาวญานิกา นุกิจ
62053011471 นางสาวจรรยา พิมดี
62053011472 นางสาวชัญญาภัค กะสิ
62053011473 นายอดิศร สดไธสง
62053011474 นายชานน นารถนรกิจ
62053011475 นางสาวธันยพร ไข�เพชร
62053011476 นางสาวสุจิณณา ดวงจิตร�
62053011477 นางสาวดลพร อรุณคุณารักษ�
62053011478 นางสาวณัฐกานต� อินทะรังษี
62053011479 นายปLยวัฒน� ขําบุญ
62053011480 นายบรรจบ แตงพรม
62053011481 นางสาวรุ�งทิพย� บุญรักษา
62053011482 นางสาวกรรณิการ� นามวงษา
62053011483 นายณัฐวุฒิ ชวลิตศิลปT
62053011484 นางสาวจันทกานต� จ๋ิวพุ�ม
62053011485 นายกิตติชัย จําปX
62053011486 นางสาวศุภลักษณ� นวลสมอ
62053011487 นางสาวเพ็ญประภา วงค�จันทร�
62053011488 นางสาวนุชิตา ม�วงงาม
62053011489 นางสาวกัญญาณัฐ คังคะศรี
62053011490 นางสาวธัญญลักษณ� ไทยลา
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62053011491 นางสาวณิชากร นาวา
62053011492 นายทัศพร สุนทราลัย
62053011493 นางสาวปนัดดา เอี่ยมสะอาด
62053011494 นางสาวรุจิรา ไยยธรรม
62053011495 นางสาวกวีณา สว�างพระศรีอารย�
62053011496 นายสหภูมิ เกิดแย�ม
62053011497 นางสาวอรวรรณ สีเสมอ
62053011498 นางสาวกัญญาณัฐ เกตุสุข
62053011499 นางสาวศรีสุดา แร�ดี
62053011500 นางสาวณัฐวดี สุนทรวงค�
62053011501 นางณันชลักษณ� สุบินเกษมสิริ
62053011502 นายสัจจพล จ�าโอฐ
62053011503 นางสาววนิดา พงศาผดุง
62053011504 นางสาวพรวิภา พรพัฒนะสกุลชัย
62053011505 นางสาวธัญญาเรศ สดไสย
62053011506 นายชวัลวิทย� ทาแหยม
62053011507 นางสาวนิศรา พรมนาง
62053011508 นางสาวอุมากร สวดมาลัย
62053011509 นางกรณ�ณิชา เผ�าคง
62053011510 นางสาวอมราพร ธนฤทัยโรจน�
62053011511 นางสาวกิติยากร คล�องดี
62053011512 นายกฤษฎา แรงรายบุญ
62053011513 นางสาวนลินี นาคสุวรรณ�
62053011514 นางสาวปLยาภรณ� ภูทองพัน
62053011515 นางสาวภาวิณี วิชลิน
62053011516 นางสาวมนธิรา ชุบไธสง
62053011517 นายพงษ�พัฒน� บัวเนตร
62053011518 นางสาวจงกลณี สายสกล
62053011519 นายวัฒนชัย มะยุเรศ
62053011520 นางสาวรัตนากร เอี่ยมสอาด
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62053011521 นายไกรวรรณ ธีระประทีป
62053011522 นางสาวกฤตยาภรณ� บุญผาลา
62053011523 นางสาววนิดา กมลภพ
62053011524 นางสาวฤดี แดงนิ่ม
62053011525 นางสาวนรินทรา โพธ์ิศรี
62053011526 นายก�องนภา ถ่ินวัฒนากูล
62053011527 นายอัมรินทร� จ่ันทอง
62053011528 นางสาวพรรณภา คัทธมาต
62053011529 นางสาววราภรณ� ปานาราช
62053011530 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปาณิศา มะหาด
62053011531 นายสิทธิศักด์ิ ชวดสุวรรณ
62053011532 นางสาวสุดาพร ภูดี
62053011533 นางสาวภัทรวดี วรินทร�
62053011534 นายนิรันดร� ภูนาวา
62053011535 นางสาวสุภาวดี ไกรมาตย�
62053011536 นางสาวนันทิดา ทะนันชัย
62053011537 นายอภิสิทธ์ิ พุทธทองศรี
62053011538 นายนิพนธ� นิ่มนวล
62053011539 นางสาวสรินญา เมฆป8Vน
62053011540 นางสาวภัทรภร กระมล
62053011541 นางสาวแก�วการดี สุจริตธรรม
62053011542 นางสาวมาริสา สุธรรม
62053011543 นายกันตภณ ทองแพง
62053011544 นายปLยวัฒน� รักสุนทรธรรม
62053011545 นายธีรวุฒิ จินดารัตน�
62053011546 นางสาวประไพพัตร โชติเนตร
62053011547 นายสุรเชษฐ ชินบูรณ�
62053011548 นางสาวนริศรา ภูจํานงค�
62053011549 นางสาวกนกรัตน� ลมฮือหวน
62053011550 นายพรพิสุทธ์ิ เนินริมหนองชญา

หน�า 385 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053011551 นางสาวพัทรานิษฐ� คะริบรัมย�
62053011552 นายปฏิญญา หม่ืนใจ
62053011553 นางสาวเกศสุดา อาวรณ�
62053011554 นางสาวนันท�นลิน นวาวัตน�
62053011555 นางสาวปLยะดา ไชยชนะ
62053011556 นางสาวดรัญดา วิริยกําธร
62053011557 นางสาวนุสรา โคนชัยภูมิ
62053011558 นางสาวจินตนา วรรณประกะ
62053011559 นางสาวจุรีรัตน� เทพวงศ�
62053011560 นายศิริชัย สุรังสี
62053011561 นางสาวสุนิสา สาระไชย
62053011562 นายศุภณัฐ ศรีภา
62053011563 ว�าที่ร�อยตรีวุฒิชัย ฝ^ายวงค�
62053011564 นายไชยา นิยมชน
62053011565 นางสาววรรณวิภา ละดาไสย�
62053011566 นางสาวจันทร�ทิพย� ม่ันคงทองเจริญ
62053011567 นางสาววิจิตรา ทองพันชั่ง
62053011568 นางสาวไพลิน แคทะนู
62053011569 นางสาวธนัชชา มัจฉาวงษ�
62053011570 นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน
62053011571 นางรัสรินทร� อภิชัยภูวพัฒน�
62053011572 นายศิวะ ปQอมคํา
62053011573 นายวัชราวุธ แก�วพลอย
62053011574 นางสาวอรอนงค� เพ็งธรรม
62053011575 นายก�องพล ก่ิงกาญจน�
62053011576 นายพิชวงค� พิบูลย�เศรษฐ�
62053011577 นางสาวอรญา โคตรสมบัติ
62053011578 นายกิตติศักด์ิ ธัญญาหาร
62053011579 นายกฤษณชัย พรรณโกสุม
62053011580 นางสาวโยธิวา น�าบัณฑิตย�
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เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053011581 นางสาวภัทธิยาพร สบาย
62053011582 นางสาวธิดารัตน� มาตรา
62053011583 นายภูกิจ รมราษฎร�
62053011584 นางสาวฟารีดา นาปาเลน
62053011585 นางสาวชุดาลภัส สว�างโลก
62053011586 นางสาวจุฑามาส อินทร�คง
62053011587 นางสาวสุภาพร พลหงษ�
62053011588 นายชาญณรงค� เกตุสาลี
62053011589 นางสาวพงษ�นภา จันทร�ภิรมย�
62053011590 นางสาวธัญชนก พิมผา
62053011591 นางสาวสิริมา ศิลา
62053011592 นางสาวกมลลดา คุ�มญาติ
62053011593 นางสาวสุดารัตน� พิกุล
62053011594 นางสาวสุพัตรา หม่ันการ
62053011595 นางสาวอรญา ทะเย็น
62053011596 นางสาวทิพากร นันตเวช
62053011597 นางสาวฤทัยกนก ยิงดัง
62053011598 นายพีรพล ยอดประเสริฐ
62053011599 นางสาววิรากานต� เจริญสายชล
62053011600 นายกานต� พงษ�เกษตรกรรม
62053011601 นางสาวนันท�นภัส ดีมะเริง
62053011602 นายณัฐฤญช� นราพจนวงศ�
62053011603 นายณรงค�ศักด์ิ แก�วขาว
62053011604 นางสาวแอนนา แผนป8Vน
62053011605 นางสาวปรีญารัตน� สินบุลม
62053011606 นางสาวสุพรรษา บัวตูม
62053011607 นายพีรวิชญ� รักความสุข
62053011608 นายณัฎฐวุฒิ นุ�นโชติ
62053011609 นางสาวอัจจนา ศิริมหา
62053011610 นางสาวมัณฑนา ใจยะป8Uน

หน�า 387 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053011611 นางสาวโชติรส เตโช
62053011612 นายณชพล จีระดิษฐ�
62053011613 นายนครินทร� ป8ญญาวงค�
62053011614 นางสาวพรพิมล ศรีนาค
62053011615 นางสาวสุดารัตน� มิตรวงค�
62053011616 นางสาวเพ็ญประภา รักษาขันธ�
62053011617 น.ส.ภักษการ มาตรคําจันทร�
62053011618 นายธนภูมิ ฉิมพาลี
62053011619 นางสาวจารุณี ชัยศรี
62053011620 นายเจษฎากร ชํานาญเวช
62053011621 นายอานนท� พันธุพลอย
62053011622 นายไชยา เลิศภูมิธรรม
62053011623 นางสาวสุภาพรรณ คําป8ญญาดี
62053011624 นางสาวหฤทัย ทังสมบัติ
62053011625 นางสาวถิรดา ทุ�ยพรม
62053011626 นางสาวกมลนัทธ� จิรารัตน�
62053011627 นางสาวกฤติยาภรณ� เกิดผล
62053011628 นางสาววิวรรณรัตน� ชุมพร
62053011629 นางสาวธัญลภัส พ่ึงสุข
62053011630 นางสาวอัจฉรา อยู�โทน
62053011631 นายปารมี สีหะวงษ�
62053011632 นางสาวประกายพลอย สร�อยเปXVย
62053011633 นางสาวธัญญา ช�างนิล
62053011634 นายปรมินทร� นุ�มศรี
62053011635 นางสาวสุมัจชา บุตรกระจ�าง
62053011636 นางสาววัลลภา สวนแดง
62053011637 นางสาวณัฐวดี กาญจะโน
62053011638 นางสาวพนิดา หนูนี
62053011639 นางสาววนิดา พรมท�อน
62053011640 นางสาวภัทรภร พูลเพ่ิม
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053011641 นางสาวนันทยา ไชยภักดี
62053011642 นายสมเกียรติ ศูนย�ณรงค�
62053011643 นายชินวัตร อาษาวิเศษ
62053011644 นางสาวสิริโสภา ช�างใจกล�า
62053011645 นายสรณัฐ ทองนพ
62053011646 นางสาวเพ็ญผกา มากบุญ
62053011647 นางสาวอรุณพร ศรีชะตา
62053011648 นางสาวสุมิตรา เนาวะราช
62053011649 นางสาวศิริพร ไสวดี
62053011650 นางสาวอาภากร สวนสาลี
62053011651 นางสาวอรุณ ฉายารัตน�
62053011652 นางสาวรักมณี วาริป8ญโญ
62053011653 นางสาวญาณิศา เมฆพัฒน�
62053011654 นางสาวนีรนาท บุตรวงศ�
62053011655 นางสาวศิรินทิพย� ทิพชรา
62053011656 นายธนวัฒน� แก�วโรย
62053011657 นางสาวสุปราณี สิงห�สา
62053011658 นางสาววิรชา คุ�มเดช
62053011659 นางสาวอมรา สาริยา
62053011660 นางสาวเปรมฤทัย นึกอนันต�
62053011661 นางสาวบุณฑิกา สุทธเขต
62053011662 นางสาววนา อันชัน
62053011663 นางสาวนันท�นภัส สัจจา
62053011664 นายนําชัย วันจะนGะ
62053011665 นายกิตติพงษ� ชื่นดี
62053011666 นางสาวจิราพร เสือเปรม
62053011667 นางสาววศิธาญ� พงศ�ภัทรานนท�
62053011668 นางสาวศิวพร บุญกระทุ�ม
62053011669 นางสาวนภาวัน ประสิทธ์ิบุญ
62053011670 นางสาวกิดาการ ต�ายหลี
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62053011671 นางสาวมลทิวรรณ ลาภมีเสมอ
62053011672 นางสาวชนาภรณ� มิดด้ี
62053011673 นายเอกรัตน� ศรีสุข
62053011674 นางสาววันเพ็ญ โสพรม
62053011675 นางสาวธัญญารัตน� ไกรทอง
62053011676 นางสาวพิชชาพร นามประทิน
62053011677 นางสาวโซเฟXย ดือราแมหะยี
62053011678 นางสาวเยาวลักษณ� ชูศรี
62053011679 นายประวิตร ตันแก�ว
62053011680 นางสาวกุลธิดา เสนานุช
62053011681 นายเฉลิมชัย วินทวามร
62053011682 นางสาวกมลชนก วงค�มุสา
62053011683 นางสาววิลาสินี แสงเนตร
62053011684 นางสาวอรวรรณ เมืองพวน
62053011685 นางสาวนุสรา เลิศธัญญา
62053011686 นางสาววิภารัตน� เกิดกฤษฎานนท�
62053011687 นางสาวปวีณา ห�วยหงษ�ทอง
62053011688 นายวารีรักษ� วังเวง
62053011689 นางสาววารี เชื้ออุ�น
62053011690 นางสาวดวงกมล มุลเมฆ
62053011691 นางชฎารัตน� ธิการ
62053011692 นายอภิสิทธ์ิ เกตุสาลี
62053011693 นางสาวชุติมา แพงดี
62053011694 นางสาวจันทกานต� นักลํา
62053011695 นายภาณุพงษ� ก่ิงแก�ว
62053011696 นายเสฎฐวุฒิ เดชขนาบ
62053011697 นางสาววิริยาภรณ� เซ็นคําพา
62053011698 นายภักดี พรมสอน
62053011699 นางสาวปLณฑิรา ราย้ิม
62053011700 นางสาวเสาวนีย� จุฬาคํา
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62053011701 นายสุริยา รมยานนท�
62053011702 นางสาวรัชนีกร ชาวคําเขต
62053011703 นางสาวสุณารัตน� โล�ห�เงิน
62053011704 นายภัทรดิฐ โพธ์ิรัตน�
62053011705 นางสาวดวงสมร ธํารงคุณากร
62053011706 นางสาวจุฑามาศ ศรีโปฎก
62053011707 นายธีรนันท� พรมบุตร
62053011708 นางสาวโสภิตา สุขกฤต
62053011709 นางสาวณัชชา พงศานุวัฒน�
62053011710 นางสาวจารุนันท� ชูทอง
62053011711 นางสาวกาญจนา โกศล
62053011712 นางสาวณัฐชยา อยู�เถาว�
62053011713 นางสาววริศรา สิทธิรส
62053011714 นางธัญลักษณ� ชัยแจ�ง
62053011715 นายศิรเศรษฐ� เสถียรชัย
62053011716 นางสาวสุมินตา เฟYZองเกษม
62053011717 นางสาวเกษรา พันธ�ทอง
62053011718 นางสาววชิรญาณ� แย�มเย้ือน
62053011719 นางสาวพรสุดา โสวรรณะ
62053011720 ว�าที่ ร�อยตรีอรรถพล คําหอม
62053011721 นายอนุชา กรงทอง
62053011722 นายพิเชษฐ โสประดิษฐ�
62053011723 นางสาวคณิตา ทนะขว�าง
62053011724 นางสาวเปรมฤทัย สุริโย
62053011725 นางสาวญาณิกา จํานงค�สุข
62053011726 นางสาวโสภิตา ทองสร�าง
62053011727 นางสาวเบญจมาภรณ� ม่ังอ�น
62053011728 นางสาวมะลิวัลย� เคนยา
62053011729 นางสาวพรทิพย� สุขเสง่ียม
62053011730 นางสาวพรนภัส เสือดอนกลอย
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62053011731 นางสาวเวธกา แสงจันทึก
62053011732 นางสาวพร�อมพรรณ ผลิศักด์ิ
62053011733 นายธนศักด์ิ หนูเยาว�
62053011734 นางสาวรัตนา สุดยอดสุข
62053011735 นางสาวแสงนภา สมคํา
62053011736 นางสาวสุพรรษา พุทธโกสัย
62053011737 นางสาวอัญชลิกา พุ�มนวล
62053011738 นายธนพล สุทธิสาพรสรรค�
62053011739 นายกฤตนัย สุขศิริศักด์ิ
62053011740 นางสาวบุษกร นันทะพันธ�
62053011741 นางสาวชนิสรา สุนารัตน�
62053011742 นางสาวธนัฐา จันทร�แดง
62053011743 นางสาวจารุวรรณ วิจิตรสมบัติ
62053011744 นางสาวพัฒนะฉัตร ม�วงประเสริฐ
62053011745 นายฐาปกรณ� ลาภมาก
62053011746 นายชาคริต เจียหลิม
62053011747 นางสาวอมรรัตน� นันทเวช
62053011748 นางสาวสุชาดา แก�วเหมือน
62053011749 นางสาวสมนฉมน พุ�มพวง
62053011750 นางสาวกลิ่นสุคนธ� บัวศรี
62053011751 นายอภิชาติ พลเดช
62053011752 นางสาวนัทธนิชา มานะดี
62053011753 นางสาวกัญญารัตน� แซ�ต้ัง
62053011754 นางสาวป8ณณพร กลิ่นศรีสุข
62053011755 นายศุภชัย วงค�แหลมสิงห�
62053011756 นางสาวยุภาวรรณ สีหาจันทร�
62053011757 นายธนัช วงษ�มณี
62053011758 นางสาววัชราภรณ� วิเศษศิลปT
62053011759 นายชยากร พ�อชมภู
62053011760 นางสาวนุชจรีย� ด�วงพรม
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62053011761 นายณัฏฐ�ปวินท� ชลรัตนกุล
62053011762 นางสาวสุพานี อินดา
62053011763 นางสาวกมลชนก เกตุมี
62053011764 นางสาวผกามาศ ก�านเงิน
62053011765 นายก�อเกียรติ อภิบาลศรี
62053011766 นางสาวเบญจวรรณ บุญประสิทธ์ิ
62053011767 นายกฤตเมธ สังข�จีน
62053011768 นางสาวสุภาภรณ� สิริเอกมงคลกุล
62053011769 นายณัฐวัตร กาเมืองลือ
62053011770 นายเดชา ตันติ
62053011771 นางสาวนัฐวรรณ เที่ยงผดุง
62053011772 นางสาวรัชกนกนันท� สุขแจ�ม
62053011773 นางสาววรรณ�นภา เพ็ชรล�อมทอง
62053011774 นายศุภกิตต� คนที
62053011775 นายนลธวัฒน� บุญลือ
62053011776 นายศิริศักด์ิ ศิริมงคล
62053011777 นางสาวศรัณยา ศรีบุญเรือง
62053011778 นายอันวัร เครือชาย
62053011779 นายปราบปราม พิทักษ�อุปกรณ�
62053011780 นางสาวฐาปนี ทิพย�สุริย�
62053011781 นายสุรศักด์ิ วังโส
62053011782 นางสาวนฤมล มูลชะนาม
62053011783 นายณัฐวัฒน� ขันโท
62053011784 นางสาวศุภมาศ แซ�หลู�
62053011785 นางสาวอัญชิษฐา ทองเฉลิมพงษ�
62053011786 นางสาวป8ทมา วงค�ศรี
62053011787 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�ตGะมูล
62053011788 นางสาวรัชฎาพร รักษาภักดี
62053011789 นายศิริชัย ทรัพย�ศิริ
62053011790 นางสาวธนัมพร พ่ึงบุญ
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62053011791 นายสมศักด์ิ พนาดร
62053011792 นางสาวพิมพ�ใจ คําทิ้ง
62053011793 นางสาวณัฐกานต� สุขสว�าง
62053011794 นางสาวอามีนGะ มาลีกามัน
62053011795 นางสาวชญาภา สุภารัตน�
62053011796 นางสาวสิริยาภรณ� ชํานาญ
62053011797 นางสาวจุฑารัตน� สมบูรณ�ธรรม
62053011798 ว�าที่ร�อยตรีณัฐวุฒิ พุทฏิ
62053011799 นายณัฐนนท� มีบุญมาก
62053011800 นางสาวศรสวรรค� วาสิงหน
62053011801 นางสาวกฤติญาภรณ� กลิ่นเลิศ
62053011802 นางสาววิชชุตา จินตาคม
62053011803 นางสาวสุรีย�พร เมืองเรืองวิทย�
62053011804 นางสาววีรดา บุญท�วมมี
62053011805 นางสาวสุมิตรา สุพงษ�
62053011806 นางสาวกิติมา ขวัญม�วง
62053011807 นางสาวฐิติมน เมนะสินธุ�
62053011808 นางสาวสุนิสา แสนโก
62053011809 นายบุญธรรม สามิตร
62053011810 นางสาวขวัญฤดี บํารุงถาน
62053011811 นางสาวกัณฐมณี ปุพพโก
62053011812 นางสาวจีรดาภรณ� สันติศิระกุล
62053011813 นางสาวจิรัชญา ปูวาภิรมย�
62053011814 นางสาวสฤษฏ�พร กลั่นสุภา
62053011815 นางลําพึงศ� วอทอง
62053011816 นางสาวปุณยภา สัมมา
62053011817 นางสาวเกศกนก ทําเนาว�
62053011818 นายภาณุวัฒน� อินทร�มา
62053011819 นางสาวพรสวรรค� กองโกย
62053011820 นางสาวอลิศรา พ�อกว�าง
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62053011821 นายสุริยา แก�วพิเมย
62053011822 นางสาวลลิตา สีลาเลข
62053011823 นางสาวภารารัตน� ทองรัตน�
62053011824 นางสาวอรัญญา สรายุตท
62053011825 นางสาวทัศศิญา นิยม
62053011826 นายพศวัต เขียนสอาด
62053011827 นางสาวจรัสพัฒน� ธนะบวรเจริญ
62053011828 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทสิทธ์ิ
62053011829 นางสาวขวัญชีวา บุญสูง
62053011830 นางสาวกมลชนก กลิ่นกุหลาบ
62053011831 นางสาวจันทิมา สนกันหา
62053011832 นางสาวเกวลี โชติพนัส
62053011833 นายทศพร จันทร�พึ่งพลาย
62053011834 นางสาวลลิตา แสนธิ
62053011835 นางสาวเวณิกา ไวลิม
62053011836 นายสําราญ เปล�งทอง
62053011837 นางสาววีนัส สวัสดี
62053011838 นางสาวกมลชนก สุทธิประทีป
62053011839 นางสาวกนกวลี สมใจ
62053011840 นางสาวพิมลรัตน� ดาดวง
62053011841 นายธนาบดินทร� ปนารักษ�
62053011842 นางสาวจีระนันท� ยุพิน
62053011843 นางสาวปรานอม คงในสุข
62053011844 นางสาววรรณิกา อาริต
62053011845 นางสาวบุษยา ลิ้มงาม
62053011846 นางสาวธนภรณ� ไพบูลย�
62053011847 นายธีรศักด์ิ พันธุมาศ
62053011848 นายพัชรวัฒน� พงษ�ธะนะ
62053011849 นางสาวณัฎฐกันย� อ[องเอื้อ
62053011850 นายฤทธิศักด์ิ วันทะยา
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62053011851 นายพุฒิภัทร กาญจโนมัย
62053011852 นางสาวรุ�งรัตน� แก�วเกิด
62053011853 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฐชา ชิงสอน
62053011854 นายพงษ� บันลือเขตต�
62053011855 นางสาววิมลรัตน� เฉลิมวงษ�
62053011856 นายสิรวิชญ� จันทรังษ�
62053011857 นางสาวกัลยาภัสร� รริปกรณ�อนันต
62053011858 นายณัฐวัตร รักงาม
62053011859 นางสาวสุณิสา ไวยุวัตร
62053011860 นางสาววรนุช จันทร�ฟ8ก
62053011861 นางสาวสิริวิภา หอยสังข�
62053011862 นางสาวริยาภรณ� ตรีโอษฐ
62053011863 นางสาววันวิสา แก�วศรีนวม
62053011864 นางสาวทัศนีย� ทองล�วน
62053011865 นางสาวกนกวรรณ สุภาราญ
62053011866 นางสาวนฏกร ธวัชชัย
62053011867 นางสาวศิริรัตน� นาตGะตุ�ย
62053011868 นางสาวอนัญพร ถ�อยทัด
62053011869 นายคมธัช โรจนดํารงกูล
62053011870 นายคณชัย ลดาพงษ�ไพบูลย�
62053011871 นางสาววรนิษฐา เกษกันทา
62053011872 นางสาวสุพรรณี ถอนทอง
62053011873 นางสาวธัญรัตน� รัตนะรัต
62053011874 นางสาวสาวิตรี ใจกล�า
62053011875 นายพิพัฒน� ใจเสมอ
62053011876 นางสาวสุภัทรา บูรณ�หิรัญ
62053011877 นางสาวปทิตตา จํานงค�ผล
62053011878 นางสาวนันทพร กลิ่นบุบผา
62053011879 นายกิตติชัยพล เนินป8ญญา
62053011880 นางสาวอาทิตยา จารุวงศ�
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62053011881 นางสาวมธุรินทร� ชื่นชม
62053011882 นางสาวพรพนา มะใบ
62053011883 นางสาวพรพิมล คํานึง
62053011884 นางสาวปวีณา แก�วไพฑูรย�
62053011885 นางสาวธัญญา สูชัยยะ
62053011886 นางสาวบัวอรุณ ศรีเหรา
62053011887 นางสาวกมนทรรศน� สร�อยทอง
62053011888 นายศักดา ชัยชํานิ
62053011889 นายนภมณฑล หวังสุด
62053011890 นางสาวสุภัทรา ศรีสวัสด์ิ
62053011891 นางสาวปฎิมาภรณ� ทองหล�า
62053011892 นางสาวกัลยรัตน� ตาแปง
62053011893 นางสาวสุภาดา ดวงสงค�
62053011894 นางสาวศุภรัตน� บุตรศาสตร�
62053011895 นางสาวเพ็ญนภา เหลืองปLยสกุล
62053011896 นางสาวจิรวรรณ คงพิทักษ�
62053011897 นางสาวพัชรี สายสุด
62053011898 นางสาวรสจรินทร� ทริเพ็ง
62053011899 นายเก�ง ปานโต
62053011900 นางสาวฐานิต วรรณสูตร
62053011901 นางสาวเปรมฤดี ขุนราม
62053011902 นางสาวมุกดา โสสุด
62053011903 นางสาววันอุษา ชลาลัย
62053011904 นางสาวจารุวรรณ เลื่อนพลับ
62053011905 นางสาวขนิษฐา พันวัน
62053011906 นายอดิศร นิลเอก
62053011907 นางสาววัชรียา แก�วกุลณะ
62053011908 นายณัฐศักด์ิ มะโนศักด์ิ
62053011909 นางสาวสุภัชชา มิชูนึก
62053011910 นายณัฐพล กาญจนจัย
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62053011911 นายบวรศักด์ิ มิตรพระพันธ�
62053011912 นายวิรัช วุฒิสาร
62053011913 นางสาวณัฏฐ�ชวัล สุรินทร�ทัศน�
62053011914 นางสาวณพิชญา ดอกเคน
62053011915 นางสาวอินทุกานต� เครือทอง
62053011916 นายสรธร ศรีขันชะมา
62053011917 นางสาวจุฑามาศ มีทรัพย�
62053011918 นางสาวหทัยรัตน� ขวัญทอง
62053011919 นางสาวเยาวลักษณ� ชอบมี
62053011920 นางสาวธมนวรรณ พยอมแย�ม
62053011921 นางสาวเกวลี แสนสุข
62053011922 นางสาวธรินทร พินิจจันทร�
62053011923 นายโชคดี ชอบชื่นชม
62053011924 นายจีราวัฒน� จิตรีเชาว�
62053011925 นายภาณุวัฒน� พรหมทันใจ
62053011926 นายณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน�
62053011927 นางสาวกมลรัตน� น�อยแก�ว
62053011928 นายชัยพร ฉันทานุสิทธ์ิ
62053011929 นางสาวจันทิมา ยศศักด์ิ
62053011930 นายจตุรงค� จันทร�ทิพย�มณี
62053011931 นางณัญชลี ตระกูลดี
62053011932 นางสาวธิติยา ชูกล�อม
62053011933 นายประดิพัทธ� บัวปรี
62053011934 นางสาวสุภากร เพ็งศรี
62053011935 นางสาวศรัญญา ก่ิงเมือง
62053011936 นายวันธวัช สีประสม
62053011937 นางสาวกุศาวดี ทองแถม
62053011938 นายศุภกิตต์ิ อนันต�
62053011939 นางสาวเกวลีย� ภูมิเขตร
62053011940 นางสาวศิรประภา นุชคง

หน�า 398 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053011941 นางจาริวัฒน� สลับเพชร
62053011942 นางสาวศัลญา มงคลเจริญสุข
62053011943 ว�าที่ร�อยตรีธนากร ชาญนุชิต
62053011944 นางสาวศิริประภัสร� มินทมอน
62053011945 นางสาวปราถนา แซ�จอง
62053011946 นายธาดาวัฒน� พ�วงขวัญ
62053011947 นายกิติวัจน� นาจันทร�
62053011948 ส.ต.อ.ศราวุฒิ จันทร�ชูเพชร
62053011949 นางสาวศิริพร เกตุแก�ว
62053011950 นายพีระพล นนทะสิน
62053011951 นางสาววรรณวิภา เฉ่ือยราษฎร�
62053011952 นายภูมินทร� ชูมี
62053011953 นางสาวจินตนา หว�านพืช
62053011954 นายเดชา สง�าศิลปT
62053011955 นายเกรียงไกร จันโทริ
62053011956 นางสาวเปมิกา ศักกาวงค�
62053011957 นายธนพัฒน� ส�งแสงสิน
62053011958 นางสาวชุติมา สุทธะต้ัง
62053011959 นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย
62053011960 นางสาวจริยา วงศ�ป8ดสา
62053011961 นางสินีพร เหมือนฟู
62053011962 นายภาสุ สอนพงษ�
62053011963 นางสาววิภาวี พงษ�เจริญ
62053011964 นางสาวภารดี สุพร
62053011965 นายเกียรติศักด์ิ รางเงิน
62053011966 นางสาวมลิดา คําลือไชย
62053011967 นายภานุพงศ� สารีบุตร
62053011968 นางสาวธัญรัตน� สุริสาร
62053011969 นางสาววราภรณ� แตงบุญรอด
62053011970 นางสาวกชนิภา ห�วยใหญ�
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62053011971 นางสาวพรพิมล อินปLง
62053011972 นางสาวอติยา ครูแพ
62053011973 นางสาวชนาพร ภาคาโชติ
62053011974 นางสาวปวีณ�ริศา ธีรโฆษิตพงศ�
62053011975 นางสาวเพ็ญนภา นามวงษ�
62053011976 นายณัฐพล โพธ์ิชา
62053011977 นางสาววรรณนิภา ปุ^มฆ�อง
62053011978 นางสาวลักชพรรณ จิตรอักษร
62053011979 นายกฤตินันท� เรือนคํา
62053011980 นายไกรวุฒิ โพธิปฐม
62053011981 นางศิริวรรณ สมหม่ัน
62053011982 นายชุติพนธ� เขียวเกษม
62053011983 นายอดิศร เสือยันต�
62053011984 นายวิสิทธ์ิ เกิดบัว
62053011985 นางสาวศุภศจี กลิ่นหอม
62053011986 นางสาวชุมแพร ทามล
62053011987 นายวุฒิชัย ประเวระภัย
62053011988 นางสาวณิชาภา จีนเฮี๊ยะ
62053011989 นางสาวพัชรินทร� ปรีดาวัลย�
62053011990 นางสาวณัฐธิดา อ�อยหวาน
62053011991 นางสาวชลิษา อร�ามศรี
62053011992 นางสาวกัลย�สุดา รุ�งพรม
62053011993 นางสาวสิรามล โถทอง
62053011994 นางสาวนลินนิภา องอาจ
62053011995 นางสาวกุนทิณี เรียงรุ�งโรจน�
62053011996 นางสาวปLยธิดา ทาทิพย�
62053011997 นางสาวอัจฉริยา พรมรักษ�
62053011998 นางสาวเนืองนิมมาน คนดี
62053011999 นายพัชรพล ส�องสี
62053012000 นายบุญเสก ศอกขุนทด
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62053012001 นางสาวณัฐฎาวรรณ ปานศิลา
62053012002 นางสาววิชุตา แฝงสระ
62053012003 นางสาวบุษรินทร� สวนมะลิ
62053012004 นางสาวสายหยุด บุตรศรี
62053012005 นางสาวณัฐณิชา ครุธแก�ว
62053012006 นางสาวอินทิรา ธรรมะ
62053012007 นางสาวรุ�งฤดี แก�วนิวงค�
62053012008 นางสาวปLยะธิดา พิมศร
62053012009 นางสาววิภาพรรณ รอดเจริญ
62053012010 นางสาววันดี เอกเงิน
62053012011 นายณวัฒน� ประสงค�สุข
62053012012 นางสาวชนกภรณ� จานุกิจ
62053012013 นายดนุพล มหาวิโรจน�
62053012014 นางสาวนิตยา ทานุชิต
62053012015 นางสาวจารุวรรณ งามบรรจง
62053012016 นางสาวสุพรรษา เขียวดี
62053012017 นางสาวประภาพร บวกโพธ์ิ
62053012018 นางสาววไลพร งามเมือง
62053012019 นางสาวสุพรรษา เนตรพิมพ�
62053012020 นายยศฐิณัณ พรหมประเสริฐ
62053012021 นางสาวเกศรา แนะแก�ว
62053012022 นางสาววิจิตตรา แสงภารา
62053012023 นางราตรี ไชยนาเมือง
62053012024 นายชาญณรงค� ศรีเกตุ
62053012025 นางสาวจุไรพร อักษรภักด์ิ
62053012026 นางสาวธัญญพัฒน� อภิสิทธ์ิธนากูล
62053012027 นางสาวศิรินันท� ยุบลศิริ
62053012028 นางสาวรวินท�อร ควะชาติ
62053012029 นางกาญจนา จันพ�อตา
62053012030 นางสาววันดี สุขเสือหึง
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62053012031 นางสาวเกวลี ชุมชิต
62053012032 นางสาวณัฐกานต� เพชรน�าชม
62053012033 นางสาวอภิชญาพร ศรีบุศยกุล
62053012034 นางสาวกมลวรรณ เชียงศรี
62053012035 นายไตรเศียร สัทธยาศัย
62053012036 นางสาวรัชดาพร ศรีสวัสด์ิ
62053012037 นางสาวมนทยา พรมพิไสย
62053012038 นางสาวนิรชา ปQอมคํา
62053012039 นางสาวจิรัชญา มีบัว
62053012040 นายประทีป ธิติอนันต�ปกรณ�
62053012041 นางสาวกาญจนา จีนพันธุ�
62053012042 นางสาวสมฤทัย บุญธรรม
62053012043 นางสาวพรรณนิภา ศิริเบญจา
62053012044 นางสาวจุฑามาศ ร�อยสา
62053012045 นางสาวณัฐพร ทาสร�าง
62053012046 นางสาวสุชาดา สุรวิทย�
62053012047 นางสาวแก�วกัลยา ลุผักชี
62053012048 นางสาวธนาภรณ� อ�อนคําวงค�
62053012049 นางสาวศิริรัตน� จันใด
62053012050 นางสาวพิมพกานต� คุณเครือ
62053012051 นางสาววิไลลักษณา จันทรา
62053012052 นางสาวดลฤดี พรหมสว�างศิลปT
62053012053 นางสาวณัฐณิชา เรืองสุขศรี
62053012054 นางสาวเสาวรส เชื้อวงษ�
62053012055 นายภูวนาจ ปลื้มใจ
62053012056 นางสาววรรณวดี การุณเกียรติกุล
62053012057 นางสาวอัมพกา ศิริโภคขจร
62053012058 นางสาวนาถลัดดา ทองกลม
62053012059 นางสาวธนภรณ� จันทโชติ
62053012060 นางสาวบุษยมาส เลิศศิริธรกุล
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62053012061 นางสาวทิพย�สุดา แจ�มแจ�ง
62053012062 นางสาวพัชราวดี ทองใบ
62053012063 นายภิญโญ อรุณคุณารักษ�
62053012064 นางสาวศุภมาศ วิมลเกียรติ
62053012065 นางสาวนิสารัตน� สุนทร
62053012066 นายชินกฤต ศรีเพชร�
62053012067 นายตะวัน แสงเจริญ
62053012068 นางสาววิราศิณี น�อยกมล
62053012069 นางสาวสุธิดา สายเสมา
62053012070 นางสาวพักตร�ศิณี ศรีสว�าง
62053012071 นางสาววรรณนิศา สํานักวิชา
62053012072 นางสาวจิรา คุ�มเหลือ
62053012073 นายนัฐภูมิ สมคิด
62053012074 นางสาวรุ�งฤดี จันทร�ส�องแสง
62053012075 นางสาวแก�วตา ศรีเสาวลักษณ�
62053012076 นางสาวสุดารัตน� โสพรม
62053012077 นายทัพพสาร เวชสถล
62053012078 นางสาวพราวนภา แก�วขุนทอง
62053012079 นายนที ล�นล้ํา
62053012080 นายคุณพจน� วิเชียรเทียบ
62053012081 นางสาวไปรยา พูนพานิชอุปถัมปT
62053012082 นางสาวอารยา บุญประกอบ
62053012083 นายสัจวัฒน� ศรีริกานนท�
62053012084 นางป8ณณพร สาดซิว
62053012085 นางสาวแพรวพรรณ สุขสําราญ
62053012086 นางสาวปLยะรัตน� คัชมาตย�
62053012087 นายนิธิสิทธ์ิ บางเสน
62053012088 นางสาวกนกวรรณ วงศ�สุวรรณ
62053012089 นายจิรพัฒน� ชูเกลี้ยง
62053012090 นางสาวกนกพร พิมพ�ขาว
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62053012091 นายณัฎฐกิตต์ิ สุขจิตต�
62053012092 นางสาวสโรชา ต้ันเก�ง
62053012093 นางสาวนวพร ลวดลายดี
62053012094 นางสาวกฤติมา สกลนุรักษ�
62053012095 นางสาวกรรณิการ� สายบัวบาน
62053012096 นายอภิชัย บรรเทิงสุข
62053012097 นางพชรมน สวัสดิรักษา
62053012098 นางสาวยุพา วรวงษ�
62053012099 นายมังกร นาคทั่ง
62053012100 นางสาวนิภาพร โพธิเตียน
62053012101 นางสาวชนัญญา แสงคํา
62053012102 นางสาวปLยาพัชร นิลนารถ
62053012103 นางสาววิรวรรณ ป8นดิษฐ�
62053012104 นางสาวศุภนุช ทองสุ
62053012105 นางสาวธาริณี นิตย�โฆษกุล
62053012106 นางสาวสุรางค� สายลาม
62053012107 นายโอภาส สีขาวผ�อง
62053012108 นางสาวนันทิพร นวลงาม
62053012109 นายนิธิภัทร ฉายวัฒนะ
62053012110 นางสาวมินตรา ปานเจริญ
62053012111 นางสาวป8ณฑารีย� พูลสวัสด์ิ
62053012112 นางสาวจุฑารัตน� ถึงดี
62053012113 นางสาวรัตนาภรณ� ยาวิชัย
62053012114 นางสาวปรางค�สุวรรณ จันธิมา
62053012115 นายศุภกฤต ศรีทองจ�อย
62053012116 นางสาวศศิ ว�องไว
62053012117 นายอติสันต� สุหลง
62053012118 นางสาววาสนา เหลืองตระกูล
62053012119 นายสุรชัย ยอดใจเย็น
62053012120 นายยุทธนา ปลาเงิน
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62053012121 นางสาวปุณณดา อยู�เย็น
62053012122 นางสาวจีราภรณ� กันยะ
62053012123 นายสันติชัย ด�วงหวัง
62053012124 นางสาวธราญา โพธิธีรบุตร
62053012125 นางสาววรรณพร นวลอินทร�
62053012126 นางสาวทัศวรรณ พรมสอน
62053012127 นายถนัดกิจ ศิริบุรี
62053012128 นายก�องเกียรติ สังขรัตน�
62053012129 นางสาวจรินพร ไชยา
62053012130 นางสาวอัญชลี แสงสระคู
62053012131 นางสาวมินตา เพ�งพิศ
62053012132 นางสาวพิชนิตรา เมืองมูลชัย
62053012133 นายพัฒนายุ พุ�มไพรินทร�
62053012134 นางสาวจินต�ศุจี วงษ�เปXZยม
62053012135 นางสาวศันศนีย� สุขเจริญ
62053012136 นายทัศพงษ� เกิดมณฑล
62053012137 นายกษิด์ิเดช โฉมฉิน
62053012138 นางสาวนลิตสา ฉายศิริ
62053012139 นางสาววรัญญา ไมตรีจิตต�
62053012140 นางสาวนลิน เผ�าคนชม
62053012141 นางสาวพิชาดา อภิชาติธํารง
62053012142 นายวรพล มีแย�ม
62053012143 นางสาวณัฐนันท� แสนผาบ
62053012144 นางสาวแก�วบับพา โยธะการี
62053012145 นางสาวเบญจรมย� ผดุงขวัญ
62053012146 นางสาวธัญวรัตม� ยาสุข
62053012147 นางสาวมณีรัตน� สิริสุข
62053012148 นางสาวกัลยาณี ทุมมา
62053012149 นางสาวมานิตดา นันรัศมี
62053012150 นายนิรันดร� เดชณรงค�
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62053012151 นางสาววชิราภรณ� ชูใจ
62053012152 นายอภินันท� เรืองดี
62053012153 นายนินทกานต� พุทธวงค�
62053012154 นางสาวนิศานาถ แท�วีระพันธุ�
62053012155 นางสาวนพมาศ ทิพย�กรง
62053012156 นางสาวกฤติมา สระโพธ์ิทอง
62053012157 นางสาวอุมาพร ข�วงทิพย�
62053012158 นางสาวอลิษา กองสิน
62053012159 นางสาวพชรชนม� ณ เชียงใหม�
62053012160 นางสาวธาริณีย� อ�อยบํารุง
62053012161 นางสาวกาญจนา ไพคํานาม
62053012162 นางสาวมัลลิกา วิเศษบุปผา
62053012163 นางสาวปวีณา สุทธินนท�
62053012164 นางสาวทัศนีย� พูลทรัพย�
62053012165 นายภัทรพงศ� ย้ิมประเสริฐ
62053012166 นายกฤษณพล ปรีชารัมย�
62053012167 นางสาวอาภัสสร ชอบรส
62053012168 นางสาวศิวรินทร� วงษ�ดรมา
62053012169 นางสาวสุดารัตน� เดือนโยธา
62053012170 นายวัยวัฒน� งามกาละ
62053012171 นางสาวนาฏนลิน เมฆแช�ม
62053012172 นางสาวรัตนา บุญมาก
62053012173 นางสาวศิริรัตน� วงค�ดี
62053012174 นายพชร หงษ�ทองคํา
62053012175 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจารุวรรณ โชคแสงอรุณ
62053012176 นายทัตพงศ� นิตยสกุล
62053012177 นางสาวเกล็ดกนก จํานงกิจ
62053012178 นางสาววณิชยา สองสมุทร
62053012179 นายกาญจน แปQนอุดม
62053012180 นางสาววัชรีภรณ� พรมยะ
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62053012181 นางสาวนภาวรรณ นวลศรี
62053012182 นายสรเศรษฐ จูม่ัน
62053012183 นางสาวอาภาวรรณ สงวนหงษ�
62053012184 นางสาวศรัญญา พุคคะบุตร�
62053012185 นายพงศกร ผลขํา
62053012186 นางสาวสุชญา มณฑาจันทร�
62053012187 นายประวัติ โทปะ
62053012188 นางสาวอรชุดา เผื่อนพงษ�
62053012189 นายสารัช สงวนพงษ�
62053012190 นางสาวพรทิพย� พงเกษิม
62053012191 นายสิรวิชญ� นิรันราย
62053012192 นางสาวศศิธร รอดช�างเผื่อน
62053012193 นางสาวเปรมอักษร เมืองจันทร�
62053012194 นายพีรพงศ� ตระกูลเรืองศรี
62053012195 นายวชิรา ผุยอ�อน
62053012196 นางสาววารุณพร อุทยานิก
62053012197 นางสาวภิชญ�ชญาภัคณ� แสงจันทร�
62053012198 นายอดิศักด์ิ จําปาสี
62053012199 นางสาวกาญจนา เอกชน
62053012200 นางสาวสกุลรัตน� เทพสุทา
62053012201 นางสาวจริยา สดมพฤกษ�
62053012202 นายสุธีรชัย สมทา
62053012203 นางกนกลักษณ� อัครพลไพศาล
62053012204 นางสาวจริยา สมาทอง
62053012205 นางสาวภัคจิรา โหมดพันธุ�
62053012206 นายภานุพัฒน� ไชยฤกษ�
62053012207 นางสาวนิภารัตน� วงษ�มากวารี
62053012208 นางสาวอรอุมา ศรีอุ�น
62053012209 นางสาวดารัณ ศิริจันทร�
62053012210 นางสาวไพจิตร� ช�างเงิน
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62053012211 นางสาวสุรีรักษ� รูปสูง
62053012212 นายชัยพร หวานคํา
62053012213 นางสาวชุติชาดา อยู�เจริญ
62053012214 นางสาวศิริลักษณ� มีบ�อทรัพย�
62053012215 นางสาวสุภาวดี มูลรังษี
62053012216 นายศุภชัย บุญคง
62053012217 นางสาวนภาวรรณ พวงสร�อย
62053012218 นางสาวอัมพวัน ทองนพคุณ
62053012219 นายไมตรี โปร�งนุช
62053012220 นายพฤฒิชาติ ธรรมชาติ
62053012221 นางสาวปวิตรา จีนากําเนิด
62053012222 นางสาวปLยากร อิ่มบุญ
62053012223 นายชนินทร� ศรีสังข�
62053012224 นางสาวจริยา อยู�ย่ิง
62053012225 นางสาวนฤมล แก�วสวัสด์ิ
62053012226 นายอาชวิน มาสระ
62053012227 นางสาวธัญลักษมณ� ศรีสุรักษ�
62053012228 นายธนากร ยาวะโนภาส
62053012229 นางสาวลลิตา ภูยาธร
62053012230 นายเศรษฐวุฒิ ป8ญญาธิ
62053012231 นางสาวธัณยวีย� ศรีใจวงศ�
62053012232 นางสาวโสภิดา ท�าเขา
62053012233 นางสาวจารุณี บุญสุวรรณ
62053012234 นายสุทธิพร อ�อนรักษ�
62053012235 นางสาวสุชญา ทองดีเลิศ
62053012236 นายนพพล ศรีตรัย
62053012237 นางสาวป8ทมา คุ�มท�วม
62053012238 นายอภินัทธ� รังษี
62053012239 นางสาวสุจิตตรา ก่ิงผา
62053012240 นางสาวกรรณิการ� เวียงทอง
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62053012241 นางสาววรินยุพา ต�นทัพไทย
62053012242 นางกนิษฐา บุญญะโน
62053012243 นางวรรณิศา นาชัยฤทธ์ิ
62053012244 นางสาวอาริษา ทองทิพย�
62053012245 นางสาวละอองดาว วิเศษดี
62053012246 นางสาวธนาพรรณ ณธิกา
62053012247 นายฤทธิรงค� ทูนธรรม
62053012248 นางสุชาดา เรืองวิวัฒนโรจน�
62053012249 นางสาวระวีวรรณ ทัดคุ�ม
62053012250 นางสาวปLยะวรรณ รุ�งรัตน�
62053012251 นางสาวธนาพร เคียงวันดี
62053012252 นายศิณพงศ� จินต�ธนวัฒน�
62053012253 นางสาวณิชชา โพธิธีรบุตร
62053012254 นางสาวพัชชาภรณ� พวงสอนใช�สกุล
62053012255 นางสาวอรวรรณ จูมดอก
62053012256 นางสาวธัญศภรณ� ถาปนะกุล
62053012257 นางสาวชนัฐพร ยางธิสาร
62053012258 นางสาวณัฐธนกมล ลิ้มประเสริฐ
62053012259 นางสาวอารียา บุตรอําคา
62053012260 นางสาวกุลวรา สุขสมไทย
62053012261 นางสาวสุนิสา แย�มวงษ�
62053012262 นายวาริน เปตานัง
62053012263 นางสาวโสภาพรรณ บุญมา
62053012264 นางสาวจันทวิทย� ภูมิคอนสาร
62053012265 นางสาวจิรวรรณ นิ่มอนงค�
62053012266 นายธาวัน อิ่มอุไร
62053012267 นางสาวป8ทมาวรรณ เฮียงฮะ
62053012268 นางสาวเกศวริน เหมือนโพธ์ิทอง
62053012269 นางสาวกฤศจรรพรรณสร แสงเพ็ชร�
62053012270 นางสาวอนุชตรา ทิพย�พิมพ�วงศ�
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62053012271 นางสาวกุลวดี ศิลปTสโมสร
62053012272 นางสาวธินีกาญจน� แซ�ต้ัง
62053012273 นายวาสุกรี จันทร�แจ�ม
62053012274 นางสาวนัฐชยา เหลืองบริสุทธ์ิ
62053012275 นายอํานวยวิทย� สําเภา
62053012276 นางสาวประภัสสร บุญเงิน
62053012277 นางสาวจันทรจิรา เพ็งจันทร�
62053012278 นายธีระวัฒน� ยะสูงเนิน
62053012279 นางสาวเจนจิรา สว�างดี
62053012280 นางสาวสุณิสา ไก�แก�ว
62053012281 นางสาวกมลวรรณ สุขโข
62053012282 นายชลัช พรมเทพ
62053012283 นางสาวศิรินทิพย� ประสงค�สุข
62053012284 นายนาถวัฒน� เนตรวงษ�
62053012285 นางสาวอริสรา ศรีคํา
62053012286 นางสาววิมลสิริ เลิศอร�าม
62053012287 นางสาวรุ�งรัศมี ดีเดชา
62053012288 นายรัชชานนท� บูรณ�เจริญ
62053012289 นายสิทธิกานต� จารุจิต
62053012290 นายธิติพันธ� ทองชูแสง
62053012291 นางสาวสุกัญญา บุตรทอง
62053012292 นางสาวทัศนีย� เอี่ยมอําพร
62053012293 นางสาวจุฑามาส สาระพันธ�
62053012294 นายภัทรพงศ� จันแปงเงิน
62053012295 นางสาววันทนี สิริโท
62053012296 นางดวงสมร ไชยศิริโชติ
62053012297 นางสาวชลิการณ� คําเข่ือน
62053012298 นางสาวนริศรา สอนสมบูรณ�
62053012299 นางสาวดมิสา ตรีรัตนพันธุ�
62053012300 นางสาววันวิสา ป8Vนนาค
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62053012301 นายบัณฑิต จอมแก�ว
62053012302 นางสาวน้ําฝน คงสิงห�
62053012303 ว�าที่ร�อยตรีนพรัตน� สามารถ
62053012304 นางสาวนันทิยา ชูดํา
62053012305 นางสาวรุ�งเรือง สรรเพชญณรงค�
62053012306 นางสาวอริสรา ขุนประดา
62053012307 นายณัฐวุฒิ จงจิตร
62053012308 นายสุวัฒน�ชัย ภูน้ําสี
62053012309 นางสาวศศิกานต� ปงคําเฟย
62053012310 นางสาวฤทัยฟQา โฉมรัมย�
62053012311 นางสาวสุทธิชา บรรเทา
62053012312 นายพีรยุทธ เขียวผ�อง
62053012313 นางสาววรดา แก�นเสา
62053012314 นางสาววธินันท� แก�วลอย
62053012315 นางสาวสวรส อิ่มสมัย
62053012316 นายนนทจิตร แซ�โซ�ง
62053012317 นางสาวรวิวรรณ กําจร
62053012318 นางสาวสุจิตรา ผาลี
62053012319 นางสาวธนษา ธนเดชะวัฒน�
62053012320 นายณัฐกิตต์ิ งานรุ�งเรือง
62053012321 นายฐิติวัฒน� จันขันสี
62053012322 นายทวีศักด์ิ ฟ8กประไพ
62053012323 นายศุภณัฐ ทิพยนุกูล
62053012324 นางสาวชลินดา ปลื้มใจ
62053012325 นายพิชชานันท� สร�อยสูงเนิน
62053012326 นายณฐกมล หงษ�จร
62053012327 นางสาวธรรม�ชนก นาคสกุล
62053012328 นางสาวแอมวดี เกตุสุวรรณ�
62053012329 นางสาวอังศุมาลี รกไพร
62053012330 นางสาวไพจิตร หล�าพรหม
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62053012331 นางสาวอารีรัตน� อุปจักร�
62053012332 นายอรรถพล ชูเมือง
62053012333 นางสาวณิชากรณ� พืชผักหวาน
62053012334 นางสาวชุติมา สุทธิบูรณ�
62053012335 นางสาวเดือนเพ็ญ สังขเวก
62053012336 นายยุทธนา เดชฉกรรจ�
62053012337 นางสาวชัญญาณุต บุญนาค
62053012338 นางสาวศิรินันท� นามไห
62053012339 นางสาวภราดา สุมานิก
62053012340 นางสาวนิลป8ทม� ใจดี
62053012341 นางสาวธิดารัตน� นุกูลกิจ
62053012342 นางสาวณีรนุช สิทธิกุล
62053012343 นางสาวจันทร�จิรา กลางหาญ
62053012344 นายชาญวิทย� โตพัฒนกุล
62053012345 นางสาวสุวิตตา สมฤทธ์ิ
62053012346 นางสาวสุภาภรณ� สํารวมจิต
62053012347 นางสาวนิตยา เห็นครบทั่ว
62053012348 นางสาวภารดา ทรัพย�สุริต
62053012349 นางวารุณี เย็นฉํ่า
62053012350 นางสาวกัญญาภัค ปริญญาพรหม
62053012351 นางสาวศุภิสรา ชณาชล
62053012352 นายชานนท� แขนสูงเนิน
62053012353 นางสาวปุณยนุช ดํานงค�
62053012354 นางสาวพนิดา ชูวิทยากุล
62053012355 นางสุดา ปราณี
62053012356 นางสาวอรพิมล ทรัพย�เจริญ
62053012357 นางสาวธัญธรณ� พัทธเสน
62053012358 นางสาวนลพรรณ ศิริจางคพัฒนา
62053012359 นางสาววิชยาพร เครื่องพนัด
62053012360 นางสาวสุดาดวง อินรัสพงค�
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62053012361 นางสาวกัญศรัศม� ประเสริฐผล
62053012362 นางสาวปาจรีย� สมร
62053012363 นางสาวจิราภรณ� เนื้อศรี
62053012364 นางสาวพรชนัน เพชรล�อง
62053012365 นางสาวชลธิชา อิ่มผล
62053012366 นายกิตติชัย หงษ�ทอง
62053012367 นางสาวพิรยา คําป8น
62053012368 นายภาณุเดช พรหมเมศร�
62053012369 นางสาวจิรัมพร อินทร�อุดม
62053012370 นางสาวพรนภา อรรคนิมาตย�
62053012371 นายอรรฆเดช แสงศิริ
62053012372 นางสาวฐนิตร�ฐา เดชสุวรรณ
62053012373 นางสาวกนกวรรณ เนื่องจํานงค�
62053012374 นางสาวเพียงดาว วงษ�ศรีเพ็ง
62053012375 นายประพุทธ์ิ วงเวียน
62053012376 นางสาวสุกัญญา ขวัญม่ิง
62053012377 นางสาวศศิพิมพ� จงสุขวรากุล
62053012378 นางสาวนันท�นภัส ประสพจันทร�
62053012379 นางสาวอาทิมา แก�วมาลา
62053012380 นางสาวสุชัญญา เพชรวิสิทธ์ิ
62053012381 นางสาวธารทิพย� เนินหาด
62053012382 นายกําธร กําเนิดดี
62053012383 นางสาววิลาสินี หงษ�ทอง
62053012384 นางสาวศิริวรรณ เขียวสอาด
62053012385 นางสาวกชพรรณ กุกไชย
62053012386 นางสาวอลิสรา ขาวคม
62053012387 นางสาวทัตติยา คํามุงคุณ
62053012388 นางสาวมณฑิรา สังขนาค
62053012389 นางสาวอิสรีย� จินตาพิทักษ�
62053012390 นางสาวลัดดาวัลย� ท�าซุง
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62053012391 นายณัฐพล คัมภีพันธ�
62053012392 นางสาวจิราพรรณ กลั่นรักษา
62053012393 นางสาวจิราภรณ� มหานาม
62053012394 นางสาวปLยาพัชร จิตสว�าง
62053012395 นางสาวนิตยา ศรีสรรค�
62053012396 นางสาวภูริตา สายแก�ว
62053012397 นางสาวเปรมกมล อิ่มรัตน�
62053012398 นางสาวสกาวเดือน คงกลับ
62053012399 นายปฎิภาณ ศรีชัย
62053012400 นางสาวสุภาพร ใจงาม
62053012401 นายพิทวัส รัตนบริหาร
62053012402 นายขวัญชัย โรคน�อย
62053012403 นางสาวธารินี วัฒนกุลัง
62053012404 นางสาวนิตยวรรณ เพชรสังฆาต
62053012405 นางสาวจิราพร พานชะน�อย
62053012406 นางสาวจุไรรัตน� โพธิไชยแสน
62053012407 นางสาวทิพย�ธิดา จอมหงษ�
62053012408 นางสาวจุฬา พรหมแดง
62053012409 นางสาวปภัสสวรรณ พันธุ�เรือง
62053012410 นายณัฐวัตร ตรีกุล
62053012411 นางสาวณัฐกัญญา มหิษานนท�
62053012412 นางสาวกุลวินันท� สุขพิพัฒน�พร
62053012413 นายศุภชัย เอี่ยมวสันต�
62053012414 นางสาวอรวรรณ มัทจิตร�
62053012415 นางสาวอารียา ถิรโชคมงคล
62053012416 นางป8ญจมาภรณ� ผาติเสนะ
62053012417 นางสาวอริศรา ใหม�ชุ�ม
62053012418 นายธนพัฒน� สุขสม
62053012419 นางสาวดารัณ โล�ตระกูลทอง
62053012420 นายกันตพงศ� ดงแสง
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62053012421 นางสาววธัญญา ทาบรรหาญ
62053012422 นางสาวเทวิกา โพธ์ิยวง
62053012423 นางสาวรสิตา สหายา
62053012424 นางสาวศิริประภา หนองคําภา
62053012425 นางสาวฑิตยา เทียวประสงค�
62053012426 นางสาวญาณี มาตย�วังแสง
62053012427 นางเยาวลักษณ� น�อยราช
62053012428 นางสาวเบญจมาภรณ� สวัสดิวงศ�
62053012429 นางสาวเมธินี วิศวเจริญ
62053012430 นางสาวณัฎฐาพร อินทรวิรัตน�
62053012431 นางสาววราภรณ� โพธิจัก
62053012432 นางสาวศศิพัชร� ชมสน
62053012433 นางสาววิลาวัลย� หาญจันทร�
62053012434 นางสาวณิชากร บุญเทเวศร�
62053012435 นางสาวนาฏยา พิมพ�แสง
62053012436 นางสาวทับทิม เสนาพันธ�
62053012437 นางสาวสิริรัตน� แก�วเกิด
62053012438 นางสาวพัชณาภา พรมไทย
62053012439 นายปLยพัทธ� ตรังจิระเสถียร
62053012440 นายประสิทธ์ิ ชิณวงค�
62053012441 นางสาววิกานดา ม่ันต�อพงษ�
62053012442 นางสาวกอบกุล ทองคํา
62053012443 นางสาวสุธินันท� พรมศรี
62053012444 นางสาวศิริรัตน� หงษ�คํา
62053012445 นางสาวเฉิดเฉลิม แท�นนิล
62053012446 นางสาวปวีณา โพธ์ิย�อย
62053012447 นางนิตยา ประเสริฐสิทธ์ิ
62053012448 นายณัฐพันธ� ขุนฉนมฉํ่า
62053012449 นายคมกฤช ดีสมเจริญเดช
62053012450 นางสาวสุมินตรา พิมล
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62053012451 นางสาวณัฐกาญจน� ประกอบผล
62053012452 นางสาวศิริวรรณ นาลา
62053012453 นางสาวจีระพร เปQดทิพย�
62053012454 นางสาวนธินี บัวหม่ืนชล
62053012455 นายยุทธนา อุดทา
62053012456 นางสาวสุธาสินี บัวเพ็ง
62053012457 นางสาวนุชจรี เกตุแดง
62053012458 นางสาวอนตา สิงห�แก�ว
62053012459 นางสาวนิติกาญจน� ฝาเงิน
62053012460 นางสาวดุษฎี จงเจริญ
62053012461 นางสาวกาญจนา สงค�จันทร�
62053012462 นางสาวอภิญญา ห�อเพชร
62053012463 นายเฉลิมพงศ� ทะทา
62053012464 นางสาวพรรณทิวา เจริญอินทร�
62053012465 นางสาวแพรวนภา มานุจํา
62053012466 นางสาววาริสา จงเจริญ
62053012467 นายณัฐภัทร สุขสว�าง
62053012468 นางสาวพิชญา สุขเมือง
62053012469 นายวรวุฒศ� ใจบุญ
62053012470 นายพีรพัฒน� ไพรอนันต�
62053012471 นายสหรัฐ แก�วสุริยา
62053012472 นางสาวชลาลัย ขําวงค�
62053012473 นางสาวอภัสรา นิลพรมมา
62053012474 นางสาวเธียรกมล ศรฐิติการ
62053012475 นางสาวนันทิภัคค� พูนทวีธีรฤทธ์ิ
62053012476 นายนนทวัฒน� อัมพันศิริ
62053012477 นางสาวณัฐนิชา นิรอรัมย�
62053012478 นายณัฐวุฒิ ไทยทรง
62053012479 นางสาวอุทัยวรรณ พิลาดี
62053012480 นางสาวธมกร วงศ�ศรีชา
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62053012481 นางสาวกาญจนา วงศ�ชมภู
62053012482 นางสาวกนกลักษณ� อุ�นคําสวัสด์ิกุล
62053012483 นายเนติพงษ� มะลิวัลย�
62053012484 นางสาวชลธิชา แสวงสิทธ์ิ
62053012485 นายนคร สีแพงมน
62053012486 นางสาวจารุวรรณ แจ�มวงษ�
62053012487 นายพัทธพล เลิศวิลัย
62053012488 นางสาวปวีณา ไกรทอง
62053012489 นายกษมา สุทธิลักษณ�
62053012490 นายพีระวัฒน� นาวีรัตนวิทยา
62053012491 นางสาวสาวิตรี กอไธสง
62053012492 นางสาวธัญชนก พุทธเดชา
62053012493 นางสาวจันจิรา วรสาร
62053012494 นางสาวนับดรุณ ลอยพันธุ�รัตน�
62053012495 นางสาวณิชารีย� ปานช�วย
62053012496 นางสาวณิชานันท� ลี้วัฒนาถาวรกุล
62053012497 นางสาวปาริชาต มุสิทธ์ิมณี
62053012498 นางสาวพิมลนาฏ จันตGะสุรินทร�
62053012499 นางสาวศรัญญา อันละคร
62053012500 นางสาวอรวรรณ ไชยวงศ�
62053012501 นางสาวสุชัญญา สารทอง
62053012502 นายจิรศักด์ิ ปQานทอง
62053012503 นายธนากร ป8ญจาคะ
62053012504 นางสาวไอลดา คล�องกิจกล
62053012505 นายอานนท� เกาศล
62053012506 นายทรงวุฒิ แววสว�าง
62053012507 นางสาวนิศารัตน� สายทอง
62053012508 นางสาวนฤมาศ อินชนะ
62053012509 นายนัทธพล ศรีสวัสด์ิ
62053012510 นางสาวประภาภรณ� นาโควงค�
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62053012511 นางสาวศศิปภา พระสนชุ�ม
62053012512 นางสาวขวัญชนก ปะนะรัตน�
62053012513 นายชนะศึก ชูกลิ่น
62053012514 นางสาวอําพรรณ ดีเพ่ิม
62053012515 นางสาวกมลรัตน� เชี่ยวชาญไทตระกูล
62053012516 นายปกิด เกียรติประดับ
62053012517 นางสาวบุญธิดา จ�าพล
62053012518 นางสาวเกวลี เหลืองอ�อน
62053012519 นายพีรณัฐ ปานจินดา
62053012520 นางสาวอาทิตยา เรียงศักด์ิ
62053012521 นางสาววัชราภรณ� โพธ์ิศรีทอง
62053012522 นางสาวพัชธิยา นรังสิทธ์ิ
62053012523 นายอภิสิทธ์ิ สมุทรสาร
62053012524 นางสาวจิราพรรณ นพสมบูรณ�
62053012525 นางสาวสกุลทิพย� สมเด็ด
62053012526 นางสาวสุภาวดี หม่ืนชุมพล
62053012527 นายสุเมธ อุนทะยานนท�
62053012528 นายไชยวัฒน� ตอนสุข
62053012529 นางสาวพัชรินทร�ธร ส�องสว�าง
62053012530 นางสาวลลิตา มีสมบัติ
62053012531 นางสาวทิกา ลําจอง
62053012532 นายชวณัฐ ป8ญญาสิม
62053012533 นายสุป8ญญา คงกะพันธ�
62053012534 นายสุทธิพงษ� เพ่ิมพวก
62053012535 นางสาวพิมพ�มณี แคสันเทียะ
62053012536 นางสาวสุวรรณทนา นุชประมูล
62053012537 นางสาวเบญจวรรณ ขันรัฐบาล
62053012538 นางสาวดาวประกาย เหล�าพิลัย
62053012539 นายณัฐพงษ� รู�หลัก
62053012540 นางสาวเบญญาภา แก�วกัณฑา
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62053012541 นายวัชรพงศ� เทศไทยสง
62053012542 นางสาวจันทมณี โพธ์ิคํา
62053012543 นางสาวจิราภรณ� จันทร�อินทร�
62053012544 นางสาวลัดดาวัลย� วันประเวช
62053012545 นางสาวขวัญฤทัย โสมสัย
62053012546 นายเสถียร ทะส�วย
62053012547 นางสาวอริสา คุณอโหนด
62053012548 นางสาวธนพร โคตรพรม
62053012549 นางสาวยุพิน นาคะโนทด
62053012550 นางสาววนิดา ศรีกุล
62053012551 นางสาวฐิติรัตน� ย่ิงชล
62053012552 นางสาวศิริประภา ชมพูพันธ�
62053012553 นางสาวพิสิฐฉัตร ภู�รัตนโอภา
62053012554 นางสาวสุกรรณิการ� บุญอยู�
62053012555 นางสาวธนาวรรณ พ�นชั่ว
62053012556 นางสาวสิริภรณ� เกตุผดุง
62053012557 นางสาวทิพย�วรรณ ย้ิมจ่ัน
62053012558 นางสาวรุจิรา แซ�ฉ่ัว
62053012559 นางสาวพิมณิศา ตันติชุฬา
62053012560 นางสาวรัตนาวดี วิทยาอนุกูล
62053012561 นางสาววิภาดา ทานา
62053012562 นายธวัช เผื่อนถํ้าแก�ว
62053012563 นางสาวเบญจวรรณ� เจริญเลิศทรัพย�
62053012564 นางสาวกาญจนรัตน� มธุพจน�
62053012565 นางสาวเพชรลักษมณ� สุ�มมาตย�
62053012566 นายณัฐพล อุทาน
62053012567 นางสาวมณีวรรณ ชัยทรัพย�
62053012568 นางสาวนรีรัตน� สีเมือง
62053012569 นางสาวกมลภัทร บุตรพันธ�
62053012570 นายเจริญพงษ� ธรรมเจริญ
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62053012571 นางสาวมณิภา เก้ือหมาด
62053012572 นางสาววรางคณา เปลี่ยนสง�า
62053012573 นางสาวศิริวรรณ พุฒธาวัน
62053012574 นางสาวธนัชญา ไชยคันธา
62053012575 นางสาวฉัตรวดี วรรณวาศ
62053012576 นางสาวณัฏฐนิช สมานพรรค
62053012577 นางสาวจีรวรรณ รอดวิจิตร
62053012578 นางสาวพรชนก อยู�ดี
62053012579 นางสาวจุฑามาศ แซ�ลิ้ม
62053012580 นางสาวน�องขวัญ เขียมวัชระ
62053012581 นางสาวสายทิพย� ไชยชนะ
62053012582 นางสาวยัสมีน มะเตGะ
62053012583 นางสาวจารุวรรณ กันหอม
62053012584 นางสาวศิริพร เปลี่ยนประเสริฐ
62053012585 นายประสิทธ์ิ บัลลัง
62053012586 นางสาวสุทธิดา ซ�าอินทร�
62053012587 นางสาวสุชญา งามทรง
62053012588 นางสาวนิภาพร อินทวงษ�
62053012589 นางสาวชนิดา ทาอูฐ
62053012590 นางสาวสุกัญญา ระฮุง
62053012591 นายรุ�งณภา เดชาไชยแสง
62053012592 นางสาวพรรณกร นิลละออ
62053012593 นางสาวนิตยา ไชยคีนี
62053012594 นางสาวกนกพร เสริมสร�าง
62053012595 นางสาววนิดา จําปาทอง
62053012596 นางสาวกัญญาลักษณ� นาคสกุล
62053012597 นายยงยุทธ สุวรรณศิลปT
62053012598 นางสาวพัชรากร ภรธนสินสร
62053012599 นายอนันต� เงินลาด
62053012600 นางสาวกนกวรรณ ไชยช�อฟQา
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62053012601 นายปรัชญ�ชวกรษ� วิสุทธิพงศ�
62053012602 นางสาวอรนิชา อานามนารถ
62053012603 นางสาวสุวนันท� บุญมี
62053012604 นางสาวศิริพรรณ คัฒมาตย�
62053012605 นางสาวคันธมาทน� สินธุไพร
62053012606 นายสมพร ศิริวิทยรัตน�
62053012607 นายพสิษฐ� ไทยรินทร�
62053012608 นางสาวจิรภิญญา จตุรพรโอภากุล
62053012609 นางสาวสุธีรา ดวงเพ็ชร
62053012610 นางสาวดาววลี ตุ�ย
62053012611 นางสาวสุธิดา เมฆฉาย
62053012612 นางสาวกาญจนา ธรรมโชติ
62053012613 นางสาวปาลิดา พุทธา
62053012614 นางสาวอรวรรณ ภูชุม
62053012615 นายอรรถวิทย� วงศ�สิทธาจารย�
62053012616 นางสาวยุพเรศ ธนาภรณ�
62053012617 นางสาวสุภามาศ น�อยพันธ�
62053012618 นางสาวสริตา กตะศิลา
62053012619 นายวิศรุต นวรัตน�ดุสิต
62053012620 นางสาวธัญญาลักษณ� วงศ�อินทร�
62053012621 นางสาวประภาพร การุณยรัต
62053012622 นางสาววิมลสิริ โตหอมบุตร
62053012623 นางสาวนัทธมน วรสวาท
62053012624 นางสาวจีรพัฒน� กุลชลศิวัฒน�
62053012625 นายศรายุธ ประสพผล
62053012626 นางสาวแก�วตา รู�รักตน
62053012627 นางสาวศุภนิตา แสงแก�ว
62053012628 นายวรรธนะ เฮียงเสถียร
62053012629 นางสาวลลิตวดี ศรีเมือง
62053012630 นายณัฏชภูมิ โพธ์ิดี
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62053012631 นางสาวเสาวลักษณ� มามีสุข
62053012632 นางสาวสุดารัตน� อินทโชติ
62053012633 นายเหมภาส เทียนจวง
62053012634 นางสาวธัญมนภัทร� บุตรวัฒนเศรษฐ�
62053012635 นางสาวปLยะมาศ ทองจรูญ
62053012636 นางสาวสุจารี อาสายศ
62053012637 นางสาวขวัญชนก ทรัพย�ทวีผลบุญ
62053012638 นายจิณณวัตร รักเพ่ือน
62053012639 นายกมลพร วิริยะพงศ�
62053012640 นายย่ิงยง แสวงนาม
62053012641 นางสาวน้ําทิพย� ศุภชัยวัฒนา
62053012642 นางสาวเพชรรัตน� นุชประโคน
62053012643 นางสาวจิตติมา แสนม่ิง
62053012644 นางสาวอรปวีณ จันทร�ศรี
62053012645 นางสาวสุพัตรา ราษีกุล
62053012646 นางสาวนิศาชล สําเร็จผล
62053012647 ว�าที่ ร.ต.หญิงธิติวรรณ เหมพิทักษ�
62053012648 นายสุรวุฒิ ทองศรี
62053012649 นางสาวศุภรัตน� แสงสว�าง
62053012650 นางสาวหนึ่งพิไล บุญเหมาะ
62053012651 นางสาวสุภานัน นิลทรัพย�
62053012652 นางสาวขนิษฐา พุกมาก
62053012653 นายเสกสรรค� ชูเปรม
62053012654 นางสาวสุดาพร ครองชนม�
62053012655 นางสาวกันต�ฤทัย ไชโย
62053012656 นางสาวณัฐนันท� รามทิม
62053012657 นางสาวปวันรัตน� นาควิมล
62053012658 นางสาวเกศมณี ปานม่ิง
62053012659 นางสาวนรินทร โพธ์ิทอง
62053012660 นางศิราณี บรรฑูร
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62053012661 นางสาวสิริลักษณ� งามเสง่ียม
62053012662 นายศิวกร ไกรคุ�ม
62053012663 นางสาวกาญจนธัช สีภิรมย�
62053012664 นางสาวชณัณชิดา นานอก
62053012665 นางสาวสายรุ�ง อาวรณ�
62053012666 นางสาวนิภาดา พรมเกษา
62053012667 นางสาวสุพัตรา มงคล
62053012668 นายอโนชา บางจ่ัน
62053012669 นางสาวศรัญญา อร�ามศรี
62053012670 นางสาวรุ�งทิพย� เรืองศรีอรัญ
62053012671 นางสาวเกศรินทร� ผิวบัวคํา
62053012672 นางสาวจริยา บุตรสาร
62053012673 นางสาวสุธิดา พูลภักดี
62053012674 นางสาวอรยา แสงประทุม
62053012675 นางสาวอุทุมพร ศรีคงเพชร
62053012676 นายพีรพัฒน� กิจรัตนี
62053012677 นายณัฐพงษ� แซ�อึ้ง
62053012678 นางสาวสุดารัตน� พูลม�วง
62053012679 นางสาวศิริกัญญา หาญเกียรติกล�า
62053012680 นายพงศกร ผ�องภิญโญ
62053012681 นางสาวกนกวรรณ สุขชื่น
62053012682 นายอธิป ธนูศิลปT
62053012683 นายธัชพงศ� วิชกูล
62053012684 นางสาวอภิญญา จูมี
62053012685 นางสาวลลิตา น�วมทิม
62053012686 นางสาวณิชกานต� บุญเพ็ชร
62053012687 นายศักราช เสือหิน
62053012688 นางสาววรรณิดา สุรเดชาวุธ
62053012689 นางสาวอัญชลี สุทธิประภา
62053012690 นางสาวรุ�งนภา วงษ�แสน
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62053012691 นางสาวสุณัฐชา โบรานินทร�
62053012692 นายศิวกร พูลศรี
62053012693 นางสาวพรปวีณ� คมขําหนัก
62053012694 นายไตรภาค โตพ�วง
62053012695 นางสาวชนม�นิภา กุดหอม
62053012696 นางสาวสรินยา ไชยรัตน�
62053012697 นายวีรชิต ศิลาอาสน�
62053012698 นางสาวปภากร วงศ�รักษ�
62053012699 นางสาวธมลวรรณ บุญศรี
62053012700 นายสงกรานต� ปLZนทอง
62053012701 นางสาวโยษิตา หาญบาง
62053012702 นายสุกิจ ยะโกะ
62053012703 นางสาวชุติมา พรมราย
62053012704 นางสาวจิตรา ทิพย�รัตน�
62053012705 นางสาววิชุดา อินตGะปLงค�
62053012706 นางสาวภัทราพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
62053012707 นายณัฐวุฒิ แก�กล�า
62053012708 นางสาวศิรประภา มะนาวหวาน
62053012709 นายธนาธิป มีลาภ
62053012710 นางสาวพรรณิกา ไขประภาย
62053012711 นางสาวธิดารัตน� ประทุมตรี
62053012712 นางสาวชิติยา คล�อยกระโทก
62053012713 นายมาโนช มณฑา
62053012714 นางสาวสุขฤทัย แกล�วกล�า
62053012715 นางนฤมล ดุกสุขแก�ว
62053012716 นางสาวจิราภรณ� อินทไชย
62053012717 นางสาวสรัญญา คํางาม
62053012718 นายเสถียร สุนสนาม
62053012719 นายพีรณัฐ อภิพรกุล
62053012720 นางสาวสุธาทิพย� แสงสว�าง
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62053012721 นายณัฐพงศ� สุริยะฉาย
62053012722 นางสาวสุวนันท� บรรเทาวงษ�
62053012723 นายณัฐพล ดํารงศิริวุฒิ
62053012724 นางสาวพิชญา พุดผักแว�น
62053012725 นางสาวสุกัญญา สุทัดสัน
62053012726 นายวรธรรม ไล�ทอง
62053012727 นายปฏิพล แก�วกระจ�าง
62053012728 นายธีระศักด์ิ อุสาหะ
62053012729 จ�าอากาศเอกสัมฤทธ์ิ นะที
62053012730 นางสาวพลอยนภัส ชยุตพัทธนันท�
62053012731 นายไพฑูรย� ลุนหล�า
62053012732 นางสาวไขขวัญ อรัญเวทย�
62053012733 นางสาวอารยา แสนวันศรี
62053012734 นางกนกพร กวางทอง
62053012735 นางเกศแก�ว เหลือสุข
62053012736 นางสาวปองทิพ โกสิยะพันธ�
62053012737 นางทิพย�วดี ศรีวิราช
62053012738 นางสาวจุติพร เครือวัลย�
62053012739 นายเจียรยุทธ เจือทอง
62053012740 นางสาวเกศรินทร� เทวรัตน�
62053012741 นางสาวสุภาพร ศรีราพัฒน�
62053012742 นางสาวนฤมล เต็มบางงอน
62053012743 นางสาวธิดา โชตินวนนท�
62053012744 นางสาวสุพัตรา ปQอมศรี
62053012745 นางสาวอันธิกา กองธรรม
62053012746 นางพัฒนา จับสายทอง
62053012747 นายชยพล บรรจง
62053012748 นายธีรัช ดวงจิโน
62053012749 นางสาวณหทัย ป8ตนีกุล
62053012750 นางสาวอารีรัตน� หาดอ�าน
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62053012751 นางสาวแพรพรรณ จิลากาหงษ�
62053012752 นางสาวสุพนิดา ไทยเจีย
62053012753 นางสาวพรวรินทร� จิราภัทร�พิเชฐ
62053012754 นางสาวชุติมณฑน� ติกกะวี
62053012755 นายพฤษภาคม แสวงศรี
62053012756 นางสาวปวีณา สุทาบุญ
62053012757 นายพร�อมพงศ� วรรณาลัย
62053012758 นางสาวมาลัย ซุยชม
62053012759 นางสาวญาสุมินทร� โพธ์ิสอน
62053012760 นางสาวประภัสรา ปานกลาง
62053012761 นางสาวทิพวรรณ สุยะวงษ�
62053012762 นายกฤตพัศ นาสาร
62053012763 นางธนวันต� สระทองจิน
62053012764 นายชาย ศรีสัตยา
62053012765 นายโชคชัย ศิริตันตราภรณ�
62053012766 นางสาวธนาภรณ� วงษ�ธิดา
62053012767 นางสาวณัฐทิกานต� บุญฤกษ�
62053012768 นางสาวภูริตา สุวรรณศิล
62053012769 นางสาวกษพร ใหมอ�อน
62053012770 นางสาวเกตุสราภรณ� ม�วงแพร
62053012771 นายณัฐดนัย สถิตชัย
62053012772 นางสาวศิราพรรณ เดือนทองสุข
62053012773 นางสาวอนิสา แซ�ฉ่ัว
62053012774 นางสาวพรพรรณ เจริญป8ญญากิจ
62053012775 นางสาววัลลภา บุญพรม
62053012776 นางสาวสณิตชา กิจเมฆ
62053012777 นายจตุโชค มาคล�าย
62053012778 นายกิตติพงษ� บุญเรือง
62053012779 นางสาวศิริวรรณ พลสวัสด์ิ
62053012780 นางสาวอมรรัตน� ดวงใหญ�
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62053012781 นางสาวประไพพรรณ เจริญสุข
62053012782 นางสาวชลธิชา แสนสุข
62053012783 นางสาวมนัชญา เกตุสุทธิ
62053012784 นางสาววีนัสนันท� แก�วเก�าดวง
62053012785 นายยงยุทธ สุวรรณระ
62053012786 นางสาวอิ่มบุญ เนียมน�อย
62053012787 นางสาวตุลาพร นวลหงษ�
62053012788 นางสาวพณิตนันท� สินพรหมมา
62053012789 นางสาวนฤมล ละออแท�
62053012790 นายเอกราช พุทธรักษา
62053012791 นายประหยัด ม่ิงมูล
62053012792 นางอนัญญา สงวนพันธ�
62053012793 นายธนากร เกิดปฐม
62053012794 นายนันทภพ ใบยา
62053012795 นางสาวพิรุณรัศมี สมภักดี
62053012796 นายธนพรรษ สุวรรณอินทร�
62053012797 นายธีรนัย พันธ�เขียน
62053012798 นายธนกฤต สุขศรีนวล
62053012799 นางสาวลัดดา เฝQาทรัพย�
62053012800 นายรังสรรค� ดีไธสง
62053012801 นางสาวสกาวรัตน� ชัยวิเศษ
62053012802 นางสาวเพ็ญนภา กุลจารุอมร
62053012803 นายกฤษณะ วิกสิต
62053012804 นางสาวปาณิสรา จันทร�นาค
62053012805 นายณัฐพล ออละอ�อน
62053012806 นางสาวจงลักษณ� สะใบแพร
62053012807 นางสาวสุนิสา เหลียงตระกูล
62053012808 นางสาวธนวรรณ สุขนิพิฐพร
62053012809 นางสาวศุภลักษณ� แสงหิรัญ
62053012810 นางสาวสมพัตรสรณ� สุริย�
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62053012811 นายธีระพล ดีรังษี
62053012812 นางสาวอรพินธ� ทองเพ่ิม
62053012813 ว�าที่ ร.ต.หญิงเสาวภาคย� อ�วมสุข
62053012814 นายธนชัย กระจ�างฉาย
62053012815 นายศักดา สุดใจดี
62053012816 นางสาวป8ญชลิกา นิ่มนามา
62053012817 นายณัฐรัฐ เสมพิพัฒน�
62053012818 นายปรัชญา พรมสาร
62053012819 นางสาวอุไรวรรณ� แสนโคก
62053012820 นายณฐนน ชุมภูเทพ
62053012821 นางสาวชนาภา โมสืบแสน
62053012822 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา
62053012823 นางสาวสุรีรัตน� ราญไพร
62053012824 นางสาวจันทิมา พลชัด
62053012825 นางสาวประภัสสร ย้ิมฤทธ์ิ
62053012826 นายนันทพร อุทัยทอง
62053012827 นางสาวกานต�ชนก มลิพันธุ�
62053012828 นายทวีทรัพย� เพชรสุขสันต์ิ
62053012829 นางสาวพิมพ�นิภา ใจชุ�ม
62053012830 นางสาวมัตติกา นาโสก
62053012831 นางสาวธาราธาร เอมวัธนา
62053012832 นายภาคิน มณีแสง
62053012833 นายปวีนพล ชัยประภา
62053012834 นางสาวพัชรพร วงค�โท
62053012835 นางสาวจิราภรณ� ชัยวงค�
62053012836 นางสาวชลิตา นาคภู�
62053012837 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชรเปลี่ยน
62053012838 นางสาวสโรชา แสงภู�
62053012839 นางสาวภารดี ทองอยู�
62053012840 นางสาวกนกฤทัย ปทุมารักษ�
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62053012841 นางสาวบรรณสรณ� ขวัญชุม
62053012842 นางสาวจิรสุดา เมืองแก�ว
62053012843 นางสาวนราพรรณ เมนทอง
62053012844 นางสาวมิรันตี แก�วชาติ
62053012845 นายอรรณพ อรรณพ ณ อยุธยา
62053012846 นางสาวรุ�งลาวัลย� ศรีสุบัติ
62053012847 นางสาวสิริพรรณ ดาราพงษ�
62053012848 นางสาวดารณี กรกําแหง
62053012849 นางสาวรัชดาพร ย่ิวอ�อน
62053012850 นางสาวธมลพรรณ ศิลปไพราช
62053012851 นางสาวอรดี มงคลเลิศ
62053012852 นายไชยวัฒน� นุชโสภณ
62053012853 นางสาวจุฑามณี ศรีสุวรรณ
62053012854 นางสาวธนัชพร แซ�เอี้ยว
62053012855 นายบัญชา ลิลาจันทร�
62053012856 นายเพชร ม่ันเหม
62053012857 นางสาวอริษา อินสว�าง
62053012858 นายฐาปกรณ� สอนกางทิศ
62053012859 นางสาวสุนิสา ขุนไกรวงษ�
62053012860 นางสาวทัศพร การเกษม
62053012861 นางสาวศิริพร เกิดญาติ
62053012862 นายจักรพงศ� อินทร�กันทุม
62053012863 นางสาวประภัสสร จันดี
62053012864 นางสาวศรินณา ไทรโรจน�รุ�ง
62053012865 นางสาวพิชญ�สินี เดชพัฒนกุล
62053012866 นางสาวจุฑารัตน� แดงขํา
62053012867 นางสาวนุสรา แซ�เลี่ยง
62053012868 นายปรมินทร� ชัยบิล
62053012869 นายอธิพงศ� กอประเสริฐสุด
62053012870 นายเพ่ิมบุญ ต้ังศิริชูช�วย
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62053012871 นางสาวกนกพร ห�องสุคนธ�
62053012872 นางสาวศุทรา เบญจมาศ
62053012873 นางสาวปLยวรรณ ผมทอง
62053012874 นางสาวภัทรา อยู�ในธรรม
62053012875 นางสาวนาถอนงค� สนิทชน
62053012876 นางสาวบุษราคัม ชัชวาลชาญชนกิจ
62053012877 นางสาวชลธิชา วงษ�ศุข
62053012878 นางสาวณัชชาภรณ� ติชะพันธุ�
62053012879 นางสาวเมวิญา วงค�อาษา
62053012880 นางสาวจิตราพร พละศูนย�
62053012881 นางสาวทิพาวรรณ ประเชตุ
62053012882 นางสาวปาลิดา วิสัย
62053012883 นางสาวปLZนปLนัทธ� เนตรจักษ�
62053012884 นางสาวชลรดา มาคงกุล
62053012885 นายดุริยพล ทิวาลัย
62053012886 ว�าที่ร�อยตรีหญิงโชคทิณีย� สวัสด์ิศรี
62053012887 นายพัสกร อนันต�กฤตภาส
62053012888 นางสาวจิราวรรณ ก่ึงวงค�
62053012889 นางสาวภัทรวรินทร� ภูมิพรรคธาราดล
62053012890 นางสาวปรียานุช โสภา
62053012891 นางสาววัฒนาพร อุบลไพร
62053012892 นางสาวสวรรยา จันทร�แก�ว
62053012893 นางสาวลลิตา ภักดียา
62053012894 นายสันติ ปะโนรัมย�
62053012895 นางสาวอรสุธี ควรพฤกษ�
62053012896 นางสาวชนากานต� อรุณเจริญ
62053012897 นางสาวเกศรา จินดาธรรม
62053012898 นางสาวกนกพร ยอดแก�ว
62053012899 นางสาวอภิญญา สีมาบุตร
62053012900 นางสาวกาญจนา ลินจง
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62053012901 นางสาววรรณิศา ฤาชัย
62053012902 นายธนาธิป เนียมทอง
62053012903 นางสาวนัสเราะห� กาซา
62053012904 นางสาวจินตนา สมพันแพ
62053012905 นางสาวประภาพร ประสานพันธ�
62053012906 นายเศรษฐศิษฏ� สกุลนอก
62053012907 นางสาวศิริภา ปQอมบุบผา
62053012908 นายอภิวัฒน� ประทุมวัน
62053012909 นางสุภารัตน� แสงปาน
62053012910 นางสาวจารุณี ขวัญกิจไพศาล
62053012911 นายสันติสุข นาครักษ�
62053012912 นางสาวจินดานุช มะลิวัลย�
62053012913 นางสาวจันทร�จิรา ธนะต้ือ
62053012914 นางสาวนัยนา สีสุข
62053012915 นางสาวขวัญฤทัย หงษ�สูง
62053012916 นางสาวณัฐวดี จันทะคูณ
62053012917 นางสาวยุพา เพ็งสา
62053012918 นางสาวโสภาพรรณวดี วิชัยดิษฐ
62053012919 นายเกียรติภูมิ นามวิเศษ
62053012920 นางสาวณัฐนันท� ศรีบุญเรือง
62053012921 นางสาวโยทะกา ชรินทร�
62053012922 นายชุติเดช ห�มสิงห�
62053012923 นายภาสกร ธรรมลังกา
62053012924 นางสาวธนัชภัค อาภาขจร
62053012925 นางสาวเรืองระวี กันทะวัง
62053012926 นางสาวจุรีรัตน� กันลา
62053012927 นางสาวเพ็ญแข ป8ญญาบุตร
62053012928 นายกิตติศักด์ิ บุญช�วย
62053012929 นายธนพล เขียวชะอุ�ม
62053012930 นางสาวพิชญาภา โลนันท�
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62053012931 นางสาวชลิตตา ตาลจินดา
62053012932 นางสาวรัตติยาภรณ� มากเกิด
62053012933 นางสาวณัชฌา ดวงชื่น
62053012934 นายณัฐพนธ� นุ�มศรี
62053012935 นางสาวกมลชนก ยอดรัก
62053012936 นางสาวเสาวลักษณ� อุตรชน
62053012937 นายมนตรี เขาทอง
62053012938 นางสาวปริยา คุ�มรักษา
62053012939 นางสาวอลิษา ศิริสุข
62053012940 นางสาววนิดา ดาพา
62053012941 นายเอเซีย การสมเจตน�
62053012942 นางสาวยลธิดา แก�วป8ญญา
62053012943 นางสาวจารุวรรณ บูรณสมภพ
62053012944 นายสุชัจจ� วรรณรัตน�
62053012945 นางสาวอบเงิน ตรางา
62053012946 นายทีรทัศน� อยู�เจริญ
62053012947 นางสาวอริศรา แผงพันธ�
62053012948 นายปรุฬห�ฤทธ์ิ จตุพรพิศุทธ์ิ
62053012949 นายชโยธร มาคะดิลก
62053012950 นายโยธิน เสาหงษ�
62053012951 นางสาวตารกา สุขแก�ว
62053012952 นางสาวสุธาสินี ปLZนประดับ
62053012953 นางสาวเกษราภรณ� มุลตรีบุตร
62053012954 นางสาวกวินนาฎ งามสมชน
62053012955 นายณิชพน ศิวิ
62053012956 นางสาวน้ําฝน ปวงโพธา
62053012957 นายณัฐพล ศรีระษา
62053012958 นางสาวไอลดา จันทร�เงิน
62053012959 นางสาวชวนันท� โชติกะพุกกณะ
62053012960 นายโกวิทย� ศรีสุวรรณ
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62053012961 นางสาวจิรัฏฐ� ศรีกลัด
62053012962 นายเสฎฐวุฒิ เครือจันตGะ
62053012963 นางสาวศิวพร วงศ�ทา
62053012964 นายสิทธิชัย เครือวิเศษ
62053012965 นายกิตติพงศ� เอมจัด
62053012966 นางสาวพลอยไพลิน อู�เงิน
62053012967 นายวัชรพงษ� แก�วมณี
62053012968 นายณัฐวัตร วันทอง
62053012969 นางสาวรัชรินทร� ธนานุตยกุล
62053012970 นายอานนท� แดงวงค�
62053012971 นางสาวมลฤทัย พงษ�เกษม
62053012972 นางสาวฑิพย�ฌญา ทวีทรัพย�
62053012973 นายธนวันต� สุดเอียด
62053012974 นางสาวณิชากร ปทุมวัน
62053012975 นางสาววนิดา สารสุข
62053012976 นางสาวเมธาวี ดีปQองไฟ
62053012977 นายฉัตรนรินทร� อายุยืน
62053012978 นางสาวสุริวิภา สุขเฉลิม
62053012979 นายชัคริน สินธู
62053012980 นายพัฒนันท� จุ�นสุข
62053012981 นายธนภณ นรสิงห�
62053012982 นางสาวชุติกาญจน� จิรตระกูลพรหม
62053012983 นางสาววรัตยากรณ� จันทสิทธ์ิ
62053012984 นางสาวภัทรวดี วันชูพริ้ง
62053012985 นายกวีวัฒน� อินสอน
62053012986 นางสาววราลี คําเหลือ
62053012987 นางสาวเยาวภาพรรณ เอี่ยมทอง
62053012988 นางสาวนฤมล ละอองศรี
62053012989 นางสาวธันย�วรัชญ� พัฒนประเสริฐ
62053012990 นายทศพร ชูฤทธ์ิ
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62053012991 นางสาวภัทรียา ทิมทอง
62053012992 นางสาวณัฐนันท� ฤทธ์ิสําเร็จ
62053012993 นางสาวประกายดาว สินหนัง
62053012994 นางสาวกัญญารัตน� สละ
62053012995 นางสาวขวัญตา เบ็ญจะขันธ�
62053012996 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ชุติวาสนาสกุล
62053012997 นายครองราชย� เลี่ยนกัตวา
62053012998 นางสาวอธิชา นิลเนียม
62053012999 นางสาวปาณิสรา ชาวเวียง
62053013000 นางสาวทิพย�วรรณ แพงเพชร
62053013001 นางสาวพิชยา ประสงค�สุข
62053013002 นางสาวจารุวรรณ กิจติผัด
62053013003 นางสาวหงส�ลดา เห�งสีปQอง
62053013004 นางสาวกนกอร อิ่มอ�อน
62053013005 นางสาวพิมพิลา ศรีระบาย
62053013006 นางสาวกาญจนา บุษบงค�
62053013007 นายวีระพงษ� พิลา
62053013008 นายไพศาล มงคล
62053013009 นางสาวพลอยไพลิน โพธิหล�า
62053013010 นางสาวสาลิณี ฤทธิรอน
62053013011 นางสาวป8ญญรส ศรีสังข�
62053013012 นางสาวจาธิตา สุกใส
62053013013 นายทวีป คํามาตย�
62053013014 นางสาวปาวีณา นวลจันทร�
62053013015 นางสาวเนติมา วงษ�เกตุ
62053013016 นางสาวสุธาสินี ประคํา
62053013017 นายชาคร สิงหมงคล
62053013018 นางสาวธัญลักษณ� สดุดี
62053013019 นางสาวป8ทมา คุ�มศรี
62053013020 นางสาวบุรินทร� พงศ�เศรษฐศิริ
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62053013021 นายสิรวิชญ� คงนุ�ย
62053013022 นางสาวฉัตรฤทัย เบ็ญจวรรณ
62053013023 นางนันทิยา สงวนไว�
62053013024 นายสุภชัย โพธิ
62053013025 นายณัฐวุฒิ ทองไวย�
62053013026 นางสาวกัลชฎาพร บุญวิโรจน�
62053013027 นายธนพัทธ� ทองชั้น
62053013028 นางสาวจันจิรา มะยมทอง
62053013029 นางสาวพิชชาอร ฟ8กเขียว
62053013030 นางสาวประภัสสร ล�นล้ํา
62053013031 นางสาวพิมพ�ชนก อินปาว
62053013032 นายอนุพงษ� เพียรมาก
62053013033 นายโชติโชติ ธรรมโลกาพิทักษ�
62053013034 นางสาวเมษา ขีดวัน
62053013035 นางสาวสุกัญญา โมเล็ก
62053013036 นายรัชชานนท� ใบบัว
62053013037 นางสาวอาทิตยา ศรีบุญโรจน�
62053013038 นางสาวพัชรพร เพ็ชร�ปQอม
62053013039 นางสาวนิตยา บุญมี
62053013040 นายพลจีรัณภัทร� ฝ^ายสัจจา
62053013041 นายกชกร อภิวาท
62053013042 นางสาวศิริลักษณ� โตมาปา
62053013043 นายภาวินท� มีประวัติ
62053013044 นางสาวพรรษา นิงคะลี
62053013045 นางสาวสุภัทรตา สวนสุวรรณ�
62053013046 นางสาววรีภรณ� ทองประสาท
62053013047 นางสาววารี สุวรรณสว�าง
62053013048 นายไพโรจน� มีศิริ
62053013049 นางสาวกัลย�ฐิตา มิลินทานุช
62053013050 นางสาวเพ็ญพิมล ถมประเสริฐ
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62053013051 นายสมชาย บังเมฆ
62053013052 นางสาวนันทนา อินทรักษา
62053013053 นางสาวนิศาชล ภักดี
62053013054 นางสาววิลาสินี จันทร�สุภา
62053013055 นายคุณานนต� ชื่นเงิน
62053013056 นางสาวระลินธร เอมสถิตย�
62053013057 นายธีรภัทร� ศาสนัส
62053013058 นางสาวธีร�จุฑา นินายชอบ
62053013059 นางสาวสุฑาศิณี ราชวงษา
62053013060 นางสาววรินทิพย� ศรีแก�ว
62053013061 นางสาวดวงพร นิลน้ําเพ็ชร
62053013062 นางสาวศิริกาญจน� ราชวงศ�
62053013063 นางสาวจุฑาพร สุภาพโรจน�
62053013064 นายปLยพงษ� ทิพย�เกิด
62053013065 นางสาวสุนารัฐ อยู�ญาติมาก
62053013066 นางสาวนันทิยา ทองชัย
62053013067 นางสาวสุดาพร อนันถาวร
62053013068 นางสาวรัตนาพร ศรีสมศักด์ิ
62053013069 นางสาวอัยชะห� บินแวยะโกGะ
62053013070 นางสาวณัฏฐ�ชญา วังคะฮาด
62053013071 นางสาวสุมินตรา สืบหงษ�
62053013072 นางสาวแพรพรรณ ด�านส�งเสบียง
62053013073 นางสาวนภาพร กาดนอก
62053013074 นางสาวนรินทร สมัครแก�ว
62053013075 นางสาวนิตยา คุณสิม
62053013076 นายวีรวัฒน� งับแสนสา
62053013077 นายศุภรา กลีบโกมุท
62053013078 นางสาวบุหงา อุบลหอม
62053013079 นางสาวกมลทิพย� ปLZนมณี
62053013080 นางสาวสุธาทิพย� สวัสดี
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62053013081 นางสาวพิจิตรา นิลสนิท
62053013082 นางสาวชลธิชา เชื้อวงค�
62053013083 นายประณต ชัยลิ้นฟQา
62053013084 นางสาวอธิชา วารินสุพรรณ
62053013085 นางสาวชนนิกานต� นวลแสง
62053013086 นางสาวฤทัยลักษณ� ชลวิริยะกุล
62053013087 นางสาวจารุวรรณ ศรีแก�ว
62053013088 นางสาวเปมิกา อินทร�อักษร
62053013089 นางสาวนุจรี โลหะทัด
62053013090 นางสาวชลธิชา จีนแสร�
62053013091 นางสาวอรชุมา กุลลิมา
62053013092 นางสาวมนพัทธ� สัจจาสัย
62053013093 นางสาวยุพา บุญทา
62053013094 นายวิชชุ นาคเอี่ยม
62053013095 นางสาวอัญชิสา เกตุทอง
62053013096 นายชาคริต รัตนโชติ
62053013097 นางสาวปภัสรา ขุมทรัพย�
62053013098 นายธนิต สิทธิคง
62053013099 นางสาวนัฐวัลย� เกตุแก�ว
62053013100 นางสาวชิดชนก ไชยชิต
62053013101 นางสาวน้ําฝน เจริญวัฒน�
62053013102 นางสาวสิริโสภา ตระกูลกู�เกียรติ
62053013103 นางสาวสไบแพร เอี่ยมอําไพ
62053013104 นายเอกราช บุตรพรหม
62053013105 นางสาวฐิติมา อัครชาติ
62053013106 นายสุริยา ตานะเศรษฐ
62053013107 นางสาวจินตนา สุภัคชนะกุล
62053013108 นางสาวชณัฐฎา ใยบัว
62053013109 นางสาวฉัตรวิมล เต�าทอง
62053013110 นายศศกร ขันเชียง
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62053013111 นางสาวโชติกา กาญจนเกยูร
62053013112 นางสาวศรัญญา ชาญฉัตร
62053013113 นางสาวธารารัตน� คําเดชศักด์ิ
62053013114 นายพัชรพงษ� ธาระณะ
62053013115 นายฐิติพงศ� นุ�มนิ่ม
62053013116 นางสาวบุปผชาติ ท�วมทอง
62053013117 นางสาวอภิชญา เมฆฉาย
62053013118 นางสาวนวรัตน� รอดศรีนาค
62053013119 นางสาวทัสมา แสงเปล�ง
62053013120 นางสาวโศจิรัตน� นามวิชา
62053013121 นางสาวกาญจนา แพทย�อ�อ
62053013122 นางสาวชมพูนุช ไทรเล็กทิม
62053013123 นางสาวทิพาวรรณ ทับทิม
62053013124 นายนฤดล ชนะลี
62053013125 นางสาวสุณิษา ใบเนียม
62053013126 นายอธิวัฒน� แสนบุตร
62053013127 นางสาวนลิศรา เกตุทองหลาง
62053013128 นางสาวรัตติญา ขจรเวคิน
62053013129 นางสาวชนกานต� นิธิจิรวัฒน�
62053013130 นายวรากร หิรัญรักษ�
62053013131 นายอัธพร พิณเสนาะ
62053013132 นายเดชาธร ปสุตาพงศ�
62053013133 นางวิพา วจีชื่นชุติกุล
62053013134 นางสาวชุติรัตน� จินตรักษ�
62053013135 นายอนิรุทธ� อาจสําอางค�
62053013136 นางสาวศรัญญา ต้ังม่ัน
62053013137 นางสาวนภาพร มะโนน�อม
62053013138 นายสิทธิชัย หลีกพาล
62053013139 นางสาวนงไฉน รัตนภักดี
62053013140 นางสาววิลาสินี วงษ�ภูงา
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62053013141 นางสาวสุธินันท� ตัณฑวณิช
62053013142 นางสาวมะลิ เสาเก้ียง
62053013143 นางสาวจันทรา หลานหมีน
62053013144 นางสาวมุขรินทร� ปLZนเกตุ
62053013145 นางสาวขวัญภิรมย� นกเทศ
62053013146 นางสาวสุภัสสร สุ�มต๊ิบ
62053013147 นางสาวรัตร�ณาภร ต�อโชติ
62053013148 นางสาววาสนา ดอกไม�
62053013149 นางสาวกานติมา สุคําตา
62053013150 นางสาวทวิพร ดีเลิศ
62053013151 นายชญานนท� จันดี
62053013152 ร.ต.หญิงพัชรี จันเทวี
62053013153 นางสาวสุดารัตน� พันธเสน
62053013154 นายอรรถชัย ดอนเช�า
62053013155 นางสาวกมลลักษณ� ลมอ�อน
62053013156 นางสาวจริยา มณีฉาย
62053013157 นางสาวสุภัสรา หมวดมงคล
62053013158 นายก�องระวี กลิ่นนิล
62053013159 นางสาวจันจิรา วงศ�คช
62053013160 นายกวิน เชื้อกลาง
62053013161 นางสาวกนกภรณ� จันทร�ฉาย
62053013162 นางสาวนัตถนันท� อุปถัมภ�
62053013163 นางสาวจารุณัฐ สิ้นทุกข�
62053013164 นางสาวทักษพร ตGะวงค�
62053013165 นางสาวทิวารัตน� ตันโสภณ
62053013166 นางสาวปLZนสุดา หยกอาภาสิริ
62053013167 นางสาวนิษารัตน� เพ็ชรเอี่ยม
62053013168 นายณัฐพล คล�ายคลึง
62053013169 นางสาวมัสลิน พิกุลหอม
62053013170 นางสาวพิศมัย บุญเพ็ง
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62053013171 นางสาวจิตรฤดี ศรีพลลา
62053013172 นางสาวมิรันตี จัดนอก
62053013173 นางสาวอมรรัตน� นุดสมบัติ
62053013174 นายธัญเทพ นะตาปา
62053013175 นางสาวแพรวพรรณ ศรีดี
62053013176 นางสาวสุลักษณา ตาน�อย
62053013177 นายอัศวิน ศิลปอาชา
62053013178 นายเฉลิมชัย เตชะเพ่ิมผล
62053013179 นางสาวกมลพัชร อยู�เจริญ
62053013180 นางสาวณัฐกานต� ถ่ินมุกดา
62053013181 นางสาวพรกมล ศรีวิสุทธ์ิ
62053013182 นางสาวสถาพร กีรต์ิพนาดร
62053013183 นางสาวศิริภา ฤกษ�งาม
62053013184 นายชัยลักษณ สุดใจรัก
62053013185 นางสาวปริชชญาภา เสนวงษ�
62053013186 นายวีรศักด์ิ พอคํ้า
62053013187 นางสาวสุภาพร น้ําแก�ว
62053013188 นางสาวป8ฐยาวัต คงเจริญ
62053013189 นางสาวอรัญญา สีเนียม
62053013190 นางสาวชูใจ ชัยเจริญกุล
62053013191 นางสาวพรพิมล จงจิตร
62053013192 นางสาวหนึ่งฤทัย สมระกาศ
62053013193 นางสาวสุทธิดา ปLดตะ
62053013194 นางสาวสมหญิง กูลนรา
62053013195 นางสาวปLZนมนัส สวัสดี
62053013196 นายศุภสิทธ์ิ พราหมโณ
62053013197 นางสาวณพัทธ�ชนก ศิริสร�างสุข
62053013198 นางสาวสุนิสา งาสาร
62053013199 นางสาวสริตา สีนิล
62053013200 นางสาวธัญญลักษณ� พรมมา
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62053013201 นายพงศ�ศิริ ขุโนภาส
62053013202 นางสาววฤณดา แก�วบัวดี
62053013203 นางสาวพิณรัตน� บัณฑิต
62053013204 นายธนกฤต ศุภเอกฉันท�
62053013205 นางสาวชญานิษฐ� รอดประเสริฐ
62053013206 นางสาวมนัญชยา วงศ�สุวรรณ
62053013207 นางสาวสุวิมล ยอดทรัพย�
62053013208 นางสาวปรียาภรณ� มีสุข
62053013209 นางสาววาสนา บุญนํา
62053013210 นางสาวกฤษติกา สิงห�สังข�
62053013211 นางสาวพรเพียงดาว แปงใจ
62053013212 นางสาววรรณนิภา อุมา
62053013213 นายพงษ�ศักด์ิ วงศ�แดง
62053013214 นางสาวศิริกุล เผยฉวี
62053013215 นางสาวอัญฌลิตตา บุญด�วง
62053013216 นางสาวปณิชา บุญพรมงคล
62053013217 นางสาวดวงใจ คงซิเหร�
62053013218 นางสาววันวิสาข� บุตรแสน
62053013219 นางสาวธาราทิพย� ป8ญญาจา
62053013220 นายกฤษตินันท� อัตถาหาญ
62053013221 นางสาวอรณิชา ผาสุข
62053013222 นางสาวฐิรชญา ญาหน�อย
62053013223 นางสาวตติยา เจริญสุข
62053013224 นางสาวกรณิการ� ธะนะวงศ�
62053013225 นายอัครินทร� สุโชคธนาเศรษฐ�
62053013226 นายชัยสิทธ์ิ พวยอ�วน
62053013227 นายศุภฤกษ� ชิงดวง
62053013228 นางสาวพัทธนันท� บุญส�ง
62053013229 นางสาวปริฉัตร ศรีสุริยมาตร
62053013230 นายนพอนันต� ทวีชาติเรืองกูล
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62053013231 นางสาวจิราภรณ� เฒ�าสีสุราช
62053013232 นางสาวสิริลดา พุ�มงาม
62053013233 นางสาวชฎาภรณ� ประเชษฐา
62053013234 นางสาวจิตตราภรณ� ทองมาก
62053013235 นางสาวอาริสา สมพาน
62053013236 นายกรีฑา แก�วประดิษฐ�
62053013237 นายอัมรัน สาลี
62053013238 นางสาวฟQารุ�ง วัฒนพันธ�
62053013239 นายธนะดิษฐ สังข�ทอง
62053013240 นางสาวเสาวลักษณ� สอาดรัตน�
62053013241 นายวัชรพงษ� หมวดศรี
62053013242 นางสาวศิรินภา ถ่ินทวี
62053013243 นายจีรพัฒน� สายสินธุ�
62053013244 นางสาวปLยะนนท� สว�างเดือน
62053013245 นายป8ญญา บุญร�วม
62053013246 นางสาวอธิชา พรหมยก
62053013247 นางสาววชิราภรณ� เกลี้ยงคง
62053013248 นางสาวจิราภรณ� รัตนบุรี
62053013249 นายณัฐวุฒิ พรหมวงศา
62053013250 นายชัยยา เก้ือทาน
62053013251 นายสมศักด์ิ คุณสุข
62053013252 นางสาวระวิวรรณ ปลัดศรี
62053013253 นางสาวนาฎยา ธิโกษี
62053013254 นายปLยพล เหมือนคํา
62053013255 นางสาวเกศริน แกล�วกล�า
62053013256 นางสาวพีรนันท� มุสิกรัตน�
62053013257 นางสาวนันทิยา จิตต�ไพบูลย�
62053013258 นางสาวพนิดา ศรีไสวการะเกด
62053013259 นางสาวน้ําผึ้ง ทวีโชคสิริกุล
62053013260 นางสาวรัชนีวรรณ แสงน�อย
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62053013261 นายภาณุ ชลสีมัธยา
62053013262 นายณัฐวุฒิ รัตนคุณ
62053013263 นางสาวสุชานันท� วุฒิภาพ
62053013264 นางสาวภานุรัตน� ศรียา
62053013265 นางสาววรันญาภรณ� มาหาญ
62053013266 นางสาวดวงชมพร สุขศิริ
62053013267 นางสาวพันธิสา บุญประเสริฐ
62053013268 นางสาวอภิสรา ศศิสนธ์ิ
62053013269 นางสาวดวงเนตร ชนะกิจ
62053013270 นางสาวสุทิน แสงอาทิตย�
62053013271 นางสาวศิริกัญญา คําพาที
62053013272 นางสาววราภรณ� แสงเทศ
62053013273 นางสาวพลอยลลินณ� รินทร�คํา
62053013274 นางสาวนัทชิยาพร จันทร�เต็ม
62053013275 นายธงเทพ สรรธนสมบัติ
62053013276 นางสาวกมลวรรณ เสาประทาน
62053013277 นางสาวสายรุ�ง จันทร�อินทร�
62053013278 นางสาวสุวิมล แย�มสิน
62053013279 นางสาวจีระภา พรมนะรา
62053013280 นางสาวรัตนา พรมชาติ
62053013281 นางสาวธัญญากานต� โมลี
62053013282 นายสถาพร พร�อมผล
62053013283 นางสาวนันท�นภัส รัตนพงศ�ทอง
62053013284 นางสาวพนิตพร ปLยะมาดา
62053013285 นางรักษ�หทัยรัตน� เมทนีกรชัย
62053013286 นางสาวรจนา เหง�าละคร
62053013287 นางสาวสิริวิมล แก�วกัลยา
62053013288 นางสาวดารุณี มะหะหมัด
62053013289 นางสาวสาวิตรี คํามูลเอ�ย
62053013290 นายธนภัทร อัมพะเศวต
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62053013291 นางสาวลริตา พาดี
62053013292 นางสาวกนกนาฏ ตุนก
62053013293 นายกฤตพล มาตย�วังแสง
62053013294 นางสาวกรรณิการ� เอี่ยมศรี
62053013295 นายจีรศักด์ิ เลาหะไพบูลย�
62053013296 นางสาวสุดารัตน� งามยางหวาย
62053013297 นางสาวสุพัชนีย� วิชิต
62053013298 นายมานะ นรดี
62053013299 นายชนสรณ� ศิริวัฒนะกูล
62053013300 นางสาววันทนี ระดาบุตร
62053013301 นางธัญรดา ตุ�นภา
62053013302 นางสาวฤทัยรัตน� คํามูลมาตย�
62053013303 นายรณกร กลิ่นสวรรค�
62053013304 นางสุกานดา มลิแย�ม
62053013305 นางสาวฐิติมา สอนคําหาร
62053013306 นางสาวพรชุตา ศรีสุข
62053013307 นางสาวยมุนา อดิศัยสกุลชัย
62053013308 นายมานพ พารา
62053013309 นายอนุกูล ศรีสงคราม
62053013310 นางสาวประภัทสร ฉายาวาศ
62053013311 นางสาวชนนิกานต� เจริญรัตน�
62053013312 นางสาวปฐมาภรณ� ชลสัมฤทธ์ิวงศ�
62053013313 นางสาวสุชัญญ�ญา สาบคํา
62053013314 นางสาวปาริชาติ อาวุธ
62053013315 ว�าที่ร�อยตรีธนกร เขาใหญ�
62053013316 นายทรงชัย อุนันชัย
62053013317 นางสาวศศิวรรณ เอี่ยมจ่ันพวง
62053013318 นางสาววีรกานต� แสงจ�า
62053013319 นางสาวธัญญ�ชยา นาดี
62053013320 นางสาวมัสตูรอ ตอฮา
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62053013321 นายธนาพงษ� เนินหาด
62053013322 นายอภิลักษณ� เจือจันทร�
62053013323 นางสาวสุภาวดี บับภาร
62053013324 นางสาวกมลฉัตร อ�องมะลิ
62053013325 นายพงษ�อํามาตย� บัวไชยา
62053013326 นางสาวอังคณา เจริญเนตร
62053013327 นางสาวอโนชา เจตนเสน
62053013328 นางสาวชาลินี ธิธรรมมา
62053013329 นางสาวมริสา เฟYZองเมธี
62053013330 นางสาวเพ็ญนภา รวิยะวงศ�
62053013331 นางสาวดารารัตน� ยังยืนยง
62053013332 นางสาวศศิวรรณ สร�อยอากาศ
62053013333 นายธัชภูมิ จําเนียร
62053013334 นางสาวนฤมล จินดามณีศรี
62053013335 นายกันตเมศฐ� ผลทิพย�โตกุล
62053013336 นางสาวฐิติมา ตุลาทอง
62053013337 นางสาวศารัตน� ทองยืน
62053013338 นางสาววรพรรณ วัชราสิน
62053013339 นางสาวอนงค� เหล�าขาล
62053013340 นางสาวอารีรัตน� สงการ�พิพัฒน�
62053013341 นางสาวปวีณ�ธิดา คําแสง
62053013342 นางสาวธวัลรัตน� โกมล
62053013343 นายณัฐภัทร โปธาวิชัย
62053013344 นางสาวธีรดา จันทร
62053013345 นายอนุชิต รวยศิริ
62053013346 นายชาตรี ทองศิริชัย
62053013347 นายศักด์ิดา บุญก�อน
62053013348 นางสาวสุชาวลี บุตรดี
62053013349 นายพรชัย ผึ่งผาย
62053013350 นางสาววนิดา เอี่ยมสอาด
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62053013351 นางสาวสุชาดา สมุทรคชรินทร�
62053013352 นายธนพงศ วรสีหะ
62053013353 นางสาวจริยา ก้ัววิจารย�
62053013354 นางสาวสุณิสา หมอกชัย
62053013355 นางสาวอาภาพร มหาวัน
62053013356 นางสาวกนกวรรณ จีนหลง
62053013357 นางสาวอัญมณี ตัณหักษัย
62053013358 นางสาวสุภาวดี อยู�สุข
62053013359 นายธนชัย สีปุย
62053013360 นายอนุพงษ� ชาวดร
62053013361 นายเลิศชาย เพ็งพยม
62053013362 นางสาวชลิตา กองแก�ว
62053013363 นายสฤษด์ิ วรรณพาล
62053013364 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วระวัง
62053013365 นางสาวสุธิดา ไชยนนท�
62053013366 นางสาวปาจารี มะลิวัล
62053013367 นางสาวปLยธิดา ชินราช
62053013368 นายชุติพนธ� โสคําภา
62053013369 นางสาวพรไพลิน มากทอง
62053013370 นางสาวชุติภรณ� ปทุมดํารงค�
62053013371 นางสาววิภา ยารัมย�
62053013372 นางสาวณัฏฐา มูลบุญ
62053013373 นางสาวพิณทิพย� ที่รัก
62053013374 นางสาวจริยา เที่ยงตรง
62053013375 นายศุภกิจ จีนศาตร
62053013376 นางสาวกรรณิการ� ฤทธ์ิรุ�ง
62053013377 นายอนุชา แทนไชยสง
62053013378 นายปLยวัฒน� ไชยา
62053013379 นางสาวปนัดดา ผิวแดง
62053013380 นางสาวภัทรวรรณ ปลั่งประเสริฐ
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62053013381 นายสุวิชา ณ นคร
62053013382 นางสาวพิชามญชุ� อิศรางกูร ณ อยุธยา
62053013383 นางสาวสริตา เอี่ยมศิรินพกุล
62053013384 นางสาวหนึ่งฤทัย ขนรกุล
62053013385 นางสาวยศยา คงแก�ว
62053013386 นายเกียรติศักด์ิ สิทธิสังข�
62053013387 นางสาวกนิษฐา คุณทะวงษ�
62053013388 นายปรัชญา ขุมทอง
62053013389 นางสาวอุมาพร พิพิธทอง
62053013390 นางสาวนิญาวรรณ มากชู
62053013391 นางสาวสุพรรษา บุญมี
62053013392 นางสาวน้ําฝน หมอนคุด
62053013393 นางวนิดา พากอง
62053013394 นายรัชต� นีรพัฒนกุล
62053013395 นางสุพัตรา สุดประเทศ
62053013396 นายภูริวัฒน� สังข�ทอง
62053013397 นางสาววาสิตา ปากเมือง
62053013398 นางสาวพิชชา ทรัพย�สิน
62053013399 นายวัชระ บุญหลาย
62053013400 นางสาวกุลนรี บุรีรัมย�
62053013401 นางสาวเขมิกา ถนอมรอด
62053013402 นายวีระพล ปXตานนท�ชัย
62053013403 นางสาวศศิภา กงเดิน
62053013404 นางสาวนาตยา กระชั้น
62053013405 นางสาวกุลณัฐ เหรียญเงิน
62053013406 นางสาวดลพร บุญละเอียด
62053013407 นางสาวสว�างแก�ว หอมหวล
62053013408 นางสาวนันทิดา หมวกซา
62053013409 นางสาวภัทรวดี เยือกเย็น
62053013410 นายลือชัย สิงห�ทอง
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62053013411 นายพงศธร บูระพันธ�
62053013412 นางสาวชนัดดา จันทร�ณรงค�
62053013413 นางสาวปวีณา ปLZนณรงค�
62053013414 นายวงศธร ท�าพริก
62053013415 นางสาวสุนิสา หม่ืนสังข�
62053013416 นางสาวอฑิตญา ธีรนิจกิตติคุณ
62053013417 นางสาวชลธิชา คําแก�ว
62053013418 นางสาวสมฤทัย ทันเที่ยง
62053013419 นายกริชวา ระดาพิทักษ�กุล
62053013420 นายณัฐพงศ� วัฒนสิทธ์ิ
62053013421 นางสาวมริกา สุวรรณรังษี
62053013422 นางสาวกัลยา พริ้งเพราะ
62053013423 นางสาวฐิติญาพร รุ�งทิวาเลิศล้ํา
62053013424 นางสาวลลิตสุดา พุทธิเมธากุล
62053013425 นายปรมินทร� พวงบุญชู
62053013426 นางสาวสุพัตรา โมและ
62053013427 นายณัฐพล กันนิกา
62053013428 นางสาวอัมพิชา บุญสร�าง
62053013429 นางสาวจันทร�จิรา ดีปุกเปXยง
62053013430 นายชนะเกียรติ ฤกษ�เวียง
62053013431 นายสาคร กวางทู
62053013432 นางสาลินี รสลือชา
62053013433 นางสาวซันโดรา มาลีลาเตะ
62053013434 นายณัฐวุฒิ กะสมหมาย
62053013435 นางสาวเสาวลักษณ� เวฬุวนารักษ�
62053013436 นายวีระชัย พลายพิชิต
62053013437 นางสาวกรกช จู�สวัสด์ิ
62053013438 นางสาวโยษิตา ชมภูม่ิง
62053013439 นายจตุพร โสนาพูน
62053013440 นายทศพร ศาสตร�กระจ�าง
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62053013441 นายฉัตรชัย ชาวนา
62053013442 นางสาวศวลักษณ� รองต้ัง
62053013443 นายโสภณวิชญ� มนต�ชัยสิงห�
62053013444 นางสาวมยุรี มโนปา
62053013445 นางสาวเฉลิมขวัญ เหรียญเจริญ
62053013446 นางสาวจรินทร�พร สวาทนาวิน
62053013447 นางสาวอภิรดี ภาวงศ�
62053013448 นางสาววนิดา เครือแก�ว
62053013449 นางสาวนิติยา แก�วเกตุ
62053013450 นายวศพล สกุลมีฤทธ์ิ
62053013451 นายรณชัย มากมูลผล
62053013452 นายศาศวัตร พลชา
62053013453 นางสาวณัฐริกา ศุภศรี
62053013454 นางสาวจุฑามาศ เจียมทอง
62053013455 นางสาวรพีพรรณ เจริญวัฒนวิญWู
62053013456 นายศิวะภูมิ สิงห�โตทอง
62053013457 นางสาวยุวธิดา ศรีสรรงาม
62053013458 นางสาวปนิดา โรจนศิริรางกูร
62053013459 นางสาวศีตลา เจนอ�าน
62053013460 นางสาวกัญญาพัชร จุลละนันทน�
62053013461 นางสาววชิราภรณ� โพธ์ิทอง
62053013462 นางสาวศิริพร พูลทวี
62053013463 นายวัชรินทร� รสศิริ
62053013464 นางสาวกนกรัตน� เสมาม่ิง
62053013465 นางเกษรา จิรังการ
62053013466 นางสาวทองกนก สุดารัตน�
62053013467 นางสาวภาวินี โหมดนอก
62053013468 นางสาวศรีสุดา สมบุตร
62053013469 นางสาวสุธิดา ลักษณะ
62053013470 นายชัยวัฒน� ประทุมชาติ

หน�า 449 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053013471 นายศุภชัย นามโพธ์ิ
62053013472 นางสาวพิมพิกา วันยศ
62053013473 นางสาวศศิธร วิริยะประกอบ
62053013474 นายจตุพร ฐานะชาลา
62053013475 นายณัฐวุฒิ บุญชู
62053013476 นางสาวจรินทร�ทร อิ่มผ�อง
62053013477 จ.อ.อภิสิทธ์ิ บุญบรรลุ
62053013478 นางสาวนพรัตน� ศรีโสภา
62053013479 นางสาววิลาสินี ห�าวหาญ
62053013480 นางสาวอุมาพร ลําเลียงพล
62053013481 นางสาวปLยกานต� อารี
62053013482 นายทรงพล คํากล�า
62053013483 นางสาวลักษิกา ลงทอง
62053013484 นางสาวสกาวรัตน� พาหุรันต�
62053013485 นายนฤพนธ� ปรังฤทธ์ิ
62053013486 นายอภิเดช เนียมพรมลี
62053013487 นายปโยธร วังแก�ว
62053013488 นางสาวกชกร ชุนเจริญ
62053013489 นายอนันต� เอมวิวัฒน�
62053013490 นางสาวพิมลวรรณ ทองนพคุณ
62053013491 นางสาวถิรดา กิตติเวช
62053013492 นางสาวกัญญาทิพย� อ�นสูงเนิน
62053013493 นางสาวพัชรินทร� เฉียบแหลม
62053013494 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกนกอร คําผ�อง
62053013495 นางสาวสยุมพร สมานวงค�
62053013496 นางสาวณภัทร กิจวาที
62053013497 นายอุดม สิงห�เชื้อ
62053013498 นายวรเกียรติ เกียรติศิริ
62053013499 นางสาวปรียาภรณ� เพ็ชรพลอย
62053013500 นายอนุชา เสนทาวงศ�
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62053013501 นางสาวใกล�ตะวัน ศรสีทอง
62053013502 นางสาวสมหญิง สีเขียว
62053013503 นายรชานนท� ทองรอด
62053013504 นางสาวอลิสา บุตรฮาด
62053013505 นางสาวภาณิชา บุญรุ�งพันธ�
62053013506 นายจุลพงษ� พัฒนารุ�งเรืองกิจ
62053013507 นางสาววนิชา กังวานกัมปนาท
62053013508 นางสาวนันทพร ลูกอินทร�
62053013509 นางสาวรัตนาภรณ� คํานึง
62053013510 นายเมธินทร� วงศ�ประเมษฐ�
62053013511 นางสาวดาวเรือง พลอยสมบูรณ�
62053013512 นางสาวเกวลี อําพล
62053013513 นางสาวฐิติพร นพพะ
62053013514 นางสาวเจนจิรา โยธามาตย�
62053013515 นายวุฒิชัย ชํานาญงาน
62053013516 นางสาวพัชรินทร� โสดา
62053013517 นายประเสริฐ สุขเจริญ
62053013518 นายศิวกร ยินเยาว�
62053013519 นางสาวมุกดาพรรณ แรงโนนแดง
62053013520 นางสาววลีสุดา ปานชื่น
62053013521 นางสาวสุรัตนา ประจบ
62053013522 นายชยานันต� วิวัฒน�วนาวงศ�
62053013523 นายวรเมธ ป8ตลา
62053013524 นางสาวหฤทัย คําจันทร�ปQอ
62053013525 นายกิตติพงษ� พันธ�ป8ญญากรกุล
62053013526 นางสาวอริษา หอมรื่น
62053013527 นายกิตติภณ บุญจิตต�
62053013528 นายจารุพงษ� จินดาวัฒนชัย
62053013529 นางสาวปาริชาติ งอกผล
62053013530 นางสาวเบญจารัตน� สุขจิต
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62053013531 นางสาวพีรยา โกษาจันทร�
62053013532 นางสาวสุวนันท� หมวกคํา
62053013533 นางสาวชมภูนุช เบญโกโรโม
62053013534 นางสาวดอกแก�ว หงษ�ยนต�
62053013535 นายณัฐวัตร ไชยดิรก
62053013536 นายณัฐพล ศุภศรี
62053013537 นางสาวจุฑามาศ ภักดีโต
62053013538 นางสาวณัฐพร ฤกษ�ล�วน
62053013539 นางสาวสุนิสา มูลไชยภูม์ิ
62053013540 นายนภัส แซ�หวัง
62053013541 นายทิฐิรักษ� ขาวเหลือง
62053013542 นายอาทิตย� คําแก�ว
62053013543 นางสาวนพรัตน� ปานย้ิม
62053013544 นางสาวปรียานุช ดาดวง
62053013545 นางสาวธันย�ญดา มงคลสิทธิรัชต�
62053013546 นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชา
62053013547 นางสาวเจนจิรา เณรสุวรรณ
62053013548 นางสาวสมฤทัย ธนสินชัย
62053013549 นางสาวชัญญานุช หม่ืนบุญตัน
62053013550 นางสาวศศินาฏ งามกระจ�าง
62053013551 นายชาญชัย พรหมเสนา
62053013552 นายไชยวัฒน� อินธิโคตร
62053013553 นางสาวจิราธร หงษ�ขอนแก�น
62053013554 นางสาวสุพัตรา บุญวงษ�ประสพ
62053013555 นายชัชวาลย� ไมตรี
62053013556 นางสาวจันทนี ตระกูลน้ําพุพัฒนา
62053013557 นายชาครินทร� ผลเกิด
62053013558 นางสาววงเดือน จิตต�ชุ�ม
62053013559 นางสาวอรุณวรรณ ชาติน้ําเพชร
62053013560 นางสาวกาญจนา เสนาดี
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62053013561 นางสาวรุจา เชตุเหมือน
62053013562 นางสาววิชุดา บุบผา
62053013563 นางสาวภัทรศยา ทิพดง
62053013564 นางสาวนภสรณ� ชะเอม
62053013565 นางสาวมณีเนตร ฤกษ�งาม
62053013566 นายกฤษณ� ปวงศรี
62053013567 นางสาวสุภาภรณ� พูลช�วย
62053013568 นางสาวเปรมสิริ บัวเทพ
62053013569 นางสาวอรุชิดา ถาวรกิจ
62053013570 นายภูริวัฒน� อยู�เย็น
62053013571 นายเชาวนิฎฐ� ศรีทองกุล
62053013572 นายกรกฤต จานตา
62053013573 นางสาวอินธิวา สุพรม
62053013574 นางสาวสมหญิง พุทธวงษ�
62053013575 นายภาวิน สิงหเสนี
62053013576 นางสาวกิติยา ลักษิตานนท�
62053013577 นางสาวจินตรา ใจเที่ยง
62053013578 นายนราวิชญ� บัวอิน
62053013579 นางสาวอมรรัตน� ทะนันใจ
62053013580 นายสุทธิพัฒน� ณ ลําปาง
62053013581 นางสาวสุภัสสร แสงมณี
62053013582 นางสาววิภาพร จันทร�วิเศษ
62053013583 นางสาวชณิสรา ทรามาศ
62053013584 นางสาวมยุรี เพชรแก�วหนู
62053013585 นางสาวสุจิตรา ลินทะจะกะ
62053013586 นายนพดล สิทธี
62053013587 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�ดี
62053013588 นางสาวสุดาพร รักพงษ�
62053013589 นางสาวพรวลัย ศรีสะอาด
62053013590 นางสาวจริญญา สอนวรรณ�
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62053013591 นางสาวณัชชา ดีพา
62053013592 นางสาวสุกัญญา ดีดอกไม�
62053013593 นางสาวนฤมล ดอกดิน
62053013594 นางสาวจิตราภรณ� ชัยพันธุ�
62053013595 นายอนุพันธ� รุ�งโรจน�
62053013596 นางสาวกนกพร พนัสนาชี
62053013597 นางสาวอภิรพร ยืนยง
62053013598 นางสาววรรณิสา เสนนอก
62053013599 นางสาวแพรวพรรณ วงศ�จินตนา
62053013600 นายมารุต รัตนาคะ
62053013601 นางสาววรดา เฮงอุดมทรัพย�
62053013602 นางสาวขวัญใจ กตะศิลา
62053013603 นายชินพันธ� แจ�งจันทร�
62053013604 นางสาวดลฤดี สังขะมณี
62053013605 นางสาวสุจิตรา ป8ดทุม
62053013606 นางสาวกาญจนา แสนดาว
62053013607 นางสาวเนติรักษ� ช�วงเวฬุวรรณ
62053013608 นายจักรพันธ� แก�วกนก
62053013609 นางสาวอารยา นิลถนอม
62053013610 นางสาวนันทิชา ชื่นฤดี
62053013611 นางสาวปทัตตา ส�งพินิจ
62053013612 นางสาวสาวียะห� หะ
62053013613 นางสาวภูศญา ย่ังยืน
62053013614 นางสาวศิชานารถ สุริการ
62053013615 นางสาวเบญจมาศ น�อยลํา
62053013616 นายณภัทร สุขพลับพลา
62053013617 นายจตุพร มะโนหาญ
62053013618 นางพิมพ�พิศา จันทร�มณี
62053013619 นางสาวอัมวศรี บุญสังข�
62053013620 นายสิรภพ พรมอิทธิ
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62053013621 นางสาวพัชรี สุขน�อย
62053013622 นางสาวเพ็ญนภา พลายมาศ
62053013623 นางสาววรรณา ก�อแก�ว
62053013624 นางสาวจิราวรรณ ไฝทอง
62053013625 นายธารารัตน� บุญอุ�ม
62053013626 นายพยุงศักด์ิ วิลานันท�
62053013627 นางสาววรรณพร ฉิมสมบูรณ�
62053013628 นางสาวรุ�งนภา พรภิรมย�
62053013629 นางสาวจารุวรรณ ภูสังข�
62053013630 นายศศิพงษ� กรมเหลี่ยมสาระ
62053013631 นางสาวเสาวณีย� ทองทัศนีย�
62053013632 นางสาวอรอุมา นันทวิสิทธ์ิ
62053013633 นางสาวกิตติยา เรืองประคํา
62053013634 นางสาววริษา ขุนเจริญ
62053013635 นางสาวพรประธาน สุขปาน
62053013636 นางสาวณัฐวรรณ เพ็ชรศรี
62053013637 นางสาวพรนิภา ปาหนูเวช
62053013638 นายจิตกร ตะนุรักษ�
62053013639 นางสาวสุทธิดา ลามคํา
62053013640 นางสาวพรหมวิสา ขาวอุทัย
62053013641 นางสาวฤทัย โศภณวงศ�
62053013642 นางสาวจรียา ทองมี
62053013643 นางสาวสุชาดา ธาราศักด์ิ
62053013644 นายเอกอธิษฐ� จันทร�พงษ�ศรี
62053013645 นางสาวอารีรัตน� ฤกษ�เสน
62053013646 นางสาวจีรนาถ ศรีหาภูธร
62053013647 นางสาวมุทิตา เหล�าโนนเขวา
62053013648 นางสาวเมวดี เพ่ิมทรัพย�
62053013649 นายธเนศ สมบูรณ�
62053013650 นางสาวอมรรัตน� เกติ
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62053013651 นางสาวเกตน�นิภา เทพปLนตา
62053013652 นายธนาพิพัฒน� แย�มเจริญ
62053013653 นางสาวสาวิตรี พันชวัฒน�
62053013654 นางสาวมลฤดี ดอนวงค�
62053013655 นายศราวุธ เรืองทอง
62053013656 นายอภิวัฒน� ข�าวหอมหาง
62053013657 นางสาวจิตรวรรณ พัฒนสระคู
62053013658 นายปLยะพงษ� ไพโรจน�
62053013659 นางสาวทัศนีย� คําแดงไสย�
62053013660 นางสาวสิริกาญจน� ทิมเจริญ
62053013661 นายณัฐพล ไชยา
62053013662 นางสาวลลิตา เจริญสุข
62053013663 นางสาวทิวานนท� ภิญโญ
62053013664 นางสาวชลธิชา อรัญศิริ
62053013665 นายสวิตต� แย�มย้ิม
62053013666 นางสาวปนัฎฐา ศรีจะทิ้ง
62053013667 นายพงษ�ศักด์ิ ประเสริฐศรี
62053013668 นางสาวปLยวรรณ ดอกไม�เพ็ง
62053013669 นายวิญWู ศรีจันทร�
62053013670 นางสาวกาญจนา ทองกํ่า
62053013671 นายสุรวิช รุณหิวา
62053013672 นางสาวอภิญญา สิทธิพันธ�
62053013673 นางสาวประดิษฐา นีละวงค�
62053013674 นายพงษ�ศักด์ิ เยาวรัตน�
62053013675 นางสาวซัลวา ซ่ือตรง
62053013676 นายเอกชัย มะโนริ
62053013677 นางสาวกนกวรรณ บุญมาก
62053013678 นายธนวินท� ไวยจินดา
62053013679 นายวศิน ประเทืองผล
62053013680 นางสาวสมฤทัย ผูกศิริ
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62053013681 นางสาวทัศนีย� เวระสุระ
62053013682 นางสาวสริญญา สุกปลั่ง
62053013683 นายฐนกร ทองทะวัย
62053013684 นางสาวนิศา ตังประดิษฐ�
62053013685 นางสาววรรณปLยะ ผึ่งบางแก�ว
62053013686 นายเชาวลิต เฮงฉุน
62053013687 นางสาวศิริพร ดวงประเทศ
62053013688 นางสาวกัลยกร ศิริวงค�
62053013689 นางสาวอารีรัตน� จันทร�เทศ
62053013690 นางสาววัลนิภา บานชื่น
62053013691 นางสาวธิดารัตน� สาหร�าย
62053013692 นางสาวสิริปรียา คําหอมหวาน
62053013693 นางอารีรัตน� ทองแก�ว
62053013694 นางสาวมณพัช พิศชม
62053013695 นายอิทธิพล ทะรารัมย�
62053013696 นางสาวธนินนุช อันทลาสี
62053013697 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปLยะพร รุ�งเรือง
62053013698 นางสาวเบญจวรรณ ถาวรกฤษ
62053013699 นายจิรายุทธ แก�วทอง
62053013700 นางสาวสุวรรณี การแก�ว
62053013701 นางคนึงนิจ เพ็ชรรื่น
62053013702 นายกษิด์ิเดช บุตรสิงห�
62053013703 นางสาวปุญญาพร สวัสดี
62053013704 นางสาวณิชาภัตร แจ�มแจ�ง
62053013705 นายอนิรุตน� ดวงแก�ว
62053013706 นางสาวภาวิณี พวงจันทร�
62053013707 นางสาวชไมพร คณาคร
62053013708 นายชลวัฒน� โรยแก�ว
62053013709 นางสาวเมธาวี หรั่งแร�
62053013710 นางสาวภิรดี ผ�อนกลาง
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62053013711 นางสาววันวิสา เอี่ยมสุดใจ
62053013712 นางพชรมน อารามกูล
62053013713 นางสาวเภฑรารินทร� สอาดหัว
62053013714 นายอัฑฒ�ภูวิศ กลิ่นสุคนธ�
62053013715 นางสาวพรชนก บุญวันต�
62053013716 นายสพล ดวงกมล
62053013717 นางสาวอริษา จําปาจันทร�
62053013718 นางสาวศิริวรรณ ยุบลพันธุ�
62053013719 นายณัฐฐ� ศรีนิล
62053013720 นางสาวโสรญา นาบุญ
62053013721 นางสาวอรอุมา โพธ์ิดี
62053013722 นายธีรวัฒน� ฟองทา
62053013723 นางสาวจันทราภรณ� คงศักด์ิ
62053013724 นายธนากร ทศราช
62053013725 นายธนกฤต ชูนิจธนกุล
62053013726 นางสาวเหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน�
62053013727 นางสาวปาณิสา สารสิทธ์ิ
62053013728 นางสาวณัชชา อินทรขาว
62053013729 นายพิษณุ แว�นมณี
62053013730 นางสาวสุนันทา เอียดเกลี้ยง
62053013731 นางสาวรสสุคนธ� หลวงจันทร�
62053013732 นางสาวอมรรัตน� พ�วงพลับ
62053013733 นางสาวศิริชล เลาวนากิจกุล
62053013734 นางสาวชนิดา อินทรสิทธ์ิ
62053013735 นายมณฑล ลิ้มเจริญ
62053013736 นางสาวทิพาวรรณ อยู�บุรี
62053013737 นางสาววรัตน�ฐญาณ� ฉัตรเสน
62053013738 นางสาวศศิธร ศรีทองคํา
62053013739 นางสาวพัชรี มงคล
62053013740 นางสาวอัจฉราภรณ� พรบรรเจิดศักด์ิ
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62053013741 นางสาวศิรินิภา พยุงวงศ�
62053013742 นางสาวเจนจิรา พูลทรัพย�
62053013743 นายกิติทัศ ธนธนาบูรณ�
62053013744 นางสาววันวิสา ยุบล
62053013745 นายพงศ�พันธ� นันตGะเสน
62053013746 นางสาวอัญชลี ซาวโนไชย
62053013747 นางสาวกิตติยาภรณ� แก�วพลงาม
62053013748 นางสาวเกษณีย� สมัครคดี
62053013749 ว�าที่ร�อยตรีวุฒิไกร บุญอรัญ
62053013750 นายรณชัย ขาวเขียว
62053013751 นางสาวชลลดา แก�วขาว
62053013752 นายธุวานนท� โพธ์ิทอง
62053013753 นางสาวญาณี เหล�าเจริญนาน
62053013754 นายวิศรุต รักษ�โพธ์ิเขียว
62053013755 นายกิตติพงษ� พ่ึงแย�ม
62053013756 นางสาวกุลวดี เลื่อนสันเทียะ
62053013757 นายฉัตรณรงค� ฤทธิรักษา
62053013758 นางสาวอวัสดา สิงห�โตทอง
62053013759 นายอัครเดช แปQนพยอม
62053013760 นางสาวอังคณา จันธิมา
62053013761 นางสาวชวาลนุช สมคิด
62053013762 นายเอกลักษณ� นพพิบูลย�
62053013763 นางสาวจิรธัช สุระเกตุ
62053013764 นายรัฐพงศ� ภิรมย�ภู�
62053013765 นางสาวธนาภรณ� สังข�เฉย
62053013766 นางสาวปฐมาภรณ� ไพรัตน�
62053013767 นางสาวพัชราพรรณ แก�วศรีนวม
62053013768 นางสาวธณัชชา สารวงษ�
62053013769 นางสาวอริษา เหล็กม่ัน
62053013770 นางสาวพรพรหม เลียดทอง
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62053013771 นางสาวมนัสนันท� วงษ�เสถียร
62053013772 นางสาวกานติมา เอนกรัตน�
62053013773 นายณัฐพนธ� ศรีนวรัตน�
62053013774 นางสาวกัญญาภัค ประทุมชมภู
62053013775 นายจิรพงศ� ทองปาน
62053013776 นางสาวเมธ�วดี กินขุนทด
62053013777 นางสาววาสนา พรหมศิริ
62053013778 นายฐิติพิวัต พานิช
62053013779 นางสาวนภษร แก�วรัตน�
62053013780 นางสาวศิริกาญจน� ฦาชา
62053013781 นายศรรตวรรต จุเนี่ยว
62053013782 นายภัสกฤช สุขเสน
62053013783 นายกฤติพงษ� อานามนารถ
62053013784 นางสาวเอมอนงค� หอมกลิ่น
62053013785 นางสาววาสนา ชาตะพันธ�
62053013786 นางสาวอมิตา ดาวจร
62053013787 นางสาวฐาณมารถ รัตนวาร
62053013788 นางสาวรัตนาภรณ� ตะเคียนเกลี้ยง
62053013789 นางสาวณัฐธยาน� ไทยประกอบ
62053013790 นางสาวกุสุมา โพธิน
62053013791 นางสาวจารุวรรณ ไหลหาโคตร
62053013792 นายไกรวุฒิ เพชรนาวี
62053013793 นายพนัส หล�าพรหม
62053013794 นายชัยยา สกุลซ�ง
62053013795 นางสาวสราลี เอี่ยมเขียว
62053013796 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ
62053013797 นายไกรสร พรมเฟYVอย
62053013798 นางสาวนิษฐเนตร� สว�างศิลปT
62053013799 นางสาวเกตุแก�ว มานะเสน
62053013800 นางสาวแคทลียา ทับคง
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62053013801 นายจตุรงค� ศรีคูหา
62053013802 นางสาวสาวิตรี แตงชุมพล
62053013803 นายนฤพล บุญปลูก
62053013804 นางสาวคัมภีรพรรณ แรมไพร
62053013805 นางสาวณัชมาศย� ธนรัตน�ศิริโชค
62053013806 นางสาวรัตนาภรณ� สมทรง
62053013807 นางสาวอินทิรา ปาทายะ
62053013808 นางสาวปLยะพร คําอ�ายด�วง
62053013809 นางสาวเขมนิจ ชูศรีทอง
62053013810 นางสาวณชนก ต้ังถาวรกิจ
62053013811 นางสาวเจนจิรา จันทนา
62053013812 นางสาวศิริพร ธรรมวาจา
62053013813 นายสมชาย ชุมสาย
62053013814 นางสาวสุฑาทิพย� เนืองน�อย
62053013815 นายภาณุวัฒน� จันทรสกุลวงศ�
62053013816 นายอภิสิทธ์ิ หงษ�เหลี่ยม
62053013817 นางสาวจิราพร สุวรรณเสาวภา
62053013818 นางสาวธีราพร ทุมมานนท�
62053013819 นางสาวชลธิชา วุฒิศิริ
62053013820 นางสาวโสรญา ช�วยแก�ว
62053013821 นางสาวพิชญา เนียมชูชื่น
62053013822 นางสาวนิตยา หลอดกระโทก
62053013823 นางธนิตา สวนดอกไม�
62053013824 นางสาววันวิสาข� ตาลจินดา
62053013825 ว�าที่ร�อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย เพ็ชรพลอย
62053013826 นางสาววิภาดา ปองไป
62053013827 นายนิติภูมิ โกปริญญา
62053013828 นางสาวกาญติมา บุญรักษ�
62053013829 จ�าเอกสงกรานต� พานทอง
62053013830 นางสาวธมลวรรณ ใจดี
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62053013831 นางสาวกมลพร เดชะเทศ
62053013832 นางสาววิไลวรรณ ศักริวุฒิ
62053013833 นางสาวอณุภา นิคมคาย
62053013834 นางสาวพัชนี นิละทุกข�
62053013835 นางสาวบุรัสกร ศิริรัตนบวร
62053013836 นางสาวจุฑาทิพย� ม่ังมี
62053013837 นางสาวไพจิตร อุ�นอ�อน
62053013838 นายธนะบดี ประดิษฐ
62053013839 นายสิทธิพร เรืองเวช
62053013840 นางสาววราพร ณีอุบล
62053013841 นางสาวณัฐชา ทําการเหมาะ
62053013842 นางสาววไลลักษณ� สมระกาศ
62053013843 นางสาวชัชรียา กุลจันทร�ศรี
62053013844 นางสาวทิพวัลย� อุตรชน
62053013845 นายณัฐพล รุ�งสว�าง
62053013846 นางสาวพวงผกา ใจ[ใจ
62053013847 นายปณชัย เปรมศิริสกุล
62053013848 นายณัฐดนัย แจ�งจิตร
62053013849 นายอนัส ป8กสิน
62053013850 นางสาวอินทิรา น้ําเพชร
62053013851 นายสุรเดช ดาวล�อม
62053013852 นางสาววิมลรัตน� จังบวร
62053013853 นางสาวสุตาภัทร คงหมุน
62053013854 นายวัชรินทร� สาวิสัย
62053013855 นางสาวพราว พลเสน
62053013856 นายรพีภัษช� พวงเกษ
62053013857 นางสาววาสนา เล�าตง
62053013858 นายรังสิมันตุ� หว�านต�น
62053013859 นางสาวนิชนันท� บํารุงจิต
62053013860 นางสาวบุษรา ศรีเมืองสุข
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62053013861 นางสาวศศิธร โตวงษ�
62053013862 นายวนัสร�บดี ภู�เพชร
62053013863 นายธนาวุฒิ จันทร�หอม
62053013864 นางสาวสรัชนุช บุญวุฒิ
62053013865 นางสาวจุฑามณี สืบมา
62053013866 นางสาวจีรประภา บุญย่ิง
62053013867 นางสาวณัฐริกา เก้ือเดช
62053013868 นางสาวไอรินทร� เตชะบุตร
62053013869 นางสาวชลลดา พุ�มศรี
62053013870 นางสาวอรทัย นามสว�าง
62053013871 นางสาวชลธร พาณุรัตน�
62053013872 นางสาวเขมิกา จันหอม
62053013873 นางสาวภัคจิรา เลื่องพร
62053013874 นางสาวสรินธร สนศรี
62053013875 นางสาวกานต�พิชชา สําราญ
62053013876 นายราชภูมิ เกตุโชติ
62053013877 นายวัชรินทร� เอี่ยมทิพย�
62053013878 นายณัฐชัย ศิลาปาน
62053013879 นางสาวศศิวิมล ราชานนท�
62053013880 นางสาวณิชกร รักษาจันทร�
62053013881 นางสาวกาญจนา เดชมณีรัตน�
62053013882 นายณัฐวัฒน� พรมดวงศรี
62053013883 นายพงศ�ศิริ อนันตกูล
62053013884 นายวงศกร ศรีชัย
62053013885 นางสาวสุพิชา ตัญกาญจน�
62053013886 นางสาวจุฑามาศ คล�อยอยู�
62053013887 นางสาวกรกมล เพชรสุริยา
62053013888 นางสาวธัญลักษณ� ธรรมจักษ�
62053013889 นายวรพล อยู�บุญ
62053013890 นายนันทิพัฒน� กันสุริ
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62053013891 นางสาวสุธีรัชต� ชํานาญกิจวัฒนาฐิติ
62053013892 นางสาวศิรประภา เพ็ชรพันธุ�
62053013893 นางสาวอมรรัตน� กันทาสี
62053013894 นางสาววิชญา บุญแจ�ง
62053013895 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศุภาวรรณ ควรหา
62053013896 นางสาวจิราพร พัฒน�มณี
62053013897 นางสาวกฤชภร ต้ังจิตประสงค�
62053013898 นางสาวกชกร พงษ�เจริญ
62053013899 นางสาวมณี หาญสงคราม
62053013900 นางสาวอารีรัตน� อยู�วัฒนะ
62053013901 นางสาวเนตรนภิศ มณีเนตร
62053013902 นางสาวเปรมจิตร กรตุ�ม
62053013903 นางสาววิมลศิริ ปานชื่น
62053013904 นางสาวสุนิตา พูลสุขเสริม
62053013905 นางสาวกัญญาภัค สุภักดี
62053013906 นางสาวป8ทอาพา พันธุรังษี
62053013907 นายพงศธร พูลประเสริฐ
62053013908 นางสาวอรอนงค� เชิงสมอ
62053013909 นางสาวชนิดาภา เพ่ิมพูล
62053013910 นายปภัส เรืองฤทธ์ิ
62053013911 นางสาวอาริยา อรัญ
62053013912 นายอธิฏิ ตุลานนท�
62053013913 นายปรีชา ทองพริก
62053013914 นายวัชราวุฒิ โอราชา
62053013915 นางสาววนารัตน� คําดี
62053013916 นางสาวนิชานาถ ศรีกระจ�าง
62053013917 นางสาวอรอนงค� เสียมไหม
62053013918 นางสาวสวิชญา โพธารากุล
62053013919 นางสาวดาริกา เบิกบาน
62053013920 นางสาวปาจรีย� พ่ึงคร�าม
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62053013921 นางสาวจุฑาธิป บุญหาร
62053013922 นางสาวชุติธรณ� ชื่นสร�อย
62053013923 นายป8ณณวิชญ� ประสพรัตน�
62053013924 นางสาวบุณยนุช นาคแก�ว
62053013925 นายปรีดาพงศ� รัตนทวีชาติ
62053013926 นางสาวนุชดา น�อยนวน
62053013927 นางสาววรรษมน นิสสัย
62053013928 นางสาวศศิกานต� เฉลิม
62053013929 นางสาวสินีนาท บุญชุม
62053013930 นางสาวกัญญณัช มงคลธนจารุต
62053013931 นายสิริชัย ประกอบธรรม
62053013932 นายศรราม มูลสถาน
62053013933 นางสาววราภรณ� กัลวทานนท�
62053013934 นางสาวยุวัลย�ดา ปาโผ
62053013935 นางสาวเจริญศรี อุทัยรัมย�
62053013936 นายธนากร ศรีตนไชย
62053013937 นางสาวนัทตยา สงไพรสน
62053013938 นางสาวดุจลัดดา ทองทิพย�
62053013939 นายกมล วิเศษงามปกรณ�
62053013940 นางสาวตรีรัตน� บุญแก�ว
62053013941 นางสาวสุวนันท� หนุนวงศ�
62053013942 นางสาวจารุวรรณ เลิศศิริ
62053013943 นางสาวชัญญานุช ถีระพงษ�
62053013944 นางสาวณัฏฐพิชา ศิริเสฏฐ�กุล
62053013945 นางสาวชุติมา ทองมา
62053013946 นางสาวรัชนก จิตรดา
62053013947 นางสาวพัชราภรณ� เอกวโรภาส
62053013948 นางสาวบุษบา อ�วมศรี
62053013949 นางสาวบุณณดา ทรงชาติ
62053013950 นางพรพิมล แก�วประดิษฐ�
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62053013951 นายมนต�ชัย หันประดิษฐ�
62053013952 นางสาวป8ทมา เรืองจรัส
62053013953 นางสาวจุฑามาศ เอกวรกุล
62053013954 นางสาวกนกภรณ� อินมี
62053013955 นางสาวเสาวรีย� นพรัตน�
62053013956 นางสาวพริมผกา วายุนิจ
62053013957 นางทศพร คําตา
62053013958 นางสาวเบญญาภา คํ่าคูณ
62053013959 นางสาวสุจิตรา พรหมเดช
62053013960 นางสาวจิรารัตน� ทิพย�วรรณ�
62053013961 นายทิวากร เก้ือสกุล
62053013962 ว�าที่ร�อยตรีชานนท� บุญชิต
62053013963 นางสาวพัชรินทร� ฐาธะนัตร�
62053013964 นายดอน ปานขํา
62053013965 นายสรัล ประเมติยาโน
62053013966 นายอนรรฆวี รุจิธนพัฒน�กุล
62053013967 นางสาวศรัญญา แย�มบุญมาก
62053013968 นายวิชาญ ทองสุก
62053013969 นางสาวรัตนาวดี ธนะวีระวงศ�
62053013970 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนฤมล แก�วสะแสน
62053013971 นางสาวกุลชญา อริยะบํารุง
62053013972 นายกันตพัฒน� สุเดชะ
62053013973 นายนนทณัฐ รื่นฤทัย
62053013974 นายวัฒนา รัศมี
62053013975 ส.ต.ท.คมกฤช กาศกล�า
62053013976 นายชวรินทร� อิทธิภิญโญ
62053013977 นางสาววิจิตตรา คําเสมอ
62053013978 นายพุทธิพงษ� แสงนิล
62053013979 นางสาวสกุลรัตน� สุวรรณวัฒน�
62053013980 นางเกษศิรินทร� ทิพย�เสน
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62053013981 นางณัฐธิดา ยะต้ือ
62053013982 นางสาวยุพิณ บ�อไทย
62053013983 นางสาวปรียาภรณ� กาฬสินธุ�สระน�อย
62053013984 นายลภน ทองโสภา
62053013985 นางสาวดาราวรรณ อุดม
62053013986 นางสาวพชราวดี พงษ�ไพโรจน�
62053013987 นางสาวนุชจรี พลอยศรี
62053013988 นางหทัยภัทร แดงทุ�ง
62053013989 นางสาวรัชนี ไชยทอง
62053013990 นางสาวสุรีรัตน� จันทรา
62053013991 นายอภิเชษฐ� ชาบรรทม
62053013992 นางสาวกมลวัทน� แน�นหนา
62053013993 นางสาววิรัญชนา ดีจ�าย
62053013994 นายปรัชญา อภัยวงค�
62053013995 นางสาวมาลินี พุทธซ�าย
62053013996 นายเจตริน ข�ายปQองค�าย
62053013997 นายณัฐพล อนุรักษ�สัจจา
62053013998 นางสาววิรงรอง ปลูกพันธ�
62053013999 นางสาวพิมพ์ิพิศชญา พันธุ�รักษ�
62053014000 นางสาวพรรณธิดา พงษ�พิทักษ�
62053014001 นางสาวอารีน�า หมันหลิน
62053014002 นางสาววิรวรรณ คําเจริญ
62053014003 นางสาวกิตติยา ผสมทรัพย�
62053014004 นางสาววรกมล เหล�าอมรมิตร�
62053014005 นางสาวสายสมร ป8Vนนาค
62053014006 นางสาวขวัญกมล นวลจันทร�
62053014007 นางสาวกลอยใจ คชวรรณ
62053014008 นางสาวพลอยพรหม เจิมศิลปT
62053014009 นางสาวศรัญญา สุราเลิศ
62053014010 นายศิริชัย ประทีปทอง
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62053014011 นางสาวสุกัญญา แสงป8ญญา
62053014012 นางสาวพรณิภา กอบเกียรติยศ
62053014013 นางสาวศิริลักษณ� เทียมเมฆา
62053014014 นางสาวอิงดาว ฤทธี
62053014015 นางสาวมณทิพย� กลับสุข
62053014016 นางสาวสุดารัตน� คําน�อย
62053014017 นายธีรภพ เรืองอมรเกษม
62053014018 นางสาวณิชาภัทร ศรีวงษ�ชัย
62053014019 นางสาวนารีรัตน� บางโม�
62053014020 นางสาววาศิตา ชุ�มเย็น
62053014021 นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย�
62053014022 นายวัฒนา มีแย�ม
62053014023 นายภูริเดช นาคะ
62053014024 นางพรรณทิพย� พิทักษ�จิรภาส
62053014025 นางสาววิมลสิริ จันทรานุสรณ�
62053014026 นายวีระศักด์ิ เอียดลัง
62053014027 นางสาวชุติกาญจน� ปลิ่นกลอง
62053014028 นายภัทรเทพ มีสุข
62053014029 นางสาววริษฐา ส�องสว�าง
62053014030 นายวรวัฒน� แมดเมือง
62053014031 นางสาวฐิตาภา สมบูรณ�
62053014032 นางสาวพัชราพรรณ หนูสว�าง
62053014033 นางภริดา อินทร�เพ็ญ
62053014034 นางสาวเกวรี ทีอุทิศ
62053014035 นายอรรถพล ปLยะลังกา
62053014036 นางสาวขวัญฤทัย สมุทบาล
62053014037 นางสาวพัทธ�ธีรา พ่ึงเข่ือนขันธ�
62053014038 นางสาวจุรีรัตน� ดาวเรือง
62053014039 นายยศภัทร พันธุ
62053014040 นางสาวพัชริดา สุวรรณเพชร
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62053014041 นางสาววันเพ็ญ เรืองพรม
62053014042 นางสาวพรนภา ยอดแก�ว
62053014043 นางสาววิไลภรณ� มุณีจันทร�
62053014044 นายอุกฤษฎ� เตรณานนท�
62053014045 นางสาวศิลปTศุภา สุนทรกุล
62053014046 นายสุริยา กองแก�ว
62053014047 นายวราวุฒิ ไกรตรี
62053014048 นายศุภชัย ประทุมศาลา
62053014049 นางสาวณัฐกฤตา อุตะมะ
62053014050 นางสาวคนึงนิตย� คงคาใส
62053014051 นายวัชระ สกุลวงศ�ธนา
62053014052 นางสาวสุภาพร อินทร�แก�ว
62053014053 นายธราเทพ สมุทร�ความ
62053014054 นายสามารถ มาก[อง
62053014055 นายจิระพงศ� หลาวเพ็ชร
62053014056 นางสาวรัชนีกร พัฒนชัยมงคล
62053014057 นายณัฐเดช เตรียมสกุล
62053014058 นางสาวพัสตราภรณ� อยู�คง
62053014059 นายอนุชา หล�าลาภ
62053014060 นางสาวชนานันท� วรรณศิริลักษณ�
62053014061 นายธเนศ คงเนียม
62053014062 นางสาวศิริวรรณ นาคะปา
62053014063 นางสาวเนตรนภา กอบเงิน
62053014064 นางสาวสิมิลัน สัจจาพันธ�
62053014065 นางสาวโสภิตา เดชคุ�ม
62053014066 นางสาวเกตุสุนี ชํานิประเสริฐกุล
62053014067 นางสาวสุนิสา โพธ์ิขัน
62053014068 นายทรงพล แช�มชื่น
62053014069 นายตุลย� ดีวงษา
62053014070 นางสาวชนิตา จันทร�ชู
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62053014071 นางสาววิภาวิน แก�วนิมิตร
62053014072 นางสาวนฤมล โคกลือชา
62053014073 นางสาวชลลดา พรมเสนา
62053014074 นางสาวจิตสุภา ศิริเพชร
62053014075 นางสาวนภัสสร ทิพโชติ
62053014076 นางสาวพิชชาพร โพธิมณี
62053014077 นางประพาภรณ� รัตนสุวรรณ
62053014078 นางสาวเบญจมาภรณ� กุนสุนทรธรรม
62053014079 นางสาวณภัทร วิเศษรัตน�
62053014080 นายอนันตชัย คําแสนราช
62053014081 นายเฉลิมรัตน� วงค�ศรีทัศน�
62053014082 นางสาวฤดี จันตุ�ย
62053014083 นางสาวสุริยงค� มีสกุล
62053014084 นายอิศรารัฐ ไชยเกตุ
62053014085 นายรัฐพล สีลาเวียง
62053014086 นางสาวสุพัตรา ศรัทยาสัย
62053014087 นางสาวเกวลิน ไตรกุล
62053014088 นางสาวมนณ�ธิดา คณิต
62053014089 นางสาวอุษา นาวิน
62053014090 นางสาวอรอุมา อยู�เจริญ
62053014091 นางสาวชุติมา นุ�มนก
62053014092 นางสาวกฤติยา ฝ^ายขันธ�
62053014093 นางสาวมัลลิกา กล�าการขาย
62053014094 นางสาวสุนันทา ไฮกัญญา
62053014095 นางสาวพรรณิภา ไกยะนา
62053014096 นายจิระ ขวัญมี
62053014097 นางสาวธีรญา ภู�เกษร
62053014098 นางสาวธิดารัตน� เกษรจันทร�
62053014099 นายกรวุฒิ กาวิละ
62053014100 นางสาวสุจิดานันท� บุญทองเหลือ
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62053014101 นางสาวอลิษา แก�วบัวดี
62053014102 นางสาวณฤดี ศรีสุก
62053014103 นางสาวโชติมณี ริ้วกุล
62053014104 นางสาวเกวลี เชื้อทอง
62053014105 นางสาวปรียนิตย� หุ�นทอง
62053014106 นางสาวฐิตาภา เจริญศรีสุข
62053014107 นางสาวกานต�ชนก แกประโคน
62053014108 นางสาวจันทนีย� นพรัตน�
62053014109 นางสาวนุสมล ม�วงแก�ว
62053014110 นายทัตตพันธ� เพ็ชรชูชาติ
62053014111 นางสาวชุติมา จันทขัน
62053014112 นางสาวชุติมา รัตนมาลา
62053014113 นางสาวชฎามาศ หนุ�มประดิษฐ�
62053014114 นางสาววิลาวัลย� ขอค�า
62053014115 นางสาวป8ณฑารีย� วงษ�ดาว
62053014116 นางสาวนงลักษณ� ตลาดเงิน
62053014117 นางสาวโสภา ตะลาโส
62053014118 นางสาวกฤติมา ภิรมย�พลัด
62053014119 นางสาวณัทธิดา ศรีถาการ
62053014120 ว�าที่ร�อยตรีน้ําเพชร ชาตะรูปะ
62053014121 นางสาวบุญทิวากร ครองชัย
62053014122 นายสุทัศน� สุขสําราญ
62053014123 นางสาวสุภาพร เชียงเงิน
62053014124 นางสาวประภาวรินทร� ราชคม
62053014125 นายไชยรักษ� ภักดีวุฒิ
62053014126 นายภานุมาส แปงเทียน
62053014127 นายภูวนาท นาคบุตรศรี
62053014128 นางสาวภาวิณี อินทรสูต
62053014129 นายสาลวิน เขียวประเสริฐ
62053014130 นายชญาภา ดาราทิพย�
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62053014131 นายวีรยศ แสงเมฆ
62053014132 นางสาวภิญญาพัชญ� สืบเพ็ง
62053014133 นางสาวนันทกานต� ซํ้าคํา
62053014134 นายกรณ�ดนัย สุวรรณรุ�งโรจน�
62053014135 นายสุรพงษ� ตันติชัยยกุล
62053014136 นางสาวฟาดีละห� ยีเตะ
62053014137 นายจิรทีปต� เจียรพัฒนากิจ
62053014138 นางวันทนา เดิมทํารัมย�
62053014139 นางสาวศิริลักษณ� ทองคํา
62053014140 ว�าที่ ร.ต.หญิงธีติมา ก�อนทอง
62053014141 นางสาวอัจฉรา สุตะวงค�
62053014142 นางสาวฐิมัยพร ม่ันคง
62053014143 นางสาววิภาดา จงสุมามาลย�
62053014144 นางสาวนันธิดา วงศ�พรหมกัลปT
62053014145 นางสาวสุนิศา ดาทอง
62053014146 นางสาวการันตี เจริญพืช
62053014147 นางสาวพิมพ�ชนก สุขพัทธี
62053014148 นายศักดิพัฒน� แผนสง�า
62053014149 นางสาวณิลรญา ใจจอน
62053014150 นายก�องภพ นาคปาน
62053014151 นายวริษฐ� ภู�ระย�า
62053014152 นางสาวประภาพร ทองเชิด
62053014153 นายธนณัฏฐ� สัมเภาวมาลย�
62053014154 นายบวรศักด์ิ จินดาเลิศอุดมดี
62053014155 นางสาวนภัสวรรณ สัจจา
62053014156 นางสาวพิชามญชุ� ทองเชื้อ
62053014157 นางปLยลักษณ� แก�วสีหา
62053014158 นางสาวเพ็ญวิภา รัตนพิทย�
62053014159 นายนวพฤทธ� รักใหม�
62053014160 นางสาวอิสราภรณ� จูงจันทร�
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62053014161 นางสาวณัฏฐ�ญา บุญปก
62053014162 นางสาวกรพิการ� ประวิง
62053014163 นางสาวณธภร วิงประวัติเดชา
62053014164 นางสาวนาลิวัน เผ�นโผน
62053014165 นางสาวอารียะ ทองศักด์ิแสง
62053014166 นางสาวกัญญารัตน� วัดศรี
62053014167 นายพสธร อุดมเจริญ
62053014168 นางสาวชนิสรา อุนาพรม
62053014169 นายธัญภพ ศรีสมัย
62053014170 นางสาวณิชชยา ดาราย�อย
62053014171 นายณัฐวัชร ทองเอม
62053014172 นางสาวจิตติภรณ� ศรีเพ็ง
62053014173 นางสาวกนกวรรณ หนองเสนา
62053014174 นางสาวสุทธิดา ลิวัลย�
62053014175 นางเสาวลักษณ� สมหวัง
62053014176 นายพรชัย อุราเลิศ
62053014177 นายวิรวัฒน� มีขํา
62053014178 นางสาวจันทิพา อ�นหลํา
62053014179 นางสาวสุภารักษ� สุขเสมอ
62053014180 นายศุภชาติ บุณยรัตพันธุ�
62053014181 นางสาวกัณฐมณี มียศ
62053014182 นางสาวนฎภร นนท�จิตร
62053014183 นางสาวกนกพรรณ กุหลาบอ่ํา
62053014184 นางสาวศิริพร พ�อสียา
62053014185 นางสาวจิตวิชชา เตมีศรีสุข
62053014186 นายสุภมิต รัตนชัย
62053014187 นายปฏิมา ช�างคิด
62053014188 นายวรเมธ ลีลาประภาภรณ�
62053014189 นางสาววนาลี คุ�มตะสิน
62053014190 นางสาวชไมพร เรศประดิษฐ�
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62053014191 นางสาวอภิรกาญจน� นุ�มนุ�น
62053014192 นางสาวเสาวลักษณ� สิทธิบุตร
62053014193 นางสาวป8ณฑิตา ทําบุญ
62053014194 นางสาวรุ�งทิพย� วรรณะ
62053014195 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� สังวาลย�เดช
62053014196 นายเกษมพล สาลีวัน
62053014197 นางสาวสุนิสา ทิพาระดี
62053014198 นางสาวณัฐวดี ย่ิงเจริญ
62053014199 นางสาวขวัญลดา คํามีรักษ�
62053014200 นางสาวสุพิน วิชุมา
62053014201 นางสาวตรองฤทัย พุ�มพิน
62053014202 นางสาวสุดาพร สีจันทร�ดา
62053014203 นางสาวอรอนงค� ต๋ึงพันธุ�
62053014204 นางสาววรรณณี ศรีสุข
62053014205 นางสาวกีรติ สินธุนาวา
62053014206 นางสาวศรินยา แตงรอด
62053014207 นางสาวปLยวรรณ โสดสุภาพ
62053014208 นายสหภาพ ศรีไชยมูล
62053014209 นายปฏิภาณ อุ�นในธรรม
62053014210 นายประพันธ� ขวาขันธ�
62053014211 นางสาวศศิธร ธรรมใจ
62053014212 นางสาวพรพิมล ศรีชุม
62053014213 นายภาณุพันธ� ชีลั่น
62053014214 นางสาวจินฎาภรณ� ธิลิ้นฟQา
62053014215 นางสาวพูนสุข นามทอง
62053014216 นางสาวภัสชุดา สุมาตรา
62053014217 นายธนพล ชัยประภา
62053014218 นางสาวเขมิภา สายทอง
62053014219 นางสาวปภัสนันท� พวงมาลัย
62053014220 นางสาวกัญญาวีร� เลาฝาง
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62053014221 นางสาวลักขณา นามไพร
62053014222 นายภควัชร เจริญวัฒนา
62053014223 นางสาวชนากานต� บุญญะบุตร
62053014224 นายณัฐภัทร หลีเก๊ียะ
62053014225 นางสาวขวัญแก�ว มาราช
62053014226 นางสาวณัฐมน ฉินสิน
62053014227 นางสาวปฏิมา กลบรัตน�
62053014228 นายณัฐพล สันแก�ว
62053014229 นางสาวกรกฎ สุยังกุล
62053014230 นางสาวรัตนาภรณ� เนตรกระจ�าง
62053014231 นายเกริกฤทธ์ิ สุธรรม
62053014232 นายนที รัตนวิจิตร
62053014233 นางสาวนาเดีย ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ
62053014234 นายภาณุมาศ หมูธิ
62053014235 นางสาวสุภัค บัวประเสริฐ
62053014236 นางสาวสุจิตรา อาจพินิจ
62053014237 นางสาวพรชิตา ตาลสุก
62053014238 นางสาวอนันทิตา จันทะล�าม
62053014239 นางสาวสิริมา หลวงชัย
62053014240 นางสาวอัญชนา สงแสง
62053014241 นายชัยฤกษ� นวลวัฒน�
62053014242 นายบัณณทัต โยธิน
62053014243 นางสาวศิริรัตน� ชูจ๋ิว
62053014244 นายอรรถกร ทองเสริม
62053014245 นายณัฐวิทย� จุ�งพิวัฒน�
62053014246 นางสาวพิมพ�เพชร คงนันทิพัฒน�
62053014247 นางสาวอรสา ปราบปรี
62053014248 นางสาวพิมลพรรณ แพไธสง
62053014249 นางสาวพรรณวดี นนทสิน
62053014250 นายประกิจ ทรัพย�พร�อม
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62053014251 นางสาวผลัฏฐา วิวัฒนชาติ
62053014252 นายดิษรินทร� ว�องประชานุกูล
62053014253 นางสาววรวีร� ฮวดหุ�น
62053014254 นางสาวศิริลักษณ� อัยยะวรากูล
62053014255 นายศิวกร เนียมชุมแสง
62053014256 นางสาวปรียาภรณ� อุทัยทิศ
62053014257 นางสาวณัชชา ติรวัฒนกุล
62053014258 นายวิชัย ตาใจ
62053014259 นางสาวภาวินี แก�วนิล
62053014260 นายอนุชา พุ�มอําภา
62053014261 นางสาวชวัลนุช เดชรุ�ง
62053014262 นางสาวธรญพร ธนชัยโภคิน
62053014263 นางสาวป8ญจรัศม� สุขแจ�ม
62053014264 นายณัฐวุฒิ ขวัญสุข
62053014265 นางสาวพัชราภรณ� ตาเห็น
62053014266 นางสาวศิริภาภรณ� แก�วแสนสาย
62053014267 นางสาวกาญจนาภรณ� ทิมเครือจีน
62053014268 นายนัฐกมล กายกลั่น
62053014269 นางสาวชนิสรา รุ�งศรี
62053014270 นายสุริยา มหาวงค�
62053014271 นางสาวดวงพร สุขเจริญ
62053014272 นางสาวสายฝน ทุมทอง
62053014273 นางสาวสุพัตรา พยอม
62053014274 นางสาวธีรนุท ตันหยง
62053014275 นายณัฐพล ศุภศร
62053014276 นางสาววนิดา ป8ญญาแก�ว
62053014277 นายณัฐพงศ� สุวรรณษานนท�
62053014278 นางสาวสุกานดา บุญศรัทธา
62053014279 นางสาววรรณพร กิจจาหาญ
62053014280 นายธันย�พศุตม� แสงสว�าง
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62053014281 นางสาวสุนิตา วงค�สุโท
62053014282 นางสาวกอบแก�ว วิยะรันดร�
62053014283 นางสาวปริดา พ่ึงเกษม
62053014284 นางสาวกรรณิกา บัวเรียน
62053014285 นางสาวชุติมา วิยาสิงห�
62053014286 นางสาวอรทัย ต๊ิบคํา
62053014287 นางสาวชุลีพร อินทรวิเศษ
62053014288 นายเมธาวี อ�างอินทร�
62053014289 นางสาวหทัยรัตน� อวนศรี
62053014290 นางสาวทิพย�เกษร เสืองาม
62053014291 นางสาวดวงกมล ทองหวาน
62053014292 นางสาวิตรี จงจิตกลาง
62053014293 นายชนสิษฎ� บุญธรรม
62053014294 นางสาววรินทร แซ�กัง
62053014295 นายสหรัฐ แก�วขาว
62053014296 นางสาวปฏิมากร ชมภูเพ็ชร
62053014297 นางสาวอังคณา ไชยาโส
62053014298 นางสาวนิชาภัทร แพงวงษ�
62053014299 นายจเร เนื่องมัจฉา
62053014300 นายสืบ บัวแสงใส
62053014301 นางสาวจุรีพร มะปะโท
62053014302 นายพชร นวพาณิชย�เจริญ
62053014303 นางสาวศรัญญา สืบวาปX
62053014304 นายคณิน เปXZยมงาม
62053014305 นายอนุวัตร ป8Vนประสงค�
62053014306 นางสาวเพ็ญกุล พ�องเสียง
62053014307 นางสาวหยกรตี จงจิตต�
62053014308 ว�าที่  ร.ต. หญิงสุมิตรา ชีพนุรัตน�
62053014309 นางสาวเสาวลักษณ� วุฒิโชติ
62053014310 นางสาวิตรี สมพงษ�
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62053014311 นายป8จจัย กิฎามร
62053014312 นางสาวปภัชญา จิตบรรจง
62053014313 นางสาวชิดชนก กุลรัตน�
62053014314 นางสาวสมฤดี ภู�มาลัย
62053014315 นางสาวสุมินตรา ศรีระชัย
62053014316 นายพิภัช จินดาหลวง
62053014317 นางสาวเพชราภรณ� พูลประดิษฐ�
62053014318 นางสาวฐณัชญ�พร บุตรดี
62053014319 นายภาคภูมิ รัตนกฤตยากุล
62053014320 นายรัตนชาติ จําเนียรกาล
62053014321 นางสาวพจนา สุขบัติ
62053014322 นายรุ�งรัตนะ มลิแย�ม
62053014323 นางสาวชนิดา น�อยชัยพฤกษ�
62053014324 นายกฤชติณท� แม�นทอง
62053014325 นายอรรถพล พรมลี
62053014326 นางสาวพิชญาภัค เจริญมูล
62053014327 นายชญานิน หุ�นนอก
62053014328 นางสาวอนุรัตน� ภาโส
62053014329 นางสาวสร�อยสุดา ใสแจ�ม
62053014330 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมคํา
62053014331 นางสาวจันทร�จิรา เนื่องจํานงค�
62053014332 นางสาวชนาพร กิจพิทักษ�
62053014333 นายกฤษฎากร ศักด์ิสิงห�
62053014334 นายชรัมย� บรรดาศักด์ิ
62053014335 นางสาวรุ�งนภา คุณงาม
62053014336 นายพงศกร เหรียญเจริญ
62053014337 นางสาวเสาวลักษณ� ผลผกา
62053014338 นางสาววิไลลักษณ� ขจรวศิน
62053014339 นางสาวภัสราภรณ� เคนไชยวงค�
62053014340 นายชลัท สุขเกษม
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62053014341 นางสาวรุ�งนภา อาศรัยราษฎร�
62053014342 นางสาวศิรประภา มงคลช�วง
62053014343 นายกานต� โรจนบุญถึง
62053014344 นายกฤษติฤกษ� ประมวลทรัพย�
62053014345 นางสาวสุทธิกานต� เผ�าพืชพันธุ�
62053014346 นางสาวยุภาพร ติมุลา
62053014347 นางสาวสไบทิพย� ศิริพงค�
62053014348 นางสาวปรีญานุช บรรจง
62053014349 นางสาววิภาดา จุลเจริญดุลย�
62053014350 นางสาวศรสวรรค� บุญเรือง
62053014351 นางสาวฉัตรแก�ว เล็กวิเชียร
62053014352 นายมิตร เชียงอินทร�
62053014353 นางสาวศรพิสุทธ์ิ วังกาษร
62053014354 นางโชติกา สิงห�ศรี
62053014355 นายนพวิทย� งามหยดย�อย
62053014356 นางสาวเกวลี อินทร�เลี้ยง
62053014357 นายพงค�ธร ทุติยาภรณ�
62053014358 นางสาวชาลี นาวีภาพ
62053014359 นางสาวปนัดดา บุญเกิด
62053014360 นางสาวกนกอร บุตรจันทร�
62053014361 นางสาวกิริยา ศรีบุรมณ�
62053014362 นางสาวชนิสรา แก�วลายทอง
62053014363 นางสาวพรทิพย� อินแก�ว
62053014364 นางสาวบงกช เพชรรัตน�
62053014365 นางสาวดารินทร� สิงโต
62053014366 นางวรรณภา เข�งนุเคราะห�
62053014367 นางสาวจรุณี วันทอง
62053014368 นายกรวิชญ� อินทรวิชัย
62053014369 นางสาวพรรณลักษณ� เพ็งพอรู�
62053014370 นางสาวป8ณชญา เอี่ยมทรัพย�
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62053014371 นางสาวจรัสทรามาศ สง�าเรืองฤทธ์ิ
62053014372 นางสาวภคมน มหาวัน
62053014373 นางสาวกนกวรรณ แข็งบุญ
62053014374 นางสาวศิริวิภา วรรณพรหม
62053014375 นางสาวจิราพร ชื่นสุข
62053014376 นายชัยกร ชัยสวัสด์ิ
62053014377 นางสาวกวินทิพย� ขุนทองแก�ว
62053014378 นางสาวเสาวณีย� เสวยสุข
62053014379 นางสาวณิชกุล แก�วเจริญ
62053014380 นางสาวเสาวลักษณ� วานิช
62053014381 นางสาวณัฐชา กลัดแก�ว
62053014382 นางสาวชัญญา สุริยะกานนท�
62053014383 นายเอกพจน� เพ็ชรโรจน�
62053014384 นายพชรพล คนซ่ือ
62053014385 นางจุฑามาศ ศรีระษา
62053014386 นางสาวธณิศรา ชิตวิเศษ
62053014387 นางสาวทิพวัลย� อินทรชิต
62053014388 นางสาวปLยะธิดาพร โภคะ
62053014389 นายธวัชชัย ขันแข็ง
62053014390 นางสาวพัชรินทร� อัฐนาค
62053014391 นายวีรชาติ สิริอนันตระกูล
62053014392 นายวรเดช นาวาพนม
62053014393 นายเกียรติคุณ เตนากุล
62053014394 นายปวรพัฒน� ตุลาผล
62053014395 นางสาวสุธาทิพย� กองลี
62053014396 นายกฤตธี วงษ�มาก
62053014397 นายปLยะพงษ� ย้ิมสรวล
62053014398 นายเอกลักษณ� อGอดแก�ว
62053014399 นายรณฤทธ์ิ ปะมะระกา
62053014400 นางสาวจุติมา แทนเพชร
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62053014401 นางสาววนิชา สุขพละ
62053014402 นายสุรเดช น�อยหลุบเลา
62053014403 นายศักด์ิสิทธ� ทองศร
62053014404 นายสิรพัชร แสงเมล�
62053014405 นายสุเทพ บุตรลา
62053014406 นางสาวปLยรัตน� ศรีสุขเกษมรัตน�
62053014407 นางสาวดารินทร� คํานวล
62053014408 นายนวคุณ มณีฉาย
62053014409 นายจิรวงศ� ปรีวาสนา
62053014410 นางสาวชุติภา จักรทอง
62053014411 นางสาววณิชชา ลิ้มภักดี
62053014412 นางสาวจารุวรรณ อยู�เชย
62053014413 นางสาววรัญญา โฆษิตจาตุรนต�
62053014414 นางสาววรรณทนี เกิดเมฆ
62053014415 นายธีรภัทร� สมพลเดช
62053014416 นางสาวภาณุมาศ ชํานาญชล
62053014417 นางสาวรัตนมล สกุลชัยแก�ว
62053014418 นางสาวชมพูนุช ยศป8ญญา
62053014419 นายนันทภพ ญาณดุสิตา
62053014420 นายธนกร วนาอุดมศักด์ิ
62053014421 นางสาวสรชา แสงนิล
62053014422 นางสาวสุวนันท� นามเคน
62053014423 นางสาวศิริทรัพย� กิตติภิญโญวัฒน�
62053014424 นางสาวทิพย�สุดา โนรี
62053014425 นางสาวเนตยา เนียมหอม
62053014426 นางสาววัลภา นินทะป8กษ�
62053014427 นางสาวรัตติยากร บุญญาสุ
62053014428 นางสาวยุพามณี มณีหงษ�
62053014429 นางสาวดวงมณี อัคคะษร
62053014430 นางสาวพรศิริ ภวภูตญาณชัย
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62053014431 นางสาวศิภาพร ทองอ�อน
62053014432 นางสาวทิฆัมพร สมศักด์ิ
62053014433 นางสาวไอริน ผิวเงิน
62053014434 นายวัชรินทร� ทองแจ�ม
62053014435 นายณัฐพงษ� อินตาพวง
62053014436 นางสาวชาลิสา กาวชู
62053014437 นางสาวรัชนีกร อิ่มเจริญ
62053014438 นายศักดา ศรีวิชัย
62053014439 นางสาวณิชมน กาญจนศศิน
62053014440 นางสาวมณฑิชา สมดี
62053014441 นายพีรวัฒน� ชูณรงค�
62053014442 นายไกรวิชญ� จันหา
62053014443 นางสาววรพร ขจรมหาลาภ
62053014444 นายวชิรพันธ� เชื้อหมอ
62053014445 นางสาวสรินชา ชมชื่น
62053014446 นางสาวพัลลภา น�องดี
62053014447 นายชิตินัทธ� ทาลับ
62053014448 นางสาวมยุรี สุทธิเจริญ
62053014449 นางน้ําหยด นิ่มนาง
62053014450 นางสาวกนกวรรณ อ�นสุวรรณ
62053014451 นางสาวพัชรี วงค�กันตา
62053014452 นางสาวกัญญา ตันยุชน
62053014453 นางสาววรางคณา เวชภักด์ิ
62053014454 นางสาวกวินนา พงศ�ถาวรภิญโญ
62053014455 นายธนศักด์ิ พรมตา
62053014456 นางสาวธัญญารัตน� สุขเกษม
62053014457 นายปรัชญ� ศรีสุรักษ�
62053014458 นางสาวฉัตรฤทัย บรรดาศักด์ิ
62053014459 นายเพชรชรินทร� ศรีชาติ
62053014460 นายบุญญฤทธ์ิ สรรพกิจไพศาล
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62053014461 นายฐิติกร แสงคํา
62053014462 นางสาวฐาปนี เสียงประเสริฐ
62053014463 นายทศพร พงศ�ธาริน
62053014464 นางสาววิจิตรา มีชัย
62053014465 นายวัฒน�ธนเดช ชิณทวีทรัพย�
62053014466 นายสุวิจักขณ� เทพวิเชียร
62053014467 นายสุรัก วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
62053014468 นางสาวณัฏฐนิช ธูปสมุทร
62053014469 นายสุรชัย ล�อดงบัง
62053014470 นางสาวอินทิรา เอื้อการณ�
62053014471 นางสาวธิดาภรณ� สนิทญาติ
62053014472 จ�าเอกวิรัตน� งอกศรี
62053014473 นายศุภชัย ทับวิเชียร
62053014474 นางสาวอิสราภรณ� เมืองใจ
62053014475 นางสาวคัทลียา ป8ญถา
62053014476 นางสาวกัญญาวีร� ทองคําภา
62053014477 นางสาวศุทธินี แซ�ต๊ัน
62053014478 นางสาวฐิตินา ศิลปศาสตร�
62053014479 นางสาวสุรีภรณ� สุดา
62053014480 นางสาวนิติญาพร คํานนท�
62053014481 นางวารุณี เหลาโชติ
62053014482 นางสาวขนิษฐา วงศ�โอภาศ
62053014483 นางสาวจิดาภา บุญสะอาด
62053014484 นายทนงศักด์ิ รอดเกลี้ยง
62053014485 นางสาวรัตนาภรณ� เการัมย�
62053014486 นายพงษ�สิริ ปู^อ�าย
62053014487 นางสาวจิรัชญา คงรื่นเริง
62053014488 นางสาวน้ําฝน ประยงค�หอม
62053014489 นายภาคภูมิ จันทร�เจริญ
62053014490 นางสาวศรัญยา กระลาม

หน�า 483 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053014491 นางสาวอาภัสรา แก�วลอย
62053014492 นายธีรพงศ� ศรีแพงมล
62053014493 นางสาวเบญจรัตน� ดอกจําปX
62053014494 นายศักด์ินรินทร� ฟองโหย
62053014495 นายพชร ปริญญานิติกูล
62053014496 นางสาวธมลวรรณ ม�วนหนู
62053014497 นางสาวนัทธมน ย่ิงขํา
62053014498 นางสาวกัญญพัชร รัชโน
62053014499 นางสาวปาริชาติ ฉิมพันธุ�
62053014500 นางสาวอัญชลิกา เถาว�พันธ�
62053014501 นายธีระพงศ� กันตรัตนากุล
62053014502 นายพิเชษฐ� โตใหญ�
62053014503 นางสาวประภัสสร กาบแก�ว
62053014504 นางสาวบุษบัน ทํานา
62053014505 นางสาวศิริกัญญา บํารุงทรัพย�
62053014506 นางสาวนัฐปสรณ� กรมพันธ�
62053014507 นางสาวสุภารัตน� อาจหาญ
62053014508 นายพิสิษฐ� ศิริพรนพคุณ
62053014509 นางสาวพรสุดา พุ�มนิคม
62053014510 นางสาวขนิษฐา พลอาษา
62053014511 นางสาวสุธิพร กมลชาติชาย
62053014512 นายนิวัฒน� นาคเจริญ
62053014513 นายจักรภัทร บุญเทพ
62053014514 นางสาวธิดาพร นาคราช
62053014515 นางดวงกมล เชตนุช
62053014516 นางสาวปุณรดา นุชประมูล
62053014517 นายอาซิส หมัดอาหมีน
62053014518 นางสาววทันยา โพธ์ิอร�าม
62053014519 นายเนติพงษ� สองเมือง
62053014520 นางสาวจินตนา โทสวัสด์ิ
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62053014521 นางสาวรุ�งนภา คนตรง
62053014522 นายยศวิญญ� สืบสาย
62053014523 นายภูริทัต อร�ามเรือง
62053014524 นางสาวนิชกานต� แสนบัวบาน
62053014525 นางสาววรรณนิษา บุญมาก
62053014526 นางสาวกัณฐมณี เผือกตา
62053014527 นางสาวธวัลรัตน� จตุพจน�
62053014528 นางสาวมานิตา จันทร�ทรง
62053014529 นางสาวณัฐิกา บัวแพร
62053014530 นางสาวภัทราภรณ� กิจมี
62053014531 นางสาวสโรชา แซ�หลิม
62053014532 นางสาวสุภัทรา อิ่มอุระ
62053014533 นางสาวสุพัตรา เต็มเปXZยม
62053014534 นางกวินรัตน� อาจสําอางค�
62053014535 นางสาวธนัชพร ศรีโพธ์ิ
62053014536 นายอนุชา อัศวภูมิ
62053014537 นางสาวพัชรีกร สารีคํา
62053014538 นางสาววิไลวรรณ ปาลา
62053014539 นางสาววลัยพร โพธ์ิศรีนวล
62053014540 นายทิวา ทองทัพ
62053014541 นางสาวธนกร วัฒนะ
62053014542 นายอนุมาตย� ลาภผล
62053014543 นางสาวมนชิสา ชัยรัตน�
62053014544 นางสาวจิตตรา ศรีสงคราม
62053014545 นางสาวพรรณรัช ศรีตะวัน
62053014546 นางสาวพนิดา คณา
62053014547 นางสาวนิตยา กองวาลี
62053014548 นางสาวชนัญญา เต�งภาวดี
62053014549 นางสาวชณัฐกานต� กันทะเนตร
62053014550 นางสาวเมวดี สารคม
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62053014551 นางสาววริศรา คล�ายสุวรรณ
62053014552 นางสาวมณีรัตน� พรประสิทธ์ิ
62053014553 นางสาวกุลธรา พวงทอง
62053014554 นางสาวศิริลักษณ� คําสุนันท�
62053014555 นางสาวพิรุฬรัตต� พืชมงคล
62053014556 นายณัฐวุฒิ ศรีโยธี
62053014557 นายอานุภาพ โพธ์ิพิมพ�
62053014558 นางสาวปุณยนุช พจน�ประสาท
62053014559 นางสาวปริษา มีวรรณ�
62053014560 นายไชยชาญ สุทธิวราภิรักษ�
62053014561 นางสาวชยากานต� สุหร�าย
62053014562 นางสาวปรัศนี ทองลอย
62053014563 นายชัยวิทย� ทวีผล
62053014564 นางสาวธนัญญา สุนทรอภิชาติ
62053014565 นางสาววนิดา ทวีป8ญญาทรัพย�
62053014566 นางสาวชุติกาญชน� สลีอ�อน
62053014567 นายวรกานต� กรั่นดาวลอย
62053014568 นางสาวจารุวรรณ กุลีน�อย
62053014569 นายคมสัน เอียดนุสรณ�
62053014570 นางสาวเจนจิรา ต้ังสมสุข
62053014571 นางสาวสุทธิดา วิจะสิกะ
62053014572 นางสาวรัตติกาล สวนทรัพย�
62053014573 นางสาวอัจฉราวดี เหตุทอง
62053014574 นางสาวกัญญารัตน� หอมสุวรรณ
62053014575 นางสาวปรียานุช ทิพย�เหรียญ
62053014576 นางสาวภัทธีรา ศรีตุลา
62053014577 นางสาวอัจฉรา ไวยศิลปT
62053014578 นางสาวรัชนก คล�ายหนู
62053014579 นางสาวกรรณิกา วรรณโก
62053014580 นางสาวนุจรินทร� จุลทะศรี
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62053014581 นางสาวณัฐธีรยา วิชกิจ
62053014582 นางสาวกนกกาญจน� ทองนรินทร�
62053014583 นางสาวพัสรมาส โกนซา
62053014584 นายปกรณ� กิฎามร
62053014585 นายเรืองโรจน� หน�อเรือง
62053014586 นายกฤษณ� แก�วชะฎา
62053014587 นางสาวณัฐปภัสร� สุภาษร
62053014588 นางสาวสุพัตรา อาสน�สถิตย�
62053014589 นางสาวจุฬาลักษณ� ศิริอินทร�
62053014590 นางสาวไพลิน หินอ�อน
62053014591 นางสาวกนกวรรณ ภักดี
62053014592 นางสาวทรรศิกา เพ็งจันทร�ลอน
62053014593 นางสาวนพวรางค� ยาวรรณศรี
62053014594 นางสาวนาโอมิ คําสุกดี
62053014595 นางสาวนิรมล ธรรมทศ
62053014596 นางสาวศิริยาพร เกิดคง
62053014597 นางสาวณัฏฐณิชา สักเล็กประดู�
62053014598 นางสาวสุพัตรา ประชาโรจน�
62053014599 นางสาวรัตติกาล วงค�ปLZนแก�ว
62053014600 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวงษ�
62053014601 นายทะนงศักด์ิ ไทรนิ่มนวล
62053014602 นางสาวอติกานต� อนันตนิกร
62053014603 นางสาววันดี ปQองศรี
62053014604 นางสาววิรัญญา สารันต�
62053014605 นายกนกพล ดวงพลอ�อน
62053014606 นางสาวกชพรรณ พรเสนา
62053014607 นางสาวศิรินยากร พลไกร
62053014608 นางสาวรัตนะพร จําปารัตน�
62053014609 นางสาวนงลักษณ� ตุ�มทอง
62053014610 นายพิศุทธ์ิ กรีโภค
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62053014611 นายประพงษ� พูลศิริ
62053014612 นายอนุชัย กันชูผล
62053014613 นางสาววโรชา คชาสถาพร
62053014614 นางสาวสาริณีย� เทพมูล
62053014615 นางสาวเนาวรัตน� นันชม
62053014616 นางสาวนุชตพร บุรวัฒน�
62053014617 นายสารัช ศรีบูรณ�
62053014618 นายธวัชชัย มีมาก
62053014619 นายภานุวัฒน� กองจินดา
62053014620 นายอานุชา หม่ืนตาบุตร
62053014621 นางสาวปรารถนา ตระกูลภูริเดช
62053014622 นายทศพล คํามูล
62053014623 นางสาวเขมมิกา ชุติภานุวัชร
62053014624 นางสาวเกศสุดา สุขยานุดิษฐ
62053014625 นายสุวิทย� พันธุลิ
62053014626 นางสาวรัตติกาล โพธ์ิแก�ว
62053014627 นางสาวสิราวรรณ ถวิล
62053014628 นายชัยยุทธ เพียรทอง
62053014629 นางสาวช�อลดา มหาธีรานนท�
62053014630 นางสาวญาดา วิเศษ
62053014631 นายเด�นศักด์ิ สุขสบาย
62053014632 นางสาวสมาพร มังคลัง
62053014633 นางสาวรัฏตวรรณ แก�วกุมาร
62053014634 สิบเอกณัฐพงษ� เพ่ิงบุญมา
62053014635 นายศุภกร เจิมจรุง
62053014636 นางสาวจินัสญา กุลจิตติธารา
62053014637 นายภูเมศ จิรพัฒนพงศ�
62053014638 นางสาวสุจิตรา ยอดกระโหม
62053014639 นางสาวสโรชา มณีไสย
62053014640 นางสาวณัฐปภัสร� เหลียงพานิช
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62053014641 นางสาวชฎาพร ณ นครพนม
62053014642 นางสาวอัจฉริยา เสาร�ห�า
62053014643 นางสาวปรียวรรณ จงเทพ
62053014644 นางสาวนภชพร จันทร�ทรง
62053014645 นางสาวกรรณิการ� เต็มเมือง
62053014646 นางสาวพัชรวี พุ�มทอง
62053014647 นางสาวสุมิตรา ประสิทธินาวา
62053014648 นางสาวพัชราภร เปXZยมมูล
62053014649 นางสาวศิริพร เชื้อชาติตระกูลดี
62053014650 นางสาววิยะดา หอมเกษร
62053014651 นางสาวเรวดี สีเขียว
62053014652 นางสาวธนัตชนก กองโย
62053014653 นางสาวทัศนีย� พวงผกา
62053014654 นางสาวณิชนันทน� อิศรางกูร ณ อยุธยา
62053014655 นายณัฐกิตต� อนันทสุข
62053014656 นางสาวนัชชา มินศรี
62053014657 นางสาวจารุภา เจริญฤทธ์ิ
62053014658 นางสาววรรณนิภา ดีซ�อน
62053014659 นางสาวเจติญญา ปะนาเต
62053014660 ว�าที่ร�อยตรีพงศธร เลิศป8ญญาธีระกุล
62053014661 นายสุริยา สีทอง
62053014662 นางสาวศศิประภา คําพลทัน
62053014663 นางสาวอาริษา สายคําแต�ง
62053014664 นางสาวภัทราวดี ศักดารักษ�
62053014665 นางสาวเสาวลักษณ� พลเวียง
62053014666 นายสมควร ศรีแนน
62053014667 นางสาวกมลทิพย� เสกขา
62053014668 นางสาวปLยากร วิเวกวรรณ
62053014669 นางสาวธารารัตน� ประพันธ�
62053014670 นางสาวเบญจพร ยศดา
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62053014671 นางสาวผกายมาศ บํารุงภักดี
62053014672 นางสาวจิตตานันท� บุญบรรลุ
62053014673 นางสาวสุภาพร ปลั่งสอน
62053014674 นายปฏิพล พิมพ�สุวรรณ
62053014675 นางสาวพิมพ�ใจ สระหุนันท�
62053014676 นางปรีญาพรรณ ขัดสีแสง
62053014677 นางสาวณัฐกวีร� โอฐย้ิมพราย
62053014678 นางสาววนิดา เขตตะ
62053014679 นายยศวัฒน� เลิศศักด์ิภัทรกุล
62053014680 นายชัยบูรณ รองราช
62053014681 นางสาวเหมือนฝ8น ขันกันทะ
62053014682 นางสาวโสภิดา เพ็ชรมณี
62053014683 นางสาวปภัสสร วงษ�เสง่ียม
62053014684 นายสมเกียรติ นวพรอนันต�
62053014685 นางสาววิภาดา บรรจง
62053014686 นางสาวกฤตศิริยานันท� ไชยเดช
62053014687 นางสาวนิชกานต� สาธร
62053014688 นางสาวรุ�งธิดา ชาญณรงค�
62053014689 นายรักชาติ อุปลัง
62053014690 นางปาหนัน นันทะเสน
62053014691 นางสาวศิริลักษณ� ญาณฤกษ�
62053014692 นางสาวพลากุล สวาสดี
62053014693 นางสาวเมย�วิการ� พูลทอง
62053014694 นายนัยนิต วงปLZน
62053014695 นางสาวกรรณิกา ยงบุตร
62053014696 นางสาวกานต�พิชชา พุ�มจันทร�
62053014697 นางสาวจิตนภา แผ�นทอง
62053014698 นางสาวฐิติยา พฤทธิสาริกร
62053014699 นางสาวสุกันญา ชูราศรี
62053014700 นางสาวจิดาภา พิมพิสาร
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62053014701 นายแสงเพชร ชัยนาม
62053014702 นายกฤษณธร น�อยใจนัก
62053014703 นางสาวกฤษติกา ร�องกาศ
62053014704 นายกิตติ สนองกูล
62053014705 นางสาวอมรรัตน� พิศวง
62053014706 นางสาวพิมลพักตร� ฉุยยุเนย
62053014707 นายทศพล นาคสวัสด์ิ
62053014708 นางยุพาภักด์ิ กรีรัมย�
62053014709 นางสาววรวรรณ จรรยาคุณ
62053014710 นางสาวพรรณฐิภา จินดาวัฒนชัย
62053014711 นายภรัณยู ศรีบริกิจ
62053014712 นางสาวนภาพร ส�งศิลปTสอาด
62053014713 นางสาวพัทธานันท� อุณพรรณ
62053014714 นางสาวน้ําฝน อังค�ธนโชติกุล
62053014715 นายรัตนวงศ� ปะกังพลัง
62053014716 นางสาวสุรีรัตน� เกยงค�
62053014717 นายปLยกุล สร�อยศรี
62053014718 นางสาววรรณฤดี นิวงษา
62053014719 นางสาวเฉลิมพร จินโรจน�
62053014720 นายไซนูดิง ยาการียา
62053014721 นางสาวนลพรรณ อึ้งประเสริฐ
62053014722 นางสาววนิดา ด�วงวงษ�
62053014723 นายธนกร พุทธิชาติ
62053014724 นางสาวศิริประภา ทาแน�น
62053014725 นางสาวธัญญาศิริ สารศักด์ิ
62053014726 นางสาวเสาวณีย� เหมะ
62053014727 นางสาวมาลาศิณีย� ยกศรี
62053014728 นางสาวไอรดา ทองทรง
62053014729 นางสาวธัญพร คุ�มศาสตรา
62053014730 นางสาวภัสส�ณศา ประสพสวัสด์ิ

หน�า 491 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053014731 นางซัยลา อิ่มโสภณ
62053014732 นางนภสร นาคสินธุ�
62053014733 นายณัฐพล ชัยวงค�
62053014734 นางสาวสุวิมล ลุนสะแกวงษ�
62053014735 นางสาวเอมอร วรนาถกุล
62053014736 นางสาวรัชยา ศิริพันธุ�
62053014737 นางสาวนภสร หนูแก�ว
62053014738 นางสาวสุจิรา เกตุแก�ว
62053014739 นางสาวเรือนแก�ว พวงกุล
62053014740 นางสาวณภัสนันท� เกียงคํามูล
62053014741 นางสาวสุนิสา อินทนู
62053014742 นางสาวณัฐณิชา บัวผัน
62053014743 นางสาวนวพร อยู�ชูฉาย
62053014744 นางสาววชิราภรณ� ป8Uนแก�ว
62053014745 นางสาวชญาดา วิชิตมงคล
62053014746 นายธรรมนิตย� ธรรมาอภิรมย�
62053014747 นางสาวปราณปรียา ดําจวนลม
62053014748 นางสาวพิชญาพร ทองดารา
62053014749 นายติณห�ธนัชญ� บุญพันธ�
62053014750 นางสาวทิพย�สุดา ยุบลพันธุ�
62053014751 นางสาวธิดารัตน� อุ�นไมตรี
62053014752 นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส
62053014753 นางสาววนันต�ภัทร สุรัส
62053014754 นายอรรถกรณ� ราชคมน�
62053014755 นายกิตติพงษ� สง�าเอี่ยม
62053014756 นายณัฐวัชร� สวัสดี
62053014757 นางสาวปาลิตา เกศนาคินทร�
62053014758 นางสาวปนัดดา แฉ�งฉวี
62053014759 นางสาวจันทร�จิรา ช�างกุดเวียน
62053014760 นางสาวอารีรัตน� พิมโคตร
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62053014761 นายจักราวุธ อั้นเต�ง
62053014762 นางสาวสุพัตรา ลื่นกลาง
62053014763 นางสาวเบญจุรี ไพจิตร
62053014764 นางสาวณัฐพัชร จรัล
62053014765 นายธนวัฒน� ประทีปรัตน�
62053014766 นายธีรวัตร อนันนิล
62053014767 นางสาวศุจินธร สําราญศิริกุล
62053014768 นายอุดร คงแก�ว
62053014769 นายศตวรรษ ดําคํา
62053014770 นางสาวทัศนีย� พรมจันทร�
62053014771 นางสาวมณีรัตน� ศิลารักษ�
62053014772 นางสาวพรสวรรค� อ�อนตา
62053014773 นายชวกร ปราบภัย
62053014774 นางสาวทับทิม สีสังข�
62053014775 นางสาวกนกพร เที่ยงธรรม
62053014776 นางสาวภควรรณ ค�าเจริญ
62053014777 นายศุภกฤต วิริยะบุญ
62053014778 นางสาวณภาพร อินน้ําคบ
62053014779 นายไชยยา ศรีอําพันธุ�
62053014780 นางสาวชิดชนก นฤภัย
62053014781 นางสาวจิรัฐติกาล อัครบุรินทร�
62053014782 นางสาวศิริพร ศรีศฤงฆาร
62053014783 นางสาวสุทธิดา สอนผิว
62053014784 นางสาวนวรัตน� วรรณพฤกษ�
62053014785 นางสาวละอองดาว วัญญาโน
62053014786 นางสาวสุพัตรา หม�อมสุ�น
62053014787 นายชุษณะ มูลจันที
62053014788 นายกันตพนธ� อร�ามศาสตร�
62053014789 นายชิตพล ด�านธนะทรัพย�
62053014790 นางสาวดวงฤทัย อินทร�แก�ว
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62053014791 นางสาววิลาสินี พุทธรักษา
62053014792 นายณัฐวุฒิ มูลสาร
62053014793 นางสาวลลิตา ปLZนแก�ว
62053014794 นางสาวขนิษฐา เทียมมาลา
62053014795 นางสาวศิริลักษณ� พรมภักดี
62053014796 นายวิทวัตร ทองกร
62053014797 นางสาวชมภูนุช จุมพลศรี
62053014798 นายสิริพงษ� รุ�งสี
62053014799 นางสาวนวพร เวทยากร
62053014800 นางสาวพศิกา แก�วผอม
62053014801 นางสาวสร�อยเพชร เดชฉกรรจ�
62053014802 นางสาววรัณภร ลีลานุช
62053014803 นางสาวปรีชญา เพ็ชรดี
62053014804 นางสาวขจิตา เพียรเพ็ง
62053014805 นายธนภูมิ ชัยสุวรรณ
62053014806 นางสาววาสนา รอพิจิตร
62053014807 นางสาวณัฐฐา สาระมาศ
62053014808 นายณัฐรุจ คงกระพันธ�
62053014809 นางสาวธารทิพย� แจ�มจํารัส
62053014810 นางสาวจิรัชพรรณ สุขนคร
62053014811 นางสาวสุภาวดี สายสี
62053014812 นายศุภโชติ อิงอรวิจิตร
62053014813 นางสาวขวัญฤทัย ปงกันมูล
62053014814 นางสาวมินตา แก�วศรีงาม
62053014815 นายวรายุทธ คุ�มเขตร�
62053014816 นางสาวชมพู หงษา
62053014817 นายชนภัทร เกิดโอภาส
62053014818 นางสาวนิสาชล ธรรมอิทธิศักด์ิ
62053014819 นางสาวชลากร บุญญาณประภาส
62053014820 นายจักรพันธ� จันภักด์ิ
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62053014821 นางสาวสุมนา แท�นธรรมโรจน�
62053014822 นายอธิษฐ� สิทธี
62053014823 นายปถมพร ดวงสุวรรณ
62053014824 นางสาวภิรมณ�ยา สุรินทร�ป8นยศ
62053014825 นายอนุรักษ� คํามุงคุณ
62053014826 นางสาวปราณีนุช ศรีกุล
62053014827 นางสาวมนตรา น�อยผา
62053014828 นางสาวฐิติมา ชะม�าย
62053014829 นางสาวอรอุมา ปLZนแก�ว
62053014830 นางสาวชญานิษฐ� ประสพเนตร
62053014831 นายณัฐดนัย บารมี
62053014832 นางสาวสมหญิง แหลงแก�ว
62053014833 นางสาววารุณี ป8ญญา
62053014834 นายเมธี ต�ายอ�น
62053014835 นายปรมินทร� กระไรภูมิ
62053014836 นางสาวสุชาวดี ธานีรัตนาภิบาล
62053014837 นางสาวประภัทรสร จงมีเงินทอง
62053014838 นางสาวชุติมา บุญเกิด
62053014839 นางสาวอุไรรัตน� พารา
62053014840 นายศรินธร สุวรรณ
62053014841 นายชัยสิทธ์ิ เครือสวน
62053014842 นางสุจิตรา พรมสวัสด์ิ
62053014843 นางสาวนลิตา ศรีอักษร
62053014844 นายธวัชชัย ชมภูมาตรย�
62053014845 นางสาวกมลวรรณ บํารุงจิตต�
62053014846 นางสาวเกตุวริน ลํามะนา
62053014847 นางสาววัชราภรณ� ศรีวงษ�วรรณ�
62053014848 นายกฤษฎา สุนทราลัย
62053014849 นายประมุข ชีพเทพิน
62053014850 นางสาวนิชาภัทร จันทยงค�
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62053014851 นายฉัตรบดินทร� โพธ์ิอาศัย
62053014852 นายวรวุฒิ ตรุษสะดี
62053014853 นางสาวปภาวดี อิ่มจันทึก
62053014854 นายสุรทิน เตียงอัมรักษ�
62053014855 นางสาวศิรินทรา อินทร�ถนอม
62053014856 นางสาวสุกัญญา ศรีวะรมย�
62053014857 นางสาวศศิธร บุญมาก
62053014858 นางสาวภโวทัย แสนมี
62053014859 นางสาวหนึ่งหทัย ป8ญญายะ
62053014860 นายอภิวัฒน� วัฒนเวชย�
62053014861 นางสาวนภาพร แซมหิรัญ
62053014862 นายพงษ�ศธร อ�นวิเชียร
62053014863 นางสาวพิชญ�สินี ชมน�อย
62053014864 ว�าที่ร�อยตรีดวงพร เกตุปรางค�
62053014865 นายธนาวุฒิ บรรลือฤทธ์ิ
62053014866 นายสุบัน สุขวิเศษ
62053014867 นางสาวจันทร�จิรา เจียวค�างพลู
62053014868 นางสาวแพรวนภา จรวารี
62053014869 นางสาวสิรินทรา คงเมือง
62053014870 นายคมสันต� ปลายประโคน
62053014871 นางสาวภัสสภร อาษา
62053014872 นางสุภาวดี ธิยานนท�
62053014873 นางสาวจีรนันท� โกมลภิส
62053014874 นายพิรุฬห� โททวี
62053014875 นางสาวอริศรา วีระพัสดุ
62053014876 นายวันเฉลิม บุญพรหม
62053014877 นางสาวธมนวรรณ รุ�งเรือง
62053014878 นางสาวนวลจรี คํามูลสืบ
62053014879 นายพีรพิชญ� ซ�อนเพชร
62053014880 นางสาวชนามาศ หิตะจารีย�
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62053014881 นางสาวอนัญญา ศรีหรั่ง
62053014882 นายรัฐเอกราช วัฒนโกพาส
62053014883 นางสาวสุชัญญา พัฒนพงศ�สิริกุล
62053014884 นางสาวจันทรา นนทารักษ�
62053014885 นางสาวณัฐนิชา แซ�เฮ�ง
62053014886 นางสาวเพ็ญจันทร� วันนา
62053014887 นางสาวสุรีย�วรรณ สิงห�อยู�
62053014888 นางสาวสุธีรา เปงอิน
62053014889 นางจิรภา เดชโชติวิรุฬห�
62053014890 นางสาวฐิติรัตน� ศรีวังพล
62053014891 นายภาณุพงศ� จันทร�สุข
62053014892 นางสาวสุภาวดี จันทรา
62053014893 นายธีระธาดา ธีรอรรถ
62053014894 นางสาวกัลยา โคตรดี
62053014895 นางสาวสุนิษา พงษ�รื่น
62053014896 นายวโรดม แย�มหลั่งทรัพย�
62053014897 นายนพรัตน� ฝอยทอง
62053014898 นางสาวภัควลัญชญ� ป8Vนประสงค�
62053014899 นางสาวมนัสพร บุราคร
62053014900 นายอรรถพล จันทร�เกิดทรัพย�
62053014901 นายสันติภพ ทิศสินา
62053014902 นายวิศรุต บุญจันทึก
62053014903 นายภควัฒน� ทองมาก
62053014904 นางสาวขวัญฤทัย กะจันตGะ
62053014905 นางสาวชมพูนิกข� ณ นคร
62053014906 นางสาวบุษกร จันทร�ครุฑ
62053014907 นางสาวพรรษวรรณ ม่ิงขวัญ
62053014908 นางสาวณัฐวิภา ดิษย�รัตน�
62053014909 นางสาวฐิติมา บุญรอด
62053014910 นางสาวอรอุมา ช�วยนคร
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62053014911 นายธนวัฒน� ดวงดี
62053014912 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ
62053014913 นางสาวมัณฑนา บัวใหญ�
62053014914 นายณัฐวุฒิ จันทวงษ�
62053014915 นายชัยณรงค� บุญเสง่ียม
62053014916 นางสาวชัชชณิญา เกิดสมเชื้อ
62053014917 นางสาวพีรยา อู[หนู
62053014918 นายหิรัญ สุวรรณโพธ์ิศรี
62053014919 นางสาวศรญา สุทธิพงศ�วิรัช
62053014920 นายภานุชิต เสนกันหา
62053014921 นางสาวอัญชลี ใจแข็ง
62053014922 นายอริย�ธัช ป8ญญาสัย
62053014923 นางสาวกานต�มณี จึงสงวนสิทธ์ิ
62053014924 นางสาวเบญจวรรณ� สมศักด์ิ
62053014925 นางสาวน้ําค�าง คงชู
62053014926 นางสาวมณีรัตน� คะเนสุข
62053014927 นางสาวสุภาวดี ผ�องสุวรรณ�
62053014928 นางสาวกาญจนี ภู�พรประเสริฐ
62053014929 นางสาวนีรนุช พูลเมือง
62053014930 นางสาวนฤมล ทองมาก
62053014931 นางสาวพรรณนภา ตันชุ�ม
62053014932 นางสาววนิดา จําปาไทย
62053014933 นายสุวิทย� มณีโชติ
62053014934 นายสุริยเทพ วิจิตรโสภา
62053014935 นางสาวสุกฤตา แย�มมาก
62053014936 นางสาวศศิประภา ป8นจ�อย
62053014937 นางสาววิภาพร ภาคีผล
62053014938 นางสาวสุดารัตน� บุญล้ํา
62053014939 นางสาวจารุวรรณ แสนเจริญชัยกุล
62053014940 นางสาวนัฐกานต� พิทักษ�ผล
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62053014941 นางสาวพัธรนันท� แก�วคํา
62053014942 นางสาวเพ็ญพิชชา หุตะจูฑะ
62053014943 นางสาวปวีณา คันทาทิพย�
62053014944 นางสาวโยษิตาพร สินมาก
62053014945 นางสาวมินตรา พรมจันทะ
62053014946 นางสาวทิพย�นภา สุภารัตน�
62053014947 นางสาวชลธิมา แก�วเอโก
62053014948 นางสาวกานต�ธีรา บําเหน็จ
62053014949 นางสาวอชิรญา บุตรจันทร�
62053014950 นายพิสิษฐ� สายตา
62053014951 นางสาวชลิดา ทรัพย�แก�ว
62053014952 นางสาววรรณณิสา พุ�มวารี
62053014953 นายพิชญะ พรมทอง
62053014954 นางสาวพนิดา มะลิวรรณ�
62053014955 นางสาวจุฬารัตน� อินทร�ศร
62053014956 นางสาวกัญญาวีร� มากมาย
62053014957 นายต�อพงศ� วารี
62053014958 นายณฐกร นารายณ�
62053014959 นางสาวสุภาวดี กุสุโมทย�
62053014960 นางสาวรพีพรรณ จักรแก�ว
62053014961 นายภคพณ โพธ์ิเกษม
62053014962 นายเฉลิมพล คงมี
62053014963 นางสาววันวิษา พลศรี
62053014964 นายอันนัส ตูแป
62053014965 นางสาวพรทิพย� พ้ืนบาท
62053014966 นางสาวธิดารัตน� กาญจนโอฬารศิริ
62053014967 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวาสนา กัลนุลา
62053014968 นางสาวกชมล พิมพ�ทุม
62053014969 นางสาวศิรภัสสร ตะปะสา
62053014970 นางสาวณิชาภา สุพัตร�
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62053014971 นายวีรวัฒน� บุญชาย
62053014972 นางสาววิชญาพร ชัยเชย
62053014973 นางสาวประภัสรา เชี้ยบุญคณา
62053014974 นางสาวสุมินตา วงค�ชาชม
62053014975 นางสาววินานันท� ยอดดําเนิน
62053014976 นายปราโมทย� บัวสีดํา
62053014977 นายธวัชชัย เมืองสุข
62053014978 นางสาวอาบีดGะ ด�อลGะ
62053014979 นางสาวธนพร หอมรื่น
62053014980 นางสาวออรดา ไหมน้ําคํา
62053014981 นางสาวสุภารัตน� สีสุธรรม
62053014982 นางสาวเพียรนภา สันตะ
62053014983 นางสาวขวัญชนก แสวงปLยะสุข
62053014984 จ�าสิบเอกเจตริน ขัดสาย
62053014985 สิบโทยุทธวัตร ไขรัศมี
62053014986 นางสาวธนัชพร จันทนาพฤกษ�
62053014987 นายคลังวิชญ� อุทัยเรือง
62053014988 นางสาวอจิรภาส� พรหมสิน
62053014989 นายวิทิต กะตะโท
62053014990 นายพุฒิพัฒน� มานพ
62053014991 นายสุธี เกิดวัน
62053014992 นางสาวฉัตรติมา ไทยกุล
62053014993 นายชัย วันศร
62053014994 นายบดินทร� ชํานาญชล
62053014995 นางสาวสุกัญญา ดาศรี
62053014996 นายธวัชชัย จันใจวงศ�
62053014997 นายศรนรินทร� พรหมมา
62053014998 นางสาวสุธีรา ธนากรรุ�งโรจน�
62053014999 นางสาวศิริกัญญา ลิ้มสงวน
62053015000 นางสาวอฑิติยา จันทร�เจริญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015001 นางสาวณัฐพร ล�อดงบัง
62053015002 นางสาววรรณิศา โสพันธุ�
62053015003 นางสาวอริตตา รอดน�อย
62053015004 นางสาวเมธินี สุกแดง
62053015005 นางสาววรกมล คูณทอง
62053015006 นายอาทิตร ประสานพันธ�
62053015007 นายจินดา พ�นเวร
62053015008 นายณัฐภัทร รัตน�ไธสง
62053015009 นางสาวปองรัตน� ทัศคร
62053015010 นางสาวสิริรัตน� บัลลังก�นาค
62053015011 นางสาวกมลมาส พรมมา
62053015012 นายจักรพงศ� ใจแสวง
62053015013 นายไพโรจน� มุขช�วย
62053015014 นางสาวกรรณิการ� มาสม
62053015015 นางสุพรรณิกา นาคทองอินทร�
62053015016 นายวีรกร สืบตระกูล
62053015017 นางสาวเจนจิรา สุดหล�า
62053015018 นางสาวพิมญาลักษณ� พานิชวัฒนา
62053015019 นางสาวอารียา หนักแน�น
62053015020 นางสาวณัฐชยา พงค�พันธ�
62053015021 นายนภัทร วิมลรัตนกุล
62053015022 นางสาววจิตตรา บุตรศรีภูมิ
62053015023 นางสาวกิติการณ� ป8Vนนาค
62053015024 นายณัฎฐปวริศ กันธง
62053015025 นายชัยวัฒน� สุขเกตุ
62053015026 นายเมธา สายจินดา
62053015027 นายสรัช สุ�มพันธ�
62053015028 นางสาวปรัชญาณี มีตน
62053015029 นางสาวสกุลรัตน� แสนศรี
62053015030 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ฤทธิโป

หน�า 501 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015031 นางสาวสกุลรัตน� พูนสินโภคทรัพย�
62053015032 นางสาวประภัสสร ไชยนันตา
62053015033 นางสาวพัชราภรณ� แก�นน�อย
62053015034 นายภัทรวัต แก�วช�วง
62053015035 นายจตุพล คําชู
62053015036 นายสากล เป�นใจ
62053015037 นางสาวอารยา วงค�กุลพิลาศ
62053015038 นายธนา ศรีชัย
62053015039 นางสาววราภรณ� บุญเลิศ
62053015040 นางสาวกนกรักษ� แนวถาวร
62053015041 นางสาวปฏิยา ทองสุ
62053015042 นางสาวอภัสรา อินผัด
62053015043 นางสาวมณีนุช ศักด์ิเนตร
62053015044 นางสาวชนัญชิดา เพชรคง
62053015045 นายธนพงษ� สอดศรี
62053015046 นางสาวจิตสุภา แซ�เต็น
62053015047 นางสาวบุณยาพร จิตนุกูล
62053015048 นางสาวชลธิญาพร เมืองกุดเรือ
62053015049 นางสาวรัตนาภรณ� ป8Vนลี้
62053015050 นายสหรัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
62053015051 นายก�อเกียรติ แก�วรากมุข
62053015052 นางสาวณิชากร ทิพยไกรศร
62053015053 นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล
62053015054 นางสาวจริยา เชื้อกุล
62053015055 นายชรินทร� สาสูงเนิน
62053015056 นางสาวศุภลักษณ� ทองมา
62053015057 นางสาวบัณฑรวรรณ เชาวนเมธา
62053015058 นางสาวศรัญญา ปรีชาเดช
62053015059 นางสาวพัชรี มันสุติน
62053015060 นางสาวจรสวรรณ วงศ�ทองดี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015061 นายณัฐิวุฒิ น�อยมี
62053015062 นางสาวรุจรี เพ็ชร�เพ็ง
62053015063 นางสาวชมภูนุช เซียสวัสด์ิ
62053015064 นายธนเดช วงศ�ภู�ดี
62053015065 นายกิตติพล บุญพิมพ�
62053015066 นายณัฏฐกันย� สว�างจันทร�
62053015067 นางสาวเติมพร สุดสา
62053015068 นางสาวอนุสรา แสนสุข
62053015069 นายกฤตฉัตร คล�ายสุวรรณ
62053015070 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิธร นามเวช
62053015071 นายทักษิณ สายกระสุน
62053015072 นางสาวอรณิช กายนาคา
62053015073 นายธนชัย สุขถาวรยืนยง
62053015074 นางสาวชนิตา นุ�ยเมือง
62053015075 นางสาวลลิตา อิ่มชมชื่น
62053015076 นางสาวอารยา คงเจริญ
62053015077 นายภาณุพงศ� ภูวังแพน
62053015078 นางสาวธัญสุดา สนิทใจรักษ�
62053015079 นางสาวจุฑามาศ คะโลรัมย�
62053015080 นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ�
62053015081 นางสาวนภาพร นฤสุข
62053015082 นางสาวกัลญลักษณ� ไชยสัตย�
62053015083 นายภานุพงศ� พิมพ�ษร
62053015084 นางสาวเกษณี สุขวิวัฒน�
62053015085 นางสาวสกาวพรรณ เทพรักษ�
62053015086 นายนเรศ มีเคน
62053015087 นางสาวกุลธิดา เลขนอก
62053015088 นางสาวกานดา สาระวารี
62053015089 นางสาววาริสา บุญกุศล
62053015090 นายวรท โฉมจังหวัด
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015091 นางสาวปาวินา คีรีเลิศ
62053015092 นายพชรพล เหล�ามณีพิทักษ�กุล
62053015093 นางสาวกรรภิรมย� เกิดมูล
62053015094 นางคนึงนุช ซองรัมย�
62053015095 นางสาวอนงค� วงษ�ม�วย
62053015096 นางสาวพลอยสุวรรณ สุทัศน�
62053015097 นายเทิดพงษ� ละลอก
62053015098 นางสาวสมฤทัย คงรวมญาติ
62053015099 นางสาวมินตรา พลพงษ�
62053015100 นางสาวกัญจน�ชญา ไชยวุฒิพงศ�
62053015101 นางสาววิชุดา ขําแปQน
62053015102 นายพรชัย แสนซ่ือ
62053015103 นางสาวพุทธชาติ เถียรชานาถ
62053015104 นางสาววันวิสา วงษ�มิตรแท�
62053015105 นางสาวนัฐริกา พูลสวัสด์ิ
62053015106 ว�าที่ร�อยตรีหญิงธนิฎฐา จิตรักษ�
62053015107 นายวัชรพงษ� มามี
62053015108 นางสาวธัญชนก สุขสบาย
62053015109 นางสาวพรพรรณ มะลิงาม
62053015110 นางสาววรัญญา พาสุข
62053015111 นางสาวนามิกา โพธ์ิใส
62053015112 นางสาวประภาสิริ ไข�แก�ว
62053015113 นายวัชรภรณ� เสทสิงห�
62053015114 นางสาวภาสวรรณ คลาดแคล�ว
62053015115 นางสาวโชติกา รัศมี
62053015116 นางสาวเบญจา จันทร�ชมภู
62053015117 นางสาวณัฐสุดา มาระสา
62053015118 นายนราทร ปกรณ�วิจิตร
62053015119 นายตรีภพ สัจจเสนีย�
62053015120 นางสาวสายรุ�ง แสงโชติ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015121 นายจักรพันธ� ใจสี
62053015122 นางสาวนิศารัตน� ป8ญญาโกญ
62053015123 นายธีรชา สุขรุ�ง
62053015124 นางสาวนุชนาถ บุญทศ
62053015125 นางสาวกมลชนก ไชยริปู
62053015126 นางสาวพยุดา นาวารัตน�
62053015127 นางสาวธิติมา ประทุมเดช
62053015128 นางสาวพิชญ�สิณี จรรยาศิริกุล
62053015129 นางมัลลิกา นิตยาสิทธ์ิ
62053015130 นางสาวรดามณี เทพนา
62053015131 นางสาวณัฎฐกานต� เกษนอก
62053015132 นางสาวกรพัชรา ศราพรภิญโญ
62053015133 นางสาวสุชาณี แซ�โค�ว
62053015134 นางสาวทิศธิพร อ�นชู
62053015135 นางสาวนิสา เลิศธนู
62053015136 นางสาววรรณวิษา เพชรอําพร
62053015137 นางสาวชนัดดา ป8ทมาลี
62053015138 นายสิทธิชัย ศรีทองคง
62053015139 นายนพดล ธูปหอม
62053015140 นายสมเกียรติ ม�วงงาม
62053015141 นายนพดล เสน�ห�
62053015142 นางสาวศิรินทรา ฤทธิพงษ�
62053015143 นางสาวประภาสิริ พงษ�พิพัฒน�
62053015144 นายชนนคร สุภาพโรจน�
62053015145 นายไตรทศ ประทิศ
62053015146 นางสาววารุณี ชมสมุทร
62053015147 นางสาวอนงค�วดี ธรรมนิทา
62053015148 นางสาวศิรประภา เอี่ยมพริ้ง
62053015149 นายวัชรพล วิมลรัตน�ป8ญญา
62053015150 นางสาวเกวลี ชัยป8ญญา
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053015151 นายภาณุวิชญ� ฉางรัมย�
62053015152 นางสาวทัศนลักษณ� แสงผ�อง
62053015153 นายภิเษก สุขสอาด
62053015154 นางสาวหทัยชนก ทองเหมือน
62053015155 นางสาวณภัทร ชีพสมุทร
62053015156 นางสาวอธิตยา โฮนอก
62053015157 นางสาวมุทิตา ลีพรม
62053015158 นางสาวปภานิน ศรีเพ็ชร
62053015159 นางสาวอารยา วรภักดี
62053015160 นางสาวสุวดี เกิดมณี
62053015161 ว�าที่ร�อยตรีวชิรนันท� ชัยศรี
62053015162 นางสาวศิริรัตน� รัตยัง
62053015163 นางสาวณัฏฐ�รดา จิราภัสสรานันท�
62053015164 นางสาวศรัญญา โชติเกียรติ
62053015165 นายกันตภณ วิจิตรสมบัติ
62053015166 นางสาวจริยามาศ อิ่มสําราญ
62053015167 นางสาวกัญธษิมา พิมพ�สุวรรณ
62053015168 นายอนุพงษ� วิวัฒน�รัตนกุล
62053015169 นางสาวศิริรัตน� บุตรโกบ
62053015170 นายสิตกร ฤทธิโชติ
62053015171 นายพรณรงค� สุริยา
62053015172 นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
62053015173 นางสาวปLยภรณ� ฉิมมาลี
62053015174 นายวสุ อติชาติกุล
62053015175 นางสาวนิภาพร ทองธรรม
62053015176 นายเนติธรรม สุรักษ�กิตติกุล
62053015177 นางสาวปรางค�ใจ ช�วยบุญนาค
62053015178 นายอณัษฐพงษ� ประถมวงศ�
62053015179 นางสาวสิริยา หอมขจร
62053015180 นางสาวเสาวภา รื่นฤทัย
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เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053015181 นางสาวฤทัยรัตน� ปานสมัย
62053015182 นางสาวทัณฑิกา ทริดสังข�
62053015183 นายมานพ จิตนาวสาร
62053015184 นางสาวอรุณวรรณ ยุ�นประยงค�
62053015185 นางสาวจุติภรณ� อินทรสิทธ์ิ
62053015186 นางสาวธนภร ลิมปTหฤทัย
62053015187 นายชัยนเรศ ชิณสีดา
62053015188 นางสาวอังสุดา ศรีสวัสด์ิ
62053015189 นางสาวแพรวพรรณราย ไชยรักษ�
62053015190 นางสาวอริสรา เพลาวรรณ�
62053015191 นายรัชชัย ม่ังค่ัง
62053015192 นายปรพล เกิดลาภ
62053015193 นางสาวป8ฐมาภรณ� สุขะพัฒน�
62053015194 นายปฐมพงศ� หวังสม
62053015195 นางสาวเบญจรัตน� สุวรรณพยัคฆ�
62053015196 นางสาวสุมาลี ดวงทอง
62053015197 นางสาวณิชกานต� สําราญวานิช
62053015198 นายอับดุลการีม มาลา
62053015199 นางสาวศิรประภา พลบุตร
62053015200 นางสาวอรทัย สํามะณี
62053015201 นายศุภกรณ� บุตรพรหม
62053015202 นางสาวพิมพร แสงสี
62053015203 นางสาวภาณุมาศ ภูพัฒธนทรัพย�
62053015204 นางสาวกมลชนก ชาติสุวรรณ
62053015205 นายภาณุวัฒน� รัตนชุณหกาญจน�
62053015206 นายธันย� ธรรมวุฒิ
62053015207 นายสมเกียรติ ณ บางช�าง
62053015208 นางสาวชุติมา ศรีสุภาพ
62053015209 นางสาวจุฑามณี มีโชค
62053015210 นางสาวมินตรา ธนูชัย
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62053015211 นางสาวญาณิธิดา ธัญญะ
62053015212 นายนนทกร เพ่ิมพูล
62053015213 นางสาวจันทนา ตุงคะศิริ
62053015214 นางสาวอารีวรรณ พันธุ�ไกร
62053015215 นางสาวอภิญญา ศรีภักดี
62053015216 นางสาวรุ�งนภา ทะนิตGะ
62053015217 นายประสพสุข เหลืองอ�อน
62053015218 นางสาวอรอารียา วงศ�จันทร�อินทร�
62053015219 นางสาวญาณิศา เนื่องจํานงค�
62053015220 นางสาวกชกร ผลวิสุทธ์ิ
62053015221 นางสาวธนามาศ สุรการพินิจ
62053015222 นางสาวอาวาตีฟ หามะ
62053015223 นางสาวมณีนุช สุทธิบูรณ�
62053015224 นางสาวสิทธิกร รุ�งสิทธิกร
62053015225 นางสาวชนัญญา วัฒนชัย
62053015226 นายณัฐวุฒิ เรืองคํา
62053015227 นางสาวศศิธร อําไพ
62053015228 นางสาวอุทัยวรรณ เป�งเส�า
62053015229 นางสาวชบาพร วงษ�หล�า
62053015230 นายธีรพัทธ� ชยางศุ
62053015231 นางสาวศุภิสรา ธงชัย
62053015232 นางสาวเบญจวรรณ� แถมเจริญ
62053015233 นายธนพัฒ พรหมทา
62053015234 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา แหวเมือง
62053015235 นางสาวภารวี มุ�งหาสิน
62053015236 นางสาวเบญจพร มีโชค
62053015237 นางสาวกัญญ�ฐภัค โสธนะ
62053015238 นางสาวณัฐชา คล�ายจินดา
62053015239 นางสาวณิชารีย� ฉันทพจน�
62053015240 นางสาวจีรนันท� สัญญาลักษ�
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62053015241 นายสัณห� กุลธนกาญจน�
62053015242 นางสาวนิตยา ยอยง
62053015243 นางสาวกาญภษร ดรกางสี
62053015244 นายชิณท�ณภัทร แต�พานิช
62053015245 นายธารดล วงศ�คํา
62053015246 นางสาวนริศรา มณีขัติย�
62053015247 นางสาวบุษบากร สารทรัพย�
62053015248 นางสาวรวิสรา ชยางคานนท�
62053015249 นายจิรายุทธ สิทธิศักด์ิ
62053015250 นายวันชนะ อ�อนนุ�ม
62053015251 นางธนิดา การรัมย�
62053015252 นางสาวภิคินันท� สอนประเทศ
62053015253 นางสาวจีราภรณ� ถีระเจริญ
62053015254 นางสาวปรัชญาภรณ� ทองม่ิง
62053015255 นายจักรี พิมพา
62053015256 นายณฐนน พูลสมบัติ
62053015257 นางสาวชุติกาญจน� แก�วเกตุ
62053015258 นางสาวณภัทรวรรณ จ�อยร�อย
62053015259 นางสาวอัญชลี ไชยเลิศ
62053015260 นายภูมิสิษฐ� เตชิตชุติพนธ�
62053015261 นางสาวกรรณิการ� ชูราศรี
62053015262 นายเชาว�วัฒน� แก�วกล�า
62053015263 จ�าเอกอภิวัฒน� พิมพ�พันธุ�ดี
62053015264 นางสาวอัสดาภรณ� บุญธรรม
62053015265 นายสิรภพ แซ�ตัน
62053015266 นางสาวนันทิชา แพงจ�าย
62053015267 นางสาวธรรมอนงค� พงศ�เพชรทวี
62053015268 นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
62053015269 นางสาวปLยะนันท� ขอบอรัญ
62053015270 นางสาวแสงเดือน ชัยศิริศักด์ิ
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62053015271 นางสาวปุณณกัณฑ� ปLZนทอง
62053015272 นางสาวนฤพร เลิศชัยศิลปT
62053015273 นางสาวพิมพ�วิภา วังสิงห�
62053015274 นางสาวอัชฎาพร สุขสุด
62053015275 นางสาวสุวนันท� พันธุ�อุดม
62053015276 นายณัฐกรณ� อินทนาม
62053015277 นางสาวจิราวรรณ เชียงคํา
62053015278 นายศุภสิทธ์ิ สัจวสันต�
62053015279 นางสาวพรทิพย� สาเกษ
62053015280 นางสาวณัฐวดี ปรีเปรม
62053015281 นางสาววรรณา ชูทอง
62053015282 นายทศพร เหลาชัย
62053015283 นางสุภาพร ง้ึมชา
62053015284 นางสาววิภารัตน� บุตรคง
62053015285 นางสาวสุภาวดี ทองมาก
62053015286 นางสาวอิมตีนาน ยูดา
62053015287 นายเสกสรรค� เอี่ยมละออ
62053015288 นายกันตวัฒน� ลิ้มพงศ�พันธ�
62053015289 นายขคบดี จันทร�ดา
62053015290 นางสาวธัญพิชชา เจริญภาพ
62053015291 นางสาวกรรณิการ� ดีพานทอง
62053015292 นางสาวสิริกร ความดี
62053015293 นางสาวอรนลิน ลิ่วรุ�งโรจน�
62053015294 นายนครินทร� พิลึกนา
62053015295 นางสาววรัชธร บุญประกอบ
62053015296 นายทวีศักด์ิ ศรีรักษา
62053015297 นางสาวชลาธาร โหมดต๋ัว
62053015298 นางสาวกุสุมา เสาร�แปง
62053015299 นายพิษณุ จันทร�ทอง
62053015300 นางสาวศิริกัลยา สุวรรณรมย�
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62053015301 นางสาวชลิตา บุญเกิด
62053015302 นางสาวเพชรวดี ภัทรธนานันท�
62053015303 นางสาวนิภาพร ดับทุกข�
62053015304 นายกิตติพงษ� แก�นโกมล
62053015305 นางสาวเจษณี รัตนวิจิตร
62053015306 นางสาวฐิติญารัตน� โกยทา
62053015307 นางสาวมุธิตา ลาหลายเลิศ
62053015308 นางสาวสุวภัทร ฉวีวงศ�
62053015309 นางสาวรัชนีกรณ� วงศ�เทพ
62053015310 นายพงษ�พัฒน� เพ่ิมพิพัฒน�
62053015311 นางสาวกัลญา ม่ิงศุภกุล
62053015312 นางสาวนลพรรณ มีเจริญ
62053015313 นางสาวคุณิตา เชิดชู
62053015314 นางสาวนริศรา อุ�นเมืองใจ
62053015315 นางสาวอรทัย แซ�เตียว
62053015316 ว�าที่ร�อยตรีธวัชชัย วงค�แสง
62053015317 นางสาวรุ�งศิริ ไชยกุล
62053015318 นางสาวอดิศา วรรณโส
62053015319 นางสาวอนุสรา เสนานุช
62053015320 นายพีระพล เทพบุรี
62053015321 นางสาวอาภาภรณ� มีบ�อทรัพย�
62053015322 นางสาวกรกมล ธีรทิฐ
62053015323 นายคุณัชพฤกษ� แสนดัง
62053015324 นางสาวพรสุดา ก�อนหย�า
62053015325 นายภัทรพงศ� อินทรวิพันธุ�
62053015326 นางสาวภัทรวรรณ พิลา
62053015327 นางสาววิไล แสงสุดสาย
62053015328 นางสาวชุติพร พานเหล็ก
62053015329 นางสาวกมลชนก จํานงค�ทอง
62053015330 นางสาวภาวิณี คาทาศรี

หน�า 511 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015331 นางสาววัจนะ ถาวร
62053015332 นางสาววิไลลักษณ� มีลึก
62053015333 นางสาววราพรรณ มีสี
62053015334 นางสาววรารัตน� เล�าสกุลสุขไพศาล
62053015335 นางสาวสิริพร วิเทศกิจ
62053015336 นางสาววศินี ลียากาศ
62053015337 นางสาวนัทลียา หอมหวาน
62053015338 นางสาวกมลรัตน� มีทิพย�
62053015339 นายกนก ทองสกุล
62053015340 นางสาวชวนชม ผาสุข
62053015341 ว�าที่  ร.ต.หญิงมินตรา มูลเรือน
62053015342 นางสาวณัฎฐณิชา อุโมง
62053015343 นางสาวสุกัญญา จํารัสแสง
62053015344 นางสาวกานต�ธิดา ป8ญญาวงค�
62053015345 นายชัชดล ยอดประเสริฐ
62053015346 นางสาวกนกกาญจน� กลิ่นสุคนธ�
62053015347 นางสาวสุจิตรา ยุติธรรม
62053015348 นายสิทธิศักด์ิ เผือกสม
62053015349 นายทินกร พวงสร�อย
62053015350 นางสาวอลิสา ชาญสูงเนิน
62053015351 นางสาวเหมือนฝ8น ศักด์ิคันธภิญโญ
62053015352 นางสาวนารินทร� ชินันท�
62053015353 นายฐนัฎ นามเกษ
62053015354 นางสาวนารี โสมรักษ�
62053015355 นางสาวดวงนภา สารสนิท
62053015356 นางสาวชลดา แก�วใส
62053015357 นางสาวกรรณิการ� สุระคํา
62053015358 นายอภิวัฒน� ทองดี
62053015359 นางสาวกมลวรรณ นามบุญ
62053015360 นางสาววีณา อินทานนท�
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62053015361 นายชิษณุพงค� กลิ่นพ�วง
62053015362 ว�าที่ร�อยตรีมนัสชัย เนื่องนิกร
62053015363 นายวิชัย ไชยริปู
62053015364 นางสาวณัฐธยาน� บางประเสริฐ
62053015365 นายพิทักษ� ธรรมยศ
62053015366 นางสาวอนัญพร สายอินตGะ
62053015367 นางสาวสุนิตา สุยานี
62053015368 ว�าที่ร�อยตรีอิทธิพล เฉลียวจบ
62053015369 นางสาวนัยนา กิติกรเศรษฐ�
62053015370 นางสาวนิตยากรณ� วรนันพิพัตน�
62053015371 นางสาวสุนิษา คงงาม
62053015372 นายสิทธิศักด์ิ กําแพงทอง
62053015373 นางสาวกนกวรรณ เวียงธรรม
62053015374 นายธิติพงศ� ขอดเมชัย
62053015375 นางสาวปLยวรรณ แก�ววิไล
62053015376 นางสาวจุฑารัตน� คําไข
62053015377 นางสาวสิขรี หวันตาหลา
62053015378 นางสาวสามินี พาลี
62053015379 นางสาวอนุสรา แวดภา
62053015380 นายพิธาน ด�วงกลัด
62053015381 นายประทีป เถ่ือนทอง
62053015382 นางสาวพัชราภรณ� ลีหล�าน�อย
62053015383 นางสาวสุวดี ศรีสุข
62053015384 นางสาวธนัญญา สุภสร
62053015385 นางสาวศิริรัตน� พาโคกทม
62053015386 นางสาวแพรวไพลิน โสดแก�ว
62053015387 นายบุญฤทธ์ิ เขียวสวัสด์ิ
62053015388 นางสาวสุดารัตน� แหวนหล�อ
62053015389 นางสาวอัญชลี รัตนธรรม
62053015390 นางสาวศศิธร ดวงสว�าง
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62053015391 นางสาวเกศราภรณ� พุทธา
62053015392 นางสาวชนัญชิดา ศิริภักด์ิ
62053015393 นางสาวสุกัญญา วรรณตา
62053015394 นายณัฐพล ราชิวงษ�
62053015395 นางสาวสุดาภา จรัล
62053015396 นางสาวเบญจวรรณ แช�มชื่น
62053015397 นางสาวยุภารัตน� เบ็ญศรีรัตน�
62053015398 นางสาวอุมาภรณ� ทองลอย
62053015399 นางสาวบุญสิริ จิรสวานนท�
62053015400 นายธนกฤษ ชื่นสมบัติ
62053015401 นางสาวกัญญา สวยสม
62053015402 นางสาวสิริลักษณ� บุตรตาน�อย
62053015403 นายปฏิภาน ศรีไสย
62053015404 นายสหพรหม สุเสนา
62053015405 นางสาวกชกร ประทักษ�ขีนัง
62053015406 นางสาวสุธินี ประเสริฐสม
62053015407 นายสมัคร อักษร
62053015408 นางสาวสัณฑกมล กิตติบรรพชา
62053015409 นายปฐมรัฐ โพธ์ิทองคํา
62053015410 นางสาวกมลลฎา ขาวสว�าง
62053015411 นายทรงชัย ชื่นล�วน
62053015412 นางสาวสไบแก�ว ศรีขาว
62053015413 นางสาววาทินี พลับนิล
62053015414 นางสาวฐิติกานต� จาไชย
62053015415 นางสาวพิมพ�วรีย� วิศวกรสกาว
62053015416 นายสุธิพงษ� เนียมศรีเพชร
62053015417 นางสาวนิจวรีย� สุขเสาววิมล
62053015418 นางสาวอรวรรณ นิยันตัง
62053015419 นายธีระพงศ� พุฒทอง
62053015420 นายชัยวัฒน� ช�วยสัตว�

หน�า 514 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053015421 นางสาวภัสสร พู�พุฒเจริญชัย
62053015422 นางสาวอังคณา คํามา
62053015423 นางสาวจุฑามาศ โคตรชมภู
62053015424 นางสาวกรรณิการ� บัวบาน
62053015425 นายกิตติศักด์ิ ยังโซGะ
62053015426 นางสาวลักษมณ ศรีวิชัยลําพรรณ
62053015427 นางสาวมณฑ�ศิริ เจตเขตรการณ�
62053015428 นายชาลี สร�อยสน
62053015429 นางสาวศิริลักษณ� หอยสังข�
62053015430 นายสารัช ทิศอุดร
62053015431 นางสาววิชุรดา อินใจ
62053015432 นายวรุตม� รสหอม
62053015433 นางศศิธร สุนรกุมภ�
62053015434 นางสาววริศราทิพย� ปLงยศ
62053015435 ว�าที่รตหญิงธัญสุตา ช�วยสกุล
62053015436 นางสาวศุภลักษณ� เกษสร�อย
62053015437 นายปุณยวีร� จันทร�ชนะ
62053015438 นางสาวเพ็ญพรรณ นิลกลัด
62053015439 นายไชยวัฒน� ปLจจะ
62053015440 นางสาวปนันท� สิทธิสาร
62053015441 นางสาวศรัญญา สวัสดี
62053015442 นางณภัทร� พลศรี
62053015443 นางเพ็ชรัตน� ปLนะกาโน
62053015444 นางสาวจุฬารัตน� จอมศรีลา
62053015445 นางสาวสุทัศนีย� ท�าวญาติ
62053015446 นายสิทธัตถ� หนูโยม
62053015447 นายสิปปวิชญ� นากรณ�
62053015448 นายอรรณพ พรมกามินทร�
62053015449 นางสาวภัชนีกร เนื้อจันทา
62053015450 นางสาวพรไพลิน ตะเภาทอง
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62053015451 นายเสฏฐวุฒิ อุรา
62053015452 นายคทาวุธ ลาภเลิศลอย
62053015453 นางสาวยุวดี บุญธรรม
62053015454 นางสาวแพรวา สาประดิษฐ�
62053015455 นายพงศกร หมาดโตะโสGะ
62053015456 นางสาวญานิกา กุศลวงษ�
62053015457 นางกาญจนา ประมงค�
62053015458 นางสาวนัฐวรรณ ภาคสามศรี
62053015459 นายสันติพงษ� นวลเนือง
62053015460 นางสาวศิริรัตน� เมืองจร
62053015461 นางสาวณัฐฐินันท� ผุดผ�อง
62053015462 นายอติคุณ กังวาฬ
62053015463 นางสาวอาภาภรณ� พงษ�เพ็ชร
62053015464 นางสาวสุพัตรา ไชยคํา
62053015465 นางสาวปติญญา อินพรหมมา
62053015466 นางสาวอังสุมา ขุยชัยภูมิ
62053015467 นางสาวเกศรินทร� แปQนสุข
62053015468 นางสาวธมลวรรณ กันตังกุล
62053015469 นางสาวกมลชนก พ�วงคง
62053015470 นางสาวณัฐพร หมวดร�อหีม
62053015471 นางสาวอาทิตยา รับไทรทอง
62053015472 นางสาวกัลยกร แก�วมณีโชติ
62053015473 นางสาวภัณฑิรา พวงบุบผา
62053015474 นางสาวมัทนี ศรีดวม
62053015475 นางสาวจารุวรรณ แก�วดก
62053015476 นางสาวจตุพร อินตGะใหม�
62053015477 นายเอกนรินทร� รัตนกันทา
62053015478 นางสาวพลอยไพลิน ชูชิต
62053015479 นางสาววราภา เสนกระจาย
62053015480 นางภัทรา เกษชม
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62053015481 นางสาวเปมิกา ไชยอิ่นคํา
62053015482 นางสาวปLยะธิดา ดวงมูล
62053015483 นายอธิป มีชะนะ
62053015484 นางสาวปนัดดา แสงศรีจันทร�
62053015485 นางสาวชนัตตา หวังประสพกลาง
62053015486 นายอนุวัฒน� วิทยามารค
62053015487 นางสาววราภรณ� กุลละวณิชย�
62053015488 นางสาวกัลยรัตน� ชุ�มจันทร�
62053015489 นางสาวพรชิตา บุญกันหา
62053015490 นายศุภสิทธ์ิ กลมทุกสิ่ง
62053015491 นายไสว บุดดีวงษ�
62053015492 นางสาวสุพิชชา วงค�กองแก�ว
62053015493 นางสาวจิรนันท� รวมสุข
62053015494 นายชวาล พลเมืองดี
62053015495 นายวีรยุทธ ไชยชะนะ
62053015496 นางสาวศรวณีย� คงขันธ�
62053015497 นางสาวณิชนันทน� วัฒนบท
62053015498 นางสาวกชกร ยังให�ผล
62053015499 นายธนกฤต เปรมอ�อน
62053015500 นางสาวกัญชนาถ เผ�าจินดา
62053015501 นางสาวธัญญารัตน� กันทะสอน
62053015502 นางสาวบุษกร ใจบาน
62053015503 นางสาวกชกร วัยวัฒนะ
62053015504 นางสาวนุศรา หนูสนิท
62053015505 นางสาวโสภิต ศรีจันทึก
62053015506 นางสาวสุวรรณา จันทร�เทพ
62053015507 นางสาวศรีวิมล สิมพันธุ�
62053015508 นายธงชัย ดวงจันทร�
62053015509 นายประวิทย� ไผ�รักษา
62053015510 นางสาวนุชจรี ศรีแก�ว
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62053015511 นายทวีศักด์ิ สุขทรัพย�
62053015512 นางสาวดรัลรัตน� มรรยาทอ�อน
62053015513 นางสาวอุษณี กรายแก�ว
62053015514 นางสาวนัดดาสินี เกียรติชนานุกูล
62053015515 นางสาวสุนิดา เมืองสมบัติ
62053015516 นางสาวขวัญจิรา แรมไพร
62053015517 นางสาวภาวิณี สุขนิ่ม
62053015518 นางสาวเกวลี ราชนิยม
62053015519 นางสาวนิภา นิ่มนวล
62053015520 นายเศรษฐคุณ เหมทานนท�
62053015521 นางสาวชญานิศ ต้ังสิทธิสมบูรณ�
62053015522 นางสาวพิพัชร�ชนันท� บุญสุนทร
62053015523 นายชนะภัย สุนทรสุข
62053015524 นางสาวสุภารัตน� ไชยฤทธ์ิ
62053015525 นายเศรษฐา นิลสุขุม
62053015526 นางสาวกนกพร ไชยสุวรรณ�
62053015527 นายภานุเดช จวนสวัสด์ิ
62053015528 นางสาวพัชราภรณ� บุญธรรม
62053015529 นางสาววิสารัตน� ประดับมุข
62053015530 นายวัชระพงศ� ศุภเกษม
62053015531 นางสาวฐิติรัตน� สุทธิยานุช
62053015532 นางสาวอภิสรา เมฆฉาย
62053015533 นางสาวสาธิยา ยอดย่ิง
62053015534 นายวิระพงค� อินธิราช
62053015535 นางสาวกรรณิกา สิทธยางกูร
62053015536 นางสาวศิริพร จําปาศิล
62053015537 นางสาวณัฐธิดา อุ�ยเจริญพงศ�
62053015538 นางสาวนัดดา วรรณสิริ
62053015539 นางสาวเฌอญาดา กุลคณาพิพัฒน�
62053015540 นางสาวคนิตา เสนาอุดร
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62053015541 นางสาวญาดา บัวคํา
62053015542 นางสาวสุพรรษา เอกจิรตระกูล
62053015543 นายธราเทพ ธนโชติภาคินี
62053015544 นางสาวปวริศร� อยู�คง
62053015545 นางสาวณัชชา ธรรมสวัสด์ิ
62053015546 นางสาวอัญวญา ถนอมวัน
62053015547 นางสาวพรนิภา แย�มเกษร
62053015548 นางสาวอิงพร ชนะสิทธ์ิ
62053015549 นางสาววริศรา พ�นภัยพาล
62053015550 นางสาวสุพรรณี วนวาที
62053015551 นางสาวป8ชญาภรณ� เธียรประดิษฐ�
62053015552 นางสาวปรียานุช ปุริโส
62053015553 นางสาวธัญญพัทธ� สุรพัฒน�ธนาพร
62053015554 นางสาวอภิวดี อินแปลง
62053015555 นายชนณิศสิชณ� สลางสิงห�
62053015556 นางสาวภูษณิศา หอมเจริญ
62053015557 นางสาวสุนิสา นิลดา
62053015558 นายศิวดล น�อยแก�ว
62053015559 นางสาวกัญญ�วรา พราหมณ�มณี
62053015560 นางสาวลลิตา ลามะพรม
62053015561 นางสาวภัทรศยา อารมย�ดี
62053015562 นางสาววิชุดา เขตเขว�า
62053015563 นายธนารักษ� ไชยศรี
62053015564 นางสาวชฎาพร จันทร�เขียว
62053015565 นายวิรุณ ชิตวิเศษ
62053015566 นางสาวธนัฐฎา คชภักดี
62053015567 นางสาวจุฬาลักษณ� สว�างชื่น
62053015568 นางสาวประภาพรรณ รัตนมงคล
62053015569 นางสาวจิรพร ทองหล�อ
62053015570 นายสราวุธ ชิตเจริญ
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62053015571 นางสาวณัฐริกา ประกอบสําเนียง
62053015572 นางสาวชนิตา ประทุมชมภู
62053015573 นางสาวรัตติยา นกทรัพย�
62053015574 นางสาวจุฑามาศ แก�วทุ�ง
62053015575 นางสาวอภิชญา ศรีทอง
62053015576 นายวราวัชญ� สืบคํา
62053015577 นางสาวสุกัญญา วาสนสิทธิ
62053015578 นางสาวยลดา อิ่มถวิล
62053015579 นางสาวศศิมาภรณ� ไชยเขียน
62053015580 นายสุทธิภัทร วิชานุวัฒน�
62053015581 นางสาวขวัญฤดี คงขาว
62053015582 นางสาวสิริกาญจน� จิตต�ณรงค�
62053015583 นางสาวสายฝน หนูเอียด
62053015584 นางสาวจันทิมา แตงไทย
62053015585 ว�าที่ร�อยตรีธนรัชต� มีลาภ
62053015586 นางสาวฐิติกาญจน� วรวะลัย
62053015587 นางสาวยุพดี ดําสดี
62053015588 นางสาวภูริชญา ชาดแดง
62053015589 นายวุฒิชัย อ�างบุญมี
62053015590 นางสาวนิภาพร เอี่ยมปาน
62053015591 นายอิสระพงษ� ผสมเงิน
62053015592 นางพัชรียา ฤทธี
62053015593 นางสาวศุภวรรณ กองกูต
62053015594 นางสาวปานประดับ แก�วมณี
62053015595 นางสาวนาถรพี น�อยพิทักษ�
62053015596 นางสาวนิชนันท� จันตGะคาด
62053015597 นายกอบชัย จันทร�ผง
62053015598 นางสาวสงกรานต� บริภารักษ�
62053015599 นางสาวชญานิน บัวคําปQอ
62053015600 นางสาวอิศราภรณ� จันทร�อําไพ
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62053015601 นางสาวสุภัค วงศ�รักษ�
62053015602 นางสาวบังอร ฉันงูเหลือม
62053015603 นายไกรสร สุนทรวารี
62053015604 นายศรัถ สกุลรัตน�
62053015605 นางสาวภาวิณี อินกอง
62053015606 นายธนพล แสงทองเจริญ
62053015607 นางสาวพรดิษฐา ฤกษโภคี
62053015608 นางสาวพรพรหม สมาลาวงศ�
62053015609 นายธีรภัทร� ประดับ
62053015610 นางสาวนุรฮูดา แวเด็ง
62053015611 นายวัชรพงษ� ยังมี
62053015612 นางสาวนุสรา แก�วทวี
62053015613 นางสาวพีรดา อวะภาค
62053015614 นางสาวจุฑามาศ ต้ังกาญจนยืนยง
62053015615 นางสาวพนิดา บุญมาปะ
62053015616 นางสาวจุฑาทิพย� สานุทิศ
62053015617 นางสาวพัชนิดา มณฑาทอง
62053015618 นางสาวพนิดา ศุขมณี
62053015619 นางสาวสุภัสสร คําพิลา
62053015620 นายณัฐพล พร�อมเพรียง
62053015621 นายนเรศ จ�ายยัง
62053015622 นางสาววรรณนิกา เพ่ิมสุข
62053015623 นางสาวปLยาภรณ� วัฒนุชชา
62053015624 นางสาวปวีณา ศิลาภานุวัฒน�
62053015625 นางสาวศุภาพิชญ� ครองงาม
62053015626 นายสมัคร เสตรา
62053015627 นายกฤติชัย สิงห�สวัสด์ิ
62053015628 นางสาวชุตินันท� เปXZยมศักด์ิชัย
62053015629 นางสาวสิริรัตน� คงประทีป
62053015630 นางสาวฉัตรชนก ศักด์ิแก�ว
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62053015631 นางสาวอรอนงค� กงเพชร
62053015632 นายนรากร แสงวิภาสนภาพร
62053015633 นางสาวมณีวรรณ รัศมีโชติกานต�
62053015634 นายนิมูฮัมมัดไซยัฟ นิเดร�หะ
62053015635 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วคํา
62053015636 นางสาวสุทธาทิพย� สุดยอดดี
62053015637 นางสาวปวีณา แก�วมิตร�
62053015638 นายอภิรัฐ ฮวบนวม
62053015639 นางสาวกมลชนก เจริญผล
62053015640 นางสาวเพ็ญวรี จันทร�บุญนาค
62053015641 นางสาวนภสร นวลสี
62053015642 นายจิรายุ ทับศิริ
62053015643 นางสาวชิดชนก รําพึงกิจ
62053015644 นางสาวกัณท�ศยาพร อ�อนดํา
62053015645 นายทัพพ�จักร แก�วกอง
62053015646 นางสาวธัญญารัตน� ทองแก�ว
62053015647 นางสาววรางคณา คัชมาตย�
62053015648 นางสาวพนัชกร เพ่ิมวัฒนา
62053015649 นางสาวจันทร�จิรา สมใจนึก
62053015650 นางสาวกชพร จอมเพชร
62053015651 นายปLยนัติ ประหยัดยา
62053015652 นางสาวสิราวรรณ ปานกล�อม
62053015653 นางสาวพัชราภรณ� พงษ�นาวิน
62053015654 นางสาวกสิณา วิจิตรสมบัติ
62053015655 นางสาวเยาวลักษณ� สุขแจ�ม
62053015656 นางสาวชนาพร มณีโชติ
62053015657 นางสาวจันทกานต� จึงมานะกิจ
62053015658 นางสาวสุรีรัตน� กิลี
62053015659 นางสาวจันทร�จิรา จรลี
62053015660 นางสาวสุภาวิณี บํารุงศรี
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62053015661 นางสาวลภัสรดา กันคล�อย
62053015662 นางสาวรอปXอGะ สะแอเตGะ
62053015663 นางสาวธณาพร ปLZนสกุล
62053015664 นายธนาวุฒิ พุ�มใบศรี
62053015665 นางสาวสิริมณี พูลผล
62053015666 นางสาววรรณพร ซาเมืองศรี
62053015667 นางสาวศิริขวัญ วัชระ
62053015668 นายชัยยัณ ยอดจักร�
62053015669 นางสาวธัญนุช แจ�มจันทร�
62053015670 นางสาวรุ�งอรุณ พรหมบุปผา
62053015671 นางสาววรากานต� บุญกลอย
62053015672 นางสาวประภาวดี ผลดี
62053015673 นางรําไพพิมล กรุณามัยพันธุ�
62053015674 นางสาวนฤชา สร�างรอด
62053015675 นางสาวนฤมล คะเณย�
62053015676 นายนิติพงศ� พรหมสุวรรณศิริ
62053015677 นางสาวน้ําผึ้ง แสงใส
62053015678 นางสาวชลียา ผูกคล�าย
62053015679 นางสาวภัทรวดี อ�นเพ็ชร�
62053015680 นางสาวยุพา ลบบํารุง
62053015681 นายณัฐพงษ� กินขุนทด
62053015682 นายกฤษณ� กล่ําแก�ว
62053015683 นายบุญล�อม พูนสวัสด์ิ
62053015684 นางสาวลัทธพรรณ สระแก�ว
62053015685 นางญาดา ลัดดากลม
62053015686 นางสาวพิกุลแก�ว สาวิกัน
62053015687 นายสิปปนนท� ฉลาดแฉลม
62053015688 นางสาวชลธิชา คงสนุ�น
62053015689 นางสาวสุมินตรา เสวะรัตน�
62053015690 นางสาวนรียา ชํานาญไพร
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62053015691 นายวีรยุทธ พงษ�เกษม
62053015692 นายทศพร ขุนแก�ว
62053015693 นายนัฐพัชร� โชติคุณวัฒน�
62053015694 นายฤกษ�ฤษฏ� ราชนิยม
62053015695 นางสาวรัชติกาล นิ่มมาก
62053015696 นางสาวมาริษา ลังกาวงศ�
62053015697 นางสาวนุชจรี พ่ึงถ่ินอุดม
62053015698 นางสาวสิริลักษณ� บุญช�วย
62053015699 นายภควรรต ฝ^ายสัจจา
62053015700 นายอนุชิต นิมิตร
62053015701 นางสาวสุกัญญา สมเจริญ
62053015702 นางสาวกัณณิกา รัตนะ
62053015703 นายเกรียงศักด์ิ สัสดี
62053015704 นายปLยะนัฐ พาหา
62053015705 นางสาวภัคจิรา แก�วสีงาม
62053015706 นางสาวณัทญา จิตรสิงห�
62053015707 นางสาวเทียนทอง จิววุฒิพงค�
62053015708 นางสาวสุธา ทับทิมทอง
62053015709 นายอภิวิชญ� ธนะติระศักด์ิ
62053015710 นางสาวณัฐปภัสร� โกมลมาลย�
62053015711 นางสาวบรรจง สิมสา
62053015712 นายสุพงศ� พัวพงษ�
62053015713 นางสาวจิราพร หอมละออ
62053015714 นางสาวศรัณย�พร สาระกูล
62053015715 นายนพศักด์ิ ปQองภักดี
62053015716 นางสาววนิดา แซ�ลิ้ม
62053015717 นางสาวสุจิตรา ผดุงเวียง
62053015718 นายตนัย กัญญะพงศ�
62053015719 นางสาววารุณี พงไพรเกษตร
62053015720 นางสาวอรัญญา เหมืองจา
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62053015721 นางสาวไลลา ฟQาสาร
62053015722 นางสาวกัญจน�ภัส ราชโยธา
62053015723 นายภูมิพัทธ� คําประพันธ�
62053015724 นายสันติ เชิดชู
62053015725 นางสาววราภรณ� จันทวงษา
62053015726 นางสาวสุคนธ� ลบเลือน
62053015727 นายศรัณยู สิงหชัย
62053015728 นางสาวอิสริยาภรณ� อาจหาญ
62053015729 นางสาวฐิติชญา ด�วงทอง
62053015730 นางสาวชรินรัตน� อินทพงษ�
62053015731 นางสาวกัญญาภัทร คงแก�ว
62053015732 นายธนากร การสมัคร
62053015733 นางสาวสุพัชนี ติยะสุทธิพันธุ�
62053015734 นางสาวศราวรรณ หงษ�วิเศษ
62053015735 นางสาวณัฐกฤตา กมลเลิศ
62053015736 นางสาวญาณนันท� โพธ์ิพิทักษ�
62053015737 นางสาวฐิติกา บัวจ๋ี
62053015738 นางสาวกนกวรรณ เคหะเจริญ
62053015739 นายจุฑาวัฒน� หมายปาน
62053015740 นางสาวรัศมี กงไกรลาศ
62053015741 นางสาวศุภาวีร� กาศสกุล
62053015742 นางสาววรรณิสา จรูญผล
62053015743 นายเปรม โกศลานันท�
62053015744 นางสาวจารุวรรณ อิ่มอุไร
62053015745 นางสาวสุกัญญา กลิ่นกุหลาบ
62053015746 นางสาวชินรี รีเรืองชัย
62053015747 นางสาวสไบทอง สอนบุญทอง
62053015748 นายชนาธิป อรุณรัตน�
62053015749 นางสาวปราณิสา นิยมาคม
62053015750 นางสาวนิตธิรา พรหมอุบล
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62053015751 นางสาวพิมพ�ใจ วงศ�สมุทร
62053015752 นางสาวปริยารัตน� บัวแก�ว
62053015753 นางสาวศิริพร เลี่ยมพรมราช
62053015754 นางสาวพรรณิกา อุปจักร�
62053015755 นางสาวนันท�นภัส ทองอ�ม
62053015756 นางสาวชาดา สืบนาค
62053015757 นายสมชาย เพ่ิมทอง
62053015758 นางสาวธิดารัตน� กาบรินชัย
62053015759 นายวัชรินทร� หยูตุ�ง
62053015760 นายวิวัฒน� ทองสนธิ
62053015761 นางสาวเสาวลักษณ� ดําสง
62053015762 นางสาวพรรษกร เทพกอม
62053015763 นางสาววรรณรัตน� พิมพ�แต�ม
62053015764 นางสาวปภัสรา วันทาดี
62053015765 นางสาวนิภาพร พูนพัฒนาทรัพย�
62053015766 นางสาวอินทิรา อินทร�ขาว
62053015767 นายจรัล ชนะ
62053015768 นางสาวอุไรรัตน� ธรรมสนธิเจริญ
62053015769 นางสาวเจณิภัสส� โรจน�ฐานันกุล
62053015770 นายสุริยะ ร�อยแก�ว
62053015771 นายอภิเดช ศักดา
62053015772 นายกฤตานน กําไลแก�ว
62053015773 นายนิติ ชุมแวงวาปX
62053015774 นางสาวชุติมา ทังลา
62053015775 นางสาวกนิษฐา ทองวัน
62053015776 นางสาวเจนจิรา บุญเถ่ือน
62053015777 นางสาวสายธาร จันทะบุบผา
62053015778 นายวีรภัทร ฐิติรุ�งเรือง
62053015779 นางสาวภัทรวดี สมศรี
62053015780 นายธนวัฒน� คงอินทร�
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62053015781 นายอภิชาติ หัสชัย
62053015782 นางสาวศิริพร คนสันต�
62053015783 นายชัยพร รักษ�ปาน
62053015784 นางสาวณัฐสุภา ก่ีสง�า
62053015785 นางสาวสัจจพร ลูกประคํา
62053015786 นายธนวุฒิ ชิตวิเศษ
62053015787 นางสาวอิชยา แจ�งต�าย
62053015788 นายธีรวุฒิ จันทวิไสย�
62053015789 นายวัชระ ลิ้นทอง
62053015790 นางสาวธนัญภรณ� อนุพจน�มนตรี
62053015791 นางสาวศศิธร ไชยทองดี
62053015792 ส.อ.สัตยา ศรีลาพัฒน�
62053015793 นายพงศ�พิษณุ ทิศทองดี
62053015794 นางสาวสุธารัตน� คณฑา
62053015795 นางสาวทวิตา ครองสุข
62053015796 นางสาวศศิธร ใสสุข
62053015797 นางสาวฐิติรัตน� อ�อนสิงห�
62053015798 นายชิษณุพงค� เกตุเสนา
62053015799 นางสาวจิราพร ไก�แจ�
62053015800 นางสาวพลอยชมพู ชําปฎิ
62053015801 นางสาวยุภาวรรณ กมุทชาติ
62053015802 นางสาวฑิตยา นามเพราะ
62053015803 นายกิตติคุณ ตรีทอง
62053015804 นางสาวพรรณกมล สวัสดิภิรมย�
62053015805 นางสาวนิภาพร ทูลคํารักษ�
62053015806 นางสาวจรัญญกรณ� ชูทอง
62053015807 นางสาวรังสิยา เหม็งศิริ
62053015808 นางสาวณัฐกานต� กลิ่นโลกัย
62053015809 นายมารุต นวลสุวรรณ
62053015810 นางสาวอรวรรณ นวลศรี
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62053015811 นายณัฐภาส ทองมาก
62053015812 นายพงษ�ธนา จิตจาชโล
62053015813 นางสาววราพร เรืองสันติกรกุล
62053015814 นางสาวณัฎฐนิช ไวยสุณี
62053015815 นางสาวกฤดิชาญ� ชื่นชม
62053015816 นายฟQาใส อุปเวช
62053015817 นายศราวุธ เชียงทอง
62053015818 นางสาววนาลี มากคช
62053015819 นางสาววิลาวัณย� โตเจริญ
62053015820 นางสาวจุฬารัตน� สร�างสวนผล
62053015821 นายพีรวัฒน� ดวงอุปะ
62053015822 นางสาววรวรรณ ใหม�เงิน
62053015823 นางสาวรอยฮัน สามะ
62053015824 นายฉัตรชัย จิตต�จํานงค�
62053015825 นางสาวจินดารัตน� ชูช�วย
62053015826 นางสาวปณิชา ธัญญากุลวงศ�
62053015827 นางสาววานิสสา พุทธรักษา
62053015828 นางสาวกัญญารัตน� ใจหงษ�
62053015829 นางสาวธนัญญา ศรีสุข
62053015830 นางสาวอุษา บุตรราช
62053015831 นายภานุวัฒน� สุทินเผือก
62053015832 นางสาวปรารถนา วัฒนศิริ
62053015833 นายคริตยวงค� อ�วมอารีย�
62053015834 นางสาวสมใจ ตาดี
62053015835 นางสาวทสพร เต็กอวยพร
62053015836 นายณัฐพล คุ�ยจาด
62053015837 นายวทัญWู อ�อนตา
62053015838 นายสลิล โชคพิบูลย�รัตน�
62053015839 นางสาวสุกัญญา วิเวก
62053015840 นายราเชนทร บุญชู
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62053015841 นางสาวภัทรียา สัตย�ซ่ือ
62053015842 นางสาวลักษิกา ทองศรีรักษ�
62053015843 นายภานุพันธ� บัวทอง
62053015844 นางสาวภัทราวดี เพ็งไธสง
62053015845 นางสาวธิดารัตน� มานูรัตน�
62053015846 นางสาวสรัญชนา พ่ึงสุข
62053015847 นายการุน ทองประดับ
62053015848 นางสาวณัฏฐ�พัชร� ดํารงธนทรัพย�
62053015849 นางสาวรุ�งรวี ทวีสุข
62053015850 นายภานุพงษ� บุญรินทร�
62053015851 นางสาวเจนจิรา ปQอมหิน
62053015852 นายพงศกร ชัยมณี
62053015853 นางสาววรรณา จงเทพ
62053015854 นางสาวอัจฉรา แก�วประสงค�
62053015855 นายณรงค�ศักด์ิ พลเสน
62053015856 นางสาวลัลนา สกิจขวา
62053015857 นางสาวศรีสุดา ทุมวงค�
62053015858 นายกิตติชัย อุตม�สุรินทร�
62053015859 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ิทอง
62053015860 นายกรมศิลปT บริพันธ�
62053015861 นางสาวชญานิณ สกุลวิริยบุตร
62053015862 นางสาวนริศรา สืบนุสรณ�
62053015863 นางสาวรวิวรรณ ทัศนมณเทียร
62053015864 นางสาวศิริพร สุริยนต�
62053015865 นางสาวพณิชยา กงสะเด็น
62053015866 นางสาวศศิภา บัวทอง
62053015867 นายธัชวัสส� จันทร�จรูญ
62053015868 นายอธิชนัน สิงหตระกูล
62053015869 นายวรพล อ�อนนิ่มนิตย�
62053015870 นางสาวชนิกานต� โต�ต้ิน
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62053015871 นางสาวฐิติชญาณ� เกตุสุรินทร�
62053015872 นางสาวจุรีรัตน� ดวงสีแสง
62053015873 นายณัฐภณ แก�วน�อย
62053015874 นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต�
62053015875 นางสาวสกนธ�วรรณ เทพสง
62053015876 นางสาวทิพวัลย� โค�บุญ
62053015877 นายไชยา เสนาะศัพย�
62053015878 นายณฤทธ์ิ ขจรศรีพิทักษ�
62053015879 นางสาวพัชณี เนื่องโนราช
62053015880 นางสาวรุ�งอรุณ ผดุงสงฆ�
62053015881 นางสาวกรรณิการ� เหลี่ยมทอง
62053015882 นางสาววิภาวดี นกแจ�ง
62053015883 นางสาววิรัญญา พ่ึงพักตร�
62053015884 นายอิทธิพล อยู�ดี
62053015885 นางสาวชไมพร พันธุระ
62053015886 นางสาวบุรฑริกา ช�อมะลิ
62053015887 นางสาวอานิตยา บุญใช�
62053015888 นางสาวรสสุมินตรา มหาพรม
62053015889 นางสาวชนาพร ธราวรรณ
62053015890 นายจักรกฤษณ� หมูก�อน
62053015891 นางสาวสุพรพรรณ จันตาบุญ
62053015892 นางสาวรัตนพร ขําเพ็ง
62053015893 นายอภิวัฒน� โคยามา
62053015894 นางสาวเพ็ญพัชชา สายโคกสูง
62053015895 นางสาวธิดารัตน� รักษา
62053015896 นายภายุติ แก�นทอง
62053015897 นางสาวลักษณ�ทิกร มูลสาร
62053015898 นางสาวลภัสรดา ล�วนไพศาลนนท�
62053015899 นางสาวชลฤดี ฉีจุ�น
62053015900 นางสาวสุภาพร ทองบุตร
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62053015901 นายพันธ�เกียรติ สุขศรีวิชัยโชค
62053015902 นางสาวจารวี ศรีวัลลภ
62053015903 นางสาวสุนิษา สันติธรรม
62053015904 นางสาวจุฑามาศ แจ�มกมล
62053015905 นายนัทธพงศ� อินทรแย�ม
62053015906 นางสาวจันทิมา หอมบุบผา
62053015907 นางสาวกาญจนา ยุติธรรม
62053015908 นางสาวกันยา ป8ญญาณธรรม
62053015909 นายปฐวี ศรีพลัง
62053015910 นางสาวอรพรรณ แซ�ม�ง
62053015911 นายนนท� ไชยรักษ�
62053015912 นางสาวณภัทร ทรัพย�บรรจง
62053015913 นายกษิดิศ อรุณชัย
62053015914 นางสาวเกศสุดา วรุณธรรม
62053015915 นายอํานวย สีพิมพ�สอ
62053015916 นายวุฒิพงษ� แมนธนานนท�
62053015917 นางสาวกมลพรรณ พลเมฆ
62053015918 นางสาวอรอุมา เคนปLดตา
62053015919 นางสาวปวีณ�รดี ฟ8กทอง
62053015920 นางสาวสุพรรณิภา เจริญดง
62053015921 นายสรรพวัฒน� เขาถํ้า
62053015922 นางสาวกุลธิตา อินทร�เล็ก
62053015923 นายมานิต จันทรา
62053015924 นางสาวปLยธิดา พงศ�อมร
62053015925 นางสาวศรุตา จงใจ
62053015926 นางสาวมณีรัตน� อัปมะเย
62053015927 นางสาวรุ�งนภา พรมสี
62053015928 นางสาวจิตสุภา เส�งว่ัน
62053015929 นางสาวอิงมาดา วงษ�สวัสด์ิ
62053015930 นางสาวณัฐฐรินทร� บุญชด
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62053015931 นางสาวมุทิตา สุขคง
62053015932 นายเกรียงไกร ปางค�า
62053015933 นางสาวทัศวรรณ ร�มวาปX
62053015934 นางสาวลาสณัชชา ต้ังรุ�งเจริญ
62053015935 นางสาวอนัญญดา วงษ�สมบูรณ�
62053015936 นายวรวิทย� ทองพูล
62053015937 นายสิทธิชัย จันทร�คูเมือง
62053015938 นายพิทยุตม� กมขุนทด
62053015939 นางสาวไตรรัตนา จันทร�สะอาด
62053015940 นางสาวนภสร อุ�นแล�
62053015941 นางสาววนิชา วิวัฒน�วานิช
62053015942 นางสาวสุวรรณี เทากมลเดช
62053015943 นางสาวจิราภรณ� คงมีสุข
62053015944 นางสาววิลาสินี แปงอินทร�
62053015945 นางสาวพัชรวี หอมเนียม
62053015946 นางสาวภัทรนัษฐ� อัครนิธิกานต�
62053015947 นางสาวละอองดาว จวงสังข�
62053015948 นายสหรัตน� จีรัง
62053015949 นางสาวดาลัด ชัยสิทธ์ิ
62053015950 นางสาวจิรัชยา สุวรรณรัตน�
62053015951 นายอาณัติ เจGะแว
62053015952 นางสาวสินีพร แพรวพราย
62053015953 นางสาวณัฐกฤตา ซํ้าคํา
62053015954 นางสาวชรินรัตน� ตะกรุดเพชร
62053015955 นางสาวนิตยา พนุมรัมย�
62053015956 นางสาวอัมราณี มหันตกาศรี
62053015957 นายวราวุช แก�วกล�า
62053015958 นางสาวศิริผล อะนะโน
62053015959 นางสาวรจนา บุญเรือง
62053015960 นางสาวสุจิตรา อิ่มใจ
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62053015961 นางสาวณิฎชารัญชน� กล�าหาญ
62053015962 นายฉัตรชัย ทองนา
62053015963 นางสาวมณฑกานต� วัฒนสิริกุลชัย
62053015964 นางสาวภาวินี ภูนิ้ว
62053015965 นายสุรจิตร บรรจโรจน�
62053015966 นายพชรพล ประดิษฐ�
62053015967 นางสาวทิวาพร เทียนทอง
62053015968 นางสาววัลภา สากุล
62053015969 นายพีระภัทร มะลิแดง
62053015970 นางสาวจันทรา เรืองสม
62053015971 นางสาววิมลรัตน� คงสมบัติ
62053015972 นางสาวเอมอมร โกวิทธีรพงศ�
62053015973 นางอริสรา สุทธิสุข
62053015974 นางสาวอิศราภรณ� กันย�ติยาภรณ�
62053015975 นางสาวพัชรศรี เพชรโสภณ
62053015976 นางสาวปLยาพัชร หล�าเต็น
62053015977 นายอิทธิฤทธ์ิ อรัญเพ่ิม
62053015978 นางสาวนันทวรรณ ยะประสิทธ์ิ
62053015979 นางสาวจรัสสุดา จิตราวุธ
62053015980 นางสาวอัมพร ฉาบพิมาย
62053015981 นางสาวณัตยา นิ่มนวล
62053015982 นางสาวนริตา สีดามาตย�
62053015983 นางสาวปาริฉัตร น�อยสุทธ์ิ
62053015984 นางสาวสุธารัตน� เจริญชนม�
62053015985 นางสาวมัสยา รัตพันธ�
62053015986 นางสาวสุภัทรา ม่ันเจริญพร
62053015987 นายอรรถพล ม�วงจินดา
62053015988 นางสาวนริศรา สนส�ง
62053015989 นางสาวศุภาพิชญ� สอนผิว
62053015990 นางสาวเอื้องทิพย� ศิริโวหาร
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62053015991 ว�าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ สุวรรณ
62053015992 นางสาวศิริกาญจน� โนปุ]ด
62053015993 นายจิรวัฒน� มีสุข
62053015994 นายภูริทัต ช�วยเทศ
62053015995 นางสาวนิกข�นิภา อานุภาพ
62053015996 นายสมภพ วงษ�ปรีดี
62053015997 นางสาวกัญญานัฐ คําแสน
62053015998 นางสาวชนิภา อินฉลาด
62053015999 นายณัฐพล กลิ่นสุวรรณ
62053016000 นายวัฒนา ทวีธรากุล
62053016001 นายกรกช เทียนศรี
62053016002 นางสาวรมิดา รชดาจิตม่ัน
62053016003 นางสาวพันธกานต� ลมฮือหวล
62053016004 นางสาววรัญญา วรชุตินธร
62053016005 นางสาวชิดชนก ทองแกมแก�ว
62053016006 นางสาวจีรภา อาศัย
62053016007 นางสาวสุธารัตน� พราหมณ�พิทักษ�
62053016008 นางนฤมล อ�อยงาม
62053016009 นายชวนนท� ฉุยฉาย
62053016010 นางสาวจุฑากานต� สุรภาพ
62053016011 นางสาวพีรพร สายโสภา
62053016012 นางสาวขนกวรรณ ช�วยเจริญ
62053016013 นางสาวศุภกานต� ประดับ
62053016014 นางสาวภัทรวรรณ ชูมณี
62053016015 นางสาววงศ�ชนก สืบยุบล
62053016016 นางสาวปวีณ�นุช ชูกรณ�
62053016017 นางสาวก่ิงปรางค� โพธ์ิพันธุ�แก�ว
62053016018 นายพงศกร หาญวีรกุล
62053016019 นายตุลาการ เชยจันทา
62053016020 นางสาวสุรภา ทองเชื้อ
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62053016021 นางสาวสุนันทา ประกอบกิจ
62053016022 นางสาวประภา สัทธยาสัย
62053016023 นางสาวขวัญหทัย แจ�มแจ�ง
62053016024 นางสาวเบญจวรรณ� พ่ึงเพ็ง
62053016025 นางสาวนิศวรัตน� สุขยศศรี
62053016026 นางสาวจิราภรณ� นันตGะ
62053016027 นางสาวเหมวรรณ หนูนุ�ม
62053016028 นายเกรียงไกร กันตะคะนันท�
62053016029 นางสาวนุชนาถ เชยทอง
62053016030 นายชรัตน� ประดงรัตน�
62053016031 นายอัฏฐสิทธ์ิ วิริยสกุลกาล
62053016032 นายพรรษวุฒิ สุขเสริม
62053016033 นางสาวพัชริดา บุญไชยโย
62053016034 นายเสกสรร แก�วศรีงาม
62053016035 นางสาวสุรีย�พร รัตนะสิน
62053016036 นางสาวพิชญาภัค ศรีข�อ
62053016037 นางสาวธัญจิรา บุญเฉลิมกิจ
62053016038 นางสาวศศิโสม จันทร�ชัย
62053016039 นายกล�าณรงค� ธ.น.โสม
62053016040 นางสาวพรกมล เสนีรัตน�
62053016041 นางสาวจีราวรรณ เผ�าทอง
62053016042 นางสาวจันทร�รําไพ วรรณรังษี
62053016043 นางสาวกิติกร พรมมาวัน
62053016044 นางสาวนันท�นภัส หันทําเล
62053016045 นางสาวยุวดี จันทร�ดํา
62053016046 นางสาวสุทธิดา บุญเพ็ง
62053016047 นางสาวปารตรี บุญศร
62053016048 นางสาวกฤษณา อัญญโพธ์ิ
62053016049 นางอนุศยา สิ่วไธสงค�
62053016050 นางบงกช กันทาวงศ�
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62053016051 นางสาวสุภาพร เพ่ิมพูล
62053016052 นางสาวสาริศา ขันแก�ว
62053016053 นางสาวขวัญกมล ใจอุ�น
62053016054 นางสาวนฤมล แววทอง
62053016055 นางสาวกมลชนก แดงศรี
62053016056 นายวรเชษฐ ขันทอง
62053016057 นางสาวอัจฉรา กกนาค
62053016058 นายไทยวัฒน� ครุธแก�ว
62053016059 นางสาวพิริยา กระต�ายทอง
62053016060 นางสาวปุณญาภัทร ข�วงทิพย�
62053016061 นางสาวอรพรรณ บุญภาค
62053016062 นางสาวศริณรา ผะอบเหล็ก
62053016063 นางสาวธนภรณ� ศรอากาศ
62053016064 นางสาวจันทิมา ชัยมังคละกุล
62053016065 นายพรนารายณ� ยุติธรรม
62053016066 นายกรพัฒน� คงวงศ�วาลย�
62053016067 นางสาวจิรวรรณ พรมมณี
62053016068 นางสาวสุนารี หอมจันทร�
62053016069 นางสาวสกุลรักษ� เลพล
62053016070 นางสาวปาริชาติ สอนคง
62053016071 นางสาวกชกร เล็กบํารุง
62053016072 นางสาวปฏิมาภรณ� ชูแก�ว
62053016073 นางสาวอักษราพร เจตน�เกษตรกรณ�
62053016074 นายธงชัย สารีวงษ�
62053016075 นางสาวพิมพ�พนิต มนต�ประสิทธ์ิ
62053016076 นายนัฐพล สายเหนือ
62053016077 นางสาวมณฑกานต� สิงห�สวัสด์ิ
62053016078 นางสาวธนัชญา ยืนม่ัน
62053016079 นางสาวธันยพร ป8นนิตมัย
62053016080 นางสาวรุ�งทิวา จรจันทร�
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62053016081 นายธํามรงค� เฉียวกุล
62053016082 นางสาวฐิติมาพร วัฒนะ
62053016083 นางสาววัลลภา สิทธิพิพัฒน�กุล
62053016084 นายเจตณรงค� สุภาพรูป
62053016085 นางสาวกัลติมา สมรฤทธ์ิ
62053016086 นางสาววราภรณ� พุดแจ�ง
62053016087 นางสาวณัฐสุรีย� คําพิทักษ�
62053016088 นายปานศักด์ิ ไชยมาสุข
62053016089 นางสาวศรัณย�ภัทร ย้ิมสาระ
62053016090 นางสาวอัซมะ ยามา
62053016091 นางสาวนพพร โคตรทุม
62053016092 นางสาวธิดา พลอินทร�
62053016093 นางสาวสิริพร พิทักษ�พรวงศ�
62053016094 นางสาวกนกวรรณ พรรณศรี
62053016095 นายเศรษฐพงศ� มะพงษ�เพ็ง
62053016096 นางสาวกฤษณา บุญลอย
62053016097 นายวัชรพงษ� คําป8น
62053016098 นางสาวณฐิฎา ศรีจันทร�
62053016099 นางสาวศรัณยา วิทยาคม
62053016100 นางสาวเกษร จรเกษ
62053016101 นางสาวชุติมา หม�วยนอก
62053016102 นางสาวชยาภา ปรกสะอาด
62053016103 นางสาวธัญลักษณ� สุกรินทร�
62053016104 นางสาวสิริกาญจน� วรรณสวัสด์ิ
62053016105 นางสาวภัทรศรี ทองแย�ม
62053016106 นางสาวชัญญาภัค ศรีผึ้ง
62053016107 นางสาวรัชวีร� บุญภิละ
62053016108 นายไกรวุฒิ ยานไกล
62053016109 นางสาวอภิญญา หินสูงเนิน
62053016110 ว�าที่ร�อยตรีไมตรี อิสาน
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62053016111 นางสาวญาณิน แจ�มศรี
62053016112 นายอนุกูล ชูช�วย
62053016113 นางสาวแจ�มจันทร� หันจางสิทธ์ิ
62053016114 นายคมเดช เลิศบุญป8ญญา
62053016115 นางสาวสายสุดา ภักดีแก�ว
62053016116 นางสาวปรัยวริน มาตราช
62053016117 นางสาวนิภัทธา ทองเกิด
62053016118 นางสาวชาสินี สินศักด์ิจรุงเดช
62053016119 นายกรกฤติเดช เตียวนะ
62053016120 นางสาวชลธิชา เขียวเมือง
62053016121 นายโกเมศ เตียงหงษากุล
62053016122 นางสาวสายรุ�ง จันหอม
62053016123 นายชานน ผ�องใส
62053016124 นายอภิวัฒน� แว�นแก�ว
62053016125 นายป8ญญา อยู�ทอง
62053016126 นายชินวัตร นาคมอญ
62053016127 นางสาวมณฑินี จิรัฐวรกานต�
62053016128 นายชนาธิป สุขเกษี
62053016129 นางสาวผกามาศ ไชยสิทธ์ิ
62053016130 นายเอกชัย สีทองสุก
62053016131 นายสรายุทธ จันทขาว
62053016132 นายนัฐวุฒิ ตัญญะป8ญญาชน
62053016133 นายพัฒน�พงศ� วงษ�สังข�
62053016134 นางสาวพิไลวรรณ เกตุอยู�
62053016135 นางสาววาสนา คีรีแก�ว
62053016136 นางสาวธนกมล มงคลศรีนิยม
62053016137 นางสาวฐาปนี ต๊ิบปาละ
62053016138 นายอัครพล เพ่ิมสินธุ�
62053016139 นางสาวกาญจนา คําวัง
62053016140 นายวิทวัฒน� นิ่มนาง
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62053016141 นางสาวประภัสสร พู�โตGะยา
62053016142 นางสาวจุฬาลักษณ� อินทะเข่ือน
62053016143 นางสาวเฉลิมภรณ� ภักดีรักษ�
62053016144 นางสาวนภาวรรณ เกษวงค�
62053016145 นางสาวรุ�งนภา อ�างบุญตา
62053016146 นางธีระพรรณ โยธาธร
62053016147 นางสาวจุไรวรรณ รัตนวาร
62053016148 นางสาวสุชาวดี นาคแก�ว
62053016149 นางสาวธันย�จิรกานต� เพ็ชรพญาทร
62053016150 นางสาวปวีณา คําถาวร
62053016151 นางสาวชุติกาญจน� สร�อยสน
62053016152 นายพศวัต อิ่มพันธุ�
62053016153 นางสาวป8ญญาพร ก่ิงพวง
62053016154 นางสาวสุพัตรา ฤทธิรงค�
62053016155 นายคณภพ จองจิตรม่ัน
62053016156 นางสาววิมลยา จอมเพชร
62053016157 นายอานนท� คําสงค�
62053016158 นายสนธยา ไตรสังข�
62053016159 นางสาวนภัสสร จิรณรงค�พัฒน�
62053016160 นางสาวกานต�ธิดา ก�อนจันเทศ
62053016161 นางสาวสุรีรัตน� รัตนวิโรจน�
62053016162 นางสาวฐิติรัตน� ปQองประทุม
62053016163 นางป8ณฑ�ณิกา บุญรัตน�
62053016164 นายวุฒินันท� นาลาด
62053016165 นางสาวณภัคอร เดชะพันธ�
62053016166 นางสาวพิมพาพร โพธ์ิใหญ�
62053016167 นายวิเชียร หว�างดอนไพร
62053016168 นางสาวอนุชิดา ธุรานุตร
62053016169 นางสาวจุฑามณี พงษ�พานิช
62053016170 นางสาวแพรอัมพันธ� ใจสอาด
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62053016171 นางสาวธัญวลัย บุญเสือ
62053016172 นายภูเบศร� โพธ์ิศรี
62053016173 นางสาวภคมน วังอนานนท�
62053016174 นางสาวสรารี ลิ้มสกุล
62053016175 นางสาวกาญจนา ตะกรุดแก�ว
62053016176 นางสาวนุชนาฏ จิตรานนท�
62053016177 นางสาวใบเตย คําแก�ว
62053016178 นางสาวสรารัตน� ชัยนันตGะ
62053016179 นางสาวเชษฐ�สุดา จ่ีมุข
62053016180 นางสาวพรปวีณ� อยู�เจริญ
62053016181 นางสาวภาษณ�วิภา สกุลณี
62053016182 นางสาวธาราวรรณ เรืองภักดี
62053016183 นายณัฎร�ฐศรัณย� บุญสิน
62053016184 นายณภัทร� เถ่ือนประทุม
62053016185 นายศิวัช กรีญาติ
62053016186 นางสาวทวินันท� นางวงค�
62053016187 นางสาวกมลทิพย� ไชยชาติ
62053016188 นางสาวสุดารัตน� ไชยะโอชะ
62053016189 นายธีรพงศ� ฉวีภักด์ิ
62053016190 นางสาวพัชรีภรณ� ศรีคร่ํา
62053016191 นางสาวจุไรรัตน� ศรีสุข
62053016192 นางสาวสุวนันท� จันดี
62053016193 นางสาวมัสลิน เนื่องจํานงค�
62053016194 นางสาวจิรฐา งามสวน
62053016195 นางสาวตวงพร มาลา
62053016196 นางสาวยุพา หวานเงิน
62053016197 นางสาวณัฐสุดา พรมมา
62053016198 นายปวีจิรวิชญ� พานทอง
62053016199 นางสาวอมรทิพย� บุญกันหา
62053016200 นางสาวสุนิตา จิระยา
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62053016201 นายจตุรภัทร สินสมุทร
62053016202 นางสาววิลัยรัตน� ชมโคกกรวด
62053016203 นางสาวจิรภิญญา มีวรรณ
62053016204 นางสาวอรชา พันธ�เมือง
62053016205 นายวสันต� เจGกแช�ม
62053016206 นางสาวอภินุช ช�อลัดดา
62053016207 นายพีรพล ครุฑคํา
62053016208 นางสาวนันท�นภัส จํานงค�ภักดี
62053016209 นางสาวพาขวัญ แสงจันทร�
62053016210 นายพรชัย มนตรีอุปถัมภ�
62053016211 นายภาสกร มุสิแก�ว
62053016212 นางสาวกรธิดา แกล�วเกษตรกรณ�
62053016213 นายทศวรรษ ทิพย�มณี
62053016214 นางสาวลลิตา แก�วศรีคราม
62053016215 นายอภิวัฒน� ลือเรื่อง
62053016216 นางสาวศิริพร ภูแข�งหมอก
62053016217 นายพีระภัทร� กฤตนันท�
62053016218 นางสาวมัณฑนา ฉายอรุณ
62053016219 นางสาวเจนจิรา วงค�ใย
62053016220 นางสาววริศรา ย่ังยืนสกุลวงค�
62053016221 นางสาวสาวิตรี แจ�มใส
62053016222 นางสาวธัญญารัตน� อุ�นศรี
62053016223 นางสาวณัฐธนินทร� ศรีแสงทรัพย�
62053016224 นางสาววรนุช เทียนดํา
62053016225 นายศิวัช จิตต�อัมพร
62053016226 นางสาวปุณณภา นิเวศรัตน�
62053016227 นางสาวบุญศิริ สวัสด์ิไชย
62053016228 นางสาวสุทิตา ฤกษ�สังเกตุ
62053016229 นายสัญชัย เหมือนแม�น
62053016230 นายพงศธร เจ�าทรัพย�
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62053016231 นางสาวประภัสสร อุฬูทิศ
62053016232 นางธารารัตน� วงค�เทพ
62053016233 นางสาวธัญนรี ลิขิตอัมพร
62053016234 นางสาวสรารัตน� แซ�จ๋ิว
62053016235 นายนราวิชญ� สร�อยผาบ
62053016236 นายธีรพล บุญพิมล
62053016237 นางสาวเครือวัลย� หม่ืนชุมพล
62053016238 นางสาวบุญรัตน� มูลวงค�
62053016239 นางสาวอนุสรา สําราญจิต
62053016240 นายสุพิชชา จินะโกษฐ
62053016241 นายปกรณ� มณีโชติ
62053016242 นางสาวอนงค�พร ฉุยฉาย
62053016243 นางสาวสุขุมาภรณ� วัฒนชัย
62053016244 นางสาวจุรีมาศ นิลรัตนานนท�
62053016245 นางสาวนฤมล จันทร�พร
62053016246 นายอรุโณทัย พุกสาย
62053016247 นางสาวน้ําฝน แก�วม�วง
62053016248 นางสาวสุธิตา ใสใหม
62053016249 นายศุภกฤต ปQองทรัพย�
62053016250 นางสาววนารัตน� ฟูเฟYZอง
62053016251 นางสาวเพ็ญพักตร� แก�วกูล
62053016252 นางสาวอรอุมา เจริญสุข
62053016253 นางสาวผกามาศ เวชปรีชา
62053016254 นายนฤพล เรืองสังข�
62053016255 นายอนุวัฒน� ช�างเก็บ
62053016256 นางสาวปุญชพัชษ� บัวสาย
62053016257 นางสาวณัฐธิดา สําลี
62053016258 นายจิณณธรรม นิพัทย�กุศล
62053016259 นางสาวกันยา อาษาวิเศษ
62053016260 นางสาววิไลพร สว�างศรี
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62053016261 นายเขมชาติ แกล�วชิต
62053016262 นางสาวสุภัสสร เกษมพิณ
62053016263 นางสาวธนพร พันงาม
62053016264 นางสาวสุวิมล ศรสวาท
62053016265 นางสาวนิสา วีระป8ญญา
62053016266 นางสาวกิติยา ดอนเส
62053016267 นายมณเฑียร พลจักรี
62053016268 นางสาวสุนิสา ศรีจําพลัง
62053016269 นางสาวณัฐธิดา ด�วงอ�วม
62053016270 นายณัฐนนท� มโนสุขุมนนท�
62053016271 นายณพลช สิทธิเทศานนท�
62053016272 นางสาววริษา เกรียงยงค�
62053016273 นางสาวนุชจรี บรรฑิตชาติ
62053016274 นางสาวนันทนัช ยอดเกตุ
62053016275 นางสาวจริยา บัวหลวง
62053016276 นางสาวนนท�ธิชา ตุ�ยป8น
62053016277 นางสาวสุพัฒน�ตา รุผักชี
62053016278 นางสาวสุมิตรา ประสมวงค�
62053016279 นางสาวปLZนอนงค� เทพทอง
62053016280 นางสาวเพ็ญพิรุณ เพ็ชรกอง
62053016281 นางสาวเมธิณี สมจิตต�
62053016282 นายชัชวาล ไชยกันทะ
62053016283 นางสาวสุธิตา บุญศรี
62053016284 นายจิตรกร แก�วคง
62053016285 นางสาวสุวนันทร� เพ็งโตวงศ�
62053016286 นางสาวศิรดา สิงห�สายชล
62053016287 นางสาวอรรัญชนา ธรรมชัย
62053016288 นายเดวิท ทิคํา
62053016289 นางสาวปนิตา ประสมวังทรัพย�
62053016290 นางสาวอาภาภรณ� มีสมบัติ
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62053016291 นางสาวชนากานต� ศรีจักร�
62053016292 นางสาวณัฐริกา ภูสีน้ํา
62053016293 นางดวงใจ หม่ืนจงใจดี
62053016294 นางพวงเพชร นกไทย
62053016295 นางสาวมยุรี เกิดสิน
62053016296 นายเวชพิสิฐ หงษ�ษา
62053016297 นางสาวเขมจิรา ลัทธิกุล
62053016298 นายณรกฤต ประมวล
62053016299 นางสาวนฤมล หนองน�อย
62053016300 นางสาวชลธิชา กองเขียว
62053016301 นางสาวสุธาทิพย� ศรีเพชร
62053016302 นายวิทยา วงค�มูล
62053016303 นายภาณุพงศ� หนูเพชร
62053016304 นางสาวณัฐธนัน กิจหงวน
62053016305 นางสาวกิติยา ท�าวไธสง
62053016306 นางสาวสุวนันท� พ่ึงสุข
62053016307 นางสาวกรรณิการ� เหล็กเพ็ชร
62053016308 นายชัยวุธ วิลัย
62053016309 นางสาวกมลพร เลิศประเสริฐ
62053016310 นางสาวนพรัตน� คําศรี
62053016311 นายตริณดนัย ใจดี
62053016312 นางสาวอัญชลี ศรีคาน
62053016313 นางสาวธนาภรณ� ศรีมงคลสิริ
62053016314 นายบุญธรรม กลีบฉวี
62053016315 นางสาวลลินนารถ ผดุงฤกษ�
62053016316 นายสาธิต เงินแพ
62053016317 นางสาววรัจฉรา ไชยประสาทสุข
62053016318 นางสาววิยุดา การะเกษ
62053016319 นายอภิชัย โชติรัตน�
62053016320 นางสาวณัฐสุดา ไวศยะ
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62053016321 นางสาวกฤติยาภรณ� วงศ�ขัน
62053016322 นายณัฐวุฒิ ช�วยเพชร
62053016323 นางสาวเรณู เปQวัด
62053016324 นายภูษิต คํายะอุ�น
62053016325 นางสาวกมลศรี กอเจริญ
62053016326 นางสาวโรสรินพร อินชื่น
62053016327 นางสาววรกัญญา ผดุงเกษมคง
62053016328 นางสาวณัฐธิชา วงศ�ศรีหา
62053016329 นางสาวสุพัชชา บรรจง
62053016330 นางสาวณัฐฐาภรณ� ศรีสิงห�
62053016331 นางสาวทักษพร บ�อบัวทอง
62053016332 นางสาวนันทนัช พิมพ�มณีทรัพย�
62053016333 นางสาวฐิตาภัทร� วิทยางกูร
62053016334 นางสาวกิตติยา หิงสันเทียะ
62053016335 นางสาวณัฐพร แสงอรุณ
62053016336 นายรักสกุล ชูปลอด
62053016337 นายลิขิต สาทิพย�จันทร�
62053016338 นางสาวณัฐิชา พูลสมบัติ
62053016339 นายวรวุฒิ พุทธวรคุณ
62053016340 นางสาวธัญวรรณ เผือกเดช
62053016341 นางสาวบุญผลา ทองคําสุข
62053016342 นายบุญญฤทธ์ิ ลับเหลี่ยม
62053016343 นางสาวชมภูนุช วิทวัสภาส
62053016344 นางสาวปะราลี หอมจําปา
62053016345 นางสาวเกศราภรณ� ตรีทอง
62053016346 นายธนกฤต สีดา
62053016347 นายองอาจ ดังก�อง
62053016348 นายพีรพงษ� พงศ�ธนาพาณิช
62053016349 นางสาวศศิตา ตันตราชีวธร
62053016350 นางสาวสิรามล สังข�แก�ว
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62053016351 นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย�
62053016352 นางสาวพิชามญชุ� ชูสวัสด์ิ
62053016353 นางสาวจุฑามาส อินทรดนตรี
62053016354 นายกิตติศักด์ิ บุญอินทร�
62053016355 นางสาววันวิสา ฟูงฟู
62053016356 นายสมศักด์ิ เสทียนรัมย�
62053016357 นางสาวสุภาภรณ� ศรีบุรินทร�
62053016358 นางสาวผกายวรรณ วะสิกะพันธุ�
62053016359 นางสาวศรีสุรางค� เจริญพงษ�
62053016360 นางสาวสุชัญญา สิงหเขต
62053016361 นางสาวสุมาลี มณีฉาย
62053016362 นางสาวจุฑาทิพย� สายสร
62053016363 นายมงคล ลูกแก�วไพสิฐสกุล
62053016364 นางสาวดวงพร ปรังประโคน
62053016365 นางสาวธนวรรณ ศรีสําอางค�
62053016366 นายสุขพัทธ� นิลวัฒน�
62053016367 นางสาวภัทรมาส ผาสุข
62053016368 นางสาวภัควิภา ผาสุขยืด
62053016369 นางสาวนพรัตน� โขนสันเทียะ
62053016370 นางสาวกัญญาภัคร� พาพุทธ
62053016371 นางสาวฉัตรวี แก�วใส
62053016372 นางสาวอภิญญา ไหลรุ�งกาญจนกิจ
62053016373 นางสาวขนกรัตน� แสงพรม
62053016374 นางสาวสุพัฒตรา สังข�กร
62053016375 นางสาวปLยะมาศ เสือยันต�
62053016376 นายนพรัตน� ศิริวรรธนะไชย
62053016377 นางสาวสุวรี พิมพา
62053016378 นายสุภชัย จันทวัน
62053016379 นายสมเกียรติ สุวรรณรัมย�
62053016380 นางสาวกิติมา สังข�สุวรรณ
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62053016381 นายรณวุฒิ จ้ินย�อง
62053016382 นางสาวพนมไพร นามวงษา
62053016383 นางสาวธัญญาลักษณ� ออเพชร
62053016384 นางสาวกฤษณีย� พันธุ�เสือ
62053016385 นางสาวณัฐจิมา หนูพุ�ม
62053016386 นางสาวสอางค� กิริยากิจ
62053016387 นางสาวนฤมล ศรีธรรม
62053016388 นางสาวนิตยา นพพยัฆ
62053016389 นายชาญชัย พรมตา
62053016390 นายวุฒิกร ส�งแสง
62053016391 นายพัทธดนย� นนทกะตระกูล
62053016392 นางสาวสุจิตรา สุขสวัสด์ิ
62053016393 นางสาววิลาวัณย� ชัยประพันธ�
62053016394 นางสาวศยามล ทองแก�ว
62053016395 นางสาวดุษฎี วรรณาหาร
62053016396 นางสาวสนิฎา นามตรง
62053016397 นางสาวปรียาภา วงษ�แสงทอง
62053016398 นางสาวนฤทัย เจาะจันทร�
62053016399 นางสาวพรรณิภา รู�รักษา
62053016400 นายเจตริน หลําเนียม
62053016401 นายชูเกียรติ ใจคําลือ
62053016402 นางสาวชนิดาพร รัตนวิชัย
62053016403 นางสาวแพรวพรรณ ย่ิงสบาย
62053016404 นางสาวสุจินดา ขันรักษา
62053016405 นางสาวมณฑะกานต� แก�วมะเริง
62053016406 นายยงยุทธ รัตนวิชัย
62053016407 นางสาวณัฏฐกณิษญ� แก�วไทรหยวก
62053016408 นางสาวนภสร สิงห�ลอ
62053016409 นางสาวญาณิศา สุวรรณ�
62053016410 นางสาวอาภาภรณ� อึ่งน�วม
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62053016411 นางสาวณัฐจิรา ไกรทอง
62053016412 นางสาวศิริลักษณ� ทับที่สุด
62053016413 นายอิงครัต หงษ�วะชิน
62053016414 นางสาวอลิษา หงษ�แดง
62053016415 นางสาวประภาพรรณ งามสง�า
62053016416 นางสาวทรายแก�ว วงษกรอบ
62053016417 นางสาวจรรยารักษ� ตรงเที่ยง
62053016418 นางสาวนิติธร สุดใจ
62053016419 นางธันย�ชนก ธนะนันต�
62053016420 นางสาวสุพัตรา ตอนโพธ์ิ
62053016421 นางสาวศิริญญา คําฮ�อย
62053016422 นางสาวสุภลัคน� แก�นโชติกุล
62053016423 นางสาวพรพรรณ ชนะเกตุ
62053016424 นางสาววิลาวัลย� วิชัยพล
62053016425 นางสาวพัชราภรณ� อนุชาติ
62053016426 นายภูวนารถ กาวิชัย
62053016427 นางสาวอักษราภัค เฮียงไสนา
62053016428 นายวิทวัฒน� กําเนิด
62053016429 นางสาวกตพร วงศ�อGอด
62053016430 นางสาวปรัชพร เล็กบรรจง
62053016431 นางสาววัลลภา เครือวงษ�
62053016432 นางสาวนิตยา รัตนะ
62053016433 นางสาวปานียา วุฒิศาสน�
62053016434 นางสาวพรรณพนัช เตียวฉ้ิม
62053016435 นางสาวปรตา สุวิจารณ�
62053016436 นางสาวสุมิตา คงสวัสด์ิ
62053016437 นางสาวชลิตา โสนอ�อน
62053016438 นางสาววาสนา อภิวงค�
62053016439 นางสาวฮัซซูน�า ไซยกุล
62053016440 นางสาววทัญWุตา แก�วยัง
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62053016441 นางสาวมัณฑพร ธรรมเสถียร
62053016442 นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
62053016443 นายจตุรงค� ชะวาลา
62053016444 นางสาวชุติมา ชูเมือง
62053016445 นางสาวชณัฐฐา ม่ังสูงเนิน
62053016446 นางสาวกมลวรรณ อุดม
62053016447 นางสาวอรุณวดี ปLยะวะโร
62053016448 นางสาวศุภัชฌากรณ� กึกก�อง
62053016449 นายวัชรพล ปLระกัง
62053016450 นางสาววิดาพร รักขุมแก�ว
62053016451 นางลดาวัลย� เจริญย่ิง
62053016452 นายพรเพ็ชร ว�องขจรกิจ
62053016453 นางสาวณัฐภัสสร แอนุ�ย
62053016454 นางสาวสิรินทรา ป8ญญาวงค�
62053016455 นางสาววารีทิพย� ทองเซ�ง
62053016456 นายกริชฐพร คุ�มโนนไชย
62053016457 นางสาวนิศารัตน� ทาแหยม
62053016458 นางสาววรัชยา สืบอาสา
62053016459 นางสาวเจนจิรา ฟองเกิด
62053016460 นางสาวภัทชญดา สายจันทร�
62053016461 นางสาวปLยะวรรณ สัจจวิทย�
62053016462 นางสาวกรรณิกา หาวงค�
62053016463 นางสาวนัทณรัญฌ� พัฒนชุติยานันท�
62053016464 นางสาวรัตติกรณ� ศรีจันทร�แดง
62053016465 นางสาวชมพูนุท พวงแก�ว
62053016466 นายข�าน ประเสริฐกลาง
62053016467 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�ศรีแก�ว
62053016468 นางสาวศศิธร ชัยประเทศ
62053016469 นายกฤษฎี รังสุข
62053016470 นายก�องจิตต� พลเสน
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62053016471 นางสาวราตรี อยู�โต
62053016472 นางสาวปราณใจ สายจันทา
62053016473 นายเขษมศักด์ิ สุวรรณโชติ
62053016474 นางสาวฤทัยรัตน� ใจงาม
62053016475 นางสาวนรินทร�ทิพย� ม�วงลี
62053016476 นายฐานันด� ถายะเดช
62053016477 นางสาวมนชนก ชูวงศ�
62053016478 นางสาวกนกวรรณ ผลสุข
62053016479 นางสาวปLยวรรณ สุรเมธากุล
62053016480 นางสาววราภรณ� สืบแก�ว
62053016481 นางสาวกนิษฐา จันทรนิภา
62053016482 นางสาวเบญจพร ยุคันธร
62053016483 นางสาวทิวาวรรณ สมสุข
62053016484 นายบุญพฤทธ� สังขจร
62053016485 นางสาวบงกชธร มะลิซ�อน
62053016486 นายมงคลศักด์ิ จิตตะ
62053016487 นางสาวอภิชญา ผานาค
62053016488 นายฉัตรชัย ด�านนอก
62053016489 นายอภิสิทธ์ิ นภาโชติ
62053016490 นางสาวลําดวน สาระกุล
62053016491 นางสาววรัญญา เรืองนาม
62053016492 นายเพชร มากเทพพงษ�
62053016493 นางสาวพิมพ�กนก ทองก�อน
62053016494 นางสาวอภิญญา สาโสภา
62053016495 นางสาวพัชรา มังกร
62053016496 นายณัฐชานนทน� คงเปXVยว
62053016497 นางสาวขนิษฐา ใจชื่น
62053016498 นางสาวสุดารัตน� เลิศสัจธรรม
62053016499 นางสาวพนัชกร ภุมรินทร�
62053016500 นายธนภัทร กมลสัจจะ
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62053016501 นางสาวไฉไลประพักตร� บุตรวงศ�
62053016502 นางสาวอรพิชญ�ญา ชูเชิด
62053016503 นางสาวอรพรรณ อ่ําพรม
62053016504 นางสาวภัทพร ศรีชัยสุวรรณ
62053016505 นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงษ�
62053016506 นายสุธีรักษ� เตยา
62053016507 นางสาวอภัณตรี เพชรเจริญ
62053016508 นายสรวิศ ไทยทวี
62053016509 นางสาวศุจีนันทน� เกียรติคงสุข
62053016510 นางสาวฐะปะนีย� วงษ�ไพร
62053016511 นางสาวสมใจ ชินชาด
62053016512 นายป8ญญณัฐ รอดเชื้อจีน
62053016513 นางสาวเมธ�จิตราพร ภูศรีฤทธ์ิ
62053016514 นางสาวรัชนก เรืองขจร
62053016515 นางสาววรัปสร แก�ววงษา
62053016516 นางสาวอรกัญญา แซ�โล�
62053016517 นางสาวศุทธินี ศรีสุนทร
62053016518 นางสาวชลชนก กลมกล�อม
62053016519 นายคมสัน ปานวณิชยกิจ
62053016520 นางสาวณัฐิยา สิญญานันท�
62053016521 นางสาวฐิติยา คูณขาว
62053016522 นางสาวลักขณา กล�อมบรรจง
62053016523 นางสาวธัญลักษณ� สุดมี
62053016524 นายมัญชุพัชร สรรเสริญ
62053016525 นางสาวพรรวินท� บัวจู
62053016526 นางสาวรุ�งอรุณ บุญกระจ�าง
62053016527 นายพิสิษฐ� ธนพงศ�สุข
62053016528 นางสาวเดือนฉาย อารักคิด
62053016529 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันนอก
62053016530 นางสาวปLยาภรณ� ปานทิพย�
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62053016531 นางสาวณัฐฐา บุญช�วย
62053016532 นางสาวฑิฆัมพร เรืองแสง
62053016533 นายเจษฎา เกษรสวัสด์ิ
62053016534 นางสาวจันทร�จุรี ไทยพิทักษ�
62053016535 นายพีรวิชญ� อาจลอย
62053016536 นางสาวพัชรินทร� บุญมี
62053016537 นางสาวมยุรี เจริญศักด์ิ
62053016538 นางสาวประทานพร กุลมัย
62053016539 นางสาวทัศนีย� เมฆบุตร
62053016540 นางสาวเมธาวี วิริยะขันติโชค
62053016541 นางสาวธนวรรณ ภัทโรวาสน�
62053016542 นางสุภาพร ต�วนชะเอม
62053016543 นางสาวธนัตติยา ศรีเดช
62053016544 นางสาวภัณฑิรา สินธนอนันต�
62053016545 นางสาวกัญญารัตน� เกษแก�ว
62053016546 นางสาวธัญสุดา พลอยเกตุ
62053016547 นางสาวสุภาพร รุ�งเรือง
62053016548 นางสาวอรทัย แดนดงย่ิง
62053016549 นางสาวเกษชรินทร� พิมพ�เสน�ห�
62053016550 นางสาวมัลลิกา บัวลอย
62053016551 นายปฏิพัฒน� แซ�ต๊ัง
62053016552 นางสาวณัฐณิชา ถางสูงเนิน
62053016553 นายเดชา ม่ิงระกูล
62053016554 นายจิรัฏฐ� เจริญสุข
62053016555 นางสาวปรวิศา สิงคเสลิต
62053016556 นางสาวณัฐฐาพร ตรีสุวรรณนุกุล
62053016557 นายกันต�เสฎฐ� การกรณ�
62053016558 นางสาววิภารัตน� ชาฎา
62053016559 นายสุเมธ เงินประโคน
62053016560 นางสาวดรุณี สุขคง
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62053016561 นางสาวณิชกานต� สืบเพ็ง
62053016562 นางสาววิมลสิริ สุทธะ
62053016563 นางสาวนภาวรรณ ย้ิมแย�ม
62053016564 นางสาวนัยน�ภัค เทียมเมฆา
62053016565 นางสาวอารีย�พร เพ็ญเกตุ
62053016566 นางสาวพันธ�ธิป ยาสันเทียะ
62053016567 นางสาววนิดา สิลาเพชร
62053016568 นางสาวสุวพัชร ดําเนินวุฒิ
62053016569 นางสาวศิริวรรณ จินตการ
62053016570 นางสาวเบญจวรรณ สุขเจริญ
62053016571 นางสาวยุวดี ประดิษฐ�
62053016572 นางสาวสุพัชรี สุทธิบูรณ�
62053016573 นางสาวป8ณรส มีหิรัญ
62053016574 นายภาณุศักด์ิ ดวงสีดา
62053016575 นางสาวไพรัตน� อุระมา
62053016576 นางสาววนาลี วงษ�เจริญผล
62053016577 นางสาวอนุธิดา เจริญลาภ
62053016578 นางสาวศศิโฉม ปลอดภัย
62053016579 นางสาวกนิษฐา กุหลาบเลิศ
62053016580 นายธีระพงษ� จูมเอื้อย
62053016581 นางสาวพิชญาพรณ� ธนภูมิสิทธ์ิ
62053016582 นางสาวนภัสวรรณ โยธา
62053016583 นายสุริยา เกิดน�อย
62053016584 นายณัฐพล อาจหาญ
62053016585 นางสาววิจิตรา พัวพันธ�
62053016586 นางสาวณภัทร ชูสุวรรณ
62053016587 นายณัฐวุฒิ โคพิชัย
62053016588 นายเกรียงศักด์ิ อินทะรังษี
62053016589 นางสาวภัทรภร ดีสวน
62053016590 นางสาวลัดดา ตรีกมล
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62053016591 นางสาวศิริวรรณ ชุมธีรรัตน�
62053016592 นางสาวภิรตา สุมงคลวัฒนา
62053016593 นางสาวพิราวรรณ ก[าแก�ว
62053016594 นางสาวจุฑามาศ เนตรกระจ�าง
62053016595 นางสาวศรินรัตน� ศรประสิทธ์ิ
62053016596 นางสาวนิภาพรรณ ป8นสุรัตน�
62053016597 นายจักรพันธ� รอดฤทธ์ิ
62053016598 นางสาวกฤติกา ป8ญญชุณห�
62053016599 นางสาวกนกรัตน� หฤทัยธรรม
62053016600 นางสาวเหมือนแพร ปทุมรังษี
62053016601 นางสาวสุปาณี อินมะโรง
62053016602 นางสาวกมลวรรณ ไกรรักษ�
62053016603 นางสาวกุลสินี เหลือแป
62053016604 นางสาวฐิตาพร คําก่ิง
62053016605 นายวิศิษฐ แสงโสด
62053016606 นางสาวไพลิน ใจนิ่ม
62053016607 นายธเนษฐ� กลิ่นคุ�ม
62053016608 นางสาวบุณฑิญา พนาลี
62053016609 นางสาวพรรณนิภา นาคชลธี
62053016610 นางสาวนฤมล หอมชื่น
62053016611 นางสาวจุฬาลักษณ� เทียนทอง
62053016612 นายอนันต� ชนะพิมพ�
62053016613 นางสาวสิริมาศ กล่ําโภชน�
62053016614 นายจักรพงษ� สว�างจิตต�
62053016615 นางสาวรสสุคนธ� จันทวงศ�
62053016616 นางสาวกมลเนตร สุวรรณ
62053016617 นางสาวพัทธ�ธีรา เตชนันท�
62053016618 นายมณเฑียร สมเพ็ชร
62053016619 นางสาวอัมพร บูรณ�เจริญ
62053016620 นางสาวนิยะดา ไชยตะมาตย�
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62053016621 นางสาววรางคณา เปXZยมพร�อม
62053016622 นางสาวพิณนกร ชะรา
62053016623 นางสาวอมรรัตน� อุตมะณะ
62053016624 นางสาวสุฑาภรณ� ด�านกระโทก
62053016625 นางสาวจันจิรา มะยุโรวาท
62053016626 นางสาวเบญจวรรณ ภัทรวังฟQา
62053016627 นางสาวกัญญาภัทร ช�างมูบ
62053016628 นางสาวปาณิสรา วะเกิดเปQง
62053016629 นางสาวเบญจพร สิริชัย
62053016630 นางสาวณัฐนันท� สุดใจ
62053016631 นางสาวสิริยา แสงพิรุณ
62053016632 นางสาวสุดารัตน� ม�วงพันธุ�
62053016633 นางสาวอมรรัตน� อินธิราช
62053016634 นางสาวกานติมา สุเป�ง
62053016635 นางเนตรนภา จันทะวงศ�
62053016636 นางชนัญชิดา ชําปฏิ
62053016637 นางพรทิพย� คุ�มกัน
62053016638 นางสาวชนัดดา แก�วพิลา
62053016639 นางสาวชนกวรรณ ภักดี
62053016640 นายนพดล คําทอน
62053016641 นายดนุสรณ� รอดเกลี้ยง
62053016642 นายวรานนท� ศรีลาศักด์ิ
62053016643 นายทินกร โตวัณณา
62053016644 นางสาวพิมพ�วิมล แก�วผุย
62053016645 นางสาวอารยาภรณ� งามวิชัย
62053016646 นางสาวจิราพร เมืองพิล
62053016647 นายอธิพล พงษ�มนตรี
62053016648 นายฉัตรชัย ต้ังใจซ่ือ
62053016649 นางสาวโชติกา แซ�อึ่ง
62053016650 นายณัฐวุฒิ อินทธรรมมา
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62053016651 นายกิตต์ิเมธี จุฬาฤทธ์ิสกุล
62053016652 นางสาวอรณา ดีพรมกุล
62053016653 นางสาวธนัชพร สุริโย
62053016654 นายอารัญ นันตGะเสน
62053016655 นางสาววราภรณ� เฟYZองมณี
62053016656 นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
62053016657 นางสาววนิดา ลีนะวัต
62053016658 นายพิพัฒน� ปะวะเสนะ
62053016659 นางสาวลลิตา ศักด์ิอัศวาพาหุ
62053016660 นางสาวปฏิญญา ซุ�นสุวรรณ
62053016661 นางสาวทิพาพร วินิจธรรม
62053016662 นางสาวรักษิณา จิระวิชัยฤทธ์ิ
62053016663 นางสาวอุบลวรรณ แห�วเพ็ชร
62053016664 นางสาวเจนจิรา พูลง้ิว
62053016665 นางสาววไลลักษณ� พูลสวัสด์ิ
62053016666 นายยุทธนา ม�วงแย�ม
62053016667 นางสาวปานชนก สุขเจริญ
62053016668 นางสาวจณิสตา ปLZนกุมภีร�
62053016669 นางสาวศิริภัสสร รักษ�กําเนิด
62053016670 นางสาวสุภาพร สระพิม
62053016671 นางสาวเจนจิรา คําแก�ว
62053016672 นางสาวมารียัม กอและ
62053016673 นายรชานนท� หิรัญวงษ�
62053016674 นางสาวซานา มาหามะสือรี
62053016675 นางสาวพศร แทนนิกร
62053016676 นางสาวสุพิชญา ประหว่ัน
62053016677 นางสาวจารุวรรณ กิติจันทร�
62053016678 นางสาวสุพรรณิการ� รสมณี
62053016679 นางสาววิภาวดี เกิดเสม
62053016680 นางสาวพิลาวัลย� บุญสวัสด์ิ
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62053016681 นางสาวสราลี แพนสิงห�
62053016682 นางสาวหนึ่งฤทัย เอกจิตต�
62053016683 นางสาวจุฑารัตน� คุณเจตเจริญสุข
62053016684 นายพชร วงษ�วัฒนพงษ�
62053016685 นางสาวอนุธิดา พันธุ�ประเสริฐ
62053016686 นางสาวอรทัย สืบศรี
62053016687 นางสาวศิริกุล สัมฤทธ์ินันท�
62053016688 นางสาวอรอุมา หมัดนุช
62053016689 นางสาวกิตติยา ตรีกิจจา
62053016690 นางสาวณิชาภา อติโกศล
62053016691 นายดัมพ�รงค�รัฐ โลกมิตร
62053016692 นางสาวพรปวีณ อินราช
62053016693 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวารุณี ศรีเมือง
62053016694 นายคณวัชร พิรกิตติวรกุล
62053016695 นางสาวสุจิตรา ป8ญตะยัง
62053016696 นายจิรภัทร เหาตะวานิช
62053016697 นายอาคม แขวงนคร
62053016698 นางสาวศิรินันท� ดีเนียม
62053016699 นางสาววริศรา ศรีพรม
62053016700 นางสาววรกานต� เจริญจาตุรงค�
62053016701 นางสาวเรณุดา สุดจิตร�สมโภชน�
62053016702 นายสมัย วิชัย
62053016703 นางสาวสุดารัตน� ชาติกุล
62053016704 นางสาววรินทร�ทิพย� ชัยยะ
62053016705 นางสาวรุ�งอรุณ ธิสังกะ
62053016706 นางสาวอมรรัตน� กาศสมบูรณ�
62053016707 นายยุทธนา ชัยป8ญญา
62053016708 นางสาวสวิชญา ขวัญยืน
62053016709 นางสาวรหัทบงกช ป8Vนจาด
62053016710 นางสาวธนาพรรณ� ถุนาพรรณ�
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62053016711 นายศุภชัย ชาวบ�านคอย
62053016712 นางสาวสุจิตรา ปาหลา
62053016713 นางสาววรรณนิภา ผิวผัน
62053016714 นางสาวสุกานดา ใหญ�วงศา
62053016715 นางสาวอารยา กิจประเสริฐ
62053016716 นางสาวจิณณ�ณิตา ปLZนทอง
62053016717 นางสาวอรอุมา แก�วใสย�
62053016718 นางสาวณัฐณิชา คงดี
62053016719 นางสาวณัฐกานต� ฐานธรรม
62053016720 นายพลนภัส งาสลัก
62053016721 นางสาวจุฑามาศ ปรีเปรม
62053016722 นายวัชรินทร� ศิรินัย
62053016723 นางสาวจันทกานต� ศรีอ�อน
62053016724 นายธีรพงศ� เชื้อพลบ
62053016725 นางสาวณัฐรุจา รัศมี
62053016726 นายเอกโกวิทย� กองโพธ์ิ
62053016727 นางสาวนรากร ชัยวงค�
62053016728 นางสาวชนัญชิดา ไวยเดช
62053016729 นางสาววิสา พงษ�เพชร
62053016730 นางสาวรุ�งรัตน� กลมป8Zน
62053016731 นายเพ่ิมพูน บูรณะพงษ�
62053016732 นายวรวัฒน� ศรีมีชัย
62053016733 นางสาวเบญจวรรณ เรือนทอง
62053016734 นางสาวปราณปริยา เลิศพงศ�พิรุฬห�
62053016735 นายบริพัตร เทศเกษม
62053016736 นางสาวกมลกาญจน� พริกใย
62053016737 นางสาวอรทัย ภุมรินทร�
62053016738 นายณรงค�ฤทธ์ิ ตวงลาภทวีกิจ
62053016739 นางสาวนัศรีน อารยสมัย
62053016740 นางสาวอารีย� ตุ�นแจ�

หน�า 558 จาก 860            
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62053016741 นางสาวสรณ�สิริ ชิดศรี
62053016742 นางสาวจุฬาลักษณ� มณีปกรณ�
62053016743 นายฉัตรตระกูล ศรีนวล
62053016744 นางสาววรรณิสา พัฒนทรัพย�ทวี
62053016745 นายธเนศ ลีกา
62053016746 นางสาวศศิประภา สงวนสิน
62053016747 นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
62053016748 นายณัฐพงค� หงษ�ทอง
62053016749 นายจิรทีปต� ทองภูบาล
62053016750 นางสาวปรฑิชา ทองสอาด
62053016751 นางสาวรุ�งระวี สุขเจริญ
62053016752 นางสาวเปรมกมล รัตนวีระชน
62053016753 นายประยุทธ� จําปาทอง
62053016754 นางสาวธนัชชา วสุวัต
62053016755 นางสาวศิริลักษณ� พระลาศรี
62053016756 นางสาวขนิษฐา ดีสีปาน
62053016757 นายสรศักด์ิ นันทพันธ�
62053016758 นายวีรยุทธ รุ�งโรจน�โภคิน
62053016759 นางสาวปLยภรณ� เฮงภู�เจริญ
62053016760 นางสาวสุธินี แก�วใส
62053016761 นางสาววรัญญา ธนะโชติ
62053016762 นายพิสุทธ์ิ ชัยวีรกุล
62053016763 นางสาวอรพรรณ นามการ
62053016764 นายฐิติวัจน� เจริญจิตเกษม
62053016765 นางสาวเจนจิรา เนรมิตธนกุล
62053016766 นางสาวเสาวลักษณ� เหี่ยงมณี
62053016767 นางสาวรสสุคนธ� ขวัญแก�ว
62053016768 นายลันลดา ภูโปร�ง
62053016769 นางสาวธัญญารัตน� ถ่ินชนก
62053016770 นางสาวธัญญรัตน� เกตุมี

หน�า 559 จาก 860            
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62053016771 นางสาวปานตะวัน อภิรักษ�มนตรี
62053016772 นายไกรภพ คุตะโค
62053016773 นางสาวสพัชญ�นันทน� จีรธนาชัย
62053016774 นางสาวธนัชพร วงษ�มหา
62053016775 นางสาววิชุตา ยืนยง
62053016776 นายนิคม คชมาส
62053016777 นางสาวเพียงดาว เกิดศิริ
62053016778 นางสาวกิตติยา คงเปลี่ยน
62053016779 นางสาวรัตนาวดี พานิชกุล
62053016780 นางสาวมธุรดา อินทวารี
62053016781 นางสาวจริยา สุภากิจ
62053016782 นางสาววิภาพร จันทะศรี
62053016783 นางสาวจัยลาณีย� โตะอาดัม
62053016784 นางสาวคณิตา ใจสัก
62053016785 นางสาวกัลยาณี ศรชัย
62053016786 นางสาวภัทรนันท� กูลธรรม
62053016787 นายสถิรภัค ตรีรัตนชวลิต
62053016788 นางสาวอาภาพร นิตยพัฒน�
62053016789 นางสาวนุชรัตน� เพ่ิมมงคล
62053016790 นายทักขิณาวัตร มะกรูดอินทร�
62053016791 นางสาวศุภนิดา ศรีวิชัย
62053016792 นางสาวชมพูนุช สันตวิศิษฐ�กุล
62053016793 นางสาวชยุตรา วงศ�พรลภัส
62053016794 นายวิชาญ กัญจนะกาญจน�
62053016795 นางสาวเบญจมินทร� เกษสุภะ
62053016796 นางสาวประภัสสร ถ่ินน้ําใส
62053016797 นายนิธิพล วิไลรัตน�
62053016798 นางสาวธนภรณ� วงศ�คช
62053016799 นางสาวณิตชา ทองคํา
62053016800 นางสาวชนนิกานต� ผลพานิช
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62053016801 นางสาวศุภพร โอภาส
62053016802 นางสาวพัชรีวรรณ สุทธิ
62053016803 นางสาวอรัญญา จีนานนท�
62053016804 นางสาวสุภาพร ศรีระอุดม
62053016805 นางสาวจุฑามาศ คืนมาเมือง
62053016806 นายชาติสุชน สุนทรวัฒน�
62053016807 นางสาวสมพร แสนแก�ว
62053016808 นายจิรายุ แก�วกูล
62053016809 นายธนวัฒน� เครือคํา
62053016810 นายเชิงชาย คําฮ�อย
62053016811 นางสาวกรกมล พิยะเดช
62053016812 นางสาวชนัญญา เพ�งหล�ง
62053016813 นางสาวสุภาพร รอดทองอยู�
62053016814 นายพัฒพงษ� สุคะสวัสด์ิ
62053016815 นายธีรพล ฐานหม่ัน
62053016816 นางสาวรวีพร ช�างอินทร�
62053016817 นางสาวปวันรัตน� สุทธิพันธ�
62053016818 นางสาวแพรววดี สุภาษี
62053016819 นายธนวรรธน� เดชาอนันตทรัพย�
62053016820 นางสาวภิญญดา ฤกษ�โหรา
62053016821 นางสาวนิภาพร วงศ�บุปผา
62053016822 นายชวินธร ต๊ันงาม
62053016823 นางสาวพัณณิตา สุขสอาด
62053016824 นางสาวกัลยา ลวดเงิน
62053016825 นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง
62053016826 นางสาวฐิติยา เรือนนาค
62053016827 นางสาวพรทิพย� โสติกะพันธ�
62053016828 นางสาวชิดชนก ชัยวัฒน�ตระกูล
62053016829 นางสาวเพ็ญนภา แก�วโย
62053016830 นายดัมพ�รงค�กรณ� นิลเทศ
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62053016831 นายทวีศักด์ิ จงรอดน�วม
62053016832 นางสาววิภาวัณณ� มาเพ�า
62053016833 นางสาวเนตรจินดา รักษาบุญ
62053016834 นายวชิรวิทย� โจณะสิทธ์ิ
62053016835 นางสาวปรียาพร บ�านคร�อ
62053016836 นางสาวสุวิภา อุมาพร
62053016837 นางสาวอชิรญา ศิลปแท�
62053016838 นางสาวสมใจ ผลาเกษ
62053016839 นายนัตตพร เดชารัตน�
62053016840 นางสาวอริสรา กัณหารี
62053016841 นายชูศักด์ิ เกตุเรน
62053016842 นางสาวจริยาภรณ� นาคา
62053016843 นางสาวพรนภา ทะยะ
62053016844 นางสาวพัฒนวดี ชูช�วย
62053016845 นางสาวทิพย�อาภา ปานทอง
62053016846 นางสาวจุฑาทิพย� สายเมฆ
62053016847 นายวรพรต แซ�แต�
62053016848 นางสาวหงส�จิรา เอียดหนู
62053016849 นางสาวปริณฉัฎฐ� โตพิทักษ�
62053016850 นายอรรถพล ปLZนณรงค�
62053016851 นางสาววรัญญา ฟูน�อย
62053016852 นายนันท�ธชัย ทองกรสิริวัจน�
62053016853 นางสาวณัฐชยา ไกรสินธุ�
62053016854 นางสาวชลทิตย� พรมเพ็ชร
62053016855 นางสาวสุภาวดี เนตรวงศา
62053016856 นางสาวสุคนธรัศม์ิ สิงห�คํามา
62053016857 นายอานนท� สมบูรณ�
62053016858 นายวรวุธ ปLยารมย�
62053016859 นางสาวจิรวรรณ ดวงแก�ว
62053016860 นางสาวสุภาพร ชาติสุวรรณ
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62053016861 นางสาวสุชาวดี ปุยอรุณ
62053016862 นางสาวศศิธร บัวทอง
62053016863 นายอานนท� สุขคํา
62053016864 นางสาวตะวัน ฤทธ์ิไตรรัตน�
62053016865 นางสาวอริษา พงษ�เจริญศิริกุล
62053016866 นางสาววนิดา แสวงหาทรัพย�
62053016867 นางสาวรติชา ศรีเลิศ
62053016868 นางสาวสุชัญญา เข่ือนสอง
62053016869 นางสาวสุภลักษณ� อุตโรกุล
62053016870 นางกาญจนา ดันประเทศ
62053016871 นายกิตติพงษ� อิ่มสอาด
62053016872 นางสาวหทัยรัตน� ทองมาก
62053016873 นางสาวก่ิงกาญจน� สังขรัตน�
62053016874 นายรัตนเดช จันทร�แช�ม
62053016875 นางสาวธิดารัตน� มุ�งหมาย
62053016876 นางสาวจุฬา วัฒนาทัศนีย�
62053016877 นางสาววรรณพร น้ํารอบ
62053016878 นางสาววิไลรักษ� หล�าพรหม
62053016879 นางสาวรัตนภรณ� อักษรศรี
62053016880 นางสาวบุญทิวา คํามุงคุณ
62053016881 นางสาวอ�อยทิพย� การบุญ
62053016882 นางสาวกานดา กอวงค�
62053016883 นางสาวธมลวรรณ สุขศรี
62053016884 นางสาวจิรนันท� โคตรนาวัง
62053016885 นางสาวชิดชนก อินทร�รอด
62053016886 นายชรินทร� ใจเรือง
62053016887 นางสาววรรณา แสงเขียว
62053016888 นางสาววิภาวดี สุขเลิศ
62053016889 นางสาวนันท�นภัส พลหาร
62053016890 นางสาวผการัตน� โพธ์ินา
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62053016891 นางสาวนรธีร� ขําเอี่ยม
62053016892 นางสาวเจษฎาพร กองกะมุด
62053016893 นางสาวสมดังใจ กูลเก้ือ
62053016894 นางสาวอัสมา เอื้องาน
62053016895 นางสาวนริศรา สระเศษ
62053016896 นางสาวสุธิยา ถูกต�อง
62053016897 นางสาวศุภาลัย สนธิรักษ�
62053016898 นางสาวศิรัญญา ทาผล
62053016899 นางสาวจิติยา ใจซ่ือ
62053016900 นางสาวพนิดา แจ�งเนียม
62053016901 นางสาวมารียัม อีแน
62053016902 นายอินทัช สินธุเศษ
62053016903 นางสาวภาวนา อ�อนพานิช
62053016904 นางสาวสุนันทา ภู�พิมล
62053016905 นางสาววราวรรณ ชมกลิ่น
62053016906 นายเอกพล เชื้อนุ�น
62053016907 นายเอกฤทธ์ิ สายคําทอน
62053016908 นายวีระพงษ� โฉมอาจ
62053016909 นายอลงกรณ� กันทยะ
62053016910 นางสาวธัญลักษณ� ชนะพล
62053016911 นายอิศเรศ นทีทอง
62053016912 นางสาวปรัชญา บุญหลง
62053016913 นายณัฐภัทร พันธุประภาส
62053016914 นางสาวเนตรชนก ปานสาคร
62053016915 นางสาวอนุธิดา งามบุญชื่น
62053016916 นางสาวธวมณีรินทร� องค�รัมย�
62053016917 นางสาวณัฐสิมา เอกพงศ�พิสุทธ์ิ
62053016918 นางสาวปLยะพร สุขปรีดา
62053016919 นายธุวานนท� สมคะเน
62053016920 นางสาวจิรวรรธ ประจิตร
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62053016921 นางสาวจิราภรณ� นฤตย�ศาสตร�
62053016922 นายศราวุฒิ ปราสัย
62053016923 นางสาวน้ําฝน คํ้าคูณ
62053016924 นางสาวธีรนุช ศิริจันโท
62053016925 นางสาวจินตนา เสมอใจ
62053016926 นายเนติกร ดนุพงศ�เวคิน
62053016927 นางสาวแสงจันทร� พรหมราช
62053016928 นางสาวสิรยากร อินสว�าง
62053016929 นางสาวจุฑารัตน� อุป8ญญ�
62053016930 นายปLยะพงษ� ชํานาญพนา
62053016931 นางสาวกมลวรรณ ศิริคําน�อย
62053016932 นางสาวปLZนมะณี นามวัน
62053016933 นางสาวจารุกร สุวรรณโน
62053016934 นายวันชัย กลิ่นขํา
62053016935 นางสาวขวัญสุดา ไกยวงค�
62053016936 นายอมรชัย ทองดี
62053016937 ว�าที่ร�อยโทอิทธิกร มูลเชื้อ
62053016938 นางสาวอารีนี ดอเลาะ
62053016939 นายรัฐเขตต� ร�วมสุข
62053016940 นางสาวธนวรรณ เพ่ิมพูล
62053016941 นางสาวสุดารัตน� ตุงควาร
62053016942 นางสาวสุทธิดา คํามูลมาตย�
62053016943 นายธวัชชัย สุธรรมรัตน�
62053016944 นายกิตติพงษ� หงษ�ห�า
62053016945 นางสาวสุนิสา ขันทะชา
62053016946 นายพงษ�พันธ� ย่ิงสินสุวัฒน�
62053016947 นางสาวกุสุมา แซ�ลิ้ม
62053016948 นางสาวภรภัทรา ลิ้มวรรณดี
62053016949 นางสาววิชุดา ชั่วเอ�
62053016950 นางสาวอาทิตยา แสนหลวง

หน�า 565 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053016951 นางสาวณัฐฐนิชชา ลักษมีวรานนท�
62053016952 นางสาววิศมล ทรงมิตร
62053016953 ว�าที่ร�อยตรีธนา ทัศนะธาร
62053016954 นางสาวพัชรี ภูสีดิน
62053016955 นางสาววรัญญา วิรุฬห�วรฉัตร
62053016956 นางสาวนัฏฐ�ชฎาภรณ� วิเศษพงษ�
62053016957 นายธาดาพงศ� ชายคง
62053016958 นายสิรวิชญ� หอมเอนก
62053016959 นางสาวทิตยาภัสร� บุญรัตน�ประพันธ�
62053016960 นายกฤษณะ ม่ิงกลิ่น
62053016961 นายวิทวัส เพชรกาฬ
62053016962 นางสาวอนงนุช ลีตานา
62053016963 นายพิสิทธ์ิ ภาณุมาศภิญโญ
62053016964 นางสาวมะลิวัลย� กลิ่นม่ัน
62053016965 นางสาวญาณิศา อินธรรม
62053016966 นายศรราม ไพรโต
62053016967 นางสาวอาริยา เชื้อกูลชาติ
62053016968 นางสาวสุธิดา รอดภัย
62053016969 นายชานนท� รัตนธารส
62053016970 นายเอกราช บํารุงรัฐสุจริต
62053016971 นางสาวอสมา วินิจสร
62053016972 นางสาวรัตนาพร เนื่องจํานงค�
62053016973 นางสาวกรรณณิการ� ชุมพล
62053016974 นางสาวศิริลักษณ� บุญรอด
62053016975 นายจีรวัฒน� เชฐสิงห�
62053016976 นางสาวประภัสสร ยาสกุล
62053016977 นางสาวบัณฑิตา อิ่มศิริ
62053016978 นางสาวอรุณศิริ บํารุงจิตต�
62053016979 นายชินศักด์ิ พ�วงแผน
62053016980 นางสาวชโลทร กุณรักษ�

หน�า 566 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053016981 นางสาวชยาดา กุลพีระปกรณ�
62053016982 นางสาวศุภกร ภูเจริญ
62053016983 นางสาวชุติกาญจน� จิตประเสริฐ
62053016984 นางสาวอภิชญา แกมแก�ว
62053016985 นางสาวนันทิชา จิตต�จํานงค�
62053016986 นายวัชระ หอยสังข�
62053016987 นายธนวัฒน� ศรีรักษา
62053016988 นายวิสิษฐ� เฮงใต�
62053016989 นายป8ณณทัต พ่ึงแก�ว
62053016990 นายนิติพงศ� เนาวนัติ
62053016991 นายจักรินทร� โฉมงาม
62053016992 นางสาวสุปรียานันท� ศิริมงคล
62053016993 นางสาวนัสริน มูลหมัน
62053016994 นางสาวรวิษฎา พันธ�แก�ว
62053016995 นางสาวชรินรัตน� สุขีชล
62053016996 นางสาวภิญญารัตน� มีวงษ�
62053016997 นางสาวสุภัชชา บํารุงกิจ
62053016998 นางสาวปLติพร บุญทัน
62053016999 นางสาวธัญญพัทธ� สร�อยเสียบ
62053017000 นางสาวกัญชพร พ�วงสีนาค
62053017001 นางสาวรุ�งทิวา สํารวมมาตย�
62053017002 นายจักรพงษ� เพียวิเศษ
62053017003 นายวัฒนา สาสุข
62053017004 นางสาวนุชจิรา เทียบมา
62053017005 นายพัฒมนัส พ�วงคง
62053017006 นางสาวณัฐกฤตา มีบุญ
62053017007 นายปกรณ� บุญล�อม
62053017008 นางสาวชนิษฐา คานทองดี
62053017009 นางสาวศิริวรรณ จันทรา
62053017010 นางสาวภัชรีญา เจริญพร

หน�า 567 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017011 นางสาวศิริวิภา พันธุโพธ์ิ
62053017012 นางสาววิลาวรรณ แสนโท
62053017013 นายศิวมัย ศรีสุวรรณ
62053017014 นางสาวทิพวัลย� ใจห�าว
62053017015 นางสาวพิมพิกา อวชัย
62053017016 นางสาวพรรธิภา พืชสิงห�
62053017017 นางสาวลัดดาวัลย� วงทอง
62053017018 นายวราธร สวัสดีไทร
62053017019 นายอธิบดี ครองบุญ
62053017020 นายเอกยุทธ ขันทุวาร
62053017021 นางสาวอภิพร ประชาฤทธ์ิภักดี
62053017022 นายนฤพนธ� บุตรบุญตอม
62053017023 นางสาวธนินันท� กบกลาง
62053017024 นางสาวสุวพัชร สุขสําราญ
62053017025 นางสาวธีราภรณ� กันพา
62053017026 นายวัชรพงษ� เพชรร�วง
62053017027 นางสาวณัฐนันท� พันธ�โยธี
62053017028 นางสาวอดิดา ใขคํา
62053017029 นายธนดล ปองเกรียงไกร
62053017030 นางสาวเบญจวรรณ สมุจจัยมณี
62053017031 นางสาวทิพวัลย� วรรณ�วิจิตร
62053017032 นางสาวณัฐิณี การพูล
62053017033 นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย
62053017034 นางสาวเสาวรัตน� ถนอมญาติ
62053017035 นางสาวมารยาท เกษี
62053017036 นางสาวกมลชนก พรมรักษ�
62053017037 นางสาววิยรัตน� ไชยมัชฌิม
62053017038 นางสาวปนัชดา เจนการ
62053017039 นางสาวกมลรัตน� แก�วสา
62053017040 นางสาวสายฝน โพธ์ิจุไร

หน�า 568 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017041 นางสาวสุพรรษา ประทุมสา
62053017042 นางสาวกนกวรรณ ศรีไว
62053017043 นางสาววิกานดา มาตย�คม
62053017044 นางสาวรณิดา คงเพชรศักด์ิ
62053017045 นางสาวอาภรณ� วิลาวัณย�
62053017046 นางสาวพิมพ�เพ็ญ นัยเนตร
62053017047 นางสาวศิริยา หนุนยศ
62053017048 นางสาวกรกนก แฉล�มล้ํา
62053017049 นายนพพล เสริฐสิน
62053017050 นางสาวบุษยพรรณ นาคราช
62053017051 นายนพรัตน� จันทร�มี
62053017052 นางสาวพรน้ําทิพย� หิรัญชาติ
62053017053 นางสาวธัญพร วงศ�สูง
62053017054 นายปฐวี เจียรพัฒนาวงศ�
62053017055 นางสาวพุทธธิดา บุญเสมา
62053017056 นางสาวสกุลธร แก�วประเสริฐ
62053017057 นางสาวระพีพรรณ แคนแวง
62053017058 นายชินวัฒน� กอประเสริฐ
62053017059 นายณัฐวุฒิ กระชั้น
62053017060 นางสาวธนันพัชญ� พงศาบวรลักษณ�
62053017061 นางสาวรัชนีวรรณ กลิ่นเกษร
62053017062 นางสาวศรัณต�ญพัชร โถทอง
62053017063 นายนิพิธพนธ� อินเอี่ยม
62053017064 นางสาวรัตติยา คําสี
62053017065 นางสาวพิมพ�ชนก ปาโท�
62053017066 นางสาววรรณนา สุขสมศรี
62053017067 นางสาวลัญญาวัลย� รุ�งเรือง
62053017068 นายอนุชา แก�วพวง
62053017069 นางสาวจินดารัตน� พยัคฆ�รัตน�
62053017070 นางสาวธันยธร เจริญจาตุรงค�

หน�า 569 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017071 นางสาวชยาภรณ� ทับทิมไสย
62053017072 นางสาวธันย�ชนก เต็มอุ�น
62053017073 นางสาวสาวิณี ชัยมัง
62053017074 นายธนกร บุญเจือ
62053017075 นางสาววิภาดา ทวาเรศเรืองคาม
62053017076 นางสาววรัญญา เติมกิจธนสาร
62053017077 นายศรัณ พุทธสระแก�ว
62053017078 นายเทพรักษ� กล�าหาญ
62053017079 นายณัฐพล พืชพันธุ�
62053017080 นางสาววิภาพร ภิลุมวงค�
62053017081 นายภูเบศร� มงคลศิลปT
62053017082 นางสาวพิชามญชุ� ผึ่งผาย
62053017083 นางสาวทับทิม ไตรแหน�ง
62053017084 นายเทวา รูปเหลี่ยม
62053017085 นางสาวนภัทรษกร ศรสุวรรณ�
62053017086 นายวุฒิชัย ธรรมชาติ
62053017087 นางสาวดวงกมล นามี
62053017088 นางสาวนิภารัตน� บุญโถม
62053017089 นางสาวปLยะภรณ� สร�อยเงิน
62053017090 นายกฤษดา พลยางนอก
62053017091 นายชยารักษ� สินธพเรืองชัย
62053017092 นายอรรถพล อุบล
62053017093 นางสาววิลาวรรณ ตันสุริวงค�
62053017094 นางสาวศศิธร เทียนเทศน�
62053017095 นายประสพโชค เรืองเดช
62053017096 นางสาวปภัสรา เดชาสิทธ์ิ
62053017097 นางสาวจุฑามาศ คงกวินวงศ�
62053017098 นายฐิติพันธ� ไตรยขันธ�
62053017099 นายอัทธพงษ� ฉัตรวิเชียร
62053017100 นางสาวอรพินท� อินเขียว

หน�า 570 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053017101 นายมนตรี เครือสิงห�
62053017102 นางสาวมัลลิกา เชื้อวังคํา
62053017103 นางสาวจุฑารัตน� คําโฮง
62053017104 นางสาวณรัณกร ศิลาดี
62053017105 นางสาวณัฐสิมา พ่ึงพงษ�
62053017106 นายวิทวัส ธาตุอินทร�
62053017107 นางสาวสุดารัตน� แย�มเกตุ
62053017108 นายวรรณเฉลิม ทองพัด
62053017109 นางสาวศลัยวรรณ ประสงค�ทรัพย�
62053017110 นายกลวัชร พรรคชัย
62053017111 นางสาวรัชนก วงษ�วิสาร
62053017112 นายวิชัยสิทธ์ิ โยธา
62053017113 นางสาวรัชดาภรณ� เกษมพิณ
62053017114 นายธนพล ใจคง
62053017115 นางสาวพัจน�ศุฌาย� กิจกมลศิลปT
62053017116 นางสาวชวิศา จรวารี
62053017117 นางสาวพรพรรณ หอมเกษร
62053017118 นางสาวกัญชพร เทินเทา
62053017119 นางสาวภาวนา ซุยสกุล
62053017120 นางสาวภัทร�ลดา หน�องพงษ�
62053017121 นางสาวนภัสนันท� วัฒนะเรืองตระกูล
62053017122 นางสาวนันทนา ใจแผ�ว
62053017123 นางสาวยุภารัตน� ใจดี
62053017124 นางสาวศันสนีย� กฤษวงศ�
62053017125 นางสาวอพัชนิภา สุวรรณคํา
62053017126 นายธนพัฒน� ด�านอินถา
62053017127 นางสาวกัญญาดา นราจิต
62053017128 นางสาวนฤมล สนิทผล
62053017129 นางสาวอรพินธ� ขันเล็ก
62053017130 นางสาวณัฐสินี บุญอิ่ม

หน�า 571 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053017131 นางสาวพจรีย� ศรีรัตน�
62053017132 นางสาวรัตติกาล สวาสนา
62053017133 นายจิรวัฒน� เทียนสนอง
62053017134 นางสาวณัชชา ทวีสุขสิริอนันต�
62053017135 นางสาวสุคนธา ทองคํา
62053017136 นางสาวนุจรีย� บุญหลิม
62053017137 นางสาวกมลชนก พรหมทอง
62053017138 นางสาวสายสมร สายพันธ�
62053017139 นางสาวซัลวาณี แวและ
62053017140 นางสาวศุภรัศม์ิ แก�วศรี
62053017141 นายพงศ�ศิริ ดีเหมือน
62053017142 นางสาวนภัสนันท� ไพรงาม
62053017143 นายวิชญ�พล ต๊ันวิเศษ
62053017144 นางสาวฟาตีหะห� นามาลี
62053017145 นายภาปกรณ� ใจชื่น
62053017146 นางสาววิจิตรา พรหมรักษ�
62053017147 นายวัชรากร กุฎีพันธ�
62053017148 นายอภิสรักษ� เขียวสม
62053017149 นางสาวณัฐสุดา ชูกาล
62053017150 นางสาวอุทุมพร น�อยมี
62053017151 นางสาวพรทิพย� ขันหลวง
62053017152 ว�าที่ร�อยตรีธีระยุทธ กันธะวงศ�
62053017153 นางสาวนวพร โฆสิตาภา
62053017154 นายนัฐกานต� พิมพ�สมาน
62053017155 นางสาวสายสมร จุลสําอางค�
62053017156 นายจิรพนธ� จันทน�เอียด
62053017157 นางสาวเสาวภา พุทธา
62053017158 นางสาวทิฆัมพร ยินดีมิตร�
62053017159 นางสาวปารย�ชญาภรณ� จันทร�อิ่ม
62053017160 นางสาววรัญญา ชุมคุณ
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62053017161 นางสาวยุพิน จะโนรัตน�
62053017162 นางสาวณปภัช จันทโสมย�
62053017163 นางสาวลิปLการ� วิชัยตGะ
62053017164 นายธนู คําคลี่
62053017165 นางสาวตวงทอง เหล�าประเสริฐ
62053017166 นางสาวปLZนนิดา แสงสุด
62053017167 นางสาวชมพูนุท ไกรทอง
62053017168 นายชัยธณา ยุทธโยธิน
62053017169 นายอภิสิทธ์ิ โนนิล
62053017170 นางสาวอโนชา พูลสวัสด์ิ
62053017171 นายนริศ แดงสั้น
62053017172 นางสาววรรณวิสา ประกายศรี
62053017173 นางสาวณัฏฐธิดา สายโสภา
62053017174 นางสาวหัทญา ทองจีน
62053017175 นางสาวนงค�ลักษณ� โปธิ
62053017176 นางสาวประทุมศรี แสงแก�ว
62053017177 นางสาวปLลันชนา แซ�ลิ่ม
62053017178 นายพลาธิป อินทวัต
62053017179 นางสาวธนิตรา เหร็นเส็บ
62053017180 นางสาวสุพิรา เลาะเดรุส
62053017181 นางสาววีรญา ร�องคํา
62053017182 นางสาวเปรมฤทัย บุญเจริญ
62053017183 นายสมเดช ดอกไม�
62053017184 นางสาวสุดารัตน� ภู�สาย
62053017185 นางสาวฐิติมา ผ�องพันธุ�
62053017186 นายไพฑูรย� รุ�งเรือง
62053017187 นางสาวป8ทมา จันทรมณี
62053017188 นางสาวตวงทิพย� ไร�คลองครุ
62053017189 นางสาวเพ็ญศิริ นาถวิล
62053017190 นางสาวสุกัญญา กลิ่นหอม
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62053017191 นายณเรศ ทีนคร
62053017192 นางสาวพัชราภา ย�องเส�ง
62053017193 นายชาตรี เพ่ิมพูล
62053017194 นางสาวสายฟQา อาจวงษ�
62053017195 นางสาวอรวรรณ นันทบุตร
62053017196 นางสาวชนิดา ไชยคีรี
62053017197 นางสาวนิภากร มณีวรรณ
62053017198 นายกันตพงศ� มหาวนา
62053017199 นางสาวธุวพร อภัยกุญชร
62053017200 นางสาวทิพย�นภา ก[ายะ
62053017201 นายวชิระ ชื่นชม
62053017202 นางสาวศิริวรรณ สันทวี
62053017203 นางสาวพัชริญา พิมยาน
62053017204 นายอรงค�กต พินโปน
62053017205 นางสาวสลินทิพย� วิจารณบุตร
62053017206 นางสาววลัยพร ไชยเสนา
62053017207 นายกฤษฎา สุริศรี
62053017208 นางสาวกนกวิภา บัลลพาภินันท�
62053017209 นางสาวกนกวรรณ นิตระ
62053017210 นางสาวภาณุมาศ รองเมือง
62053017211 นายโยธิน เม่ียงอิ่ม
62053017212 นางสาวอรทัย พงศ�เกา
62053017213 นางสาวอาทิมา หวังรุ�งเรืองกิจ
62053017214 นางสาวเอื้อมพร บุบผา
62053017215 นางสาวตรีสุคนธ� ขันชุลี
62053017216 นางสาวสุภาพร บุญส�ง
62053017217 นายกฤษฎางค� ตาคํา
62053017218 นางสุกัลยา สิงห�ลอ
62053017219 นายณัฎฐชัย รัตน�สุข
62053017220 นายธัญญาวิชญ� ดวงมาลย�
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62053017221 นางสาวชฎารัต น้ํามันจันทร�
62053017222 นางสาวจุฑามาศ ป8ญญาทา
62053017223 นางสาวเบญญา ทองพลับ
62053017224 นางสาวจารุจินดา ถาวรลักษณ�เจริญ
62053017225 นายอิสรพงศ� แก�นจันทร�
62053017226 นางสาวสุพาณี สุภาพ
62053017227 นางสาวชนนิกานต� บุญมา
62053017228 นางสาวธนชนก สุระพรหมพิมุข
62053017229 นายธีระวัฒน� ปLนตาสาย
62053017230 นายสนธยา แสงศรี
62053017231 นางสาววิลินทิพย� ฤาชา
62053017232 นางสาวน�านฟQา เกียรติวินัยสกุล
62053017233 นายวรุตม� กุลทวี
62053017234 นางสาวบุปผา เดือนสว�าง
62053017235 นางสาวธีราพร พันธุ�เอี่ยม
62053017236 นางสาวรัตติยากร เสมียนรัมย�
62053017237 นางสาวสุธิดา จักรนารายณ�
62053017238 นายภพวัสภ� รักซ�อน
62053017239 นางสาวนุจรินทร� มีวน
62053017240 นางสาวอรุณี รัตนสุวรรณ�
62053017241 นายสมพล ศิริโชคประเสริฐ
62053017242 นายลิขิต เหล�าเจริญนาน
62053017243 นางสาวชลิตา ไตรภพ
62053017244 นางสาวสุพัชฌาย� ปาด�วง
62053017245 นายอภิชาติ ว�องสวัสด์ิ
62053017246 นางสาวทิพย� ทาทอง
62053017247 นางสาวพรชนก เชิงหอม
62053017248 นางสาวนฤมล เหมพันธ�
62053017249 นางสาวณิฏฐา วรดิลก
62053017250 นายพลกฤษณ� ศรีบุญมี

หน�า 575 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017251 นางสาวชุตินันท� เทพชมภู
62053017252 นายมงคล นันตGะนา
62053017253 นายสันติ พันธุศักด์ิ
62053017254 นางสาวอารยา แสนณรงค�
62053017255 นางสาวมณีรัตน� รุ�งแสง
62053017256 นางสาวปรัศนี วงศ�งาม
62053017257 นายสาธิต ศีวะอุไร
62053017258 นางสาวศุภาวรรณ ชะเอ
62053017259 นางสาวชื่นกมล เพ่ิมพูล
62053017260 นางสาวสุชาดา ศรศรี
62053017261 นางสาวภาณี ทวีคูณ
62053017262 นายตระการ จิตรการฤดี
62053017263 นางสาวนรีรัตน� สุขภิบาล
62053017264 ว�าที่ร�อยตรีณัฏฐ�ทวัชชต� กะกุลนิตย�
62053017265 นางสาวพนิตา ยังสุข
62053017266 นายทักษิณ เติมโชคทรัพย�
62053017267 นางสาวกฤติยา สุนทรโชติ
62053017268 นางสาวมาริสา อารีเอื้อ
62053017269 นายวันเฉลิม ภูคําศักด์ิ
62053017270 นางสาววรัญญา เฟYZองชูนุช
62053017271 นางสาวสุปรียา หนูทอง
62053017272 นางสาวศิริลักษณ� โกศการิกา
62053017273 นางสาววิภารักษ� มังคละแสน
62053017274 นางสาวณัฐฏพัชร� ศรีเจริญ
62053017275 นางสาวนนทิชา ป8ทมาพรพรรณ
62053017276 นางสาวนารีรัตน� พิทยาคุณ
62053017277 นางสาวอาทิตญา สุจริต
62053017278 นายวิษณุ จาทอง
62053017279 นางสาวณัฐธิดา ศรีประเสริฐรัตน�
62053017280 นายทศพร จอมวัน
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62053017281 นางสาวสุภาพร ประสานวงษ�
62053017282 นางสาวธัญพร สุขไพบูลย�
62053017283 นางสาวอภิญญา บริสุทธ์ิ
62053017284 นายสิทธิกร ศรีจันทร�
62053017285 นายอิทธิชัย ชูผล
62053017286 นางสาวมณีสุข คมกล�า
62053017287 นางสาวมนฑิรา ทับทอง
62053017288 นางสาวสิริลาวัณย� วิทยานุกรณ�
62053017289 นางสาวรมิดา ศรีตะจิตต�
62053017290 นางสาวศิริรัตน� จันประสิทธ์ิ
62053017291 นางสาวจุฬาลักษณ� จับใจนาย
62053017292 นายยอดรัก เรือนปLZนแก�ว
62053017293 นายธีรศักด์ิ นวลเพ็ง
62053017294 นางสาวเมรินทร� ธงยศ
62053017295 นางสาวจิราวรรณ กาฬจันทร�
62053017296 นางสาวเรวรรณ� บรรลือทรัพย�
62053017297 นางสาวอุบลวรรณ อุไรงาม
62053017298 นางสาวดวงกมล สอนเทศ
62053017299 นางสาวกนกวรรณ สุนสาย
62053017300 นางสาวเมย�รินทร� ธิติอนันต�ปกรณ�
62053017301 นางสาวพรนภา หนูแก�ว
62053017302 นายชยากร สุวรรณอัมพร
62053017303 นางสาวประไพ ฉันทสุจริต
62053017304 นายสังวรณ� กิตติวิทยาพงศ�
62053017305 นางสาวกนกวรรณ หะกาศ
62053017306 นายวรากร แก�นคํา
62053017307 นางสาวอรจิรา ฮายีมา
62053017308 นายวัฒนา มาคํา
62053017309 นางสาวระพีพรรณ แสงวิเชียร
62053017310 นายปรีชพรรษ จิตบรรจง

หน�า 577 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017311 นางสาวภาวิณี ผิวผ�อง
62053017312 นางสาวพรธิบล สิงห�รักษ�
62053017313 นางสาวสุรีรัตน� ดุษฎีประสิทธ์ิ
62053017314 นางสาวสุชาดา สุวรรณทองทวี
62053017315 นางสาวอรวรรณ ตรีรัตน�
62053017316 นางสาวกัญจน�ภัสนันท� ศรีไส
62053017317 นายพิรณัฐ ต�อพันธ�
62053017318 นางสาวอัจฉรา จุลทะศรี
62053017319 นายอมร ตาก่ิมนอก
62053017320 นางสาวเมธินีย� วิลานันท�
62053017321 นางสาวภรญาณิน ธัญจิรสกุล
62053017322 นางสาวจริยา มุทาพร
62053017323 นางสาวชนิดา เกิดสุวรรณ�
62053017324 นางสาวศิริรัตน� ผาพันธ�
62053017325 นางสาวจุฑารัตน� อิ่มคํา
62053017326 นางสาวอริสา บุญสูง
62053017327 นางสาวปริยาภรณ� เพชระบูรณิน
62053017328 นายภานุวัฒน� ขัติยศ
62053017329 นายสหรัฐ สว�างจันทร�
62053017330 นางสาวฐิตินันท� ศรีอดิศักด์ิ
62053017331 นางสาวธนาภรณ� หนูสวัสด์ิ
62053017332 นางสาวศศิพันธ� แจ�งอ�างหิน
62053017333 นายปุรเชษฐ เหมฤดี
62053017334 นางสาวนภสร วิทยามารค
62053017335 นายเกรียงศักด์ิ ฝางคํา
62053017336 นายวริทธ์ิธร ปานมงคล
62053017337 นางสาวสุกัญญา ศิริโสภณ
62053017338 นางสาวสายธาร ทิพย�มา
62053017339 นายพงษ�ศักด์ิ ภูมิศรีแก�ว
62053017340 นางสาวสุปราณี จันทะโย
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62053017341 นางสาววนิดา รุ�งโยธิน
62053017342 นางสาวนิ้งขวัญ มนต�ไธสง
62053017343 นางสาวจุฑามณี แก�วศรีหา
62053017344 นางสาวตรีรัก จันทร�นิ่ม
62053017345 นางสาวณัฐิยาภรณ� ประเทืองผล
62053017346 นายณัฐพงษ� รวมสุข
62053017347 นางสาวอาทิตยา บํารุงการ
62053017348 นายหฤษฎ� สุวรรณรัตน�
62053017349 นางสาวจุฑารัตน� โคกฤทธ์ิ
62053017350 นายชลทิศ โรจน�วัชรทร
62053017351 นางสาวภคพร หิรัญรัตน�
62053017352 นางสาวกาญจนา คงศิลา
62053017353 นางสาวภัคเปมิกา สมสะอาด
62053017354 นางสาวพันธ�ชล บุตรเมือง
62053017355 นายไพศาล พรมสวัสด์ิ
62053017356 นางสาวกาญจนา รัตนสร�อย
62053017357 นางสาวกัณฐมณี เพชรเรืองสุด
62053017358 นางสาวสุปวีณ� ปXเจริญ
62053017359 นายวุฒิภัทร ทองเทพ
62053017360 นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมอร�าม
62053017361 นางสาวธัญยวัล บุญเสือ
62053017362 นางสาวปฤษฎี เลิกพยัพ
62053017363 จ�าเอกธีระศักด์ิ คงเอียง
62053017364 นายสุภชัย ลีบุญ
62053017365 นางสาวชวัลลักษณ� ยาวสูงเนิน
62053017366 นางสาวจิราภรณ� อุดชมภู
62053017367 นางสาวทิพวรรณ เมตตาจิตต�
62053017368 นายวุฒิศักด์ิ ราชนิยม
62053017369 นางสาวธัญลักษณ� ขวัญเมือง
62053017370 นายจิรพันธุ� วะลาโภ
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62053017371 นายชัชนนท� ดีทองอ�อน
62053017372 นายภูริวัจน� พุทธิบุณยสิทธ์ิ
62053017373 นางสาวกัญญาภัค กุลสิทธ์ิ
62053017374 นายศุภโชค อมะลัษเฐียร
62053017375 นางสาวพัชรี สมัครกสิกรรม
62053017376 นายวัชรพงษ� แห�วเพ็ชร
62053017377 นายณัฐพล จิตจํานงค�
62053017378 นางสาวพรไพลิน ธรรมชาติ
62053017379 นายอรรถพล แจ�น�อย
62053017380 นางสาวธีรตา กลั่นประเสริฐ
62053017381 นางสาวรัตนา พันธ�มะลี
62053017382 นายสมร คะชะเสน
62053017383 นางสาววรรณรวี วงษ�ศรีแก�ว
62053017384 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณเวียง
62053017385 นายธนพัฒน� เชื้อชาย
62053017386 นางสาวฐิตาภรณ� ศิลปขวัญชัย
62053017387 นายแสนศักด์ิ สังการ
62053017388 นายพิเชษฐ มาลินี
62053017389 นางสาวทัศณีย� บรรจง
62053017390 นายสุเทพ วินทะสมบัติ
62053017391 นางสาวชิโนรส ปราบนอก
62053017392 นางสาวจารุวรรณ เงินบุคคล
62053017393 นางสาวจิณห�วรา เหล�าอัน
62053017394 นางสาวพรรณกร พันธ�รัง
62053017395 นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน�
62053017396 นางสาวกรกนก ถ่ินที่
62053017397 นางสาวกาญจนา ชื่นชม
62053017398 นางสาวระพีพรรณ เธียรสกุล
62053017399 นางสาวธัญญ�พิชชา เฮาลี้
62053017400 นางสาวอโณมา หาญกลาง
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62053017401 นางสาวสุทธิพร วิจิตรสมบัติ
62053017402 นางสาวนิภาพร ทาเสน
62053017403 นายนุกูล ทัศนพิมล
62053017404 นางสาวจุฑาทิพ คําชัย
62053017405 นางสาวพัชรี มะหาขาม
62053017406 นางสาวอรทัย เหมสมิติ
62053017407 นางสาวศรัญญา ปะวันนา
62053017408 นายบูรโชติ สมฤทธ์ิ
62053017409 นางสาวอนงค� พรมรังสี
62053017410 นางสาวกานต�พิชชา กล่ําแสง
62053017411 นางสาวกุนธิดา ภูษาวิโสด
62053017412 นางสาวจารวี ศรีวรรณเจริญ
62053017413 นายเดชา สุขสอาด
62053017414 นายประวีร�วัฒน� บุตรสีมาตร
62053017415 นายณัฐดนัย สุวรรณรัตน�
62053017416 นางสาวพรพรรณ ถามูลเรศ
62053017417 นายศักดิพัฒน� ธนากรหม่ันแสวง
62053017418 นางสาววรรณษา เลิศแล�ว
62053017419 นายธรากร สุขศรีนวล
62053017420 นางสาวปLยะมล ราชบุรี
62053017421 นางสาวศิรัญญา คงแก�ว
62053017422 นางสาวชนิกานต� แปQนทอง
62053017423 นางสาวมุขรินทร� พาดฤทธ์ิ
62053017424 นางสาวศศิธร พุทธา
62053017425 นายทิวากร แก�ววงษา
62053017426 นางสาวนภัสวรรณ พุทธสุวรรณ
62053017427 นายวิศรุฒน� เทพารักษ�
62053017428 นางสาวรุจิรา โรจน�ศิลปT
62053017429 นางสาวภาวินี ดาศรี
62053017430 นางสาวธัญญรัตน� สุขขา
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62053017431 นางสาวเปมิกา ดาลา
62053017432 นายปริญ ช�วยแก�ว
62053017433 นางสาวชลิตตา เทพคีรี
62053017434 นางสาวสุรางคนา อินทร�ไชย
62053017435 นางสาวปริฑา แก�วมณี
62053017436 นางสาวเบญจวรรณ ไม�แก�ว
62053017437 นางสาวรุ�งนภา สิทธิพล
62053017438 นางสาวกมลรัตน� ดวงวัง
62053017439 นางสาวภูกรเก�า อินทร�ขอ
62053017440 นายคมกริช เสนกระจาย
62053017441 นางสาวกรรณิการ� เอียดคง
62053017442 นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล
62053017443 นายเอกพงษ� เข่ือนคํา
62053017444 นายธนวัฒน� พงษ�สุข
62053017445 นายสุทธินันท� สังข�คีรี
62053017446 นางสาววาสนา นิลสุวรรณ�
62053017447 นางสาวน้ําฝน สาดตะคุ
62053017448 นางสาวอรณิชา ย้ิมชื่น
62053017449 นางสาวอริสา นุ�นแก�ว
62053017450 นางสาวปรีดิณัฐ หนูตะเภา
62053017451 นางสาวรัชดาภรณ� พอใจ
62053017452 นางสาวรชวรรณ มงคลสวัสด์ิ
62053017453 นางสาวนกยูง เองบัว
62053017454 นางสาวฐนิชา เผื่อนถํ้าแก�ว
62053017455 นายอรรถพล ศรีสวย
62053017456 นางสาวมนฤดี สุพล
62053017457 นายกฤชณัท แก�วเหนือ
62053017458 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตร�ราช
62053017459 นายธนพล สว�างอารมณ�
62053017460 นางสาวชนัญญา สุภารัตนโชติ
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62053017461 นายจิรพนธ� ทองสร�อย
62053017462 นางสาวภาพิมล แตงจGอก
62053017463 นายไตรรงค� ฉวีพักตร�
62053017464 นางสาวสุรางคณา นนทรัตน�
62053017465 นางสาวสุวรรณี พรหมจุล
62053017466 นายนัทพงษ� ชุมภู
62053017467 นายพิริยะ ชัยชนะกสิกรรม
62053017468 นางสาวกรรณิการ� วังคีรี
62053017469 นายกรกช บุญมี
62053017470 นายรัฐวิชญ� พันธุพิทักษ�
62053017471 นางสาวศลิษา ทองผึ้ง
62053017472 นางสาวฐิติมา สามบุญศรี
62053017473 นายวีรวัชร� ภัทรชัยวิสิทธ์ิ
62053017474 นายสุภัทธลักษณ� โพธ์ิหา
62053017475 นางสาวฌานิกา เย็นประยูร
62053017476 นางสาวชนิดาภา แซ�เตียว
62053017477 นางสาววรารัตน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62053017478 นางสาวธัญพร ดิษธรรม
62053017479 นายสัมพันธ� สุภาวงศ�
62053017480 นางสาวพรนิภา พัดโท
62053017481 นางสาวณหทัย สิงหเสนี
62053017482 นางสาวธนวรรณ ลีหัวสระ
62053017483 นายสนธิ กันสิทธ์ิ
62053017484 นางสาวณัฏฐา จันทร�นิ่ม
62053017485 นางสาวสุวรรณรัตน� รัตนสิทธ์ิ
62053017486 นางสาวนัจนันท� การด่ืม
62053017487 นางสาวธารดา ศุภรานนท�
62053017488 นางสาววาสนา สังข�ทอง
62053017489 นางสาวสุวนันท� อะทูน
62053017490 นางสาวกนกกาญจน� เส็งลา
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62053017491 นางสาวเบญจวรรณ เม�น
62053017492 นายธวัชชัย เมฆหมอก
62053017493 นางสาวอุมาภรณ� สุมงคลวัฒนา
62053017494 นายกฤษฎา อิ่มหมี
62053017495 นางสาวจรรยา บุญสุข
62053017496 นางทิพรดา กุมารแก�ว
62053017497 นางสาววีรญา มะเล็งลอย
62053017498 นายฐิติพัฒน� พิกุลทอง
62053017499 นายวศิน รักสุข
62053017500 นางสาวพชิตา ศรีทองท�วม
62053017501 นายศุภพัฒน� ทุมมานนท�
62053017502 นางสาวลดาวัลย� เปล�งปลั่ง
62053017503 นางสาวบุษกร กระจ�างแจ�ง
62053017504 นางสาวฐิติมา รสรื่น
62053017505 นายกรกฎ มะลิพันธ�
62053017506 นายภูธดล จิระบวรยศ
62053017507 นางสาวกนกพร หอมหวล
62053017508 นางสาวพรรณธิภา พันภักดี
62053017509 นางสาวอทิตา สุนทรลักษมี
62053017510 นายสรรพสิทธ์ิ พุฒซ�อน
62053017511 นางสาววริศรา ศิริวรรณ
62053017512 นายศศิสกิจจ� วุ�นสุก
62053017513 นางสาวศิริพร จันทร�นาค
62053017514 นางสาวณัฐนิชา ศรีโปฎก
62053017515 นางสาววรรณกานต� ประยงค�แย�ม
62053017516 นายภานุวัฒน� สอนพงษ�
62053017517 นางสาวจันทร�ทิมา ลักษณาทรัพย�
62053017518 นางสาวนรินทร นฤสุข
62053017519 นายวุฒิภัทร พุทธารักษ�
62053017520 นางสาวเพ็ญศิริ คงเกลี้ยง
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62053017521 นางสาวนิดา แสนสุริวงศ�
62053017522 นางสาวเยาวลักษณ� หงษ�ทอง
62053017523 นางสาวหัถยา งามสง�า
62053017524 นางสาวรรรรรร เสนาบุญญฤทธ์ิ
62053017525 นางสาวเจนจิรา คําลือปลูก
62053017526 นางสาวจิราวรรณ จันทร�ประเสริฐ
62053017527 นายอัศจรรย� ไพรวัน
62053017528 นางสาวธริตรี คุณความดี
62053017529 นายภาณุวัฒน� พิลึก
62053017530 นางสาวคนิสร เสภารัตนานันท�
62053017531 นางสาวจิตรลดา ภูวารคํา
62053017532 นางสาวณิชกานต� บานเย็น
62053017533 นางสาวกนกวรรณ ใยเสง่ียม
62053017534 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพิชญาภา พัฒนธาดาสกุล
62053017535 นายสวพร หลากสุขถม
62053017536 นางสาวกมลวรรณ ธิจันทร�
62053017537 นางสาวสุชาดา มะหลีแก�ว
62053017538 นางสาวหนึ่งฤทัย จันสวาสด์ิ
62053017539 นางสาวปวีณ�ธิดา พรมแดง
62053017540 นายกีรวัติ ทรัพย�พาลี
62053017541 นางวรวลัญช� บรรพตเสต
62053017542 นางสาวณัฐทิตา ชัยปาน
62053017543 นางสาวรัชนก ฟQาใสสิรินันท�
62053017544 นางสาววรางคณา ราชานนท�
62053017545 นางสาวธิดารัตน� เสวะนา
62053017546 นางสาวณัฐสุภา นิยม
62053017547 นางสาวปLยนาถ มีธรรม
62053017548 นางสาวศิริทิพย� ไชยชนะ
62053017549 นางสาวลมัยภรณ� นนท�ช�าง
62053017550 นายฐิติพงศ� เรืองสุวรรณ

หน�า 585 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017551 นางสาววราภรณ� พันธ�เดช
62053017552 นางสาวพัชริดา วงค�โท
62053017553 นางสาวณัฏฐนิช สิทธิ
62053017554 นายภาณุเดช เย็นแพง
62053017555 นางสาวศศิธร หวานสนิท
62053017556 นายขวัญชัย พงษ�เกตุ
62053017557 นายภาคภูมิ เถ่ือนวงษ�
62053017558 นายชัชวาล ทศพลอุดมพงษ�
62053017559 นายสายธาร ชักนํา
62053017560 นางสาวศิริรัตน� ดีสอน
62053017561 นางสาวเมธินี ดวงเพชร
62053017562 นายวทัญWู กาญจนลาภ
62053017563 นายกฤษฎา ประวงษ�
62053017564 นางสาวพัชร�สิตา ธนนเลิศพันธ�
62053017565 นายปLยศักด์ิ จิตต�สม
62053017566 นางสาวจีราภรณ� จําลอง
62053017567 นางสาวอัญมณี ฟูแก�ว
62053017568 นางสาวณัฐธิดา เตียงต้ัง
62053017569 นายภาณุพงศ� ยาวศิริ
62053017570 นางสาวครรชยา อมรภักดี
62053017571 นางสาวบุษยมาส มาตรักชาติ
62053017572 นางสาวพิจิตรา มนิตสาร
62053017573 นางสาวกมลวรรณ สวนสง�า
62053017574 นายสะท�านภพ ขวัญแก�ว
62053017575 นายมนตรี อุตสาหะ
62053017576 นางสาวป8ณฑ�ชนิต มหัธธัญญวาณิชย�
62053017577 นางสาวอรุณี โกษา
62053017578 นายพชร เอื้อพิทักษ�ญาติ
62053017579 นางสาวอรณี ไข�คํา
62053017580 นายวัลลภ จิตต�นุพงค�
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62053017581 นางสาวนิชกานต� สุระเสรี
62053017582 นางบุณยรัตน� แถมพยัคฆ�
62053017583 นางสาววรรณิศา สุโสม
62053017584 นางสาวชุรีรัตน� หัตถกอง
62053017585 นางสาวกมลวรรณ แวววงษ�
62053017586 นางสาวณัฐพร จันทร�เอี่ยม
62053017587 นางสาวไพรินทร� สุขารมณ�
62053017588 นางสาวลลิตา สว�างทิพย�
62053017589 นางสาวสวรรยา น�อยคูณ
62053017590 นายกีรติ ปรุงทํานุ
62053017591 นายกรธวัช ยอดขันธ�
62053017592 นางสาวศิริกัลยา หอมเสียง
62053017593 นางสาวพิชญาญ�ณินญ� สัตะโส
62053017594 นายณัฐวุฒิ กันทา
62053017595 นางสาวสุมิตรา ชลอป8ญจศิลปT
62053017596 นางสาวสุรินทรา แก�วมูล
62053017597 นางสาวศิริลักษณ� สุขไทย
62053017598 นางสาวกัณจนา หลงทอง
62053017599 นายจักรพันธ� บุญสุวรรณ�
62053017600 ว�าที่ ร.ต.ปLยพงค� ดาลา
62053017601 นางสาวอัลริษา สันตะพันธ�
62053017602 นางสาวณัฐณพิน ธรรมะเสรีชัย
62053017603 นางสาวนภาพร นิ่มสุวรรณ
62053017604 นายกฤษณะ เหล็กศิริ
62053017605 นางสาวสิริมา อ่ําแก�ว
62053017606 นายณรงค�เกียรติ ม่ันเจริญ
62053017607 นางฐิติภัค อรรคศรีวร
62053017608 นางสาวอารียา นพเธา
62053017609 นางสาววรพรรณ เปรมธนะ
62053017610 นายศุภนนท� สุยะมหาชาติ
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62053017611 นายภิเษก ขาวเหมือนเดือน
62053017612 นางสาวพัชราภรณ� ผลไม�
62053017613 นางสาวอริยา รุ�งสว�าง
62053017614 นางสาวณิชา ไพอนนท�
62053017615 นางสาวพุทธสุดา ทองวัง
62053017616 นายสรรพัชญ ปาลวรกุล
62053017617 นางสาวธวัลรัตน� ลอออรรถพงศ�
62053017618 นางสาวอนุศรา คํายันต�
62053017619 นางสาวศรวณีย� คําบอนพิทักษ�
62053017620 นางสาววราสา ตันยาตพรชัย
62053017621 นางสาวกัญวรา ณ หนองคาย
62053017622 นางสาวชนวีร� บุนนาค
62053017623 นายธํารงกุล เลาย�าง
62053017624 นางสาวคณัสนันท� อัครโชติวรสกุล
62053017625 นางสาวมัณฑิกา วิเศษสุข
62053017626 นางสาวพิชามญชุ� สืบเสน
62053017627 นางสาวธัญชนก เบ�าทอง
62053017628 นายอัธพล ย่ิงสูง
62053017629 นางสาวศิริรัตน� ทวีวรรณ
62053017630 นางสาวสาธินี ทารัตน�
62053017631 นางสาวศรุตา มัจฉาเก้ือ
62053017632 นางสาวเมธิณี บุญสันต�
62053017633 นางสาวจิตดาภา แซ�กGวย
62053017634 นางสาวอมรรัตน� ม�วงมิตร
62053017635 นายชุติพงษ� วัฒนิศร
62053017636 นางสาวผกาศิริ วันทรัพย�
62053017637 นายอดิศร สุภีสุน
62053017638 นางสาวสุพัตรา ดาวเรือง
62053017639 นางสาวจุฑาทิพย� ท�าวแก�นจันทร�
62053017640 นางสาวจริญาพร มากรุง
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62053017641 นางสาวกฤษณี โอกฤษ
62053017642 นายรังสฤษฎ� เรียนทอง
62053017643 นายภูวนาถ ชื่นชมชาติ
62053017644 นางสาวชนกชนม� เอื้อการณ�
62053017645 นายมนต�ชัย พันธ�พรม
62053017646 นางสาวศรุตา โพธิสมบัติ
62053017647 นางสาวฐิติชญา ผายกลาง
62053017648 นายอภิชาติ วงศ�คําจันทร�
62053017649 นางสาวฐิติมา ธุระพันธ�
62053017650 นายธีรวิทย� งามดี
62053017651 นางสาวศรสวรรค� นวลสว�าง
62053017652 นางสาวอารีรัตน� ชุมพลวงศ�
62053017653 นางสาววรัญชนา เสือแก�ว
62053017654 นางสาวป8ทมา คําสาเลา
62053017655 นางสาวป8ทมา เอี่ยมสกุล
62053017656 นายชวลิต ก่ิงทอง
62053017657 นางสาวกนกกร ดวงพรม
62053017658 นางสาวปณิตา เจริญพานิช
62053017659 นายพงศ�อนุชิต มุสิกรัตน�
62053017660 นางสาวรุจรวี จงจิตร
62053017661 นางสาวธัญนันท� ทองจืด
62053017662 นางสาวขวัญตา ตันทิพย�
62053017663 นางสาวจริยา ยาตรี
62053017664 นางสาวเกวรินทร� ฤกษ�ดําเนินกิจ
62053017665 นางสาวกนกวรรณ บุญสม
62053017666 นางสาวอารียา บุญโท
62053017667 นางสาวณัฐนันท� จิตต�บรรจง
62053017668 นางสาวป8ทมา สินดิษฐ
62053017669 นางสาวนงนุช ผาด�าน
62053017670 นางสาวณัฐกรานต� แสงภารา
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62053017671 นางสาวปาริมา เสาวรส
62053017672 นางสาวสโรชา เชาวนศิลปT
62053017673 นายขจรศักด์ิ วงค�จันทร�
62053017674 นางสาวศุภกานต� สุภารัตน�
62053017675 นางสาวอัษราณีย� สุกุลธนาศร
62053017676 นางสาวพรธิดา พงษ�พันธ�
62053017677 นางสาวสุนันทา ทองอร�าม
62053017678 นางสาววิรากร โสขันตี
62053017679 นางสาวสมฤดี จันทะคร
62053017680 นางสาวจรัสศรี รู�ประสิทธ์ิ
62053017681 นางสาววราภรณ� เกิดเจริญ
62053017682 นายชนะศักด์ิ หน�อคํา
62053017683 นายศราวุฒิ ยากะบิน
62053017684 นายพุทธชาติ บุญเย่ียม
62053017685 นางสาวกมลนิตย� แช�มเสือ
62053017686 นางสาวเบญญาภา ขุนสกล
62053017687 นางสาวชไมพร เงินประเสริฐ
62053017688 นางสาวปฐมาวดี หัสดี
62053017689 นางสาวศุภิสรา ปานเลิศ
62053017690 นายอัคคะวุฑฒิ เรืองประเทืองสุข
62053017691 นายพสิทธ์ิ ธารทอง
62053017692 นางสาวกุลนาถ สําเนียงนวล
62053017693 นางสาวสุรีย� อรุณรัตน�
62053017694 นางสาวศิริญญา ศรีราชเลา
62053017695 นางสุนี เก้ือทองมาก
62053017696 นางสาวอายาณี เซงกะแส�
62053017697 นางสาวณัฐธิชา ชมเชยโฉม
62053017698 นางสาวสกุลทิพย� เอี่ยมชู
62053017699 นายวรพล สีนวล
62053017700 นางสาวแก�วมณี ดีครัน
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62053017701 นางสาวจันทิพย� ลาโพธ์ิ
62053017702 นางสาวพรทิพย� อนุวัฒน�
62053017703 นายจักรกฤษณ� แสงจันทร�
62053017704 นางสาวจุฑาทิพย� สะรวนรัมย�
62053017705 นางสาวสรินยา จันทรเสนา
62053017706 นายมานพ บุญตอบ
62053017707 นางสาวสุนิสา ศรีมะลัย
62053017708 นายธนิต ณ เชียงใหม�
62053017709 นางสาวเสาร�นารีย� สวัสด์ิกระเด่ือง
62053017710 นางสาวศิริกานต� ยืนยง
62053017711 นายธนัตถ� กิจประเสริฐ
62053017712 นางสาวอัสลีน�า สะมะแอ
62053017713 ว�าที่ร�อยตรีวรายุทธ เหลินต�ายซ�าย
62053017714 นางสาวป8ทมา ชูเชิด
62053017715 นางสาวยุพิน จันทพัฒน�
62053017716 นางสาวก่ิงแก�ว อาจดวงดี
62053017717 นางสาวศิรินาถ จันดี
62053017718 นางสาวนวรัตน� คํามี
62053017719 นายเจษฏิภัทท� คําเบา
62053017720 นางสาวภัสพิชา พงษ�เจริญ
62053017721 นางนฤมล ไวนิพลี
62053017722 นางสาวสุดารัตน� หอมหวล
62053017723 นางสาวกรรณิกา แก�วเขียวงาม
62053017724 นางสาวนาถชฎา บุญโพธ์ิกอง
62053017725 นางสาวสกุลรัตน� บุตุธรรม
62053017726 นายธรรมจักร สุรัตนกูล
62053017727 นางสาวอุมาพร ไชยช�วย
62053017728 นางสาววิไลพร ชัยสิทธ์ิ
62053017729 นางสาวกมลวรรณ ตรีรัตน�
62053017730 นางสาวเมชยา วัฒนสาร
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62053017731 นางสาวเกศวลี สุขคง
62053017732 นางสาวเกศรินทร� กองเกิด
62053017733 นางสาวทิพรัตน� เจริญนาน
62053017734 นางสาววิจิตร แตงภู�
62053017735 นางสาวจรรยาลักษ� ผดากาญ
62053017736 นางสาวสิริวิมล นิภารักษ�
62053017737 นางสาวธีรนุช โชติกธีรกุล
62053017738 นายกมณอาจ พุ�มพวง
62053017739 นายอาทร ม�วงงาม
62053017740 นางสาวพัชรา นิรันดร�
62053017741 นายนราธิป อําภาพร
62053017742 นางสาวสุทิศา ไฝต๊ิบ
62053017743 นายสิทธิโชค วรนิติเยาวภา
62053017744 นางสาวมณฑน�ชิสา สุขรุ�ง
62053017745 นายสมชาติ สองเมือง
62053017746 นายศรายุทธ คร�ามศรี
62053017747 นางสาวมยุเรศ ตารินทร�
62053017748 นายพรรดิพงศ� ชุมพลสุข
62053017749 นายทวีพากษ� วารีสิงห�
62053017750 นางสาวณัฏฐา จันทรัศมี
62053017751 นายศุภณัฐ ท�วมเพ็ง
62053017752 นางสาวพิชญนันท� คงมณี
62053017753 นางสาวสุมาลี สมุห�นวล
62053017754 นางสาวสิริมา ศุภศรี
62053017755 นางสิริรัตน� ตันนารัตน�
62053017756 นายวรยศ พรหมจรรย�
62053017757 นางสาวปาทิตรา บางสมบุญ
62053017758 นางสาวพจนา รอดอ�น
62053017759 นางสาวนรากร อินโต
62053017760 นางสาวรุสนานี กูนิ
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62053017761 นางสาวอารีรัตน� ชูเพ็ง
62053017762 นายสุขเกษม ทิพภูนอก
62053017763 นางสาวชลลดา วิชริน
62053017764 นางสาววรรณนิภา จันสุเทพ
62053017765 นางสาวศิริพร ลัยศรี
62053017766 นางสาวมัณฑิตา สุดา
62053017767 นายวรินธร สําเร็จ
62053017768 นางสาวกรรณิการ� มาทรัพย�
62053017769 นางสาวอัจฉราภรณ� ปLZนสังข�
62053017770 นางสาววรวลัญช� สาครเสถียร
62053017771 นายธนพงษ� สถาวร
62053017772 นายอรัณย� ทาตุการ
62053017773 นายนพรุจ ดิษฐพริ้ม
62053017774 นายวัชรกฤษ ศรีนวน
62053017775 นางสาวเอมอร รักษาวงศ�
62053017776 นายพรภวิษย� สารบูรณ�
62053017777 นางสาวอารยา กันทํา
62053017778 นางสาวภัทรสุดา ปานซุง
62053017779 นางสาวนิชนันท� แก�วศรีเทียน
62053017780 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ แฟมไธสง
62053017781 นางสาวน้ําอ�อย วงศ�มา
62053017782 นายชยาทิตย� ทองจิตติ
62053017783 นางสาวทอฝ8น พันธุ�พิริยะ
62053017784 นางสาวกิตยาภรณ� ธนนภากุล
62053017785 นายทัศนพงษ� แพงวงษ�
62053017786 นางสาวณัฐสุดา ฉันทศิริรัตน�
62053017787 นางสาวชนัญชิดา คิดถูก
62053017788 นางสาวรุ�งทิวา แสงจันทร�
62053017789 นางสาวสรัลชนา ศรีเส็ง
62053017790 นายทรงภพ ผ�องแผ�ว
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62053017791 นางสาวธาราทิพย� ขจรสัตย�
62053017792 นางสาวนิศา หม่ืนเทพ
62053017793 นายปฏิวัติ ยอดนาม
62053017794 นางสาวนฤมล บุตรโรบล
62053017795 นายภมร ทีโอรา
62053017796 นายเอกชัย เอี่ยมสุขมงคล
62053017797 นางสาวศิรินันท� แจทอง
62053017798 นางจันทิมา ท�าสวัสด์ิ
62053017799 นางสาวรพีพรรณ มุสิกนวบุตร
62053017800 ว�าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร รัฐเสมอ
62053017801 นายเฉลิมพล พิมศาล
62053017802 นางสาวพัชรประภา เนียมหอม
62053017803 นางสาวณิชาภา เนตตรวิเชียร
62053017804 นายต�วนซัมรี โตะกูบาฮา
62053017805 นางสาวสุมินตรา การะเกษ
62053017806 นางสาวอนุสรา โพธ์ิหิรัญ
62053017807 นายอดิศักด์ิ กัณฑิโกวิท
62053017808 นางสาวนันท�นภัส สายธิ
62053017809 นางสาวชุติมา ไพฑูรย�
62053017810 นางสาวแจ�มศรี ไทรเล็กทิม
62053017811 นายสมภพ บัวคลี่
62053017812 นางสาววรุณี ประเสริฐหล�า
62053017813 นางสาวพิมลพรรณ มูลผล
62053017814 นางสาวพัชรียา นาคํา
62053017815 นายณัฐพล ญาติดอน
62053017816 นางสาวอมลวรรณ ทองสม
62053017817 นางสาวเพชรไพลิน เพ็ชรศรี
62053017818 นางสาวพีรญา ดงรังสี
62053017819 นายทนงสิทธ์ิ ลาวตูม
62053017820 นางสาวสุดารัตน� ชื่นศิริ

หน�า 594 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017821 นางสาวแพรพริม ปนัดสาโก
62053017822 นางสาวภาคินี ดีรื่น
62053017823 นางสาวธาวินี บุญก�อ
62053017824 นางสาวอธิตยา แสงสว�าง
62053017825 นางสาวพรภิมล มาลัย
62053017826 นางสาววนิดา จําปางาม
62053017827 นางสาวณัฐวดี เมืองน�อย
62053017828 นางสาวปอลดา ป8ทมะทิน
62053017829 นางสาวดาราได ไชยพรมเมือง
62053017830 นายปLยมิตร แตงงาม
62053017831 นางสาวนิรดา เลนทํามี
62053017832 นางสาวฐิติมา ทับวิเชียร
62053017833 นางสาวธารารัตน� บุญส�ง
62053017834 นางสาวจันทร�สุดา บุญเลิศ
62053017835 นางสาวปรียานุช ใจหาญ
62053017836 นางสาวชนิญา อินทรประเสริฐ
62053017837 นายอภิสิทธ์ิ ศาลาทอง
62053017838 นายวิทวัส ทาตะไชย
62053017839 นายธนวัฒน� พงษ�พระเกตุ
62053017840 นายณัฐธนัน พิมพ�ทอง
62053017841 นางสาวอโรชา บุญเหลือ
62053017842 นางสาววิลาสินี จารุเลิศพิศุทธ์ิ
62053017843 นางสาวมนทิพา แจ�มสว�าง
62053017844 นายประกาศิต กาญจนมุกดา
62053017845 นางสาวญาณิศา อุ�มญาติ
62053017846 นางสาวชาลิณี ขุนเณร
62053017847 นางสาวภัคจิรา จันทร�หงษ�
62053017848 นางสาวชนิกานต� นิยมนา
62053017849 นางสาวอัญชลี ตาเมือง
62053017850 นายอธิวัฒน� ดุลิกานนท�

หน�า 595 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017851 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุภาวดี อ�วมปลั่ง
62053017852 นายสิทธิชัย นิธิเกษมสมบัติ
62053017853 นายธนาคม เจียรบุตร
62053017854 นางสาวสริตา จ๊ินฮะ
62053017855 นายวีรวัฒน� โปร�งใจ
62053017856 นายชนินทร� มะโนน�อม
62053017857 นางสาวณัฏฐนันท� รัตอาภา
62053017858 นายธีระชัย วชิราวิโรจน�
62053017859 นางสาวมัลลิกา พูลพิพัฒน�
62053017860 นางสาวจิรัชญา ฝXปากเพราะ
62053017861 นางสาวเจตสุภา ชัยสาตย�
62053017862 นางสาวกนิษฐา แปQนโพธ์ิ
62053017863 นางสาวภาวิณี ผลไธสง
62053017864 จ�าเอกจักรพันธ� คล�ายแจ�ง
62053017865 นางสาวชวัลลักษณ� นิลพฤกษ�
62053017866 นางสาวเวณิกา บุษบงค�
62053017867 นายวีรภัทร ศรเพ็ชร�
62053017868 นายเลิศชาย สาระอาภรณ�
62053017869 นายอนุสรณ� เฟYZองฟู
62053017870 นางสาวนพรัตน� ล�านทอง
62053017871 นางสาวณัฐทิชา สุขสมธรรม
62053017872 นางสาวศิรัญญา รัตอาภา
62053017873 นายปฏิพัฒน� แก�วคง
62053017874 นางสาวกรกนก เสนาคํา
62053017875 นางสาวศศิลักษณ� ทองสม
62053017876 นางสาวพรพรรณ ธรรมวัตร
62053017877 นางสาวศิริลักษณ� สุจิมโนกานต�
62053017878 นางสาววรัญชา ปLZนนิกร
62053017879 นางสาวอัมพร คํามุงคุณ
62053017880 นางสาวปLยะวรรณ ทวันเวช

หน�า 596 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053017881 นางสาวอภิรดา พิริยะอนุพนธ�
62053017882 นางสาวรุ�งไพลิน จันทร�พงษ�
62053017883 นายปกรณ�เกียรติ ปราบพาล
62053017884 นางสาวสุขภปภา นิวัตร
62053017885 นายนฤนาท สุระทิพย�
62053017886 นางสาวประภัสสร สันติวิสัฏฐ�
62053017887 นายรัฐพล ทรัพย�คล�าย
62053017888 นางสาววลัยภรณ� มาประเทียบ
62053017889 นางสาวพรหมพร ยันตรัตน�
62053017890 นางสาวพิมพ�อมล เครือปรีชานุกูล
62053017891 นางสาวปภาวดี ทรงภูมิ
62053017892 นางสาวขวัญศิริ เพชรเรืองดี
62053017893 นางสาวมณิสรา สีมาวิจัย
62053017894 นางสาววราภรณ� บุญประสิทธ์ิ
62053017895 นางสาวดาริณี แซ�เตียว
62053017896 นางสาวดารารัตน� ทูนไธสง
62053017897 นายณัฐิวุฒิ โมกข�งาม
62053017898 นางสาวกรรณิกา เข่ือนจะนะ
62053017899 นางสาวสุชาริณี สันสําราญ
62053017900 นางสาววิไลวรรณ ลินจง
62053017901 นางสาวณฐมน ไพรวัน
62053017902 นางสาวภาณุมาส มุขโต
62053017903 นางสาวนันท�ณิภัค ศิรไชยพัฒน�
62053017904 นางสาวสุพรรษา ประทุมตรี
62053017905 นายอับดุลเลาะ กาเซ็ง
62053017906 นางสาวภคตา แก�วนพพา
62053017907 นายศุภกานต� มูลหนองแวง
62053017908 นางสาวชลันดา ทําเนาว�
62053017909 นางสาวอินทิพร คําดี
62053017910 นางสาวสิริพร เกลาเกลี้ยง

หน�า 597 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053017911 นางสาวธนัชชา มณีบางกา
62053017912 นางสาวแก�นจันทร� รองสาลี
62053017913 นางสาวคณิตา บุตรเล็ก
62053017914 นางสาวทิพากร ขวดแก�ว
62053017915 นางสาวปาลิดา สมใจเพ็ง
62053017916 นางสาวอินทิรา มธุรส
62053017917 นางสาวจินตนา ศิริมงคล
62053017918 นางสาวปLยมาภรณ� โตชะนก
62053017919 นางสาวชาลินี แสงปุก
62053017920 นายปรัชญา หอมหวน
62053017921 นางสาวนิรัญตรี ปะราชิโก
62053017922 นายศุภกิตต์ิ วังโส
62053017923 นางสาววรัลชญาณ� ธนะวัชร�ธานนท�
62053017924 นางสาวจิราภรณ� กระจ�างโฉม
62053017925 นางสาวศศิธร พูลมี
62053017926 นางสาวกุสุมา พุ�มเจริญ
62053017927 นางสาววนิชา เดชาฤทธ์ิ
62053017928 นางสาวณัฐธยาน� โสดา
62053017929 นางสาวภัททิยา ศรีวงษ�ผาง
62053017930 นางสาวปLยนุช จ้ีกันทา
62053017931 นายกฤษฎา กอบการดี
62053017932 นางสาวช�อทิพย� สําเร็จเฟYZองฟู
62053017933 นายกิตติกร โพธ์ิสุวรรณ
62053017934 นางสาวณัฐมน ถนอมนิลุบล
62053017935 นางสาวทัดทรวง ใจศิริ
62053017936 นายไชยศ ใจภักดี
62053017937 นางสาวกนกกาญจน� นัดดามงคล
62053017938 นางสาวธมลวรรณ หินจีน
62053017939 นางสาวประไพ ศรีพรหม
62053017940 นายอนุสรณ� เข่ือนสอง

หน�า 598 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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62053017941 นางสาววิลาสินี วันมหาใจ
62053017942 นายอภินัทธ� ผ�องใส
62053017943 นางสาวสุนิษา พุกพิบูลย�
62053017944 นางสาวโสภิตา หม่ืนอนันต�
62053017945 นางสาวธนาพิช รุ�งปรวัฒน�
62053017946 นางสาวพาขวัญ ศรีรัตนะ
62053017947 นางสาวนาริศชา เกียรติวินัยสกุล
62053017948 นางสาวพัณณ�ชิตา โสภณชยานันต�
62053017949 นางสาวบุศรินทร� สายรัตน�
62053017950 นายวรากร อรุณลักษณ�
62053017951 นางสาวสุฑารัตน� ศรีรัตน�
62053017952 นางสาวอมรรัตน� เพชรกรด
62053017953 นางสาวพิมพ�วิไล แปQนจันทร�
62053017954 นายธนวัฒน� สุภาคง
62053017955 นายอิทธิพล ผลิป8ญญา
62053017956 นายนาวิก เล็กสถาน
62053017957 นายกิตติพงศ� คูหา
62053017958 นายพีรพันธุ� บัวผ�อง
62053017959 นางสาวธัญธร ลาภธนกิจ
62053017960 นางสาวอริสา หะรีเมา
62053017961 นางสาววริศรา เต็มกันทา
62053017962 ว�าทีร�อยตรีหญิงอินทรา โตสกุณี
62053017963 นางสาวกัญญาณัฐ สายวิโรจน�สกุล
62053017964 นางสาวหทัยชนก ไชยวงค�
62053017965 นางสาวธัญญารัตน� ขันทองดี
62053017966 นายเก�ง อันทะไชย
62053017967 นางสาววาสนา ทวยจันทร�
62053017968 นางสาวอัจฉรา ขาวเอี่ยม
62053017969 นางสาวเพ็ญเพชรพลอย รักวงษ� 
62053017970 นางสาวประภารัตน� ประพฤติ

หน�า 599 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053017971 นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธ์ิ
62053017972 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ แสนเหนือ
62053017973 นายพิษณุ มีมุข
62053017974 นางสาวนาถติยา ศิลาโชติ
62053017975 นายจักรพันธ� อ�อนน�อม
62053017976 นางสาวอัจฉริยา ทองเจียม
62053017977 นางสาวสุพัตรา บุญเปXยก
62053017978 นายอิศรุต โภชาคม
62053017979 นายธนวัฒน� ฉันทวัฒนานุกุล
62053017980 นายนฤเบศร� ปานกลาง
62053017981 นางกันทิมา อันทะรินทร�
62053017982 นางสาวนันทนัช สําราญจิตร
62053017983 นางสาวอังคณา สุพงษ�
62053017984 นางสาวปุญชรัศม์ิ จันทร�เขียน
62053017985 นางสาวรัตนาวดี แพจู
62053017986 นางสาวภณิตา จึงวราวิช
62053017987 ว�าที่ ร.ต.หญิงเขมจิรา ปLZนนาค
62053017988 นายนพพล ไตรสุวรรณ�
62053017989 นางสาวยลนภา ศรีสวัสด์ิ
62053017990 นางสาวจิราวรรณ รสมณี
62053017991 นางสาวพรพิมล สุขอัตตะ
62053017992 นางสาวธัญญา ภักดีอักษร
62053017993 นางสาวมนัชญา หอมมาลัย
62053017994 นางสาววรรณรัตน� เอกนะสิน
62053017995 นางสาวจรรจิรา กมลอินทร�
62053017996 นายสรวิช อินเรือง
62053017997 นายยุทธิชัย อสงไขย
62053017998 นายชํานาญพงษ� ถ่ินพังงา
62053017999 นางสาวรัตน�ชิตา ยอดเย่ียม
62053018000 นางสาวสิริประภา เกตุสุวรรณ

หน�า 600 จาก 860            
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62053018001 นายชาญณรงค� เขียวสง�า
62053018002 นางสาวศิริญาภรณ� ชูเชิด
62053018003 นางสาวรัทญา คันสูงเนิน
62053018004 นางสาวอมร แซ�เจ่ีย
62053018005 นางสาวฉัตรวิมล ลีเจ�ยวะระ
62053018006 นายวศะ ระยันต�
62053018007 นางสาวสุนทรี โนใหม�
62053018008 นางสาวนันทกาญจน� ชัยวงค�
62053018009 นางสาวณัฐชยาพร ทองปลั่ง
62053018010 นายชํานาญ บุญมา
62053018011 นางสุพัทนา เพ็ชรคํา
62053018012 นายมาวิน โพธ์ิรุ�ง
62053018013 นางสาวอัญมณี ธรรมานุกูล
62053018014 นางสาวนรีรัตน� สายสุนา
62053018015 นางสาวประภาพร สินศาสตร�
62053018016 นางสาวจันทนา แสนปLน
62053018017 นางสาวบุษรา กล�อมเย็น
62053018018 นายบารเมษฐ� จันทเขต
62053018019 นางสาวยุวธิดา ข�ามสี่
62053018020 นางสาวชุติกาญจน� คุนาพงษ�กิติ
62053018021 นางสาวมาลินี เดชพละ
62053018022 นายภูษิต อิษวัตธนากุล
62053018023 นางสาววิศัลย�ศยา ศรีพนมวัน
62053018024 นายจักรกฤต วัชรวนา
62053018025 นางสาวภูษณิศา เจริญมี
62053018026 นางสาวญานิกา ศรีประเสริฐ
62053018027 นายชิตณรงค� วงษ�ทองคํา
62053018028 นายยุทธนา มะคะพาล
62053018029 นางสาวภิญญดา จุเรียง
62053018030 นางสาวเสาวลักษณ� คําแหงพล
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เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053018031 นายนัทธพงศ� ด�วงรักษา
62053018032 นางสาวณัฐพร สิทธิชยาพรกุล
62053018033 นางสาวดาริการ� ใจภักดี
62053018034 นางสาวสิรินาถ ตันเจริญ
62053018035 นางสาวปXย�วรา ศรีประจันต�
62053018036 นางสาวกนกอร ประภากรพิพัฒน�
62053018037 นางสาววรรณเพ็ญ จันทร�เทพ
62053018038 นายพรหมินทร� ตะเคียนงาม
62053018039 นายสันติ บุตรเสมียน
62053018040 นางสาวหนึ่งฤทัย ตุ�มอ�อน
62053018041 นางสาวทิภารินทร� นารถอุดม
62053018042 นายเดชฤทธ์ิ ไชยนะรา
62053018043 นางสาวสุคนธวา อร�ามเรือง
62053018044 นายภูรินทร� อนุกรมวีระกิจ
62053018045 นายชาคริต คล�องแคล�ว
62053018046 นายศิริ เกษี
62053018047 นางสาวศิริวรรณ พังจุนันท�
62053018048 นายพีรวัส จิรสินคุรกานนต�
62053018049 นางสาวฐิติรัตน� กลิ่นคูณ
62053018050 นายชีวิน วัฒนชัยพล
62053018051 นางสาวเพ็ญนภา มูลประเสริฐ
62053018052 นางสาวสุดธิดา นวลเอี่ยม
62053018053 นางสาวนัจจนันท� หันตุลา
62053018054 นายวรเวทย� อรรถประจง
62053018055 นางสาวอินธุอร ชาวบ�านเกาะ
62053018056 นางสาวจิราภรณ� ริ่งระรี่
62053018057 นายธวัชชัย กGกวิลัย
62053018058 นายณรงค�ชัย นาคสุข
62053018059 นายธานินทร� บุญเชิญ
62053018060 นางสาวนันทิกานต� ภู�เจริญ
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เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053018061 นายสกล รอดเรืองศักด์ิ
62053018062 นางสาวศิวพร ชาญอนุวัตร
62053018063 นางสาวพลอยไพลิน ชินบุตร
62053018064 นางสาวศศิประภา จันดี
62053018065 นางสาวศุภักษร พรมมิน
62053018066 นางสาวภาณุมาศ ชินมาตร
62053018067 นางสาวศรัณย�พร สวนแก�ว
62053018068 นางสาวบุญยรัตน� ตันสุริยวงศ�
62053018069 นางสาวพวงเพชร ตาตะ
62053018070 นายล�อมพงศ� อุปนันท�
62053018071 นางสาวอรุณลักษณ� อินทร�หอม
62053018072 นายธนภณ นิลสนธิ
62053018073 นายศักด์ิดา พินิจ
62053018074 นางสาวภัทราวดี กันธรรม
62053018075 นางสาวมยุรา เลิศวงศ�รัตนกุล
62053018076 นายเขตโสภณ กีระสี
62053018077 นางสาวฐานิศร สิมณี
62053018078 นายนพรุจ บัวส�อง
62053018079 นางสาวโสภิตตา ป8ญญา
62053018080 นายยุทธชัย แสงวิทยานนท�
62053018081 นางสาวนัยนา บุญนํา
62053018082 นางสาวอัญชนก เชื้อทอง
62053018083 นางสาวธัญญาพร วังชนะ
62053018084 นางสาวจิตตาภา แว�นระเว
62053018085 นายพรชัย อิ่มกะดี
62053018086 นายวิกรม นัดดากูล
62053018087 นายเกริกเกียรติ ประจันบาน
62053018088 นางสาวดวงใจ ศรีภิรมย�
62053018089 นายสุภัทร พัชราภรณ�
62053018090 นางสาวรัชฎาพร ชาววังเย็น
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053018091 นางสาวศิริรักษ� เฉลิมชนม�
62053018092 นางสาวสิรีธร พันธ�พิจิตร
62053018093 นางสาวปLยะวรรณ ปาเปXVยม
62053018094 นางสาวอริสรา ประทาน
62053018095 นายปริญญา คุณประเสริฐ
62053018096 นายชาญชัย ยอดโพธ์ิ
62053018097 นางพรพรรณ สาตโยธิน
62053018098 นางสาวคลธ�ธิดา นาคสุทธ์ิ
62053018099 นางสาวพรนภา สายธนู
62053018100 นางสาวณัฐธิกา ดวงขันคํา
62053018101 นางสาววิสา คําสิงห�
62053018102 นายเดชาพล เศวตพงศ�
62053018103 นางสาวธัญพัฒน� ศรีสุนันท�โชติ
62053018104 นางสาวพิทยาภา สมิงไพร
62053018105 นายประสิทธ์ิ วะสาร
62053018106 นายมติรัฐ ปLZนประชาสรร
62053018107 นางสาววารินทร� เปลี่ยนแสง
62053018108 นางสาวพัทติกา ชื่นวิเศษ
62053018109 นายณัฐพล รุ�งเจริญวิวัฒนา
62053018110 นางสาวปวีณา เพชราวรรณ�
62053018111 นางสาวดวงเดือน สีลาคํา
62053018112 นางสาวนัชริน อินตาคํา
62053018113 นางสาวนัทธมน คําบ�อ
62053018114 นางสาวนุชนารถ พิพัฒน�สกุลภาคย�
62053018115 นางสาวจันทรา จงสมัย
62053018116 นางสาวณิชากมล มองธรรม
62053018117 นางสาวสุจิตรา มหาศรีทะเนตร
62053018118 นายศรายุทธ รุ�งแก�ว
62053018119 นางสาววีรวรรณ วุฒิชัย
62053018120 นางสาวหทัยธร บุญพร
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62053018121 นางสาวเนตรนภา ชลกิจ
62053018122 นางสาวหทัยชนก กลั่นศรี
62053018123 นางสาวนุศราภรณ� ชาริชา
62053018124 นางสาวกาญจนา ศรีเจริญ
62053018125 นางสาวนวรัชต� ราชวงศ�ศึก
62053018126 นายพงษ�พัฒน� พงษ�พานิช
62053018127 นางสาวจันทกานต� ศรีวงศ�ธรรม
62053018128 นางสาวสุพัตรา พลไกรษร
62053018129 ส.อ.ศิริวัฒน� ปQานตัน
62053018130 นางสาวสุมินตรา ไกรสิน
62053018131 นางสาวสุภาวดี สมบัติวงศ�
62053018132 นางสาวมาติกา ปLZนภักดี
62053018133 นางสาววนัชพร นิวรณ�
62053018134 นางสาวพรรณิภา ขวัญธนชัยกุล
62053018135 นางสาวภัณฑิรา นางแล
62053018136 นางสาวพรนภา สันติพันธุ�
62053018137 นางสาวภูษณิศา ค�างคีรี
62053018138 นางสาวปฐมา ป8ญญาพริ้ง
62053018139 นายพัสกร บุญมี
62053018140 นางสาวชฎาพร สมแสวง
62053018141 นางสาวรมณีย� บัวทอง
62053018142 นายสุรวัฒน� พลเมืองศรี
62053018143 นางสาวชุติกาญจน� กองหิรัญ
62053018144 นางสาวภัทรวดี รอดบุญมา
62053018145 นางสาวอาภากร สีดา
62053018146 นางสาวผกามาศ สมบูรณ�
62053018147 นางสาวสดใส มุเขวา
62053018148 นายณัฐพงศ� คนงานดี
62053018149 นางสาวจุธามาศ อิมะนันท�
62053018150 นางสาวสุมณี ม�วงทอง
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62053018151 นายมุนินทร� บุญเมือง
62053018152 นางสาวอินทิรา อัปมะเย
62053018153 นางสาวอุษณีย� อักษรศรี
62053018154 นายสหชน พูลเลิศ
62053018155 นายภควัต เชิงหอม
62053018156 นางสาวสุพัตรา แก�วนาตGะ
62053018157 นายฤทธิศักด์ิ ยางธิสาร
62053018158 นางสาวกุลธิดา นราแก�ว
62053018159 นางสาวตริตาภรณ� ชูจิตต�
62053018160 นางสาววิภารัตน� ชื่นอารมย�
62053018161 นางสาวพรพิมล กรการ
62053018162 นางสาววิไลวรรณ ฮ�อธิวงศ�
62053018163 นางสาวเขมณัฏฐ� สรรค�ศิริกุล
62053018164 นางสาวอังคณา เกตุวารินทร�
62053018165 นางสาวปณิดา แสงผาด
62053018166 นางสาววิราพร เกตุแก�ว
62053018167 นางสาวเกศสุดา จิตรําพรรณ�
62053018168 นางสาวภัทร�ณรินทร� โพธ์ินอก
62053018169 นางสาวกัลยา คงเย็น
62053018170 นางสาวพิมพ�ชนก อ�อนนวล
62053018171 นายปณิธาน ทานนท�
62053018172 นายพงษ�เทพ จุ�ยม�วงศรี
62053018173 นางสาวเกศรา มีรัตน�
62053018174 นางสาวนวรัตน� ศรชัย
62053018175 นางสาววิไลพร เลิศวิลัย
62053018176 นายอังคาร นีระวงศ�
62053018177 นายพลางกูร มะยุรา
62053018178 นางสาวสกุณา แซ�เฮง
62053018179 นางสาวปLยะฉัตร ชุมคช
62053018180 นางสาวอริสรา รัตนมณี
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62053018181 นางสาววชิรญาณ� มูลโคตร
62053018182 จ�าเอกโสฬส เกิดศิริ
62053018183 นายภาคิน สาลีพวง
62053018184 นางสาวมุธิตา เชื้อคนแข็ง
62053018185 นางสาววชิราภรณ� เรืองชัย
62053018186 นางสาวนฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ
62053018187 นางสาวณิชากร สัมมาเพ็ชร�
62053018188 นางสาวเมธิศา ลายทอง
62053018189 นายธีรยุทธ สุขประเสริฐ
62053018190 นางสาวนันทิมา เดชวิชิต
62053018191 นางสาวฑิภาพร เพชรวิเชียร
62053018192 นางสาวปรางทอง วัฒนานนท�
62053018193 นางสาวขวัญฤทัย แสงโนราช
62053018194 นายสราวุธ สืบเพ็ชร�
62053018195 นางสาวพัณณิตา เหมือนบุญ
62053018196 นางสาววรัตม�กําพร บางกล่ํา
62053018197 นางสาวกิตติญา สิงห�โต
62053018198 นายธีรโชติ ปLZนเย็น
62053018199 นางสาวธนันดา คชพงค�
62053018200 นางสาวศุภาวรรณ ยางงาม
62053018201 นางสาวนันทัชพร อุดมพฤกษชาติ
62053018202 นางสาวหทัยชนก ทองหล�อ
62053018203 นายกิตติคุณ เจะมะ
62053018204 นายนพเดช ช�วยทอง
62053018205 นางสาวชลธิษา มาสุคะ
62053018206 นางสาวมลฤดี หนูเผ�า
62053018207 นายกฤษฎา แก�วกุลศรี
62053018208 นางสาวสุกัลยา เมธาประยุทธ
62053018209 นายอธิป8ตย� พวงจันทร�
62053018210 นางสาวศศิภา ประกอบความดี
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62053018211 นายยุทธนา ชินแสง
62053018212 นางสาวพรทิพย� ฤทธ์ิไธสง
62053018213 นางสาวเนตรนภา วิริยะประกอบ
62053018214 นางสาวพัชรีภรณ� พูลเกตุ
62053018215 นางสาวลลิตา วรดลย�
62053018216 นางสาวปริยาภา เกตุกูล
62053018217 นางสาวโสภิดา แขพิมพันธ�
62053018218 นางสาววิภารัตน� น�อยทรง
62053018219 นางสาวศศิ งามบุญฤทธ์ิ
62053018220 นายธนพนธ� อุ�นเรืองเกียรติ
62053018221 นางสาวดาหวัน สุวรรณ�
62053018222 นางสาวศรีอาภรณ� สุริเมือง
62053018223 นางสาวเบญจมาภรณ� วรเมธากร
62053018224 นายป8ญญาวุฒิ บุญประโคม
62053018225 นางสาวอังคณา ขําแก�ว
62053018226 นางสาวณัฐฑริกา ประเสริฐกิตติกุล
62053018227 นางสาวทิพวัลย� มลิวัลย�
62053018228 นางสาวบุษบา ปLสายะสา
62053018229 นางสาววัชรี สีลอย
62053018230 นายอนุสรณ� ถนอมนา
62053018231 นางสาวพิมณ�ศิริ มิสรัตน�
62053018232 นางสาวสาริณี ยังมี
62053018233 นายณัฏฐพล แก�วถาวร
62053018234 นางสาววิสา วงศ�ทรัพย�
62053018235 นางสาวอุษณีษ� บัวศรี
62053018236 นางสาวสุภานันท� พรมเวียง
62053018237 นายวิโรจน� อ�วนมี
62053018238 นายโอฬาร สุภางค�รัตน�
62053018239 นางสาววรรวิภา ขันธสร
62053018240 นางสาวศรีสุภัทร พรหมลา
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62053018241 นายวโรดม ส�งสุข
62053018242 นางสาววรัญญา อึ้งวรตระกูล
62053018243 นางสาวสุรีรัตน� น�อยเจริญ
62053018244 นายธีรพงศ� สิทธิชัยรุ�งโรจน�
62053018245 นางขวัญชนก คูเปอร�
62053018246 นางสาววทันยา นามเพ็ง
62053018247 นางสาวฐิติยาภรณ� ขอสุข
62053018248 นางสาวธัญญารัตน� อัครอุปพันธ�
62053018249 นางสาวอนงค� คงฟ8ก
62053018250 นางสาวปาริชาติ พุกชื่น
62053018251 นางสาวภัทราภรณ� พวงทอง
62053018252 นางสาวณัฐพัชร� เจนกิจโสภณวัฒนา
62053018253 นางสาวฟLรดาวส� เตGะ
62053018254 นายฤทธิศักด์ิ สังข�แก�ว
62053018255 นางสาวทิฆัมพร แตงไทย
62053018256 นางสาวรัชนี อร่ําเรือง
62053018257 นางสาวญดา ใจบุญลือ
62053018258 นางสาวนนทรีย� นนทรัตน�
62053018259 นางสาวลัดดาวัลย� ร�มภัย
62053018260 นางสาววนิดา เจ้ือจ๋ิว
62053018261 นางสาวชวนสิริ ชวนดี
62053018262 นายกิตตินันท� วงษ�มณีฉาย
62053018263 นางสาวสลิลทิพย� ถาวรทรัพย�
62053018264 นางสาวจุฑารัตน� สุขสวัสด์ิ
62053018265 นางสาวอนุสรา เตชะกัน
62053018266 นายพีรพล ว�องพรรณงาม
62053018267 นางสาวสุนิษา อินซ�อน
62053018268 นางสาวณชนก จันทร�เทศ
62053018269 นางสาวประนิดา เชื้อตาพระ
62053018270 นางสาวปาจรีย� แก�วจันทา
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62053018271 นายนนทวัฒน� พรมโน
62053018272 นายฐิติพงศ� อาจิณภัทรา
62053018273 นางสาวยมลพร จิตต�อารี
62053018274 นางสาวศิริขวัญ ออเรืองเอก
62053018275 นางสาวนันทนา มูลต�น
62053018276 นายณัฐดนัย ศรีโยธา
62053018277 นายอรรถพล ภิรมย�ฉาย
62053018278 นายกวิน กล�อมวิสุทธ�
62053018279 นางสาวอัญชลี ป8ทมรางกูล
62053018280 นางจิรนันท� รักษ�จูล
62053018281 นางสาวศิริพร ศรีสมพร
62053018282 ว�าที่ ร.ต.หญิงศุกลภัทร พงษ�ไชยราช
62053018283 นายกิตติธัช บุญชู
62053018284 นางสาวธันยพร สุโพธ์ิ
62053018285 นางสาวภัทรา ทองทวี
62053018286 นางสาววรกานต� ปLZนชารี
62053018287 นางสาวฐนิต เป�งสุธรรม
62053018288 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เกตุสาลี
62053018289 นางสาวพรมาลัย สุริยะ
62053018290 นางสาวชุตินันท� คําวังจันทร�
62053018291 นางสาวพัชราภา ศศะนาวิน
62053018292 นางสาวนริสา หม่ืนแก�ว
62053018293 นางสาวชฎาพร เพ็ชรแจ�ง
62053018294 นางสาวศศิธร สวยรูป
62053018295 นางพัทธวรรณ บุญศรี
62053018296 นายนครินทร� หลุยแสง
62053018297 นางสาวจุฑามาส ปฐมรังษิยังกุล
62053018298 นายณัฐภัทร ลิ้มเล็ก
62053018299 นายกฤตกร เพชรสุข
62053018300 นางสาวเกศกนก ไชยชนะ
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62053018301 นางสาวณัฐพร ก�องวิรุฬห�
62053018302 นางสาวชุติมา บุญเดช
62053018303 นางสาวสมปอง เจริญราช
62053018304 นางสาวสุรีย�นิภา มณีกาศ
62053018305 นายสัณทวัฒน� พาสุวรรณ
62053018306 นายพิเชษฐ� ต�วนเครือ
62053018307 นายโกมินทร� หม่ันดี
62053018308 นางสาววรรณรดา ศรีขจร
62053018309 นางสาวแพรวพรรณ เอกวรรณ
62053018310 นางสาวสาธิยา สัตยพันธ�
62053018311 นางสาวเบญจมาศ วันแรก
62053018312 นางสาวสุมาลัย ปLดตาทะสา
62053018313 นางสาวสุภาพ ทองย�อน
62053018314 นางสาววันเพ็ญ ชินมณี
62053018315 นางสาวอัญชลี แก�วตา
62053018316 นางสาวฤทัยรัตน� พรมมูล
62053018317 นายพชร กุศลจิระกุล
62053018318 นายธราธร ประคองสุข
62053018319 นางสาวอรพรรณ ภู�เพชร
62053018320 นางสาวสุดารัตน� หงษ�ดวง
62053018321 นางสาวอมรรัตน� เพชม่ัง
62053018322 นางสาวมะลิวัลย� แก�วพรม
62053018323 จ�าอากาศเอกอนุสรณ� สาขา
62053018324 นางสาวชัญญานุช ภูป8ญญา
62053018325 นางสาวพนิดา แน�นอุดร
62053018326 นายเจษฎา คุณสุทธ์ิ
62053018327 นางสาวมญชุ�พิชา ไชยสิกร
62053018328 นายวัชรพงษ� พ่ึงเย็น
62053018329 นางสาวชุรดา โพธิสาร
62053018330 นางสาวสรารัตน� บุญกอง
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62053018331 ว�าที่ร�อยตรีณัฏฐ�ดนัย แจ�มสุวรรณ
62053018332 นางสาวดุจดาว คชรัตน�
62053018333 นางสาวชุติมา รูปเชิด
62053018334 นายชยพัทธ� เกียรติวณิชนันท�
62053018335 นางสาวณัฐนันท� อุดมนันติพัฒน�
62053018336 นางสาวศิริกาญจนา มีกําเหนิด
62053018337 นางสาวพัณณิตา สุระสิงห�
62053018338 นางสาวเจนจิรา ศรีวารินทร�
62053018339 นางสาววารุณี บัวผดุง
62053018340 นางสาวจันทิมา ยาดี
62053018341 นายพสุทิต กุมภีร�
62053018342 นายภาณุพงษ� เสนาพิทักษ�
62053018343 จ�าสิบตรีหญิงกชพรรณ บัวอ�อน
62053018344 นายมณภัทร หอสกุล
62053018345 นางสาวนูรหมะ ดือราซอ
62053018346 นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ
62053018347 นางสาวพีรญา บางโม�
62053018348 นางสาวสุทธาทิพย� ศรีทอง
62053018349 นางสาวพรสวรรค� ชํานาญ
62053018350 นางสาวตติยา ปลดปลิด
62053018351 นายสุพิวัฒน� ศรีธิวัฒน�
62053018352 นางสาวนุชนภา นันทาสุธรรม
62053018353 นายวัศพล สาระคํา
62053018354 นางสาวศศิประภา กําจรกิจไพศาล
62053018355 นางสาวฐิติรัตน� พรรณสมบุญ
62053018356 นางสาวพรรณธิวา ไชยะปะ
62053018357 นางสาวปริศนา ศิริชุมภู
62053018358 นายจิรายุ สุวรรณพิทักษ�
62053018359 นางสาวอุษณีย� อาทรกิจวัฒน�
62053018360 นางสาวธัญญารัตน� สงเคราะห�
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62053018361 นางสาวปาริชาติ พุดมี
62053018362 นางสาวสิริรัตน� ย้ิมสร�อย
62053018363 นางสาวพรทิพย� วิเท�ห�
62053018364 นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณศิริ
62053018365 นายเมธัส ญาณกิตติกุล
62053018366 นางสาวนารีรัตน� บัตรประโคน
62053018367 นางสาววิภารัตน� ชนะแก�ว
62053018368 นายครรชิต ศรีทองเพชร
62053018369 นางสาวจิราพร บัวหอม
62053018370 นางสาวฐิติวรดา ต้ังประดิษฐ�ชัย
62053018371 นางสาวพัชราภรณ� เรืองเดช
62053018372 นางสาวญาดา ดุมเหล็ก
62053018373 นางสาวจิราพัชร กาญจนเกตุ
62053018374 นายกฤษเมษา วัชรพินธ�
62053018375 นายยุทธนา น�อยทรง
62053018376 นางสาวสุธาทิพย� เมฆศรีสวรรค�
62053018377 นายกิตติยพงษ� พรมแปQน
62053018378 นางสาวมะลิษา ศิลาโชติ
62053018379 นางสาวอุษา กอบเงิน
62053018380 นายธีรพงษ� อิ่มโภชน�
62053018381 นายจิรวัฒน� แสนเย็น
62053018382 นางสาววิมลวรรณ เกษมสุข
62053018383 นางสาวนรรัตน� โมทจิตร
62053018384 นางสาวเปมิกา เกล็ดประทุม
62053018385 นางสาวโรจิรา แก�วชาลุน
62053018386 นางสาวจรีรัตน� โคตะนิตย�
62053018387 นางสาวเขมจิรา กลางวงษ�
62053018388 นางสาวกัลยกร ลายทิพย�
62053018389 นายนนธวัฒน� พรหมหมอเฒ�า
62053018390 นายกิตติศักด์ิ พงษ�พันธุ�
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62053018391 นางสาวสุธิดา แสนกําแพง
62053018392 นายชัชศร กัลยาณมิตร
62053018393 นางสาวธัญนัทธ�ฐา สิงห�หะนาท
62053018394 นางสาวสุนันทา สุพร
62053018395 นางสาววราลี ชัยเดช
62053018396 นางศศิร�กร แก�วเนตร
62053018397 นางสาวเสาวรส วังคะวิง
62053018398 นางสาวพรพรรณ ขวัญอ�อน
62053018399 นางญานัจฉรา ไชยวงค�คํา
62053018400 นางสาวสาลินี ศรีบุรินทร�
62053018401 นางสาวชลลดา มะโนโฮ�ง
62053018402 นางสาวดารณี วงศ�สกุลสุขดี
62053018403 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัจชนันท� จงจิตร
62053018404 นางสาววิภา กาญจุฬา
62053018405 นางสาวเฟYZองฟQา พะยังเค
62053018406 นางสาวอรวรรณ จันนัน
62053018407 นางสาวปฐมาวดี ช�อรัมย�
62053018408 นางสาวกาญจนา มุขตัน
62053018409 นางสาวจิรภา บุญนาค
62053018410 นางสาววรัญญา สบาย
62053018411 นายธวัชชัย ลิ้นทอง
62053018412 นางพรปวีณ� ลายทอง
62053018413 นางสาววัชรินทร� โสภักดี
62053018414 นายเต็มวุฒิ ม่ันเขตวิทย�
62053018415 นางสาวธมนวรรณ จรัสเจียรวัฒน�
62053018416 นางสาวสุดารัตน� แก�วบัวดี
62053018417 นายกิตติศักด์ิ ชาสงวน
62053018418 นางสาววงษ�อุไร ลิมปTคุณพงษ�
62053018419 นางสาวณัทณดี นันทนพิบูล
62053018420 นางสาวอัญชลี จันทิตย�
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62053018421 นางสาวอมรรัตน� จ๊ับโปรย
62053018422 นางสาวจรรย�อมล ดวงแสงจันทร�
62053018423 นายอเนกพงศ� สุวลักษณ�
62053018424 นางสาวหทัยทิพย� ภิญโญ
62053018425 นางสาวจันทนา ศิริปุณย�
62053018426 นางสาวกมลนิตย� กุลวสุวัฒนสิริ
62053018427 นางสาววิริญ ตระกูลรุ�งวิเศษ
62053018428 นางสาวกุลณัฐ ชนาภิมุข
62053018429 นายณัฐพล เนี่ยมมา
62053018430 นางสาวรพีพร ชีช�าง
62053018431 นายศุภชัย ชุ�มแจ�ม
62053018432 นางสาวกนกรัตน� อินทนิน
62053018433 นางสาวศิรประภา ปะนันโต
62053018434 นางสาววราภรณ� ไชยทองยศ
62053018435 นางกุลนัฎ ป8ญญาธิ
62053018436 นายพุฒิพงษ� ผู�มีสัตย�
62053018437 นายกฤตภาส โภคินเจริญ
62053018438 นางสาวชนันท�ธิดา ชัยดวง
62053018439 นางสาวอัสรี อนุตธโต
62053018440 นายเจษฎา สวยรูป
62053018441 นางสาวพรรณิษา หอมใส
62053018442 นางสาวธิดาพร สีคังไพ
62053018443 นางสาวเบญจมาศ บุญชัย
62053018444 นางสาวอุทัยรัตน� ผลประเสริฐ
62053018445 นางสาวอันดามัน ชํานิประเสริฐกุล
62053018446 นางสาวจิราวรรณ กําแพงทิพย�
62053018447 นางสาวอริสา นิยมเดชา
62053018448 นางสาวภิญญดาพัชญ� เจริญประโยชน�
62053018449 นางสาวจันทรา มัทยา
62053018450 นางสาวชิดชนก หลี้แซม
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62053018451 นางสาวชัญชนันท� ดวงกุลสา
62053018452 นายภาณุพงศ� บุนประสิตร�
62053018453 นางสาววิไลพรรณ บุญคํา
62053018454 นางสาวอภิสรา ศิริภักด์ิ
62053018455 นางสาวพรสุดา จันทิมาล
62053018456 นางสาวเกวลี แน�นหนา
62053018457 นางสาวเสาวลักษณ� ชาวไร�นาค
62053018458 นางสาวสุธิดา เอียดจุ�ย
62053018459 นางสาวสุภาวิดา ยังดี
62053018460 นางสาวสรินที ประคองจิตต�
62053018461 นายวุฒิพงศ� เพ่ิมบุญ
62053018462 นางสาวชุลีกร ชูบาล
62053018463 นางสาวสุนันทา สุขอําไพ
62053018464 นางสาวสุวนันท� เลิศสวรรค�
62053018465 นางสาวอนิวรรณ สนทอง
62053018466 นางสาวผกามาศ รัตนประไพ
62053018467 นางสาวบริสุทธ์ิ ผลประดับ
62053018468 นางสาวนริศรา สุรินทร�
62053018469 นายวุฒิชัย แสนสุข
62053018470 นางสาววรรณิภา อนุรักษ�สถาพร
62053018471 นางสาวจารุวรรณ เอียดแก�ว
62053018472 นางสาววริศรา ชีพสมุทร
62053018473 นายพงศกร เกตุอุ�น
62053018474 นายณัฐภัทร พ่ึงเจียก
62053018475 นางสาวศุภี จิรชยาชุติสิริ
62053018476 นางสาวนิศารัตน� ธีระวัฒนประสิทธ์ิ
62053018477 นางสาววริศรา แช�มนิล
62053018478 นายอนุชา จันทะวงษา
62053018479 นางสาวปLยานุช ช�างเหล็ก
62053018480 นางสิราวรรณ สหัสพันธ�
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62053018481 นางสาวเมษา คําระหงษ�
62053018482 นายทศพร เทศศิริ
62053018483 นายเชวงพจน� ท�าวพา
62053018484 ว�าที่ร�อยตรีนพวุฒิ จันทร�ไชย
62053018485 นางสาวทัศนีย� สุกใส
62053018486 นางสาวณัฐภรณ� ไชยริปู
62053018487 นางสาวกมลรัตน� บุรีสูงเนิน
62053018488 นางสาวเมรินทร� สงค�เวียง
62053018489 นางสาวปLยวรรณ สะระสุ
62053018490 นางสาววริศรา สินธุสอาด
62053018491 นายวรวุฒิ วรรณวัฒนา
62053018492 นางสาวอณัฐนงค� พูลจรัส
62053018493 นายพีรณัฐ ไชยเทพ
62053018494 นางสาวนงนุช จารุพันธ�
62053018495 นายสัณหณัฐ เพ่ิมพูล
62053018496 นางสาวสุพรรษา สีลางาม
62053018497 นางสาวสุภาภรณ� ดาศรี
62053018498 นายเพชร ส�องสุข
62053018499 นางสาวจริยา เจริญกุล
62053018500 นางสาวจันทมาส พุ�มวัชระ
62053018501 นางสาวนงลักษณ� อินทะศรี
62053018502 นางสาวอาทิตยา เกตุนาง
62053018503 นางสาวดาราภรณ� ด�วงรุ�ง
62053018504 นางสาวณัฏฐวี ขุนประดิษฐ�
62053018505 นายนันทภพ จันตGะคาด
62053018506 นายพิสิษฐ� มาลาศรี
62053018507 นางสาวจิรัชญา หารโสภา
62053018508 นายณัฐพล จันจุฬา
62053018509 นางสาวณัฐราภรณ� สุวรรณพันธ�
62053018510 นางสาวกฤตลักษณ� สุขได�พึ่ง
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62053018511 นางสาวนฤมล พ่ึงประชา
62053018512 นางสาวสุนิสา พันธ�จิตร
62053018513 นายชลชาติ กงถัน
62053018514 นางสาวพัชรินทร� มีศิริ
62053018515 นางสาวนฤมล อุ�นใจ
62053018516 นางสาวกุสุมาลย� คําเลิศ
62053018517 นางสาวทัศนีย� ประทุมมาศ
62053018518 นางสาวธัญสุดา พงษ�ป8ญญา
62053018519 นางสาวทัศนียา แก�วศิริ
62053018520 นางสาวพิชยา นรมาศ
62053018521 นางสาวภัทรสุดา เฉลียวฉลาด
62053018522 นายณัฐรัชต� เดชอุทัย
62053018523 นางสาวรัตนาภรณ� แตงโสภา
62053018524 นางนัยน�ปพร เปXZยมระลึก
62053018525 นางสาวสุธิดา ดีประเสริฐ
62053018526 นางสาวรัตนา สุรีย�
62053018527 นางสาวเกวลี ผาโท
62053018528 นางสาวพิณทอง สุภาสังข�
62053018529 นางสาวกิตติญา พันธุ�เทียน
62053018530 นายกนกพงษ� ละมัย
62053018531 นางสาวกาญจนา ปลายแก�น
62053018532 นางสาวพัชรพร วิจิตร�
62053018533 นายปLยาภิศักด์ิ เจียรสุคนธ�
62053018534 นายพิรชัช ย�วนยินรักษ�
62053018535 นางสาวเนตรนภิส สรงแก�ว
62053018536 นางสาวรัชดา บุตรงาม
62053018537 นายไชยวิวัฒน� สุฤทธ์ิ
62053018538 นางสาวโชติรส ภาคภูมิ
62053018539 นางสมปอง ศรีกุลวงศ�
62053018540 นางสาวณัฐณิชา นาวาน�อย
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62053018541 นางสาวธัญณิชา คํามอญ
62053018542 ร.ต.ท.นราธิป นะยะเนตร
62053018543 นายเกียรติพงศ� ม่ันคง
62053018544 นางสาวชฎาภรณ� เหมเกียรติกุล
62053018545 นางสาวสุภัทรา ตัณฑุลานนท�
62053018546 นางสาวเกษสุดา ขาวแดง
62053018547 นางสาวอรวรรณ อุนะพันธ�
62053018548 นางสาวธนิฏฐา สังข�ทอง
62053018549 นางสาววชิรญาณ� ผกามาศ
62053018550 นายณัฐวุฒิ เย็นสายสุข
62053018551 นางสาวพัชรินทร� ป8ญญาสูง
62053018552 นางสาวดวงกมล มีสีสุข
62053018553 นายชัพวิชญ� นันทานนท�
62053018554 นางสาวนพรัตน� คําโสมศรี
62053018555 นายภากร ขันเป�ง
62053018556 นางสาวศกุนตลา ป8ญญาโชติ
62053018557 นางสาวญาดา โภคาสงเคราะห�
62053018558 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณพาชี
62053018559 นางสาวสุทาทิพย� พุทธาพร
62053018560 นางสาวช�อผกาน� ชื่นชม
62053018561 นางวรินทิรา ป8นกอ
62053018562 นางสาวฐานิดา ทรงสุข
62053018563 นางสาวสุพรรษา ศรีนวล
62053018564 นายสุริโย พสุธา
62053018565 นายฐิติพงศ� อิงพงษ�พันธ�
62053018566 นางสาวภัทรวดี ฉิมพาลี
62053018567 นางสาวเบญจวรรณ คําจันทร�
62053018568 นายภาณุเดช ทองยัง
62053018569 นางสาวนันท�นภัส สมบูรณ�
62053018570 นางสาวเกศดา มาตขาว
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62053018571 นางสาวกมลทิพย� นุ�มกลาง
62053018572 นางสาวปาริกา สร�อยเพชร
62053018573 นางสาวปรางทิพย� ปุรินทราภิบาล
62053018574 นางสาววาสนา จันตาอุด
62053018575 นางสาวอนันตา จันทร�แก�ว
62053018576 นายณัฐตินนท� จันเมธากุลวัฒน�
62053018577 นางสาวกมลวรรณ ทวีสัตย�
62053018578 นางสาวธนพร กระแจะจันทร�
62053018579 นายศุภกร นาคดี
62053018580 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเศษ
62053018581 นางสาวพัฒสร ถองกระโทก
62053018582 นางสาวณิชภัทรา สืบชมภู
62053018583 นางสาวจิตติมา ทุ�ยแป
62053018584 นายชูชาติ เชื้อโชติ
62053018585 นายจิรทิปต� ประทุมทอง
62053018586 นางสาวชนิดา ทนุสินธุ�
62053018587 นางสาวจณิสตา นาโสก
62053018588 นางสาวสัญหณัฐชญา จําบุญมา
62053018589 นางสาวเกล็ดแก�ว อุบลหอม
62053018590 นายสิทธิพงษ� ธัญญาวัฒนา
62053018591 นางสาวขวัญภรณ� แพ�งแสง
62053018592 นายเสฎฐวุฒิ อมรชีวิน
62053018593 นายสิทธิโชค เงินท�วม
62053018594 นางสาวจุฑามาศ ชมนิสัย
62053018595 นางสาวนีรวรรณ จุฬาทิพย�
62053018596 นางสาววรางคณา แว�วสอน
62053018597 นายนิติพัฒน� เชาว�นาวิน
62053018598 นางสาวชมนาด คนอยู�
62053018599 นางสาวญาณิศา นิรัตน�
62053018600 นางสาวลลิตา น�อยจันทร�
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62053018601 นางสาวพัชรี ภุมรินทร�
62053018602 นายภูมิภัชร ผงทอง
62053018603 นางสาวยุพารัตน� ธรรมมา
62053018604 นายสิรภพ ชูประเสริฐ
62053018605 นายณัฐวัชร นิยมยาตรา
62053018606 นางสาววีรวัลย� ชมดี
62053018607 นายณัฐพงศ� ลิบลับ
62053018608 นายตรีเทพ มะลิทอง
62053018609 นายสราวุฒิ สังข�ภักดี
62053018610 นางสาวอัจฉรา นามบุญศรี
62053018611 นางสาวสุรีย� อ�อนจันทร�
62053018612 นายพันธกานต� บุญประเสริฐ
62053018613 นายกญิศโกศัลย� เกตุวัตถา
62053018614 นางสาววรัญญา อุ�นโสดา
62053018615 นางสาวกาญจนา กันยานุช
62053018616 นายธนโชติ ประทุมโพธ์ิ
62053018617 นางสาวจันทิตา กรวยทรัพย�
62053018618 นางสาวอรุณรัตน� งอกไม�
62053018619 นางสาวญาดา พ�วงคง
62053018620 นางสาวพรพิมล สารสุข
62053018621 นายสุเทพ ประมวล
62053018622 นางสาวบุญญวรรณ ทองห�อ
62053018623 นางสาววาริณี มีศรี
62053018624 นางสาวจุฑารัตน� ต้ังศรีวงศ�
62053018625 นางปานเลขา เจนการ
62053018626 จ.ส.อ.เฉลิมศักด์ิ อ�วนเส�ง
62053018627 นางสาวเสาวลักษณ� แซ�ว�อง
62053018628 นางสาวสุทธินี กิมศรี
62053018629 นางสาวอุบลวรรณ สุดเกษ
62053018630 นางสาวสุวิมล นามบุรี
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62053018631 นางสาวสันต�สินี รติมาชัยกุล
62053018632 นายศรณรงค� คงศิลา
62053018633 นางสาวจุฑาวรรณ ดวงจํา
62053018634 นายวุฒิศักด์ิ แก�วสวัสด์ิ
62053018635 นางสาวรัตตพร รองเดช
62053018636 นายศุภวิชญ� โยธิฏฐาภรณ�
62053018637 นายชาญวิทย� ขนุนเงิน
62053018638 นางสาวชนากานต� ทองโสภา
62053018639 นายอดิเรก พูลมี
62053018640 นางสาวศิริวรรณ โคจรานนท�
62053018641 นายเอกสิทธ์ิ โสกัณทัต
62053018642 นางสาวนิศากรณ� โพธ์ิเจริญ
62053018643 นางสาวสุดารัตน� เรืองประเภท
62053018644 นางสาวณัฐริกา วรรณบุตร
62053018645 นางสาวจารุวรรณ สิงคะนอง
62053018646 นางสาวปนัดดา ทองเปลว
62053018647 นางสาวมุกขรินทร� สุวรรณ
62053018648 นายการัณย� ทองพรรณ
62053018649 นางสาวพนิดา คําคง
62053018650 นางสาวเพ็ญพิชชา วังแก�ว
62053018651 นางสาวเสาวลักษณ� ทองตัน
62053018652 นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต
62053018653 นางสาวกุมาริกา เมนะคงคา
62053018654 นายณัฐวุฒิ มีแจ�
62053018655 นางสาวภัทรมน ชูกิจขวัญทวี
62053018656 นางสาวอันดามัน พีรานนท�
62053018657 นางสาวศศินิภา ซ้ิมศิริ
62053018658 นางสาวพรนภา สาลี
62053018659 นางสาวกวินธิดา พรายอินทร�
62053018660 นางสาวพรยมล ธรรมนิทา
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62053018661 นางสาวศิริลักษณ� เรืองชาญ
62053018662 นางสาวภภัสสร ศรีภักดี
62053018663 นายวรากร ไชยเสนา
62053018664 นางสาวสุพัทยา ปาผล
62053018665 นายสัจวัจน� ชาวง้ิว
62053018666 นางสาวจันทร�แก�ว แสงสุรินทร�
62053018667 นางสาวขวัญฤทัย อรรถวิล
62053018668 นางสาวพัชรีย� กลําภักด์ิ
62053018669 นางสาวณัฐธิดา ชัยศิริ
62053018670 นายพีระพล เทศเอม
62053018671 นางสาวเยาวพร ชัยเจริญกุล
62053018672 นางสาวนินูรอาซีซา ปาเกแม
62053018673 นายกิตติศักด์ิ มาลา
62053018674 นางสาวลลิตา ศรีประเสริฐ
62053018675 นางสาวสุภาวดี คําสุข
62053018676 นางสาวฐรัชญา สุขรัตน�
62053018677 นางสาวภัทรภร สุขกระจ�าง
62053018678 นายสุทัศน� ลือทุกสิ้น
62053018679 นางสาววฤณพร สุขสง�า
62053018680 ว�าที่ร�อยตรีประสงค� ชูเชื้อ
62053018681 นางธัญลักษณ� ใจฮึก
62053018682 นางสาวนิรมล นิตะโคตร
62053018683 นางสาวสุพิชชา ตรีเนตร
62053018684 นางสาวมณธิรา เงางาม
62053018685 นางสาวนิภารัตน� ม�วนเงิน
62053018686 นางสาวทรรศนีย� น้ําทิพย�
62053018687 นางสาวศุทธินี พรมสังข�
62053018688 นางสาวพนิจนันท� พยัคโฆ
62053018689 นางสาวพิไลลักษณ� ดวงจันทร�โคตร
62053018690 นางสาวอาภาพร ภูมิไสล
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62053018691 นางสาวปริศนา ภูจอมนิล
62053018692 นางสาวปวีณา สังสีโว
62053018693 นางสาวเกษร อรรถเมธี
62053018694 นางสาวชนากานต� พูลผล
62053018695 นางสาวสุทัตตา ศิริไทย
62053018696 นางสาวรัตนาภรณ� บุญแดง
62053018697 นายอนุรักษ� กาวงษ�
62053018698 นายชาญชัย วงศ�อินทร�อยู�
62053018699 นางสาวพิจิตรา ศรีชนะ
62053018700 นายพีระศักด์ิ บัวระโส
62053018701 นายวิกรานต� อุไรรัตน�
62053018702 นายภาสย� จันทราภานนท�
62053018703 นางสาวชุติมา ยุติธรรม
62053018704 นางสาวสุธาสินี มณีวรรณ
62053018705 นางสาวกานดา พ�นภัย
62053018706 นางสาวสุจิตรา คงสวัสด์ิ
62053018707 นางสาวพัชรา จําปาแดง
62053018708 นายวิชญะ สิทธิรักษ�
62053018709 นางสาวบุศบา รักวิไลแดนป^า
62053018710 นายเกียรติศักด์ิ เทียมแก�ว
62053018711 นายพรพล เชาวลิต
62053018712 นางสาวศุลีพร เทศอินทร�
62053018713 นางสาวนิษฐา ปลื้มภักตร�
62053018714 นายนรพนธ� สวัสด์ิกิตติพงศ�
62053018715 นางสาววิภาวี ลายผ�องแผ�ว
62053018716 นางสาวกนกพร ทองสุก
62053018717 นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ�
62053018718 นางสาวนันท�ธิรา บานแย�ม
62053018719 นางสาวชนิษฐา โกมลวรรธนะ
62053018720 นางสาวเกษราภรณ� ไชยโย
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62053018721 นายฐิติกรณ� มลทิน
62053018722 นายมนูญ บุญศร
62053018723 นางสาวพัทธนันท� อํานวยพงษ�
62053018724 นายสุวัฒน� เปXZยมพงษ�สานต�
62053018725 นางสาวณัฐธยาน� ทองอ�อนธัญนิจ
62053018726 นางสาวธีราภรณ� เชื้อเสือ
62053018727 นายณัฐพล บุญเทือง
62053018728 นายชโนทัย บัวคํา
62053018729 นางสาวธนาภรณ� กันบัวลา
62053018730 นายธราพงษ� ถนอมศักด์ิ
62053018731 นางสาวสุชาดา บัวพันธ�
62053018732 นายจเร จีนคง
62053018733 นางสาวภัทราพร ฉายอรุณ
62053018734 นายรณฤทธ์ิ เจาจาฤก
62053018735 นางสาวชินิกุล อัครอุดมชัย
62053018736 นายฐาปกรณ� เปรื่องอักษร
62053018737 นางสาวนิภาพร ลือภะ
62053018738 นางสาวพรนิภา ทองคํา
62053018739 นางสาวสุภาวดี สุระขัน
62053018740 นางสาวพัฒน�นรี แก�วศรี
62053018741 นางสาวณัฏฐิณี นาดี
62053018742 นางอารีรัตน� เมฆแก�ว
62053018743 นางสาวภทรมน เฉลิมชัยพิพัฒน�
62053018744 นางพรรณธิภา ชุมภูเทพ
62053018745 นายนันทวัตน� ศรีรัตนมาศ
62053018746 นางสาวศรินทิพย� พันธ�พิจิตร
62053018747 นางสาวสุภาภรณ� สิทธินุสรณ�
62053018748 นายวรากร หาทรัพย�
62053018749 นางสาวศศิธร สีสอน
62053018750 นางสาวสุดาวรรณ ปราบป8ญจะ
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62053018751 นางสาวสุนีย� สําเภา
62053018752 นางสาวกัลยาณี คะคุมุ
62053018753 นางสาวณัฐกานต� ตราชู
62053018754 นางสาวกมลรัตน� สมบูรณ�นาวิน
62053018755 นางสาวจินดารัตน� จิตธรรมา
62053018756 นางสาวศศิธร มะโน
62053018757 นางสาวฟาติมา งะสมัน
62053018758 นางสาวชนัฐกานต� จิตหม่ัน
62053018759 นางสาววนารี ดีเฉลา
62053018760 นายณัฐวัชต� เต็กมงคล
62053018761 นางสาวฟาซียะ กามินิ
62053018762 นายกนต�ธรณ� พลสวัสด์ิ
62053018763 นางสาวสุมาลี บุตรแก�ว
62053018764 นางสาวอิษยา พรมชาติ
62053018765 นางสาวศิริญญา แย�มบุญมาก
62053018766 นางสาวกชพร สาศิริ
62053018767 นางณัฐชยา เพ็ชรฉกรรจ�
62053018768 นางสาวสุภัทรา พิลึก
62053018769 นางสาวอรอุมา พรหมน�อย
62053018770 นางสาววิมลรัตน� ขวัญเรือง
62053018771 นางสาวสมพร สุทธิสมโสม
62053018772 นายธีระพล สินประเสริฐ
62053018773 นายสิรภพ ยุวะสุต
62053018774 นางสาวนุสรา มรรยาท
62053018775 นายนิธิพัฒน� มีลักษณ�
62053018776 นางสาวปาริตา ป8สสาพันธ�
62053018777 นางสาววิมลพรรณ ก�อนธิงาม
62053018778 นายจิรายุทธ� ใจใส
62053018779 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ตา
62053018780 นางสาวกนกวรรณ แสงกระจ�าง
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62053018781 นายวันชัย คะนะมะ
62053018782 นางสาวรัตนาภรณ� ธนบํารุงกุล
62053018783 นายปLยะวัฒน� ชัยกุล
62053018784 นางสาวกนกพร คําภิรา
62053018785 นางสาวพลอยนิศา ศิริรัตน�
62053018786 นางสาวปLยะนาถ คําปนแก�ว
62053018787 ว�าที่ ร.ต.ฐิติรัตน� งามบัว
62053018788 นายพงศกร ลิ้มภักดี
62053018789 นายธนกาญจน� ปานทอง
62053018790 นายวัชรากร ชํานาญชล
62053018791 นางสาวจินตนา จันทร�ทอง
62053018792 นายคณิต บุญกฤษ�
62053018793 นายนพดล พุ�มลา
62053018794 นางสาวเจนจิรา เล�งเวหาสถิตย�
62053018795 นางสาวอริศรา แสนตําแย
62053018796 นายเศกสิทธ์ิ แพงไพรี
62053018797 นายพีรชา เพ็ชรสกุล
62053018798 นางรัฐกร ภู�ทอง
62053018799 นางสาวนันท�นภัส ชิณวงศ�
62053018800 นางสาวปาณิศา ฤทธิรงค�
62053018801 นายสุรชัย ศิริสวัสด์ิ
62053018802 นางสาวลดารัตน� บุตรวงษ�
62053018803 นางสาวยุพิน พรสุข
62053018804 นางสาววินัฎชดา คลองสุชล
62053018805 นางสาวชนาพร แสงอรุณ
62053018806 นางสาวณัฐฑริกา เจริญวงศ�
62053018807 นางสาวชนัญชิดา พ่ึงเจียม
62053018808 นางสาวเจนจิรา นาปุก
62053018809 นางสาวจินตนา แซ�อึ้ง
62053018810 นางสาวสัณห�สินี สมบูรณ�ธาดารักษ�
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62053018811 นางสาวพัชริดาวรรณ ณรงค�กูล
62053018812 นางสาวกมลชนก อุดมพรปรีชา
62053018813 นางสาวนฤมล อริยะรุ�งวัฒนา
62053018814 นางสาวแพรพลอย สงวนพันธุ�
62053018815 นางสาวอัมภิกา บางโป^ง
62053018816 นางสาวน้ําทิพย� อินทพงษ�
62053018817 นายณัฐพร ชิตเชิด
62053018818 นางสาวป8ณฌิตา สายสุข
62053018819 นางสาวพัชริดา สถาพรเจริญย่ิง
62053018820 นายชนพัฒน� สุนทรกิจจาภรณ�
62053018821 นางสาวจิราพร ภุชงค�ประเวศ
62053018822 นายอภิชิตชัย ไชยฉลาด
62053018823 นางสาวสิริพร แสงคง
62053018824 นางสาวจุฑาภรณ� สิริยะธนกุล
62053018825 นางสาวปลื้มกมล เวชกรรม
62053018826 นายจตุรงค� ท�านัดธี
62053018827 นางสาวป8ญจรี เชื้อสุข
62053018828 นางสาวภัสราวรรณ พิณสา
62053018829 นางสาวสุภนิช สว�างศรี
62053018830 นางสาวนภัสสร เจริญขันธ�
62053018831 นางสาวภัทราพร เข็มทอง
62053018832 นางสาวฟQาศรีศุกร� เพชรช�วย
62053018833 นางสาวปLยวรรณ ศรีเรือง
62053018834 นางสาววรลักษณ� คํารัตน�
62053018835 นางกนกพร อิสมาแอล
62053018836 นางสาววารี สีตะระโส
62053018837 นางสาวเบญจรัตน� เลิศมงคลรัตน�
62053018838 นายนันทวุฒิ อาจจิต
62053018839 นางสาวชยพัทธ� นาคกุลบุตร
62053018840 สิบตรีถิรวัฒน� ธรรมชัย
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62053018841 นางสาวสุดารัตน� ทองสว�าง
62053018842 นางสาวสิตมณี โหมดพันธุ�
62053018843 นายจักรพงค� ยานะ
62053018844 นางสาวพรพรรณ ทองธรรมชาติ
62053018845 นางสาวกฤษณี ชื่นกมลรัตน�
62053018846 นางสาวอมรรัตน� สุวรรณโชติ
62053018847 นางสาวจิรภัทร� สงด�วง
62053018848 นายปวิช เมธศุภสิน
62053018849 นางสาวพิมพ�วิภา เนื่องจํานงค�
62053018850 นางสาวสุพรรณษา จึงเจริญรัตน�
62053018851 นางสาวธันย�ชนก อรัญนารถ
62053018852 นางสาวชนิภรณ� บุญธรรม
62053018853 นายทศพร นิธินันทน�
62053018854 นายวัชรพงษ� เสมอภาค
62053018855 นางสาวกนกวรรณ ดัดวัตร�
62053018856 นายเนติพงษ� เจริญดง
62053018857 นางสาวมัณฑนา จินาพันธ�
62053018858 นางกมลรัตน� สุวรรณหาญ
62053018859 นายสุทธี ศาลาแสวง
62053018860 นางสาวภัทรียา วิกสุวรรณ
62053018861 นางสาวศิริวรรณ วีระคํา
62053018862 นางสาวมารีนี กอและ
62053018863 นายวัลลภ ฉิมสกุล
62053018864 นางสาวโสภิดา คําเลิศ
62053018865 นางสาวศุภิสรา ลือประเสริฐ
62053018866 นายโกศล โตไร�
62053018867 นางสาววิมลสิริ แย�มกลิ่น
62053018868 นางสาวชฏาพร หลักเพชร
62053018869 นางสาวปาวีณา กุณี
62053018870 นางสาวธันยชนก บู�สาลี
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62053018871 นายโนรูดิง เจะเตะ
62053018872 นางสาวรุ�งไพลิน สุขุมาลพงษ�
62053018873 นางสาวพาฝ8น นันทะวงศ�
62053018874 นางสาวทิพย�ทวัล ตนภู
62053018875 นายอภิวัฒน� ทุมตะคุ
62053018876 นายดุลปาธัษฐ� รูปธรรม
62053018877 นายทูนลักษณ� นุ�นไฝ
62053018878 นางสาววีรญา สมการ
62053018879 นางสาวสุดารัตน� ไชยวงค�
62053018880 นางสาวอัจฉราพร ภักดีสาร
62053018881 นายวีรชัย ใจเย็น
62053018882 นางสาวปLยะดา ผาสุข
62053018883 นางสาวจุฬารัตน� พรหมศิริ
62053018884 นายธนภูมิ งามเลิศ
62053018885 นางสาวปวีณา ฟองงาม
62053018886 นางสาวชนันต�ธรญ� เกตุสุริยง
62053018887 นายณัฐกร นามหนวด
62053018888 นางสาววาสนา บัวเผื่อน
62053018889 นายณภัทร ปLยชลกุล
62053018890 นางสาวชนิศวรา ขันติวีรวัฒน�
62053018891 นายชนาสิษฏ� พิสิษฐ�วรากุล
62053018892 นางสาวสุมาลี คงชาติ
62053018893 นางสาวฐานิต ชูกลิ่น
62053018894 นางสาวภัทท�ษร ดรรชนีเพชร
62053018895 นางสาวสุนันทา เครือกองมาศ
62053018896 นางสาวมนัสนันท� ผาสุข
62053018897 นางสาวพินิตนันท� ไพศาล
62053018898 นางสาวฝนทิพย� สีสรรค�
62053018899 นางสาวเบญจพร จันทร�ไทย
62053018900 นางสาวสมิตานันท� ยุติพันธ�
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62053018901 นายเอกชัย สรรพนิรันดร�
62053018902 นางสาวณฐมล แกมนิล
62053018903 นางสาวนิตยา ปLยมาภรณ�
62053018904 นางสาวนริศรา จันทดี
62053018905 นางสาวนิชาภา อาจหาญ
62053018906 นางสาวเนวิกา พันธุรัตน�
62053018907 นางสาวนฤนาถ ไชยแพทย�
62053018908 นางสาวสุภาพร ใบละมุด
62053018909 นางสาวมาริสา เฟYZองฟู
62053018910 นางสาววาทิณี แข็งการเขตร
62053018911 นางสาวกิตติยา บัวคลี่
62053018912 นายพัชรเดช ปุ^นมีกิจ
62053018913 นางสาวดุษฎี รุ�งเรือง
62053018914 นางสาวชุลีพร พุ�มมะลิ
62053018915 นางสาวปLยะธิดา บรรพกิจ
62053018916 นางสาวเอมิการ� ศรีธาตุ
62053018917 นายทวีศักด์ิ เผือกลาดพร�าว
62053018918 นางสาวชฎาพร หัตถกอง
62053018919 นางสาวศรัญญา อุคํา
62053018920 นางสาวพัทยา คชเดช
62053018921 นางสาวรัตติยา สุดใจ
62053018922 นางสาวอัจฉรา โลหะการก
62053018923 นางสาวกรณ�กมล สายกาล
62053018924 นางสาวกิติยา พูลทวี
62053018925 นางสาวลัดดา เป]กทอง
62053018926 นางสาวฐิติมา นักการรอง
62053018927 นายวรากร แหลมน�อย
62053018928 นางสาวพิมพ�ชนก แก�ววังชัย
62053018929 นายชัยฐกรณ� นพรัตน�ฐิติกร
62053018930 นายพิทยา โพธ์ิศรี
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62053018931 นางสาวปารตี สุวรรณดี
62053018932 นางวรรณวิษา นาควิเชียร
62053018933 นางสาวกมลวรรณ เงินเต็ม
62053018934 นายอภิสิทธ์ิ เดชศรี
62053018935 นางสาวปาริฉัตร นิรอรัมย�
62053018936 นางสาววัชราภรณ� ม่ันคงดี
62053018937 นายนริศ บัวคํา
62053018938 นางสาวรสสุคนธ� กลิ่นสุคนธ�
62053018939 นางสาวฉันทพิชญา ชูโรจน�
62053018940 นายประดิษฐ�พงษ� วงค�เพ็ง
62053018941 นางสาวจิตติญา ปรือปรัก
62053018942 นายพิทักษ�ธง เป�งมาวงค�
62053018943 นางสาวกัลย�สุดา สุธาพจน�
62053018944 นายอิสระชน กุลาเพลง
62053018945 นางสาวพัชรี แหวนเพชร
62053018946 นางสาวจิราพรรณ สายทอง
62053018947 นางสาวปราณปริยา จันทดาวัลย�
62053018948 นายภาคภูมิ บุตรน้ําเพ็ชร
62053018949 นายสําเริง ใหญ�กล�า
62053018950 นายกรวิทย� ตีรณัตถพงศ�
62053018951 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัตญา เกตุแก�ว
62053018952 นางสาววัลค�วดี โชติรัตนชัย
62053018953 นางสาวไอรดา จุลเกตุ
62053018954 นายพลกฤต พรหมสิริ
62053018955 นางสาววิภาวรรณ แตงทอง
62053018956 นางสาวชณิชา หิรัญเพ่ิม
62053018957 นางสาวบูรณา มณีโชติ
62053018958 นายอุเทน สืบสังข�
62053018959 นางสาวชุติมา พรมวัน
62053018960 นางสาวอรอนงค� รักษา
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62053018961 นางสาวสินีนาฏ คําตรง
62053018962 นางสาวอรุณรัตน� แถลงธรรม
62053018963 นางสาวธิดารัตน� เลิศยะโส
62053018964 นางสาวณัฐนิชา นันติ
62053018965 นางสาววิไลรัตน� เมฆแสน
62053018966 นางสาวรัชนิฐา ผาสุกะ
62053018967 นางสาววิภาวดี ใจยนต�
62053018968 นางสาววนิดา วงษ�นอก
62053018969 นางสาวบงกชกร กะรันตานนท�
62053018970 นางสาวกัลย�กมล วังแก�ว
62053018971 นางสาวสุดาทิพย� จอมศักด์ิ
62053018972 นางสาวดารินทร� สืบโม�
62053018973 นางสาวนิตยา ขําขัน
62053018974 นายชัชวาลย� คําแก�ว
62053018975 นายศรายุธ เสาร�แก�ว
62053018976 นางชนิดา ไชยนุวัติ
62053018977 นางหริกานต� บุญเกิด
62053018978 นายวิวรรธน� โชติกุล
62053018979 นางสาวภูริฉัตร จันดี
62053018980 นางสาวรุ�งรัตน� บุญเถ่ือน
62053018981 นางสาวมณฑกานต� แดงใหม�
62053018982 นางสาวธิดาภรณ� เหลือสาคร
62053018983 นางศุภรัตติยา กวนบ�านสุ�ย
62053018984 นางสาวเนตรชนก สุธรรม
62053018985 นางสาวจารุวรรณ แก�วมี
62053018986 นางสาวน้ําผึ้ง ลานขุนทด
62053018987 นางอุษา นิ่มปราง
62053018988 นางสาวพัชรา หนูตะพงศ�
62053018989 นางสาวกนกพร สุวรรณชาติ
62053018990 นางสาวจิตราพร ผึ้งต�น
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62053018991 นายจักรพรรดิ ป8ญญายอดรัตน�
62053018992 นางสาวอมรรัตน� ทําทัน
62053018993 นายกานต� จันทรารักษ�
62053018994 นางสาวชฎาพร จันทร�สวย
62053018995 นางสาวเพ็ญแข วงศ�ภักดี
62053018996 นางสาวนงลักษณ� ชูโส
62053018997 ว�าที่ ร.ต.หญิงปรียาภรณ� พงษ�สุริยะ
62053018998 นางสาวปรียานันท� สระศรีโพธ์ิ
62053018999 นางสาวปวีร�ลดา ปทุมวัน
62053019000 นางสาวจุรีรัตน� กําลังเลิศ
62053019001 นางสาวประภาวรรณ กุสุโมทย�
62053019002 นายกิตติ คําเหลา
62053019003 นางสาวพัชราภรณ� คิดรักกุล
62053019004 นางสาวกมลวรรณ ทดอุบล
62053019005 นางสมพร เขียวผ�อง
62053019006 นางสาวสุจิรา รัตนพัทธยากร
62053019007 นางสาวอาริยา ธรรมรักษ�
62053019008 นางสาวสุวิชา เยาว�ดี
62053019009 นางจุฑาพร ธรมธัช
62053019010 นายชนแดน สุดตะนา
62053019011 นางสาวธนัชชา สังข�ดวงยางค�
62053019012 นางสาวไยตา ยูโซะ
62053019013 นางสาวสันธิลา ส�วยกิติ
62053019014 นางสาวปาญนาถ สารสิทธ์ิ
62053019015 นายธวัชชัย ตรีโชติ
62053019016 นายรุ�งโรจน� ถิรพรวิทูร
62053019017 นางสาวน้ําทิพย� พงษ�เพา
62053019018 นางสาวมัชฌญาต์ิ หวลถนอม
62053019019 นางสาวบุญธิดา อยู�ชา
62053019020 นางสาวอุภัยพร สมบัติบูรณ�
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62053019021 นางสาวชุติกาญจน� ผลิตนนท�เกียรติ
62053019022 นายสรวิชญ� รัตกิจนากร
62053019023 นางสาวพันธิตา รัตนสิงห�
62053019024 นางสาวคันธรส คุณสงฆ�
62053019025 นายอนุศักด์ิ วัฒนะ
62053019026 นางสาวสุผกามาส บุญยะโคป
62053019027 นางสาวศิรายุ ปากสมุทร
62053019028 นางสาวกัลยา ไชยวิเชียร
62053019029 นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย�
62053019030 ว�าทีร�อยตรีหญิงมัชรียะ ยูโซGะ
62053019031 นางสาวกชกร บุษปธํารง
62053019032 นางสาววิภาพร ทองเหลือ
62053019033 นางสาวฑิตยา เหลือบจําเริญ
62053019034 นายศุภกร นิสัยม่ัน
62053019035 นางสาวนันทิตา โนชาติ
62053019036 นางรัตนาภรณ� จีนประชา
62053019037 นางสาวอภิญญา อยู�สบาย
62053019038 นางสาวพิมลวรรณ แก�วกุล
62053019039 นางสาวทิพวรรณ อนุกูล
62053019040 นางสาวปานวาด นุ�นนาแซง
62053019041 นางสาวเจนจิรา ธิเสนา
62053019042 นายสุวิชา เย็นเจริญ
62053019043 นางสาวเจนจิรา เชียงแสน
62053019044 นางสาวสุดารัตน� ดํารงค�
62053019045 นางสาวณัฐวดี ขุนเจ[ง
62053019046 นายทรงสวัสด์ิ ศรีเมือง
62053019047 นางสาวกรรณิการ� ภาคการ
62053019048 นางสาวชลลดา พิสกุล
62053019049 นายนวดล วัฒนศิริ
62053019050 นางสาวรอยฮาน หนGะหวัง
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62053019051 นางสาวสุทธิดา พุทธรัตน�
62053019052 นายปรีชา บุญชมภู
62053019053 นางสาวณิชกานต� เพ่ิมฤาชัย
62053019054 นายวีระพงษ� การินทร�ตา
62053019055 นางสาวกฤติกา กันทใจ
62053019056 นางสาวจารุวรรณ เครือเต
62053019057 นายวินัย ดวงมณี
62053019058 นายปณชัย ศรีเกตุ
62053019059 นางสาวมัณฑกา นนทธิ
62053019060 นางสาววริษา ธรรมรงรักษ�
62053019061 นางสาวศรีวรรณ เลิศลัคนา
62053019062 นางสาวหนึ่งฤทัย แช�มประดิษฐ
62053019063 นางสาวพิชญาภัค สีสัน
62053019064 นางสาวอรชร ทิมทอง
62053019065 นายณัฐวุฒิ ไพรศรี
62053019066 นายคมเดช คําศรี
62053019067 นางสาวตุลยดา สุวรรณเขต
62053019068 นางสาวกมลทิพย� โตทับ
62053019069 นายจิรวัฒน� สมงาม
62053019070 นางสาวกนกพร ทองพิจิตร
62053019071 นายศุภชาติ คล�องเชิงสาร
62053019072 นายวริศ จันทร�สวี
62053019073 นางสาวอรณิช เกิดสวัสด์ิ
62053019074 นางสาวปLยะธิดา มหาวงศ�
62053019075 นางสาวภัทรพร เกิดทอง
62053019076 นางสาวยุวดี สุกแสง
62053019077 นางสาวชลธิชา ประเสริฐ
62053019078 นางสาวอุษาระวี เสริมนรา
62053019079 นายอับดุลมูอีน การียา
62053019080 นางสาวอรทัย สุวรรณโน
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62053019081 นางสาวนัฏธวรรณ จันทร�เกตุ
62053019082 นางสาววิภาวรรณ เกิดศิริ
62053019083 นางสาววณิชญา สิทธิถาวร
62053019084 นางสาวณัฐิดา รัตนวิเชียรไชย
62053019085 นางสาวสุวภัทร บุญคง
62053019086 นางสาวฐิตาพร ภู�สกุล
62053019087 นายภคิน จันทวงศ�
62053019088 นางสาวกมลวรรณ ม่ิงแก�ว
62053019089 นางสาวจิตติมา ทวีสุข
62053019090 นางสาววิชุดา จําเรือง
62053019091 นางสาวศิริมา วิเศษแสง
62053019092 นายณัฐสัณฑ�ศักย� แก�วกระจาย
62053019093 นางสาวรพีภัทร ตะโกพร
62053019094 นางสาววิภา สพประสงค�
62053019095 นางสาวจิรัฐา วงษ�ภูธร
62053019096 นางสาวอักษร ฉายสุวรรณ
62053019097 นางสาวปวริศา จันทร�อุดม
62053019098 นายสมชาย สืบสาย
62053019099 นางสาวอวิกา อดิสรณกุล
62053019100 นางสาวพันทิวา บริบูรณ�
62053019101 นางสาวชาลินี สุดสังข�
62053019102 นายพงษ�พันธ� ชาลี
62053019103 นายแสงอนันชัย ยาสกุล
62053019104 นายเกียรติศักด์ิ ว�องสาริการ
62053019105 นายณัฐวุฒิ เมืองพิล
62053019106 นางสาวนัธมน สมสร�าง
62053019107 นายตุลาวุฒิ ผิวอ�อน
62053019108 นายอิสระ การะเกตุ
62053019109 นางจุฑามาศ เกษหงษ�
62053019110 นายธนบัตร เอวสุข
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62053019111 นางสาวสวยนะห� สะเตาะ
62053019112 นางสาวทิพวรรณ แสงสร�อย
62053019113 นางสาวจิราภรณ� อรนันท�
62053019114 นายสุคชา ขวัญเกลี้ยง
62053019115 นางสาวสาวิตรี ไวป8ญญา
62053019116 นายชัยฤทธ์ิ น้ําชุ�ม
62053019117 นางสาวศุภรัตน� นาคสังข�
62053019118 นางสาวจุฑามาศ จุ�ยเปลี่ยม
62053019119 นางสาวมาลี สุวรรณ
62053019120 นางสาวภาริณี ทับอ่ํา
62053019121 นางสาวพธูทิพย� ทรัพย�มีชัย
62053019122 นางสาวจุฑามาศ เรืองคํา
62053019123 นางสาวอุบลวรรณ� สรรพยานุวัฒน�
62053019124 นางสาวภวรัญชน� เวียงเกตุ
62053019125 นายสถาพร ตุ�มภักดี
62053019126 นายสัญชัย ขุนยศ
62053019127 นายภาณุวิชญ� แสงหม่ืน
62053019128 นางสาวทิพวรรณ สุดตา
62053019129 นายพงษ�เชษฐ สุยะ
62053019130 นายชยพร สังข�อยุทธ�
62053019131 นางสาวธันยาภรณ� ภานุคงประเสริฐ
62053019132 นางสาวสุกฤตา บุญนํา
62053019133 นายเกรียงไกร ชุ�มเสนา
62053019134 นายพิมาน แก�วพามา
62053019135 นายนฤเบศร จันทา
62053019136 นางสาวสุนิสา บุญสิน
62053019137 นางสาวศิริลักษณ� ไชยกิจ
62053019138 นางสาวมณฑา เอกบุตร
62053019139 นายปLยะพงศ� พระแก�วมณี
62053019140 นางสาวอรุณโรจน� รอรั้ง
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62053019141 นางสาวณิชาบูล เจริญแก�ว
62053019142 นางสาวประภัสสร เขียวขํา
62053019143 นายปาณัสม� มีบุญเอนก
62053019144 นางสาวดารุณี ถ่ินทวี
62053019145 นายธงธรรม ศิริธร
62053019146 นางสาวปพิชญา เสนสม
62053019147 นางสาวสวิชญา แช�มสาคร
62053019148 นางสาวนันทิตา บันตะบอน
62053019149 นางสาวชนนิกานต� อนุอันต�
62053019150 นางสาวอรวี มโนมัย
62053019151 นางสาวอรทัย พานนนท�
62053019152 นายสุทธิเกียรติ มีกลิ่นหอม
62053019153 นางสาวจุฑาทิพย� คีรีมาศทอง
62053019154 นางสาวพาขวัญ วรรณโกษิตย�
62053019155 นายเอกวรเดช ชลชลา
62053019156 นางสาวสุนารี เสริมรส
62053019157 นางสาวอลิษา ม�วงไหม
62053019158 นายวสุรัตน� ประชุมจิตร
62053019159 นางสาวเฌอร�พิชญ�ทัชชา ย่ีภิญโย
62053019160 นายทวีศักด์ิ คันศร
62053019161 นางสาวพัชรภรณ� ถาวรสิน
62053019162 นางสาวจิราพร อังคะหิรัญ
62053019163 นางสาวจรรยา ผักก�าเขียว
62053019164 นางสาวปทิตตา ขําทัพ
62053019165 นายอรรถวิท วงษา
62053019166 นางสาวพิมพ�พร วรรักชาติ
62053019167 นางสาวอาภาภรณ� ยุติธรรม
62053019168 นายเจษฏาภรณ� นันทบุตร
62053019169 นางสาวอรอุมา แจ�มไส
62053019170 นางสาววริศรา หนูเพ็ชร
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62053019171 นางสาวรัติยา อันทะโคตร
62053019172 นายไพศาล มากทอง
62053019173 นายเสกสิน สินประเสริฐ
62053019174 นายณัฐฑปกรณ� รัสมีพันธ�
62053019175 นางสาวศิริพร บุญสวัสด์ิ
62053019176 นางสาวเบญจวรรณ มูลศรี
62053019177 นายณัฐพล นนพิภักด์ิ
62053019178 นายอลงกรณ� รุจินันทิพัฒน�
62053019179 นางสาววรรณิศา คงอิน
62053019180 นางสาวธิดาศรี กาฬสิงห�
62053019181 นางสาวพรพรรณ พัฒนโสภณ
62053019182 นายเสฎฐวุฒิ สุวรรณ
62053019183 นางสาวปานตะวัน วิหกโต
62053019184 นายอําพล ลาโพธ์ิ
62053019185 นางสาววรรณนภา ระวังภัย
62053019186 นายณัฐพล แจ�งอักษร
62053019187 นางสาวกัลยรัตน� บุญเพ็ญ
62053019188 นางสาวณัฐธิดา ศรีเจริญ
62053019189 นางสาวกาญจนา ประกอบธรรม
62053019190 นางสาวอรอนงค� อินแบน
62053019191 นางสาวพรหมเรขา ชูสุวรรณ
62053019192 นางสาวกมลวรรณ อุดมสารี
62053019193 นายศตวรรษ ไรนุ�น
62053019194 นางสาวสุขิตา จุลเจือ
62053019195 นายชยานันท� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62053019196 นางสาวจริยา ขํารัมย�
62053019197 นางสาวศรสวรรค� สุวรรณภักดี
62053019198 นางสาวจริยาพร ภูดวงสอ
62053019199 นายวิทวัส แก�วปQอย
62053019200 นางสาวกรรณิการ� ต�นแก�ว
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62053019201 นางสาวชนาพรรณ สดภิบาล
62053019202 นางสาวนิศราภรณ� หาวิรส
62053019203 นางสาวกมลรัตน� แสงทอง
62053019204 นางสาวผกาวดี ฑีฆาวงค�
62053019205 นายเศรษฐ�ศุภมินทร� แห�งสมบูรณ�
62053019206 นางสาวนวพรรณ สีเหลือง
62053019207 นายมนตรี กลมเกลี้ยง
62053019208 นายรังสรรค� เฟYZองฟู
62053019209 นางสาววราภรณ� เมืองชัง
62053019210 นางสาวทิพย�สุธา บุญมาก
62053019211 นางสาวฐิติมา แวงไธสง
62053019212 นางสาวศศิกานต� คลายโศก
62053019213 นางสาวมุขกรินทร� รื่นเริง
62053019214 นางสาวลาวัลย� ชัยรินทร�
62053019215 นางสาวอรสา แน�นดี
62053019216 นางสาวขวัญสุดา คําเหล็ก
62053019217 นางสาวพิชามญชุ� กุตเสนา
62053019218 นางสาวณัฐติยา สุขกะ
62053019219 นายพันธวิศ เจริญผล
62053019220 นางสาวพนิดา กําแหงคุมพล
62053019221 นายธนธรณ� กรพรม
62053019222 นายเฉลิมพันธุ� ศักดา
62053019223 นายทัศไนย พูลสุมล
62053019224 นายสุขุม กัลยาณมิตร
62053019225 นางสาวกมลทิพย� อินทะนัย
62053019226 นายสุนทร สิทธิ
62053019227 นางสาวเอมมิกา พะคะม�า
62053019228 นายชัยวัฒน� แก�วหนองแสง
62053019229 นายอัครา วงค�อินทร�
62053019230 นางสาวสุภาพร จิตแจ�มใส
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62053019231 นางสาวรวิสรา ป8ญญาเอก
62053019232 นายเศรษฐสรร ไทยเจริญ
62053019233 นางสาวณัฐณิชชญา มูลศาสตร�สราธร
62053019234 นายรุจิภาส จาดสอน
62053019235 นางสาวศุภานัน พรหมลิ
62053019236 นายอรรถพล วัฒนวาณิชกุล
62053019237 นายธิตินันท� อารีย�
62053019238 นางสาวสุทธิดา เลขานุกิจ
62053019239 นายอาสาฬ ริมคีรี
62053019240 นางสาวกัญญา แซ�ก้ี
62053019241 นายบริพนธ� มีมาก
62053019242 นายณัฐสิทธ์ิ พรหมศิริ
62053019243 นางสาวกรพินธุ� สีกัน
62053019244 นางสาววราภรณ� แสงจันทร�อําไพ
62053019245 นางสาวนรินธร วิเศษบุรุษ
62053019246 นางสาววชรพร จันทร�ฉลอง
62053019247 นางสาววรรณภรณ� พุฒิพิรุฬห�วงศ�
62053019248 นางสาวสุดาจันทร� ย้ิมเย้ือน
62053019249 นางสาวจันจิรา นารีนุช
62053019250 นางสาวณัฐฐาพร ทองคํา
62053019251 นางสาวมนฤทัย ไตรศุภโชค
62053019252 นางสาวภาสินี เมธาภัทรธร
62053019253 นายอัฑฒ�วรัชญ� ถวิลไพร
62053019254 นางสาวแพรพลอย พงษ�ปราโมทย�
62053019255 นายวิศิษฏ� ลิ้มสธนะ
62053019256 นายวิรุฬห� ยุทธแสน
62053019257 นางสาวปLยนาฏ นพรัตน�
62053019258 นางสาวเจนจิรา จ�าทัน
62053019259 นางสาวธารทิพย� ทิง้ิวงาม
62053019260 นางสาวกริยา รู�ท�า
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62053019261 นางสาวชนกนันท� มากศิริ
62053019262 นายชัยวัฒน� บุญการณ�
62053019263 นางสาวสุกัญญา วิวัฒน�ยุวะถาวร
62053019264 นางสาวศศิธร คุณเงิน
62053019265 นางสาวสุนันทา ผาใต�
62053019266 นางสาวธีราภรณ� แสงบุตรดี
62053019267 นางสาวบรรณาพร คําสวัสด์ิ
62053019268 นางสาวรอยพิมพ� จามน�อยพรม
62053019269 นางสาวกรพรรณ กุศลวงษ�
62053019270 นางสาวกุสุมา ศรีแย�ม
62053019271 นางสาวรัตนาวลี ศรีประเสริฐ
62053019272 นางสาวปุญณิศา รัตนะปรีดา
62053019273 นางสาวอภิญญา ศรีฟQา
62053019274 นางสาวสุดารัตน� ศรีพิมล
62053019275 นางสาวศลิษา ศรีเส็ง
62053019276 นายวัชระ ชัยเลิศ
62053019277 นายพีรศักด์ิ สร�อยทอง
62053019278 นายณัฐพล เพชรนาค
62053019279 นายณัฐพล ทองระอา
62053019280 นางสาวเกศแก�ว ประสินเดิม
62053019281 นางสาวพรสุดา บวรกิจมณี
62053019282 นางมยุรี บํารุงวงษ�
62053019283 นางสาวพัชรพร สุวรรณเศรษฐ
62053019284 นางสาวประภัสสร ไชยคุณ
62053019285 นายเอกพัน สาชนะ
62053019286 นายชญานนท� ยังคํา
62053019287 นางสาวดรุณี อุดคําเที่ยง
62053019288 นางสาวพิชชาภรณ� ฟ8งเร็ว
62053019289 นางสาวพัชรี แพรงาม
62053019290 นางสาวนัดดา กลั่นบุศย�
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62053019291 นางสาวพิมพ�ประวี ตรีพลอักษร
62053019292 นางสาวนริตา คําอ�วน
62053019293 นางสาวมุกดา คณะโรจน�
62053019294 นางสาวก่ิงกาญจน� สาระทะ
62053019295 นายติธินนท� ผิวสูงเนิน
62053019296 นางสาวจิราภรณ� ทองดี
62053019297 นายยุทธการ จ่ันมณี
62053019298 นางสาวนภาพร ภูศรีฐาน
62053019299 นางสาววิลาสินี ศรีโกไสย
62053019300 นางสาวสุภาภรณ� วสุวิภา
62053019301 นางสาวนนทพร หนุนกุศล
62053019302 นางสาวสุวนันท� พันพฤกษ�
62053019303 นางสาวสุภาพันธ� คูหามุข
62053019304 นางสาวกาญจนา ยอดทน
62053019305 นายศรัณย�ภัทร ทัศวิล
62053019306 นายอนุสรณ� วงศ�กองแก�ว
62053019307 นายนพกร สายจันทร�
62053019308 นางสาวธณัฏฐา ประเสริฐศรี
62053019309 นางสาวฮาลีเมาะ มิง
62053019310 นายป8ญญา ม่ันคง
62053019311 นายภัทร ผดุงโยธี
62053019312 นางสาวนิภาพร สังข�เอียด
62053019313 นายอณัติชา จรรยารักษ�
62053019314 นางสาวทับทิม จําปาดี
62053019315 นางสาวจิราวรรณ มาตจรุง
62053019316 นายประทักษ� สินประเสริฐ
62053019317 นางสาวกานต�สิรี ภาคพาไชย
62053019318 นายภาณุพงศ� ลิ้มเจริญ
62053019319 นางสาวสุมินท�ตรา บํารุงศิลปT
62053019320 นางสาวอรทิดา วงษ�สกุลไทย
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62053019321 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญไทย
62053019322 นางสาวธัญชนก เชิดชม
62053019323 นางสาวจุฑารัตน� สายมาธิ
62053019324 นางสาวจิราพร คูสุขวัฒนา
62053019325 นายเทอดศักด์ิ บัวไสย
62053019326 นางสาวอรพรรณ กันยะมี
62053019327 นางสาวศุภิสรา ตรัยญาลักษณ�
62053019328 นางสาวกนกวลี โทเพชร
62053019329 นายอมรเทพ เหมวงศ�
62053019330 นายเหมรัศม์ิ ทัศนา
62053019331 นางสาวชไมพร จันหง�อม
62053019332 นายพงษ�ศักด์ิ สุดวิไล
62053019333  �ว�าที่ร�อยตรีพรศักด์ิ พรหมเสน
62053019334 นายสันติ เลขกระโทก
62053019335 นายกฤษตฌาพนธ� บํารุงญาติ
62053019336 นายปLยณัฐ จันทรมนตรี
62053019337 นางสาวณิชพร มีนุ�ย
62053019338 นายเทพพิทักษ� วังแปลง
62053019339 นางสาวชนัญชิดา รุ�งเรือง
62053019340 นางสาวลัคณา สุจริตปฏิภาณ
62053019341 นางสาวณัญชยา เอี่ยมนิรันดร�
62053019342 นางสาวนันทินี สกุลรัง
62053019343 นายอัครวัฒน� ฮะอุรา
62053019344 นายธนัตถ� สร�อยฟQา
62053019345 นายสุริยา น้ําหอม
62053019346 นางสาวณิชา บริรักษ�ศุภกร
62053019347 นางสาวหฤทัย โพธ์ิแก�ว
62053019348 นางสาวอัญชุลี คชถิตย�
62053019349 นายวีรพัฒน� ศิลาอาสน�
62053019350 นายเศรษฐกุล บุญยศักด์ิเสรี
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62053019351 นางสาวศิมาภรณ� พงศ�เลิศพัฒนะ
62053019352 นางสาวชุลีรัตน� มงคลบริบูรณ�
62053019353 นางสาวณัฐจิรพัส ชินาธิปธนาศิริ
62053019354 นางสาวเบญจวรรณ ฉัตรเงิน
62053019355 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปรียาพร เทศลาภ
62053019356 นางสาววาริธร ควรบุบผา
62053019357 นางสาวธิติรัตน� มีจ่ัน
62053019358 นางสาวนุชธิดา มาสงค�
62053019359 นางสาวสาธิตา ธนภูธินัตถ�
62053019360 นางสาวนิรชา ชงกุล
62053019361 นางสาวณัฐสิริ แดงด�วง
62053019362 นางสาวพัชรี บุญย่ิง
62053019363 นางสาวปวีณา ฮะวังจู
62053019364 นายไพศาล ภูเรียนลม
62053019365 นางสาวสุภาวะดี กอฝ8Vน
62053019366 นางสาวสุนิศา เรืองสุวรรณ�
62053019367 นางสาวกรรณิการ� โตภัทรกุล
62053019368 นางสาวศิรินยา บุญคําชู
62053019369 นายมนตรี เอมอุทัย
62053019370 นางสาวนันทนัช ศรีวิชัย
62053019371 นางกนกลดา แสงสุรีย�พรชัย
62053019372 นางสาวสิริพร นําพวก
62053019373 นางสาวพรรษชล สุวรรณ
62053019374 นายไพรัช อัมพร
62053019375 นายเอกพล ขุมทอง
62053019376 นายเฉลิมวุฒิ กองป8ญโญ
62053019377 นางสาวปรวีย� เรืองเดช
62053019378 นางสาวสุพรรษา เพียซุย
62053019379 นายณัฐวุธ เพชรฤทธ์ิ
62053019380 นางสาวมินทร�ลดา คงอยู�

หน�า 646 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053019381 นางสาวชุติกาญจน� ขันชะลี
62053019382 นางสาวศิรดา เรืองวัฒนา
62053019383 นางสาวปรัชญาภรณ� ดอกใหญ�
62053019384 นายวสุรัช ไชยมาก
62053019385 นางสาวพิมลพรรณ ภูสะอาด
62053019386 นางสาวเปรมฤดี วาจะเสน
62053019387 นางสาวประนอม คงทนชาติ
62053019388 นางสาวหทัยรัตน� เพ็งโคตร
62053019389 นายนิกร นวลเกิด
62053019390 นายศุภณัฐ ฆารสินธุ�
62053019391 นายจักรพงษ� วิญญรัตน�
62053019392 นายภรัญยู รัตนบุรี
62053019393 นายนวพล ขยันคิด
62053019394 นางสาวปLยพร แสนม่ัน
62053019395 นางสาวปรียานุช ภู�เพ็ชร
62053019396 นายสหรัฐ ทักษ�คีรี
62053019397 นางสาวทิพธัญญา มงคลคลี
62053019398 นางสาวสโรชา ใจขันธ�
62053019399 นางสาวอจิรวดี สําราญ
62053019400 นายธิปไตย อุดมสวัสด์ิ
62053019401 นางสาวปวีณา ธรรมอินทร�
62053019402 นางสาวณัฏฐนันท� มุขศรี
62053019403 นางสาวศุภลักษณ� บุญมาก
62053019404 นายธนภัทร รชฏเสถียรพงษ�
62053019405 นางสาวสมิตานัน มูลธานี
62053019406 นางสาววิสสุดา วรรณา
62053019407 นางสาวบังอร แม�นปYน
62053019408 นายชาญ ร�วมชาติ
62053019409 นางสาวนันทวรรณ คเชนทร�ภักดี
62053019410 นางสาวจินดารัตน� เพลิดพราว
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62053019411 นางสาวบุปผชาติ ศรีพงษ�ชัย
62053019412 นายณัฐวัตร ตุรงค�เรือง
62053019413 นายกิตติศักด์ิ บุญสูง
62053019414 นางสาวกาญจนา โคกผา
62053019415 นางสาวรัฐญานันท� ภูบัวนาค
62053019416 นางสาววิลาวัลย� แดงละอุ�น
62053019417 นางสาวภิญญาพัชญ� ปLติพรภูวเสถียร
62053019418 นางสาวสุดารัตน� ธิเสนา
62053019419 นายพชรพล มูลเดช
62053019420 นางสาวมนัณญา บุญโทน
62053019421 นางสาวอรปรีญา โพธ์ิโต
62053019422 นางสาวอาภรณ� สายเครือต๊ิบ
62053019423 นางสาวรัชนีกร แตงเม
62053019424 นายวิษณุ วนวงษ�
62053019425 นายทรงศักด์ิ ศิริเจริญธรรม
62053019426 นางสาวกรกนก สุขีบท
62053019427 นางสาวเจนจิรา พะนาศรัมย�
62053019428 นางสาวธัญวรรณ แสนประเสริฐ
62053019429 นางสาวณัฐฐา จินดาวณิช
62053019430 นายธนบดี เรืองสวัสด์ิ
62053019431 นางสาวกนกพร แทนบุญ
62053019432 นายเกรียงไกร สุพาพวง
62053019433 นางสาวอังคณา นิสสัยพันธ�
62053019434 นางสาวณัฐภรณ� พิมสาร
62053019435 นายจิรพัฒน� แสงทอง
62053019436 นางสาวกมลทิพย� โชคสุวรรณ
62053019437 นางสาวเบญจา อยู�ศรี
62053019438 นางสาวเกศินี ศรีสําราญ
62053019439 นางสาวภัทราภรณ� ทองจอก
62053019440 นางสาวรวิภา ศรีพรม
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62053019441 นางสาวกนกวรรณ จุมพล
62053019442 นางสาวปุญญิศา ทองศิริ
62053019443 นายอานันท� แก�วทอง
62053019444 นายสมหมาย รอดสวน
62053019445 นางสาวกรรณิการ� จันทา
62053019446 นางสาววรศุลี ไกยวงศ�
62053019447 นายประวิทย� คงดี
62053019448 นายสิทธิพงษ� ศรีสุข
62053019449 นางสาวฤทัย เงินพุ�ม
62053019450 นายภูวดล แซ�โอ
62053019451 นางสาวลีลาวดี เจ่ียงเพ็ชร�
62053019452 นางสาวดวงพร วิลัย
62053019453 นายธรรมรงค� ไพฑูรย�
62053019454 นางสาวนิภาพร เร�งพิมาย
62053019455 นางสาววิริยะดา ไม�ดัด
62053019456 นางสาวณัฐกานต� ประทุมสิทธ์ิ
62053019457 นายณัฐวุฒิ สระทองอินทร�
62053019458 ว�าที่ ร.ต.หญิงลลิตา แสงกันยะกิจ
62053019459 นางสาวบุญรักษา เอี่ยมละออ
62053019460 นางสาวกชกร มาน�อย
62053019461 นางสาวปนัสยา ไกรการ
62053019462 นางภัคจิรา ธงศรี
62053019463 นางสาวเพ็ญศิริ ระหา
62053019464 นางสาววันวิสา วงษ�สอาด
62053019465 นางสาวกมลชนก สําอาง
62053019466 นางสาวดุษฎี เกษมศรี
62053019467 นายชฎายุ สงวนพรรค
62053019468 นางสาวสิรินดา สวัสด์ิฤทธิรณ
62053019469 นางสาวปรียาภรณ� ก้ิมเส�ง
62053019470 นางสาวณัฎฐธิดา สาขาคํา
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62053019471 นางสาวผกามาศ ขาวมงคล
62053019472 นายวีรวัฒน� อ�อนมี
62053019473 นางสาวสุชานันท� เปลี่ยนสินไชย
62053019474 นางสาวญาณิศา ทองสุทธ์ิ
62053019475 นางสาวอรษา นุ�มนวล
62053019476 นางสาวสุพัชรา อารีรักษ�
62053019477 นายพีรพล ใจสะอาด
62053019478 นางสาววรางคณา สุทธิโภชน�
62053019479 นางสาวนุสรา ตองติรัมย�
62053019480 นายจตุพล รอดมา
62053019481 นางครองขวัญ หิงสันเทียะ
62053019482 นางสาวนุชลี หลงนาม
62053019483 นางสาวจันทิมา บุญมาก
62053019484 นางสาวสุชัญญา นิลกําแหง
62053019485 นางสาวพิมสวิยา นนท�สะเกษ
62053019486 นางสาวภัทชาวดี ปLลกะพันธ�
62053019487 นายศรัณย� เงินดี
62053019488 นายชาตรี อึ้งสมบัติดี
62053019489 นางสาวพรกนก ลักษณะงาม
62053019490 นายอมรเทพ อินพุ�ม
62053019491 นางสาวราตรี วังชัย
62053019492 นางสาวปาริฉัตร รสชุ�ม
62053019493 นางสาวอภิญญา ชุมทอง
62053019494 นางสาวนิธิพร วงษ�วาด
62053019495 นางสาวอรสิริ ภู�สุดแสวง
62053019496 นางสาวพิชญาภา ปลื้มจิตร
62053019497 นางสาวนูรุลฟาตานะห� ยูโซGะ
62053019498 นางสาวกวินธิดา ศรีพิทักษ�
62053019499 นางสาวฐิติมาพร ขจรฟุQง
62053019500 ว�าที่ ร.ต.โยโย� ม่ิงเมือง
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62053019501 นางสาวชนิภรณ� สน
62053019502 นางสาวพรรณพัชร เวียงทอง
62053019503 นางสาวอัมพาพันธ� ท�าพริก
62053019504 นางสาวสุวัจนี จอนจันทึก
62053019505 นางสาวอ�อมเดือน ศรีสอาด
62053019506 นางสาวสกุลทิพย� ศรีเดช
62053019507 นางสาวณัฐนันท� ทองหล�า
62053019508 นางสาวจุฑามาศ วงษ�กัณหา
62053019509 นางสาวพจณี ประสมสี
62053019510 นายสุทธิพจน� ยนต�สุวรรณ
62053019511 นางวิลาวัณย� กุลยะ
62053019512 นางสาวพณิดา ศรีประยูร
62053019513 นางสาวสุทธิดา บางวรรณ�
62053019514 นางสาวสุวนันท� กุมทศ
62053019515 นางสาวยุภารักษ� แก�วมาลา
62053019516 นางสาวป8ณณธร สุริยรังษี
62053019517 นางสาวกัญญารัตน� น�อยศรี
62053019518 นายสิทธิพงษ� จิตปลื้ม
62053019519 นายบริลักษณ� นุตตานนท�
62053019520 นางสาววันวิสา ชาติเชื้อ
62053019521 นางสาวจุฑามณี หมีเฟYZอง
62053019522 นางสาวสุภัทรา จินวงษ�
62053019523 นางสาวสุภาภรณ� ชุ�มชื้น
62053019524 นายภากร กาฬกาญจน�
62053019525 นางสาวโชติรส อินทร�อุดม
62053019526 ว�าที่ ร.ต.หญิงกานดา สยุมมา
62053019527 นางสาวฐิตาภรณ� ครุพานิช
62053019528 นางสาวหทัยชนก ไม�น�อย
62053019529 นายนพดล ขยันงาน
62053019530 นายรชต ยังดี
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62053019531 นางสาววรดา เสวกาพานิช
62053019532 นางสาววนิดา เสิกภู�เขียว
62053019533 นายธนิตศักด์ิ อั้งลิ้ม
62053019534 นางสาวอภิสรา คนคล�อง
62053019535 นายธนวัฒน� อ�อนจันทร�ประเสริฐ
62053019536 นางสาวศุภิสรา สุขเกษม
62053019537 นางสาวนฤมล ผิวคํา
62053019538 นางสาวอัญชนา ธิกุลวงษ�
62053019539 นางสาวรัตน�ตะวัน ผึ่งผาย
62053019540 นางสาวศิรินทร�ทิพย� อู�นาท
62053019541 นางสาวพัณณิตา เกลี้ยงล่ํา
62053019542 นายวิทยา ทองแก�ว
62053019543 นายณัฐพันธุ� รัตนพันธุ�
62053019544 นายวิชัย ตระกูลอํานวยผล
62053019545 นางสาววสุนธรา ยืนยง
62053019546 นางสาวดวงกมล พรหมสิทธ์ิ
62053019547 นางสาวบุญฑริกา อุปถัมภ�
62053019548 นายจิรพัทธ� ธรรมวิชชาบูรณ�
62053019549 นางสาวกมลพร ชัยกาญจนวิวัฒน�
62053019550 นางสาวปวีณธนกร ปาปะวิมุด
62053019551 นางสาวยุภาภรณ� จันทร�ศรีกรด
62053019552 นางสาวสุมิตานันท� จันทร
62053019553 นางสาวอริสรา วิจิตร
62053019554 นายพิษณุ กิมเล�งจิว
62053019555 นางสาวอรพรรณ กระทงยาม
62053019556 นางสาวโชษิตา แสงโนรี
62053019557 นางสาวณัฐกมล ชลสวัสด์ิ
62053019558 นายศุภโชค คงวัฒนา
62053019559 นางสาวสุวรรณี ภิรมย�พลัด
62053019560 นางสาววนิดา หนูสําอางค�

หน�า 652 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053019561 นางสาวพจน�พิชชา พรพาณิชย�ชัย
62053019562 นางสาวมุจรินทร� เกษอินทร�
62053019563 นางสาวเบญญาดา รักศิลปดี
62053019564 นางสาววชิราภรณ� หิมวันต�
62053019565 นางสาวสุกัญญา จําลองเพ็ง
62053019566 นายมนูญ เจริญมา
62053019567 นางสาวกชกร วงค�ฝ8Vน
62053019568 นางสาวเสาวณีย� มูลสถาน
62053019569 นางสาววริศรา คําเหลือง
62053019570 นางสาวป8ทวิณี หลักทอง
62053019571 นางสาวปLยนุช มหานาม
62053019572 นายนนทพัฒน� ตาซ่ือ
62053019573 นางสาวชญาน�นันท� สินทรัพย�
62053019574 นางสาวพรนภา คันภูเขียว
62053019575 นางสาวรัชนีกร รัตนะภักดี
62053019576 นางสาวบุศราคัม อินตGะคํา
62053019577 นางสาวพรทิพย� นวลยัง
62053019578 นายภูดิส รักษ�ตระกูล
62053019579 นางสาวยุวฉัตรสุดา สุภาษร
62053019580 นายกิติชัย ประชากิจ
62053019581 นายพีรพัศ จิตรธรรม
62053019582 นางสาวกมลพร กองจันทร�
62053019583 นางสาวรุซดา แวดูยี
62053019584 นายนรวิชญ� จินนิกร
62053019585 นายจักรกฤษณ� จินตกานนท�
62053019586 นางสาวศศิวิมล ศอกกลาง
62053019587 นางสาวกรรณิกา แกมแก�ว
62053019588 นางสาวนิภา เอี่ยมภูงา
62053019589 นางสาววริศรา วัฒนะ
62053019590 นางสาวชลิตา ศรีเมือง

หน�า 653 จาก 860            
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62053019591 นางสาวเกศราภรณ� สําลีวงค�
62053019592 นางสาวศรัญญา ฉัตรแสงศรี
62053019593 นางสาวปาริฉัตร คิดถูก
62053019594 นางสาวภัทรพร พลรักษ�เขตต�
62053019595 นางสาวศิริมาศ พรหมช�วย
62053019596 นางสาวรัฐญานิกร จันทร�ชื่น
62053019597 นายณัฐภูมิ รัตนฉวี
62053019598 นายกิตตินัย สีดาห�าว
62053019599 นายปวริศร� แฉ�งพานิช
62053019600 นายไชยวัฒน� พุฒแตง
62053019601 นางสาวพรรณราย ดอกไม�เพ็ง
62053019602 นางสาวจริยา เชิงหอม
62053019603 นางสาวเอกสรันดา ประสงค�รุ�งสว�าง
62053019604 นางสาวนุชจรีย� มันพร�าว
62053019605 นางสาวสุมิลตรา มีแก�น
62053019606 นายสิทธิพันธ� รังสิยาวรานนท�
62053019607 นายหฤษฎ� ชวนะ
62053019608 นางสาวอังคณา แสนแก�วทอง
62053019609 นางสาวแคทลียา ชื่นบาน
62053019610 นางภัคภร ประทีปสุขทน
62053019611 นางสาวอรอนงค� กันทรากรนที
62053019612 นางสาวอรวรรณ ด�วงหิรัญ
62053019613 นางสาวปุณยวีร� ลิ้มธรเบญจพล
62053019614 นางสาวอรุณี พลการณ�
62053019615 นางสาววิจิตรา บุญเติม
62053019616 นายธิราชัย กมลพรมงคล
62053019617 นางสาวอัจฉรา พฤกษ�เพ่ิมพูล
62053019618 นายอมรเทพ ปLยชลกุล
62053019619 นางสาวเจนจิรา จําเริญดี
62053019620 นายณัฐกุล ติยางกูรวิวัฒน�
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62053019621 นางสาววัชรากร มานะชนม�
62053019622 นางสาววิไลวรรณ เก้ือสัง
62053019623 นางทัสมา สุวรรณภักดี
62053019624 นางสาวนพรัตน� เจริญทรัพย�
62053019625 นายภาณุพงศ� ไวยเวทา
62053019626 นางสาวจุฑาลักษณ� ชายศักด์ิ
62053019627 นางสาวสรัญญา สืบบัวบาน
62053019628 นางสาวพรวสันต� มาเม�น
62053019629 นางสาวชนัดดา ศรีษะนาราช
62053019630 นางสาวอารีย�น�าร� อาแว
62053019631 นายปริญญา ณ เชียงใหม�
62053019632 นางสาวอรชพร ศิริบุตร
62053019633 นางสาวนันท�ชญาน� ชื่นวิรัชสกุล
62053019634 นางสาวเพ็ญผกา พรมเสน�ห�
62053019635 นางสาวสุธิดา บุษยานุรักษ�
62053019636 นางสาวณัฏฐิดา โด�งดัง
62053019637 นายเจม่ี เสนะวัต เอี้ยงสําอางค�
62053019638 นางสาวบุษยา เพ็งแจ�ง
62053019639 นางสาวนลินทิพย� สายคงดี
62053019640 นางสาวพรนิชา รัตนพงษ�
62053019641 นางสาวปริชญา บํารุงเสนา
62053019642 นางสาวปาริฉัตร ไชยนาค
62053019643 นางสาวรุ�งกานต� คําแก�ว
62053019644 นางสาวสุชัญญา กํานัลวิมานพร
62053019645 นางสาวญาณัจฉรา ศากยะวงศ�
62053019646 นางสาวไซนะ มะรือสะ
62053019647 นางสาวมลทิชา รักเทศ
62053019648 นางสาวศุภาวรรณ อาดํา
62053019649 นายรัฐธนสุกาญจน� ใจยะเขียว
62053019650 นางสาวนฤมล โอทอง
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62053019651 นางสาวฉัตรนภา เนียมพันธ�
62053019652 นางสาวกุลิสรา เพาะปลูก
62053019653 ว�าที่ร�อยตรีธีรเดช มากมี
62053019654 นางสาวเมธาพร แก�วจันทร�เป�ง
62053019655 นายนิตยเวท นิลพฤกษ�
62053019656 นางสาวกัญญาณัฐ บุญมี
62053019657 นางสาวรัษฎาพร ดอกประทุม
62053019658 นางสาวปรารมภ�ฤดี ม�าชัย
62053019659 นายเศรษฐพล นันทบุตร
62053019660 นายสมเกียรติ พูลสวัสด์ิ
62053019661 นางสาวรัตนาภรณ� ลุนวาสน�
62053019662 นางสาวธัญญา โชตน�เชาวพัฒน�
62053019663 นายวรชัย กองสาสน
62053019664 นางสาวจุฬารัตน� วรรณรัตน�
62053019665 นางสาวศศิธร เสมารัมย�
62053019666 นางสาวรุสมาณี ซาแม
62053019667 นางสาวศิริพร สัมพันธ�อภัย
62053019668 นางสาวศศลักษณ� ทัศดร
62053019669 นางสาวป8ทธมาภรณ� ขุนทรง
62053019670 นางสาวณัฐณิชา จันทร
62053019671 นายสิรวิชญ� อินทร�สว�าง
62053019672 นางสาวจมรพรรณ ธรรมรังรอง
62053019673 นายณัฐวีร โรจนัย
62053019674 นางสาววัชราภรณ� ชูอรุณ
62053019675 นางสาวดวงกมล อุส�าห�ดี
62053019676 นางสาวนริศา ลําขาว
62053019677 นายชุติพงศ� จตุนาม
62053019678 นางสาวญาณิศา สิริกุลขจร
62053019679 นางสาวสโรชา นิ่มวุ�น
62053019680 นายณัฐพล ศุภศิลปT
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62053019681 นางสาวดลนภา ทองกรณ�
62053019682 นางสาวบุษยมาส สลางสิงห�
62053019683 นางสาววิมลวรรณ ไข�ติยากุล
62053019684 นางสาวอรสา เสาทอง
62053019685 นางสาวกมลลักษณ� อุตมะมุณีย�
62053019686 นางสาวเปรมฤทัย ทาเวียง
62053019687 นางสาวเนาวรัตน� ไค�นุ�นน�อย
62053019688 นางสาวจิรวรรณ ดับโศรก
62053019689 นางสาวปภาวรินท� มุณีชัย
62053019690 นางสาวนฤมล ย้ิมเย้ือน
62053019691 นางสาวสุชัญญา ผ�องวรรณ
62053019692 นางสาวสุนิสา นาคชม
62053019693 นางสาวจันทรารัชต� คําวะเนตร
62053019694 นางสาวปาจรีย� เสือเจริญ
62053019695 นางสาวธิมาวรรณ วงศ�คํา
62053019696 นางสาววิสาสินี สารีโพธ์ิ
62053019697 นายกรรณ�ธิวัฒน� ตันป8น
62053019698 นางสาวณัฐธิดา บุญพิทักษ�
62053019699 นายวรวุฒิ หมีคํา
62053019700 นางสาวอัญเรศ โพธ์ิผึ้ง
62053019701 นางสาวกฤติยา สุนทร
62053019702 นางสาวกัญญารัตน� หน�อแก�ว
62053019703 นายรุ�งเรือง เรืองรุ�งโรจน�
62053019704 นางสาวพรวิลัย ดอนราชรี
62053019705 นางสาววิไลพร บริบาล
62053019706 นายพัฒนชัย กุลจันทร�
62053019707 นายญัตติ กรายทอง
62053019708 นายอุเทน บุญเกตุ
62053019709 นางสาววัลภาภรณ� พิมจ�อง
62053019710 นางสาวป8ญจารีย� แก�วสง
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62053019711 นางสาวสุรางคณา บัวเกิด
62053019712 นางสาวสโรชา เมตตา
62053019713 นางสาวอัจฉราพร โนนุช
62053019714 นางสาวธัญรัตน� ธัญญานุกูล
62053019715 นางสาวดวงกมล ทองเปXย
62053019716 นายรณกร เล็กพุ�ม
62053019717 นางสาวสิรภัทร คําดี
62053019718 นางสาวภัสวดี เตียววณิชกุล
62053019719 นายเสรีชัย สิงห�แสน
62053019720 นายธีรยุทธ� ช�วยจํา
62053019721 นายวิชิต ปะมาคะเต
62053019722 นางสาวธารารัตน� เอี่ยมโสภา
62053019723 นางสาวโยษิตา นามวงษา
62053019724 นางสาวอภิชญา สว�างเมฆ
62053019725 นางสาววรรณวรางค� พรสมผล
62053019726 นางสาวจันทร�ญารัตน� สุดลํา
62053019727 นายนัธชัย จันทร�สวาสด์ิ
62053019728 นางสาวกฤติยา มหาวงค�
62053019729 นางณิชกานต� ทะเรืองรัมย�
62053019730 นายธนกร เกตุตรง
62053019731 นางสาวภัทรพร อักษรนํา
62053019732 นายยุรนันท� ขันขึง
62053019733 นายจักรภพ เผ�าเพ็ง
62053019734 นางสาวณัฐฐาพร เนื่องช�าง
62053019735 นายจาตุรงค� วิสาขะ
62053019736 นางสาวสิรินาถ เพ่ิมพูลกิจ
62053019737 นางสาวป8ญจรัตน� แซ�ฉ่ัว
62053019738 นางสาวชนิดา ปุริเส
62053019739 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา บํารุงศักด์ิ
62053019740 นายพงษ�สดา พวงทอง
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62053019741 นายพีรวัฒน� นนจ๋ิว
62053019742 นางสาวอังศุรินทร� ขัดวิชัย
62053019743 นายศตวรรษ โชติช�วง
62053019744 นางสาววรัมพร พงศ�กล่ํา
62053019745 นางสาวสุทธิกานต� รอดรัศมี
62053019746 นายอภิสิทธ์ิ ศิริโชค
62053019747 นางสาวนภาพร อ่ํามาก
62053019748 นางสาววิไลพร เชี่ยวชาญ
62053019749 นางสาวรัชดา แก�วสิริพณิชย�
62053019750 นายสันติชัย ทองนาค
62053019751 นายนนทวัฒน มีอยู�
62053019752 นางสาวณิรดา แสงทอง
62053019753 นางสาวสุกีรา วามือ
62053019754 นางสาวกมลชนก เพชรโรจน�
62053019755 นางสาวนภัสนันท� ไกรทิพย�บดี
62053019756 นางสาวณัฐมน นุชสา
62053019757 นายศราวุฒิ ใสส�อง
62053019758 นางชนิดาภา จันทร�เสนา
62053019759 นางสาวสุชาดา เต็งศรี
62053019760 นางสาวเกษรสิริ บรรลือคุณ
62053019761 นางสาวภัทรภร ชูกิจขวัญทวี
62053019762 นางสาวสุรัตศินีย� ศิริวัฒน�
62053019763 นางสาวนิลํากร เกตุแก�ว
62053019764 นายอภิวัฒน� จอมมะเริง
62053019765 นายโสภณ จันทราชัยพรกุล
62053019766 นางสาวเสาร�สุนีย� รักษ�มณี
62053019767 นางสาวนัทกานต� จันทร�นวล
62053019768 นางสาวธิติสุดา แข็งพิลา
62053019769 นางสาวเจนจิรา วิชัยโย
62053019770 นายปฎิพล กันโฮมภู

หน�า 659 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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62053019771 นายสมชัย สุขสว�าง
62053019772 นางสาวณัฐธิดา อ�อนศรี
62053019773 นางสาววิชุดา แฝงชัย
62053019774 นายวิรุต ทิพย�โกมล
62053019775 นายณัฐพงษ� นนท�คําวงค�
62053019776 นางสาวประภาพร ปุ^มสันเทียะ
62053019777 นางสาวสกาวกาญจน� วงเวียน
62053019778 นายจักรพันธ์ิ ศิริจันโท
62053019779 นายสมชาย สิทธิไทย
62053019780 นางสาวดวงใจ หอมหวล
62053019781 นางสาวรติมา ลักษณะมาพันธ�
62053019782 นายพิสิฐษ� ใจมา
62053019783 นางสาวกณพา ศิลปTประกอบ
62053019784 นายพันธวัจน� เหรียญประดิษฐ�
62053019785 นางสาวมีนมุกตรา งอกชัยภูมิ
62053019786 นายกฤษฎา เทพณรงค�
62053019787 นายยุทธภูมิ ม่ันตรง
62053019788 นางสาวสมฤดี วงค�ชารี
62053019789 นางสาวมิยาวดี สมบัติจิราภรณ�
62053019790 นางสาวฐาปนี หัศรังษี
62053019791 นางสาวศรัญญา สีงาม
62053019792 นายชวลิต สังคม
62053019793 นางสาวไอยวริญ อนันฑเมศย�
62053019794 นายพงศธร มาลัยแก�ว
62053019795 นางสาวจันทนิภา ไพรชาติ
62053019796 นายอดุลย�ศักด์ิ สีสําอางค�
62053019797 นายป8ฐพงศ� สิงหพันธ�
62053019798 นางสาวสุธาทิพย� จันทรากานตานันท�
62053019799 ว�าที่ร�อยตรีขจรศักด์ิ ไทยขํา
62053019800 นายอุดมศักด์ิ สุขทรัพย�

หน�า 660 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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62053019801 นายประจวบ ลาววงษ�
62053019802 นางศิริวรรณ โคตรดี
62053019803 นางสาวนัทธมน มาลินันท�
62053019804 นางสาวเนตรนภา ขาวขํา
62053019805 นางสาวจุฑามาศ ย่ิงยง
62053019806 นางสาวนวรัตน� พราหมทัศ
62053019807 นางสาวไพลิน วงษาเนาว�
62053019808 นายจารุวัฒน� คุ�มครอง
62053019809 นางสาวรัตติกาล กาญจนแก�ว
62053019810 นางสาวพวงพยอม ดวงสุภา
62053019811 นายธีรพงษ� ผูกพรม
62053019812 นางสาวกนกวรรณ คําชนะชัย
62053019813 นางสาวสินใจ ชาวยศ
62053019814 นางสาวฐาปนี สัชณะกุล
62053019815 นายธนพงษ� สุขประมูล
62053019816 นายณชพล มนเทียน
62053019817 นายธนพนธ� จีนไม�
62053019818 นางสาวปติณญา ศรีสมรส
62053019819 นางสาวรุ�งนภา บุญมี
62053019820 นายประกาศิต สวัสด์ิวัลลภ
62053019821 นางสาวฐิติพร พงษ�เจริญ
62053019822 นางสาวสุพัตรา พ่ึงกุศล
62053019823 นางสาววชิรญาณ� บูรณสัจจะ
62053019824 นางสาวอิศราภรณ� สิงห�บุรี
62053019825 นายณัฐนนท� คีรีเขตร�
62053019826 นางสาวพิชญา หล�อภัทรพงศ�
62053019827 นางสาวปLติพร สุดใจ
62053019828 นางสุนารี ก�อศิลปT
62053019829 นางสาวศศิธร บุตรมาศ
62053019830 นายอภิชาต ทับนิล

หน�า 661 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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62053019831 นางสาวสิริวิมล เจตอารีทรัพย�
62053019832 นายชาญชัย ตบไธสง
62053019833 นางสาวสุธิดา ทองเพชร
62053019834 นางสาวสุพัตรา บุญอนันต�
62053019835 นายหนึ่งศักด์ิ บุญช�วย
62053019836 นางสาวภัทราวดี โฉมเฉลา
62053019837 นางสาวนิภาพร ลาดโพธ์ิ
62053019838 นายเกียรติศักด์ิ เล็กวงษ�
62053019839 นางสาวณฐพร โภชน�เจริญ
62053019840 นางสาวทรงสมร วิจิตร�
62053019841 นางสาวจินตนา บุญมี
62053019842 นางสาวสุวนัน นิตย�เจริญ
62053019843 นางสาวพัณณิตา สร�อยดอกสน
62053019844 นางสาวณัฏฐธิดา ศริพันธุ�
62053019845 นางสาวพจนีย� วงศ�พนิตกุล
62053019846 นางสาวกนกอร โอกาศ
62053019847 นางสาวพิชญ�สินี จันทร�เพ็ญ
62053019848 นายธิติวุฒิ ไกรทองสุข
62053019849 นางสาวอรจิรา สวัสดีมงคล
62053019850 นางสาวปรียานุช อินทร�ทอง
62053019851 นางสาวณัฐกานต� สิทธิเครือ
62053019852 นายวิเชียรชนะ แก�วลังกา
62053019853 นางสาวสุภาพร สังสุข
62053019854 นางสาวกันทิมา คงคาลึก
62053019855 นางสาวอารียา คําฟู
62053019856 นายฮากีมีน มะยาซิง
62053019857 นายสรณธร ลาภขจรกิจ
62053019858 นายพินิตย� จินดารัตน�
62053019859 นายปฏิพัทธ� สัตรัตน�
62053019860 นางสาวปนัดดา พรย่ิง

หน�า 662 จาก 860            
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053019861 นางสาววารุณี แก�วนิน
62053019862 ว�าที่รต.หญิงแพรวพรรณ พิมพ�ศรี
62053019863 นางสาวศศิตรา ตาลอ�อน
62053019864 นางสาวนนทวรรณ แสงสว�าง
62053019865 นางสาวลดาวัลย� เมืองกระจ�าง
62053019866 นายพีรณัฐ ด�วงหวา
62053019867 นายทรงสรร ศรีจํารัส
62053019868 นางสาวรสสุคนธ� จันทร�ส�องแสง
62053019869 นางสาวภัคจิรา นนทะโคตร
62053019870 นางสาวพิชชาภา จตุวรพัฒน�
62053019871 นางสาวจอยจิรา ชูทับ
62053019872 นายวัชรพงศ� กุลโรจน�ชลาลัย
62053019873 นางสาวธมลวรรณ เจริญจิตร
62053019874 นางสาวอัจจิมา เรืองสุข
62053019875 นางสาวมินตรา หนองน�อย
62053019876 นางสาวศิริพร สังข�สุวรรณ
62053019877 นายรัชกร เทียนเงิน
62053019878 นางสาววาสนา แย�มม่ังมี
62053019879 นายอัษฎา อดิการกุล
62053019880 นางสาวกฤตยา เมธา
62053019881 นางสาวชาคริยา แสงเผื่อน
62053019882 ว�าที่ร�อยตรีญพรพิมล เมลกูล
62053019883 นางสาววารีรัตน� คํามะนาด
62053019884 นายฐิตวัฒน� สมนึก
62053019885 นางสาวภัทรวดี ธัญเจริญ
62053019886 นางสาวศุภจิรา พันธุ�ทอง
62053019887 นายสาธิต กองพา
62053019888 นางสาวสุชัญญา ตาปราบ
62053019889 นายอรรถพล ภูฆัง
62053019890 นางสาวหนึ่งฤทัย สีอุดร
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62053019891 สอ.ทวีวัฒน� โคตรสมบัติ
62053019892 นายเสฏฐวุฒิ วังบอน
62053019893 นางสาวเสาวลักษณ� ใจมิภักด์ิ
62053019894 นางสาววนิษา ศรีสง�า
62053019895 นางสาวจิราภรณ� อินทร�ยา
62053019896 นางสาวอาภาพร มาถา
62053019897 นางสาวสุภาพร เลิศล้ํา
62053019898 นางสาวอัญชลีพร เทพทอง
62053019899 นางสาวธัญญาลักษณ� กาบอ�อย
62053019900 นางสาววิไลวรรณ วิริยฉัตย�
62053019901 นางสาวอชิรญา เตชะ
62053019902 นางสาวอนุสรา บัวพา
62053019903 นายปพนเอก กิตติธรโภคิน
62053019904 นางสาวณัฏฐณิชา ณ สุวรรณ
62053019905 นายภูมิพิพัฒธนรัฐ ชมพักตร�
62053019906 นางสาวน้ําฝน ทิพยาวงษ�
62053019907 นายธรรนิตย� ศิริธรรม
62053019908 นางสาวอภิชญา มากเกย
62053019909 นางสาวสุพิชชา พรมธรรม
62053019910 นางสาวพิชชาพร แซ�ฮั่น
62053019911 นางสาวอังขณา ตาพรม
62053019912 นายนันทวัฒน� กิจผสมทรัพย�
62053019913 นายพงษ�พันธ� ศรีพรม
62053019914 นางสาวดวงพร อินใจธรรม
62053019915 นางสาววรรณภา ศรีชมภู
62053019916 นางสาวพิชญา สายทอง
62053019917 นางสาวมาลัย เรือนทิ
62053019918 นางสาวจรินฎา อาสาสร�อย
62053019919 นางสาววณัสนันท� รัตนเสวก
62053019920 นายกอบเดช พันสาคร
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62053019921 นายเอกภพ กระจ�าง
62053019922 นางสาวชนนิกานต� ทองมูล
62053019923 นายกัมปนาท นิยมกิจ
62053019924 นายศุภชัย สุดยา
62053019925 นางสาวนพรัตน� สุดอารมย�
62053019926 นางสาวกรรณิการ� อู�สุวรรณ
62053019927 นายพงษ�พิพัฒน� วรรณะ
62053019928 นางสาวดวงดาว โสดา
62053019929 สิบเอกสุทิตย� ดวงไทย
62053019930 นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน�
62053019931 นางสาวศิรินยา นวลปลั่ง
62053019932 นางสาวปวีณา พลอยสุข
62053019933 นายวุฒิชัย คําภิระยศ
62053019934 นางสาวพรรณปพร กอบแก�ว
62053019935 นางสาวสมิตา จันทอินทร�
62053019936 นางสาวศิรินทร�นา บุญอ�อน
62053019937 นางสาวสกุลทิพย� พิณชนะ
62053019938 นายเอกกมล ชาวนา
62053019939 นางสาวสุทธินันท� ทองสมสี
62053019940 นางสาวปฏิญญาพร หวังธาตวากร
62053019941 นางสาวมนัสชนก อาษาแก�ว
62053019942 นางสาวอรพรรณ พลเสน
62053019943 นายนัทธพงศ� วงศ�แสนสี
62053019944 นางสาวทรงรัตน� ศิริวชิราภรณ�
62053019945 นางสาวพิชญาภา ช�วงสูงเนิน
62053019946 นางสาวบุษยา จักร�กรีนทร�
62053019947 นางสาวรัชชาพร อุสาหวงษ�
62053019948 นายปรัชญา ล�อมวงศ�
62053019949 นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ
62053019950 นายเชาวกิจ เชื้อพุก
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62053019951 นายโกศล ขําริด
62053019952 นางสาวนิศากานต� นวนตะคุ
62053019953 นางสาวสุภัคชญา บุญยง
62053019954 นางสาวศิริลักษณ� นันทะสิงห�
62053019955 นายอิสรา ระวาสเสริฐ
62053019956 นางสาวรชยา อินทโชติ
62053019957 นางสาวเพ็ญนภา บุญญะรัง
62053019958 นางสาวกิตติยา เหล็งไทย
62053019959 นางสาววริศรา คําเพราะ
62053019960 นางสาวอัญชิสา มณีวงศ�
62053019961 นางสาวรัตนาภรณ� แก�วเถ่ือน
62053019962 นางสาวชยา พุ�มเจริญ
62053019963 นางสาวปุณยนุช ทิวะกะลิน
62053019964 นางสาวญาสุมินทร� จันทร�แจ�ง
62053019965 นางสาวดวงกมล วายาโม
62053019966 นายวิชยา มณีเครือ
62053019967 นายปรัชญา ปรีชานุพันธ�
62053019968 นางสาวพรทิพย� วิบูลย�พันธ�
62053019969 นายวศิน บํารุงกิจ
62053019970 นางสาวพัชรมณฑ� สุทธิกุล
62053019971 นางสาวกฐิน อธิมา
62053019972 นางสาวกรวิกา วงศรีทา
62053019973 นายปรณัฐ สุภาพุฒ
62053019974 นายสุรสิทธ์ิ ลอย
62053019975 นางสาวภาวนา เอมพันธ�
62053019976 นายณัฐยศ ขวัญคํา
62053019977 นายสิทธิโชค ก�อนทอง
62053019978 นางสาวลลิตา สระใจ
62053019979 นายณภัทร ไชยกองชา
62053019980 นายเจตพล ศรีเมือง
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62053019981 นางสาวฐิฏิณา สุอางคะวาทิน
62053019982 นายสุรัตน� ตันศิริ
62053019983 นายธีรพงศ� แรงจบ
62053019984 นายศิริวิทย� เรืองสม
62053019985 นางสาวรักษิณา ป8Vนเลิศ
62053019986 นางสาวอ�อมใจ พันที
62053019987 นางสาวทิวา จันทร�ป8ญญา
62053019988 นางสาวภัทรพร มณีมา
62053019989 นายสุทธิเกียรต์ิ อาจณรงค�
62053019990 นางสาวอรทัย วงกรต
62053019991 นางสาวบุญฑริกา แก�วคํา
62053019992 นางสาววลัยลักษณ� มณีนพรัตน�
62053019993 นางสาวกรชนก ไพศาลสิริวงศ�
62053019994 นางสาวชลธารา ลิ้มประเสริฐ
62053019995 นางสาวภัทรวดี ไชยบาล
62053019996 นางสาวกนกวรรณ เรืองมนตรี
62053019997 นางสาวเอื้อมพร ชนะโชติ
62053019998 นางสาวรัชนีกร สุกโชติรัตน�
62053019999 นางสาวนราภรณ� นาคพงษ�
62053020000 นางสาวศิริพร ปกปQอง
62053020001 นางสาวกมลชนก เครือศรี
62053020002 นางสาวสุนิสา ใจอารีย�
62053020003 นางสาวณภัค ชลเสถียร
62053020004 นางสาววิภาดา ฉิมวัย
62053020005 นางสาวสรัญญา เทศศรี
62053020006 นายธิติ สมอิ่ม
62053020007 นายนรากร สวัสศรี
62053020008 นางสาวทัตพิชา เกตุพุธ
62053020009 นางสาวกัญญาภัค ธุรภาคพิบูล
62053020010 นางจิตติมา วรรณปะเก
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62053020011 นางสาวกันชลิตา ดีเลิศ
62053020012 นายวาทิน ลิ้มประยูร
62053020013 นายธวัช ธัมสุวรรณ�
62053020014 นางสาวพัชรา ล�วนดี
62053020015 นางสาวจุฑารัตน� สําเร็จรัมย�
62053020016 นายเจษฎา มีระหารนอก
62053020017 นายราชันย� รุ�งเรือง
62053020018 นางสาวศศิวิมล แถวทอง
62053020019 นายธนวัฒน� ศรีเบ็ญจา
62053020020 นางสาวชลิตตา แก�วสุข
62053020021 นางสาวพรปรียา อุทัยวัฒน�
62053020022 นางสาวอภิญญา บุญญา
62053020023 นางสาวกฤษณา กุมรัมย�
62053020024 นางสาวศรีสุดา สุนันต�
62053020025 นางสาวเจนจิรา แจ�มกระจ�าง
62053020026 นางสาวนิชาภา ศรีชัยบัณฑิต
62053020027 นายบุญลิขิต ราชคม
62053020028 นางสาวปLZนธารา สมบูรณ�
62053020029 นางสาวประดิภา ศักด์ิศรีศิริสกุล
62053020030 นายชินวุธ เอี่ยมรักษา
62053020031 นางสาวตวิษา พรสรายุทธ
62053020032 นางสาวจินตนา อาจหาญ
62053020033 นางสาวสุภารี ราชติกา
62053020034 นายเนติธร ธรรมวิชชาบูรณ�
62053020035 นางสาวฐิติพร ศรีธนานันท�
62053020036 นางสาวอุทุมพร จันทา
62053020037 นางสาวภัทราพร ทองอุย
62053020038 นางสาวเบญจวรรณ บุตรครุฑ
62053020039 นางสาวจิรภิญญา ผาผล
62053020040 นางสาวจิตตราภรณ� กิมศรี
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62053020041 นางสาวชุติณัฐษมนต� สุวิเชียร
62053020042 นายเสกสิทธ์ิ อนันท�ธนศาล
62053020043 นางสาวฝนริน ไตรโสม
62053020044 นางสาวบงกช สว�างจิตต�
62053020045 นายนนทพัชร เภสัชมาลา
62053020046 นายสุรวิทย� บุญศิริ
62053020047 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเมวดี นามบุตร
62053020048 นายณัฐกิตต์ิ วรพงศ�พิสุทธ์ิ
62053020049 นางสาวอุไรวรรณ กุตัน
62053020050 นางสาววรรษมล หม่ันหมาย
62053020051 นางสาวภิรัญญา ศิริคํา
62053020052 นางสาวกมลชนก นามมลตรี
62053020053 นางสาวหทัยภัทร รอบแคว�น
62053020054 นายวันชัย มณีภาค
62053020055 นางสาวจุฑามาส บุญฤทธ์ิ
62053020056 นางสาววารุณี อุ�นทรัพย�
62053020057 นางสาวสุวัสจนี ป8ดร�าย
62053020058 นางสาวกุลธิดา เชื้อชาติ
62053020059 นางสาวอัญชลี อุสาพรหม
62053020060 นางสาวนัทธมน แสงเรือง
62053020061 นางสาวน้ําฝน เรืองผล
62053020062 นางสาววรวรรณ เสถียรทิพย�
62053020063 นางสาวอามีเนาะ โละมะ
62053020064 นางศศิกานต� นุ�มเหลือ
62053020065 นายคุณานนต� อินทร�ธนู
62053020066 นายอลงกรณ� มะสุนสืบ
62053020067 นายวริทธ์ิ ลิ้มสัมพันธ�
62053020068 นางสาวพิมพ�ชนก พันธ�งาม
62053020069 นายกิตติคุณ เรืองรังษี
62053020070 นางสาววันวิสา ชาญวิเศษ
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62053020071 นางสาวจิราภรณ� ทริรัม
62053020072 นางสาวปุณิกา แสงสุข
62053020073 นางสาวประภาพร วรรณศรี
62053020074 นายคมวิช แก�วนุช
62053020075 นายธวัช อภิวัฒนานนท�
62053020076 นายเกรียงไกร ทิพเนตร�
62053020077 นายอนันต�ชัย คุณย่ิงใหญ�
62053020078 นางสาวณัตฐิญา พรมแดง
62053020079 นางสาววิไลวรรณ มะโนลัย
62053020080 นายพีรณัฐ เถ่ือนพระธรรม
62053020081 นางสาวภาณพ บุญจันทร�
62053020082 นายฐิติพัฒน� อินทรขาว
62053020083 นางสาวนภัสสร แก�วฉลวย
62053020084 นายกุญชร เหรียญทอง
62053020085 นางสาวบุษยาพร กล�าหาญ
62053020086 นางสาวกิตติยาภรณ� พรแสน
62053020087 นายกิตติธัช หนูเหมือน
62053020088 นายเกียรติศักด์ิ ลาภขุนทด
62053020089 นายปริญญา ใจปาน
62053020090 นายรพีภัทร รามณี
62053020091 นางสาวนริศรา ลิ้มประพันธ�
62053020092 นางสาวกนกรัตน� คําเรือง
62053020093 นางสาวพรป8ทมา สดสุชาติ
62053020094 นางสาวปาริฉัตร ติวาสิริพงศ�
62053020095 นางสาวระพีพรรณ ตันตุลา
62053020096 นางสาวมินรญา แสวงสุข
62053020097 นางสาวปรียานุช บําเพ็ญทาน
62053020098 นางสาวทิพวรรณ หีบแก�ว
62053020099 นายคัมภีร� เนียมจิตร
62053020100 นายศักดารินทร� วระเกตุ
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62053020101 นางสาวทิพากร แหลมจันทึก
62053020102 นางนนทิยา มีมาก
62053020103 นางวธิดา ณ ระนอง
62053020104 นายณัฐวัชร บุญมี
62053020105 นางสาวนริศรา ขันนามล
62053020106 นายธนากร แสงโกมุท
62053020107 นางสาวณัฏฐกานต� ฐิติกรเรืองสกุล
62053020108 นางสาวมัลลิกา วุธทา
62053020109 นายพิษณุ ตุนีย�
62053020110 นายธีรศักด์ิ เธียรวรโรจน�
62053020111 นางสาวจินตนา ถ่ินฐาน
62053020112 นางสาวภัทรพร สุขสม
62053020113 นางสาวสมลวรรฐ ศิรวงศ�ป8ญญา
62053020114 นางสาวอดิศา บุบผาชาติ
62053020115 นายศุภณัฐ ต้ังศิริวัฒนกุล
62053020116 นางสาวนุชรี วงศ�อ�ายตาล
62053020117 นางสาวสุจิตตรา จับใจนาย
62053020118 นางสาววัชรี วงค�ดี
62053020119 นางสาววัชรียา ธรรมชัย
62053020120 นางสาววิภาวรรณ สุขขี
62053020121 นางสาวศิริรัตน� อุ�มครบุรี
62053020122 นางสาวนภัสวรรณ ทองระอา
62053020123 นายวัชรินทร� สงฆ�รักษ�
62053020124 นางสาวจันทร�จิรา คูณขุนทด
62053020125 นายฮาริส แวอูมา
62053020126 นางสาวมณีรัตน� ต�นยาง
62053020127 นายป8ญญาวิทย� ชุมพงศ�
62053020128 นางสาวศิริรักษ� บุญมี
62053020129 นายกรกฤษณ� จันทรพิทักษ�
62053020130 นางสาวกัญญพร จันทร�ตรี
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62053020131 นางสาวนันทิชา ด่ืมโชค
62053020132 นางสาวกาญจนาพร ปQอมสาหร�าย
62053020133 นางสาวนพวรรณ บําเพ็ญผล
62053020134 นายอิทธินนท� ใสสุขสอาด
62053020135 นางสาวจินตนา คําแก�ว
62053020136 นายนนทกร จันทรพัฒนา
62053020137 นางสาวอภิญญา ศิริชัย
62053020138 นางสาวสุภาวดี ประดิษฐ
62053020139 นางสาวนภัทรชา ช�างไชยวงษ�
62053020140 นางสาวมาลีวัลย� กวางแก�ว
62053020141 นางสาวณิชญาย� ประดิษฐทอง
62053020142 นางสาวกัญจนพร แท�นทอง
62053020143 นางสาวนพรัตน� เนื่องมัจฉา
62053020144 นางสาวรังศิยา เจษฎารมย�
62053020145 นางจุฑามาศ จันทวงษ�
62053020146 นางสาวเบญจมาศ กล�าหาญ
62053020147 นางสาวสุภัสสร ก่ิงมะทา
62053020148 นางสาวรัตติยา สิงหพันธ�
62053020149 นางสาวอรพรรษ ทองภา
62053020150 นางสาวณิชานันท� ฉิมถาวร
62053020151 นางสาวบัณฑิตา แต�งเกลี้ยง
62053020152 นางสาวสายสุนีย� โกกลางดอน
62053020153 นางสาวจินตาภา พัฒนไพบูลย�วงศ�
62053020154 นายคมศักด์ิ ผลพฤกษา
62053020155 นางสาวสุธิมา ไกรเภา
62053020156 นางพรทิพย� ทัพผา
62053020157 นางสาวฐิติญา สุขเจริญ
62053020158 นายเริงศักด์ิ ย่ิงยง
62053020159 นางสาวมนัสนันท� ถาวรมาศ
62053020160 นางสาววีร�สุดา ชัยยะ
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62053020161 นางสาวศศินิภา คมขํา
62053020162 นายกิตติพันธุ� พันธุ�นาค
62053020163 นางสาวรุ�งทิวา เตือนจิตตน
62053020164 นางสาวปLยรัตน� สดใส
62053020165 นางสาวสุฑารัตน� ไทยทรง
62053020166 นางสาวสุภาพร ฉัตรเงิน
62053020167 นางสาวอรวิมล คําเครื่อง
62053020168 นายปLยกร จอมตา
62053020169 นางสาวยุพิน ทองคูณ
62053020170 นางสาวสุนิสา ศรีหาวัฒน�
62053020171 นางสาวป8ทมา เอื้อยตะคุ
62053020172 นางสาวประนมพร หน�อเรือง
62053020173 นางสาวปภาวรินทร� เกตุเพ็ชร
62053020174 นายเดชา เมืองจันทร�
62053020175 นางสาวณิชากร จินดานุ
62053020176 นางสาวพิชามญชุ� คงทอง
62053020177 นายอิสมาแอล เจGะมะ
62053020178 นายธนพล ยอดแก�ว
62053020179 นางสาวจิตรลดา ทองเนียม
62053020180 นางสาวอุไรวรรณ เขมะบุตร
62053020181 นางสาวพรสีดา เถิงคําภู
62053020182 นางสาวอโนชา โชคสกุล
62053020183 นางสาวรุ�งทิวา กองดิน
62053020184 นางสาวธันยากานต� อินก�อ
62053020185 นางสาวฐาปนีย� จันทร�เนย
62053020186 นางสาวณัฐสิกา จันทะนะ
62053020187 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพงศ� นันท�ไชย
62053020188 สิบตํารวจโทณัฐวัฒน� วรพรพงษ�
62053020189 นางสาวพรสุดา จุมพล
62053020190 นางสาวสุรียงค� เอียดกุล
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62053020191 นายกฤษฎา นุพันธ�
62053020192 นางสาวณิชารีย� ส�งจิตร�
62053020193 นายสานิต วงปLZน
62053020194 นางสาวสุรักษา ซาซิโย
62053020195 นางสาวสมานันท� ทรัพย�กุลชร
62053020196 นางสาวสมฤทัย พานิชสรรค�
62053020197 นางสาวสวรรยา เพชรประไพ
62053020198 นางสาวนิชกานต� งามสอาด
62053020199 นางสาวภาณุชนารถ กลิ่นหอมดี
62053020200 นางสาวกาญจนา โคตะมา
62053020201 นางสาววรรณชนก ขวัญทอง
62053020202 นางสาวฐิตาภา ทรงธรรม
62053020203 นางสาวธัญญลักษณ� ชัยวิเศษ
62053020204 นางสาวหัทยา วงศ�สวัสด์ิ
62053020205 นายปวเรศ โหม�งสูงเนิน
62053020206 นางสาวกนกวรรณ ลองเทพ
62053020207 นางสาวทศพร จินาวงศ�
62053020208 นายนิตินัย วงศ�ชัย
62053020209 นายจตุพล สิทธิขันธ�
62053020210 นายธีรภัทร แก�วคง
62053020211 นางสาวกนกวรรณ ศรีกําพล
62053020212 นางสาวณัฐธยาน� สันติพิทักษ�
62053020213 นางสาวศิรินันท� คล�ายนิ่ม
62053020214 นางสาวเพลงพิณริลลวดี ฮะเจริญ
62053020215 นางสาวเพ็ญมณี แตงเจริญ
62053020216 นางสาวธิติมา ซ�อนกลิ่น
62053020217 นางสาวดวงนภา คําปวน
62053020218 นายกิตติพศ คัดชา
62053020219 นายบุญสม วิบูลสุนทรางกูล
62053020220 นางสาวสุมัชชา สุขสวัสด์ิ
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62053020221 นางสาวศิกาญจน� รักใหม�
62053020222 นายกิตติศักด์ิ ไทยเจริญ
62053020223 นางสาวสิริรัตน� การภักดี
62053020224 นายพรพรรณ กําจัดภัย
62053020225 นางสาวณัฐพร ยุปา
62053020226 นางสาวณฐพร อินทร�ประหยัด
62053020227 นางสาวสุรีรัตน� อุไรวงค�
62053020228 นายชัยยันต� ระพีพัฒน�
62053020229 นายกัมปนาท เอียดเหล็น
62053020230 นางสาวจิตติมา โพธ์ิไพจิตร
62053020231 นายกฤตภาส ศุภกรชูวงศ�
62053020232 นายประเสริฐ รื่นเพ็ชร
62053020233 นางสาวพัชร�ภิชญา สุวรรณนันท�
62053020234 นายนําโชค แซ�ต้ัง
62053020235 นายสายันณ� ดวงทา
62053020236 นางสาวสโรชา แฝงธานี
62053020237 นางสาวนภัสวรรณ อรีแก�ว
62053020238 นางสาวสุพรรณี ลือตาล
62053020239 นางสาวสุกัญญา คําโสม
62053020240 นางสาวโสภิดา นาคสังข�
62053020241 นางสาววนิดา สมบูรณ�ทรัพย�
62053020242 นายชนะชล ปLยะโสภาสกุล
62053020243 นางสาวพรสวรรค� เย็นรัมย�
62053020244 นายอัครวิทย� สุริยะ
62053020245 นางณัฐชยา เรืองเศษ
62053020246 นางสาวสุณิชญา นาคมณี
62053020247 นายอภิสิทธ์ิ บุดดาเคย
62053020248 นางสาวเพียงสุรีย� เมืองคุ�ม
62053020249 นางสาวกิตติยา ลาปะ
62053020250 นายภาณุพงศ� ธาราพิทักษ�ชีวิน
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62053020251 นายชัยพล แสงรัตน�
62053020252 นางสาวปริญาพร ปทุมทอง
62053020253 นางสาวพิมลรัตน� พระไชย
62053020254 นางสาวพิชชาพร กิติยานุภาพ
62053020255 นางสาวรัชดาพร อินทะวงศ�
62053020256 นายกิตตินันท� สังข�ชัย
62053020257 นางสาวจินดารัตน� กันไว
62053020258 นางสาววริศรา แข็งการเขตร
62053020259 นายนพรัตน� สืบหงษ�
62053020260 นางสาวสกุลรัตน� เรืองแจ�ม
62053020261 นางสาวชาลินี รัฐนันทมงคล
62053020262 นางสาวพรพิมล บุบผาศรี
62053020263 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิตรมณี ศักดา
62053020264 นางสาวธมลวรรณ เชื้อเงิน
62053020265 นายธนภัทร โยธา
62053020266 นางสาววิภาพร คนหม่ัน
62053020267 นายกฤษฎ์ิธนทัต ท�าวม�วง
62053020268 นางสาวอัญชัญ พิทักษ�สายชล
62053020269 นายชานุวัฒน� ริยาพันธ�
62053020270 นายอนุกร ครองบุญ
62053020271 นายภาคภูมิ สุนทรวิภาต
62053020272 นางสาวณภัทร�พิณ ทองคํา
62053020273 นางสาวชลิดา เกษารัตน�
62053020274 นางสาวสนธยา ใจลังกา
62053020275 นางสาววาทกานต� เพชรรินทร�
62053020276 นางสาวโยษิตา อนุพัฒน�
62053020277 นายพงษ�วรินทร� ต๋ึงพันธุ�
62053020278 นายไกรสิทธ์ิ ขันไชย
62053020279 นางสาวดุจปรารถนา บัวนาค
62053020280 นางสาวจุฑารัตน� เขียวคํา
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62053020281 นางสาวนันทพร สว�างเนตร
62053020282 นางสาวบุศรา เกิดศิริ
62053020283 นายภากร คูหาวงษ�
62053020284 นายอนุกูล สินสงวน
62053020285 นางสาวอรณิช สิงห�ดา
62053020286 นางสาวธัญยฉัตร สิงห�โตทอง
62053020287 นางสาวชื่นทิพพ� สุขกํ่า
62053020288 นางสาววนิดา เพ็ชรชุม
62053020289 นางสาวศิริรัตน� จันทร�แปQน
62053020290 นางสาวชนิษฐา อัครวงษ�
62053020291 นางสาวพรกนก สังข�ปLด
62053020292 นางสาววีรญา เมียดขุนทด
62053020293 นายวิระ วงค�กันยา
62053020294 นางสาวสุริยาพร เจริญจิต
62053020295 นางสาวสัจจาพร เสือชาวนา
62053020296 นายขวัญชัย พุกซ่ือตรง
62053020297 นางสาวจุฬาลักษณ� ประเสริฐศรี
62053020298 นายอภิวัฒน� ทิวคู�
62053020299 นางสาวณิชา พุกเจริญ
62053020300 นางสาวนิตยา คงคุ�ม
62053020301 นายสิทธิชัย สังฆารมย�
62053020302 นายสุภกิจ ดอนแก�น
62053020303 นางสาวลีลาวดี อุทาแสง
62053020304 นางสาวมินตรา โคตรธรรม
62053020305 นายบัลลังก� พุ�มโพธ์ิทอง
62053020306 นายธนวัฒน� สันป^าเปQา
62053020307 นายณฐพล ภู�ชัย
62053020308 นายวีระเดช ภักดีไทย
62053020309 นางสาววาทินี พรมทอง
62053020310 นางสาวรุ�งทิพย� จันทะเสน
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62053020311 นางสาวอารียา รัตนะยอดกฤษ
62053020312 นางพจมาน รุ�งสว�าง
62053020313 นางสาวรุ�งอรุณ จันเสง่ียม
62053020314 นางสาวธนาภรณ� วงษ�ธานี
62053020315 นางสาวรุ�งทิวา บุญเพ่ิม
62053020316 นางสาวมณฑา เย็นทั่ว
62053020317 นางสาววนัชพร ลียะตา
62053020318 นายถนอมศักด์ิ สุดหนู
62053020319 นางสาวรัชนีกร พุจารย�
62053020320 นางสาวจุฑามาศ ลุนบง
62053020321 นายปฐมพร ปวนะฤทธ์ิ
62053020322 นายกฤษดา สินปรุ
62053020323 นางสาวรสิตา แซ�ต้ัน
62053020324 นางสาวกนกพร ศรีใส
62053020325 นางสาวนงลักษณ� พรมมา
62053020326 นางสาวณิชกานต� กาญจนะ
62053020327 นายสุราษฎร� ตาติจันทร�
62053020328 นางสาวธิดารัตน� คําพา
62053020329 นางสาวกนกวรรณ ภูชื่นแสง
62053020330 นางสาวอังคณา ปางคํา
62053020331 นางสาวคณิสรา ตุทาโน
62053020332 นางสาวณัฐพร พรมสุดา
62053020333 นางสาวพิกุลทิพย� นาคะวิโรจน�
62053020334 นายกรวิท ก�อเก้ือ
62053020335 นางสาวศริยา ชุณหสกุลโรจน�
62053020336 นางสาวสมหทัย ใจอุ�น
62053020337 นางสาวแพรวพรรณ พรหมขวัญ
62053020338 นางสาวบุปผาชาติ พ�วงหลาย
62053020339 นางสาวอรพินท� เต�ามี
62053020340 นางสาวณัฐมล ป8ททุม
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62053020341 นางสาวจุฬาลักษณ� คําภูมี
62053020342 นายอวิรุทธ� ไทยพัฒนาภรณ�
62053020343 นายพิพัฒน� นุชนิจ
62053020344 นางสาวนิรัชชา เฮี้ยนชาศรี
62053020345 นายวิษณุ แหยมแก�ว
62053020346 นางสาวอัญเชิญ ผิวสอาด
62053020347 นางสาวกานดา ชะนะฉันท�
62053020348 นางสาววิชุดา ขมินทกูล
62053020349 นายสุทธิชัย แหลมศรี
62053020350 นางสาววิรัญดา ยศป8ญญา
62053020351 นางสาวศศิประภา ชาวัลย�
62053020352 นางสาววนัชพร สุขเก้ือ
62053020353 นางสาวอัชราพร หนูกลับ
62053020354 นางสาวณัฐธิดา เผ�าป8ญญา
62053020355 นางสาวศุภรัตน� เกิดสังข�
62053020356 นางสาวดวงมณี ศรีเจริญ
62053020357 นางสาวอุมาพร ทาพลค�อ
62053020358 นางสาวสุพรรณษา หลําศิริ
62053020359 นางสาววิชชุตา ไชยงาม
62053020360 นางสาวเยาวนารถ ทัดเรณู
62053020361 นายธงชัย พุ�มดารา
62053020362 นางสาววิภาดา มานุจัม
62053020363 นายณรงค� เชื้อไพบูลย�
62053020364 นางสาวชมนาด วัฒนสุระ
62053020365 นายชาญชัย คงปลี
62053020366 นางสาวสุภัคสา ยาน้ําคํา
62053020367 นางสาวคชามาส ทิมพุฒ
62053020368 นายธนเดช กุลภาเมธาสิริ
62053020369 นางสาวทิพมาศ อ่ํามาก
62053020370 นางสาวภฤศมน เกือบกลาง
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62053020371 นายกฤษฎา วัฒนะบุตร
62053020372 นางสาวพัชริดา สุขอาษา
62053020373 นายเจริญ หาญนภาชีวิน
62053020374 นางสาวทิพวัลย� รุ�งเรือง
62053020375 นางสาวสุพัตตรา ใจตรง
62053020376 นายปฐวี คณาญาติ
62053020377 นางสาวอัจฉราภรณ� อายุพัฒน�
62053020378 นางสาวอริสรา อุบล
62053020379 นางสาวไวย�กาล แซ�เตียว
62053020380 นางสาวกนกลักษณ� มีสุขรื่นรมย�
62053020381 นางสาวสุวารี วงษ�ชมภู
62053020382 นางสาวจิราพร ดวงจินดา
62053020383 นางสาวนันทรัตน� กิจาธนทรัพย�
62053020384 นางสาวคัมภีรพรรณ ศิริวัฒน�
62053020385 นางสาวดวงพร วารินทร�
62053020386 นายปฎิภาณ วิลาบุตร
62053020387 นางสาวสันธณี เดชเชียร
62053020388 นางสาวปรียาภรณ� สุขวิสุทธ์ิ
62053020389 นางสาวนิภาวรรณ เหมหิรัญ
62053020390 นายยุทธวีระ จันทะภา
62053020391 นายณัฐพล อินทรลุน
62053020392 นางสาวสุภัคสิริ แก�วเขียว
62053020393 นางสาวชลภัสสรณ� ยังเจริญ
62053020394 นายภาณุพงศ� เลี่ยมสว�าง
62053020395 นางสาววนิดา ลายลอดแก�ว
62053020396 นางสาววนิดา คชพงษ�
62053020397 นายบดินทร� อินตGะวิชัย
62053020398 นางสาวพรศิริ ชมภูวิเศษ
62053020399 นางสาวรัชนีพร สาคร
62053020400 นายยุทธนา ป8นติ
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62053020401 นางสาวจารุวรรณ น�อยชา
62053020402 นางสาวปLยากรณ� ภูมิสัตย�
62053020403 นางสาววรรณกวี ลี่วิรุฬห�
62053020404 นางสาวนุชนาถ ขําโชติ
62053020405 นางสาวฐานิดา อ�อนน�อม
62053020406 นางสาวปาริฉัตร ดีทิพย�
62053020407 นางสาวพิราวรรณ โรจนพัฒน�เดชากร
62053020408 นายภทรวรรษ วงษ�เวียง
62053020409 นางสาวนรีกานต� สินสระน�อย
62053020410 นางสาวชุติมาส พุ�มโพธ์ิทอง
62053020411 นายประสาร เวกสูงเนิน
62053020412 นายสราวุฒิ แก�วประกอบ
62053020413 นางสาวพัชรินทร� กลั่นสาร
62053020414 นางสาวสุภาพร ศรีเสน
62053020415 นางสาวปาริฉัตร สร�อยกุดเรือ
62053020416 นางสาวธัญญารัตน� นิ่มวงษ�
62053020417 นางสาวอิงอร รัตนพันธ�
62053020418 นายธีรพงศ� มุสาเหม
62053020419 นางสาวนงนภัส ศิริบุญญาธิวัฒน�
62053020420 นางสาวแพรวอรุณ นุ�นรักษา
62053020421 นายณรงค�เดช โพธ์ิศรีวิลัย
62053020422 นายสิทธิศักด์ิ ศรีคํา
62053020423 นายภัทรพล คงรักษาสกุล
62053020424 นางสาวมณเฑียร เข่ือนจะนะ
62053020425 นางสาวทิพรัตน� ประกัน
62053020426 นายกลยุทธ� ทองชุ�ม
62053020427 นางสาวจิตรา สุระคํา
62053020428 นายสิทธ์ิธาเดช สวาสมา
62053020429 นางสาวอมรา ปLยมนต�
62053020430 นายวิรัตน� เสาวคนธ�
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62053020431 นางสาวดวงจันทร� มนอิ่น
62053020432 นางสาววรรณนิสา ม่ิงขวัญ
62053020433 นายกิตติวินท� คีรีมังคละ
62053020434 นายพงษ�ศธร สว�างวงษ�
62053020435 นายกฤตภพ แสนมหายักษ�
62053020436 นางสาวปภัสกร นิ่มเงิน
62053020437 นางสาวไอลดา นาคดี
62053020438 นางสาวสนิตา บุญยะราช
62053020439 นายธันวา โตจ่ัน
62053020440 นางสาวสาวิตรี ทองคํา
62053020441 นายชัชชนินทร� ภานุเพ็ญ
62053020442 นางสาวมธุรส คําซาว
62053020443 นายเนติพงษ� เพ่ิม
62053020444 นายกรวิทย� ฤทธิเดช
62053020445 นางสาวภาณุมาศ เสาร�แก�ว
62053020446 ว�าที่ร�อยตรีศราวุฒิ บุญมี
62053020447 นายอลงกต เกตุทอง
62053020448 นางสาวกรองกาญจน� สายแจ�ง
62053020449 นางสาวกนกวรรณ พุทธวงค�
62053020450 นายสุกฤษฎ์ิ ประจันพล
62053020451 นางสาวภาวิณี สิงห�สิทธ์ิ
62053020452 นายอธิบดี เพียรพจนา
62053020453 นายชโยดม เตชะนันท�
62053020454 นางสาวเบญจวรรณ ขาวพันธ�
62053020455 นางสาวดวงฤดี อิสาน
62053020456 นางสาวม�านฟQา แก�วละมุล
62053020457 นางสาวทิวารินทร� ใจสมิง
62053020458 นางสาวเพ็ญพิชชา คีรีรัตน�
62053020459 นางสาวมณีรัตน� จันทร�มา
62053020460 นางสาวอภัสราวดี เมืองแก�ว
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62053020461 นางสาวนิติเนตร กลมกลึง
62053020462 นางสาวกรนิกา คําดี
62053020463 นางสาวสิรามล บุญทัน
62053020464 นางสาวธันยธร โภคาเพ็ชร
62053020465 นางสาวปรางทิวา ผิวอุบล
62053020466 นางสาวศิรินภา ป8ญญาภู
62053020467 นางสาวกนกรัชต� ประเภโส
62053020468 นางสาวชไมพร พรมกัณหา
62053020469 นางสาวสุทธิดา ประคองสาย
62053020470 นายวันชนะ สิงหพันธ�
62053020471 นางสาวเขมจิรัฏฐ� ศิริวัฒน�
62053020472 นางสาวณัฐณิชา คล�อยแสง
62053020473 นางสาววรรณวิกา นินนานนท�
62053020474 นางสาวภูษณิศา สุวรรณสุนทร
62053020475 นางสาวสิริวรรณ ชัยมีแรง
62053020476 นายศุภณัฐ เขียวพุ�มพวง
62053020477 นางสาวปนัดดา บุญอารี
62053020478 นางสาวภัทรปภา ภูวษาชัยกุล
62053020479 นายเทพไท เล็กศิริ
62053020480 นางสาวสุปรียา แซ�เอี๊ยบ
62053020481 นางสาวกมลวรรณ ณ น�าน
62053020482 นางสาววันวิสาข� นาคเกิด
62053020483 นายวรพงษ� ทาเขียววงศ�
62053020484 นางสาวสุธาสินี เทียนทองดี
62053020485 นางสาวสุจิตรา บัวคลี่
62053020486 นางสาววรรณกานต� กินรี
62053020487 นายสมพนธ� วรรณบุตร
62053020488 นางสาวศศิชา เอี่ยมสําอางค�
62053020489 นายปฏิภาณ แสงสว�าง
62053020490 นางสาวพรหมพร แสงพรหม
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62053020491 นางสาวสุพัสตรา ทองพันชั่ง
62053020492 นางสาวจิตชนก กูดอั้ว
62053020493 นางสาวพคพร เสง่ียมงาม
62053020494 นายจิรายุส ว�องไวยุทธ�
62053020495 นางสาวพิมลพร พุทธิมา
62053020496 นางสาวอติกานต� บูรณะจันทร�
62053020497 นางสาวพลอยไพลิน อยู�ยืน
62053020498 นายสนธยา ฟองเกิด
62053020499 นางสาวจิระภา พานิช
62053020500 นางสาวกรวรางค� เกษียร
62053020501 นางสาวศศิวิมล กองทรัพย�เจริญ
62053020502 นายประสาน พิมพ�ใหญ�
62053020503 นายสามารถ เหล�าฤทธ์ิ
62053020504 นางสาวภารดี ใจดี
62053020505 นางสาววรัญญา จันทร�สุข
62053020506 นางสาวอรณิช สวัสดี
62053020507 นายเอกสิทธ์ิ ลือแก�ว
62053020508 นายบรรชา คงคาใส
62053020509 นางสาวขนิษฐา พาสนุก
62053020510 นางสาวจินตนา แร�นาค
62053020511 นายป8ญญา โยธาตรี
62053020512 นายยุทธภูมิ นาคทองอินทร�
62053020513 นางสาวแพรวา กีรติยรรยง
62053020514 นางสาวพิชชานันท� แสนมุข
62053020515 นางสาวธีราภรณ� โคตรสมบัติ
62053020516 นางสาวสิตานัน ธนะวัฒนานนท�
62053020517 นางสาวนภาพรรณ ดําขํา
62053020518 นายณัฐภัทร คามวัลย�
62053020519 นางสาวกรรณิการ� เชิงกราย
62053020520 นางสาวภัทราภรณ� ห�องแซง
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62053020521 นางสาวศศิประภา แก�วกระจ�าง
62053020522 นางสาววิสา ทวนตะขบ
62053020523 นางสาวชนาพร เจริญวานิช
62053020524 นางไพรินทร� เชื้อชีลอง
62053020525 นายนัฐวุฒิ บํารุงเพชร
62053020526 นายกอบโชค ทศกร
62053020527 นายจิรัฏฐ� เผื่อนผึ้ง
62053020528 นางสาวป8ทมาภรณ� ไตรยราช
62053020529 นางสาวนัฐมล คดสุวรรณ
62053020530 นางสาวปฐมพร บุญเมือง
62053020531 นางสาวณิชาภัทร ผสมทรัพย�
62053020532 นางสาววลัยลักษณ� เตียวเจริญ
62053020533 นางสาวปLยาพัทญ� สุขสถาน
62053020534 นางสาวสุชาดา จันทร�สมร
62053020535 นางสาวนิตยา จงรักไทย
62053020536 นายเอกสิทธ์ิ จ่ันแก�ว
62053020537 นางสาวฐิตะวันต� วราโภค
62053020538 นายพุทธิพงษ� วงศ�เกียรต์ิขจร
62053020539 นายเชิดศักด์ิ ฉลองคํา
62053020540 นางสาวกรรณิการ� จีนพันธุ�
62053020541 นางสาวบุณฑริก แจ�งอิ่ม
62053020542 นางสาวฐิติมา นามโส
62053020543 นายสหยศ เจริญวัฒน�
62053020544 นายภาสวิชญ� ดิษยบุตร
62053020545 นางสุพัตรา พรมมา
62053020546 นางสาวฐัดษิฎาร� ชุณหพงศ�พิเชฐ
62053020547 นายพิสิษฐ� ทิวงศ�
62053020548 นางสาวพรปวีณ� ศรีสุข
62053020549 นางสาวลําแพน ชาแท�น
62053020550 นางสาวสุธาสินี ชํานาญวาด
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62053020551 นางสาวธนพร อินตGะป8ญโย
62053020552 นางสาวกาญจนา เครือสาร
62053020553 นายกฤษณรงค� จําปาแก�ว
62053020554 นางสาวธนารักษ� ทับแคลน
62053020555 นางสาวกัญญณัช อุดมศิลปT
62053020556 นายกฤษดา จินดาธรรม
62053020557 นางสาวพัชราภรณ� เมืองมูล
62053020558 นางสาวมีนา ขวัญยืน
62053020559 นางสาวณัฐกานต� บุญทา
62053020560 นางสาววัลภา บุญประสพ
62053020561 นางสาววิรัญชนา มหัทธนกิตติภัค
62053020562 นางจุฬาลักษณ� ทุมโทน
62053020563 นางสาวศรัณยา ศิริวัฒนะกูล
62053020564 นายอภิสิทธ์ิ นามน�อย
62053020565 นางสาวกุ�ง ทองสุข
62053020566 นายสิทธยากร อินกอ
62053020567 นายธีรพงษ� นิลขํา
62053020568 นางสาวจุฑาทิพย� จันทร�เพศ
62053020569 นายถิรคุณ ซ่ือสัตย�สกุล
62053020570 นางสาวกุลนิตย� ศรีพระนัส
62053020571 นายกรณกฤติ ทองเนื้อแปด
62053020572 นางสาวนฤมล ม�วงไม�
62053020573 นางสาวมยุรกานต� กงจักร�
62053020574 นางสาวศุภกานต� พามา
62053020575 นางสาวอังคณา ราหมาด
62053020576 นายยศกร ปาณิญา
62053020577 นางสาววรวรรณ ย้ิมเจริญ
62053020578 นางสาวศลิตา เพ็ชรเจริญ
62053020579 นางสาวปLยะดา ทิพกัน
62053020580 นางสาววลัยมาศ คงหอม
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62053020581 นางสาวสุพรรษา โหระกุล
62053020582 นายณัฐนันท� เสาวคนธ�
62053020583 นางสาววลัยพรรณ พรวงค�เลิศ
62053020584 นางสาวจิรานันท� สมจิตต�
62053020585 นางสาวศิริพร คํามุงคุณ
62053020586 นางสาวรักษ�ชนก ศิลปพงษ�
62053020587 นางสาวกุลบงกช กองเงิน
62053020588 นางสาวรัตนพร ภูแข�งหมอก
62053020589 นางสาวสมจิตร โอชา
62053020590 นางสาวพิกุลวดี คิดกล�า
62053020591 นางสาวขวัญฤดี น�อมเจริญ
62053020592 นางสาวจุลสุรางค� ชาวนา
62053020593 นางสาวศิริพร ผุดผ�อง
62053020594 นางสาวบุษบา พุทธวาลย�
62053020595 นายนันทโพธ์ิเดช นาอุดม
62053020596 นายวิศรุตต� อุไรวรรณ
62053020597 นายภาณุพงษ� สัตถาพร
62053020598 นางสาววันวิสาข� ควรพฤกษ�
62053020599 นางสาวพัชรี พรมดาว
62053020600 นายอนุวัฒน� แสงปรีชา
62053020601 นายวิโรจน� อุตโรกุล
62053020602 นางสาววาสิธาร เสือสวัสด์ิ
62053020603 นางสาวหทัยทิพย� ฮงศรีนารถ
62053020604 นายจตุรพิธ ชนะสิทธ์ิ
62053020605 นางสาวธัญญาศิริ รัตนเกศ
62053020606 นางสาวกันตยา มัจฉา
62053020607 นางสาวปLZนประภา โสมากุล
62053020608 นางสาวธัญพิชชา จตุพรวิพัฒน�
62053020609 นายณัฐติพล กําเนิดสินธุ�
62053020610 นายณัฐวุฒิ พันสมตน
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62053020611 นางสาวอรณัฐ โพธ์ิงาม
62053020612 นายกฤษฎา ทะสวัสด์ิ
62053020613 นางสาวสุดารัตน� พงศ�พุฒิ
62053020614 นางสาวภัทราภรณ� แซ�อึ้ง
62053020615 ว�าที่ร�อยตรีหญิงธิดาทิพย� ศิริป8น
62053020616 นางสาวป8ทมา ยะภักดี
62053020617 นางสาวจริยาภรณ� คํานนท�
62053020618 นางสาวนิษฐ�ชลีย� ทิพย�นารา
62053020619 นางสาวรจณาภรณ� ดุกคง
62053020620 นางสาวอันธิกา ทากุดเรือ
62053020621 นางสาวอาริสา วงค�วรรณ
62053020622 นายวสันต� ลําแพน
62053020623 นายนิติศาสตร� กันยะมี
62053020624 นางสาวจันทิมา ไทยพิทักษ�
62053020625 นายชาตรี สวนไธสง
62053020626 นายพินิจ ขันสุวรรณ
62053020627 นางสาววิพรรณิภา ตระกูลศรี
62053020628 นายดลชัย เอี่ยมประไพ
62053020629 นายสุกฤษฎ์ิ ย่ิงถาวร
62053020630 นางสาวชลธิชา เสาร�แก�วคํา
62053020631 นางสาวทัศนีย� วงค�ริยะ
62053020632 นางกรรณิการ� วิทยศักด์ิพันธุ�
62053020633 นางสาวกัญญาพัชญ� ขันสอน
62053020634 นางสาวคชาภรณ� อุทัยศรี
62053020635 นายศตพล ชอบกองกลาง
62053020636 นางสาวเปรมฤดี บําบัด
62053020637 นางสาววิภารัตน� ศรีวิชัย
62053020638 นายชยุต พัชร�รณกร
62053020639 นายอนุวัฒน� กูลนรา
62053020640 นางสาวมุกดา สีอ�วน
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62053020641 นายทิชากร ฉิมวิเศษ
62053020642 นางสาวศศิโสม เรือนแก�ว
62053020643 นายกัมปนาท ตันเย่ียน
62053020644 นางสาวณัฐนันท� เนตตกุล
62053020645 นางสาวจุฬามณี บุญโท
62053020646 นางสาวเมริยา ศรีมงคล
62053020647 นางสาวนพมาศ เสียน�อย
62053020648 นางสาวศิรินันท� เทียนขาว
62053020649 นางสาววรินทร ยังเจริญ
62053020650 นายชลัช รอดป8ญญา
62053020651 นางสาวสุนันทา บุญยืน
62053020652 นางสาวอารยา แก�วจํานงค�
62053020653 นายทวีรัช สุขโท�
62053020654 นางสาวจีรนันท� แก�วชลคราม
62053020655 นางสาวเกษร สันเพชร
62053020656 นายกรป8ญ วรพลเมธา
62053020657 นายกฤษฎ์ิติณณ� พิทักษ�อิทธิกร
62053020658 นางสาวธีรตา แก�วจรูญ
62053020659 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ชนะ
62053020660 นางสาวปLยะดา แสนบุราณ
62053020661 นายสมพร แก�วการไร�
62053020662 นางสาวทองทิพย� ปลื้มชัย
62053020663 นางสุวิมล จําปาสุข
62053020664 นางสาวพนิตา ทองรักษา
62053020665 นางสาวสุพัตตรา รอดคืน
62053020666 นางสาวรสรินทร� วินันท�
62053020667 นายจตุพร อุตรัตน�
62053020668 นางสาวหยกมณี การินทร�
62053020669 นางสาววรนุช ดิษฐา
62053020670 นางสาวรัตติยา สังข�นัครา
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62053020671 นางสาวศุทธินี ทองเบ็ญญ�
62053020672 นางสาวภัทรานิษฐ� เจริญสุข
62053020673 นายภาณุพันธ� ศรีหาญ
62053020674 นางสาวอรทัย ช�างเพ็ง
62053020675 นายจิรายุ จะเรียมพันธุ�
62053020676 นางสาวขนิษฐา นกแก�ว
62053020677 นางสาวเจนจิรา อินทรศร
62053020678 นางสาวกรรณิการ� จันคิด
62053020679 นางสาวเกศราภรณ� กมลเวศ
62053020680 นางสาวชฎิลภัสสร อภิรมย�สุขสันต�
62053020681 นางสาวศิริวรรณ รัตนสิทธ์ิชัชวาล
62053020682 นายอมฤต พรหมจิตต�
62053020683 นางสาวศศินะ เฉลิมพันธ�
62053020684 นางสาวญาณิศา พรมมี
62053020685 นางสาวสุวนันท� สีใจ
62053020686 นายสุพจน� คํามีมัด
62053020687 นายรณกร มาลินันท�
62053020688 นางสาวชมพูนุช อร�ามเรือง
62053020689 -วณิชญา พรหมหอม
62053020690 นางสาวเมธาวี ทวีรัตน�
62053020691 นายวรพันธ� กันธิยะ
62053020692 นางสาวไพรินทร� เสมแจ�ง
62053020693 นายวีระพงษ� ก[องบุญ
62053020694 นางสาวเบญจมาศ คําต๋ัน
62053020695 นายณัฐนนท� สุวรรณคร
62053020696 นายมณฑล สมจิตร�
62053020697 นายธนพงษ� ภูมิมา
62053020698 นายปราการ กันบัวลา
62053020699 นางสาวกนิษฐา ยอดนางรอง
62053020700 นายอภิรัตน� รัตนวราหะ
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62053020701 นางสาวจรรยา ตรีนก
62053020702 นางสาวกรรณิการ� ท�วมแก�ว
62053020703 นางสาวกนกอร อุมา
62053020704 นายชวลิต ถนอมใจ
62053020705 นางสาวปLยะฉัตร พานิชอัตรา
62053020706 นางสาวอังคณา เรือนคํา
62053020707 นางสาวพัฒนฉัตร จันทร�แดง
62053020708 นางสาวอัญรินทร� อัญญวงศ�หิรัญ
62053020709 นางสาวจุฑารัตน� เตชะนันท�
62053020710 นางสาวกมลทิพย� แซ�เอี๊ย
62053020711 นางสาวเสาวลักษณ� ปQอมพิมพ�
62053020712 นายกันต� กีฏามระ
62053020713 นางสาวสุมิตรา หาญเชิงชัย
62053020714 นายนิพพิชฌน� ภัทรวิริยะคุณ
62053020715 นางสาวตรีรัตน� นายอง
62053020716 นางสาวสิรินทิพย� วงษ�ศรีแก�ว
62053020717 นางสาวสุกัญญา ลงเย
62053020718 นายชัยชนก ตระกูลดาบทอง
62053020719 นายเตวิช แซ�หรือ
62053020720 นายกฤษณะ ภักดีวิเศษ
62053020721 นางสาวประทุมทิพย� แก�วพิทักษ�
62053020722 นางสาวกันต�ชลัช คมเวช
62053020723 นางสาวสุภาวดี ยืนยาว
62053020724 นางสาวภาวิณี วงศ�สายา
62053020725 นางสาวกานติมา ปุระณะ
62053020726 นางสาวพรรษมนต� อักษรทอง
62053020727 นางสาวฮาลีมะห� อีซอ
62053020728 นายยงยุทธ ลาดนอก
62053020729 นายธราธร สินกลิ่น
62053020730 นางสาวนีรนุช สีดอกบวบ
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62053020731 นางสาวกุลสตรี ทรงศรี
62053020732 นางสาวฐิติพร มะตัน
62053020733 นายลลิต ขํารักษา
62053020734 นางสาวมนพร สายพันธ�
62053020735 นางสาวรติยา นามวงค�
62053020736 นายศรัณยู จันทรนิภา
62053020737 นางสาวนาราทิพย� จุตตะไร
62053020738 นางสาวปLยณัฐ พิมอยู�
62053020739 นางสาวธนภรณ� เบญจวรกุล
62053020740 นางสาวรุ�งตะวัน เทพเสนา
62053020741 นายชัชพงศ� เทศน�ดี
62053020742 นางชนากานต� ชะนากลาง
62053020743 นางสาวภาณุมาส เสือตาด
62053020744 นายวิวิธชัย เพ็งโสภา
62053020745 นางสาวภัคจิรา ทวีกาญจน�
62053020746 นางสาวฉัตรติยา กลิ่นชั้น
62053020747 นางสาวศศิดารา กะหมายสม
62053020748 นางสาวเกตุสุดา เปQจ๋ิว
62053020749 นางสาวอัมริน พวงนิล
62053020750 นางสาวพรรณราย ยินสูตร
62053020751 นางสาวสุนิษา ปLนะดวง
62053020752 นางสาวสาวิตรี กับแฟง
62053020753 นางสาวสุชาวดี เพ็ชรแก�ว
62053020754 นางสาวนีรนุช บุญประเวศ
62053020755 นางสาวเบญญาภา คําชนันไชย
62053020756 นายรัฐพล ใจผ�อง
62053020757 นางสาวชลธิชา รักพืช
62053020758 นางสาวณัฐสุดา ปาระปLน
62053020759 นางสาวนภาลัย การซ่ือ
62053020760 นางสาวกีรติ วงศ�ผะดาย
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62053020761 นางสาวสวรรยา มงคลวรเดช
62053020762 นางสาวอมรรัตน� โสประดิษฐ
62053020763 นางสาวสุณัฏฐา เมณฑ�กูล
62053020764 นางสาวขวัญหทัย ทองดีนอก
62053020765 นางสาววัชรภรณ� ไทยถาวร
62053020766 นางสาวสลินทิพย� สีคําดี
62053020767 นางสาวฐิติรัตน� สว�างกุล
62053020768 นางสาววันเพ็ญ โคตจันทัด
62053020769 นางสาวปารณีย� รัตนกระจ�าง
62053020770 นางสาวธนัฎดา ช�วยบุญ
62053020771 นางสาวชมทิศา ทับทิมหิน
62053020772 นางสาวสุภาพร สืบเสาร�
62053020773 นายเกียรติศักด์ิ เขียนวงษ�
62053020774 นางสาวจิราภรณ� วรรณโนมัย
62053020775 นางสาวเจนจิรา บริครุฑ
62053020776 นายสิทธาน ทองจันทร�
62053020777 นางสาวสุภาพร คงคํา
62053020778 นางสาวชนัดดา นวชน
62053020779 นายจิรยุทธ� เกาศล
62053020780 นายภาสวิชญ� บุญญาวินิจ
62053020781 นางสาวสุดารัตน� ดิษฐ�ขํา
62053020782 นางสาวช�อทิพย� โคกสถาน
62053020783 นางสาวเปมิกา รงรองรภา
62053020784 นายตรีเพชร ตะกรุดแก�ว
62053020785 นางสาวเพชรไพลิน พลอยเพ็ชร
62053020786 นางสาวกมลชนก สติคาม
62053020787 นางสาวสุดารัตน� คุ�มพาล
62053020788 นางสาวสุวนันท� จันทร�โท
62053020789 นางสาวพรรณผกากานต� ไชยมาตย�
62053020790 นางสาวพรรณพัทร� พานิชอํานวย
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62053020791 นายนิชา ธเนศอนันต�
62053020792 นายกฤษฎา ศรีบุตตะ
62053020793 นางสาวพรรณิกา เอื้อแท�
62053020794 นางสาวศิริพร มัติโก
62053020795 นายสมประสงค� ต�อยจัตุรัส
62053020796 นางสาวนัทรินทร� วิจิตรกุล
62053020797 นายธนกร ยอดสุทธิ
62053020798 นางสาวอุษณี บุญประคอง
62053020799 นางสาวนรีรัตน� เซ�งสวัสด์ิ
62053020800 นางสาวณัฐริกา พวงแต�ม
62053020801 นางสาววรวาณี อินทรพรหม
62053020802 นางสาวจารุวรรณ อิ่มสุวรรณ
62053020803 นายอิศรพงษ� โพธ์ิขาว
62053020804 นางสาวสุวรรณา ทองมี
62053020805 นางสาวจันทรา อมรใฝ^ชนแดน
62053020806 นายเมทนี ปวนคํามา
62053020807 นางสาวพัชรพร เชนยะวณิช
62053020808 นายณัฐธชัย เงินแก�ว
62053020809 นางสาวรัตนาภรณ� จินวุฒิ
62053020810 นายพชรพล บัวศรี
62053020811 นางสาวชนิดา สุกแสง
62053020812 นายวสุวัชร นุ�มศรี
62053020813 นางสาวศุทราลักษณ� อดทน
62053020814 นายสหพันธ� พันธุ�เนียม
62053020815 นางสาวธารินี วิเศษสิงห�
62053020816 นางสาวพุทธธิดา บัวกลาง
62053020817 นางสาวศศิวิมล ชูสกุล
62053020818 นายพงศธร ดวงพันตรี
62053020819 นายกิตติศักด์ิ จ�อยสุข
62053020820 นายคติ สาธุ
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62053020821 นายสมบัติ ประสงค�สิน
62053020822 นางสาวจิตติมา สุวรรณไตร
62053020823 นางสาววรดา แสงพรู
62053020824 นางสาวสุภาวดี มีฟ8ก
62053020825 นายธีรนันท� มณีจร
62053020826 นางสาวสิรินญา ม่ันศรี
62053020827 นางสาวจุรีพร ถนอมใจ
62053020828 นางสาววรรณวิศา สมทรัพย�
62053020829 นางสาวพัชศรัญย� ปานเกตุ
62053020830 นางสาวอุทุมพร ชัยประยูรหัทธยา
62053020831 นางสาวสุพัตรา วงศ�บุปผา
62053020832 นายศักดิพล เริ่มรักรัมย�
62053020833 นางสาวกันทิรา ตรีวิเศษ
62053020834 นายนัธทวัฒน� ทองคํา
62053020835 นางสาวอรยา ร�องสายกา
62053020836 นายตรีพล คุณแก�ว
62053020837 นางสาวพรพรรณ เตชมหากุล
62053020838 นายธนวรรธน� คุ�มมี
62053020839 นางสาวพลอย รัตนแก�วกาญจน�
62053020840 นายอดิศร แซ�หนา
62053020841 นางสาวปวีณ�ธิดา ป8นอิ่น
62053020842 นางสาวเกศกนก กุลสุ
62053020843 นางสาวช�อผกา บุญเลิศ
62053020844 นางสาวนุชจรินทร� สุขเกษม
62053020845 นายธนากร สีหามาตร�
62053020846 นางสาวป8ทมาวดี ป8ญญามี
62053020847 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน�
62053020848 นางสาวชญาณี วานิชวัตถากร
62053020849 นางสาววิสาขา สาน้ําอ�าง
62053020850 นายวัชระ คลื่นบรรเลง

หน�า 695 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053020851 นายลภนรันต� สะอาดใส
62053020852 นางสาวพัชรียา พลไธสง
62053020853 นางสาวอานีสะห� กะเด็ง
62053020854 นางสาวรัฐศณิชา ธรรมเนียม
62053020855 นายเจตพัฒน� เคยเห็น
62053020856 นางสาวชนาภา พจนานนท�
62053020857 นางสาวธรัญญา เธียรประดับโชค
62053020858 นางสาวสุดารัตน� พรมเกตุ
62053020859 นางสาวอิสราวดี ดอกไทร
62053020860 นางสาวกัลยา ดาวเรือง
62053020861 นางสาวนิษาชล พวงทิพย�
62053020862 นายวีระ พรมมี
62053020863 นายรังสรรค� สุทรัตน�
62053020864 นางสาวธนินี วงศ�ตรุษ
62053020865 นายวสันต� พลเย่ียม
62053020866 นายวุฒิไกร ชาป8ญญา
62053020867 นางสาววัลวิภา จําศักด์ิ
62053020868 นางสาวธัญพร แพทย�อุดม
62053020869 นางสาวนริศรา ไชยยากัน
62053020870 นางสาวศศิธารา วัฒนเวช
62053020871 นางสาวเบญจวรรณ สุขสีดา
62053020872 ว�าที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน� ตามจะโปะ
62053020873 นายโสภณ พานสัมฤทธ์ิ
62053020874 นายบรรลุ มุสิกะประพันธ�
62053020875 นางสาวธันยธรณ� พิบูลย�
62053020876 นางสาวปุณยาพร ใสจอมศรี
62053020877 นางสาวชลัทพร ถนอมสุข
62053020878 นายสหรัตน� ย้ิมน�อย
62053020879 นางสาวมุกดา ทองไพรวรรณ
62053020880 นางสาวกรกนก สวยวิเศษ

หน�า 696 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053020881 นางสาวรินทร�ณฐา พิพิธจรัสชัย
62053020882 นายเทอดพงษ� ทามล
62053020883 นายจาตุรงค� แก�วสีหา
62053020884 นางสาววิชยา คงถาวรเจริญกิจ
62053020885 นายพุทธบุตร ช�วยรอด
62053020886 นายภานุพงษ� อัมพรมหา
62053020887 นางสาวพิมนภัทร� ศิระวัฒน�กุล
62053020888 นางสาวธนัชพร จริยภูมิ
62053020889 นางสาวจิตรวดี ใจจิตร
62053020890 นางสาวนัจนันท� ศรพิชัย
62053020891 นางสาวจันทร�จิรา ตุลาธรรม
62053020892 นางสาวอนุสรา คําป8น
62053020893 นางสาวปวีณา หมาดตุหาย
62053020894 นางสาวภัคธ�ภัสสร ปานฮวด
62053020895 นางสาวเกวลิน สุดใจ
62053020896 นางสาวสมฤทัย วงศ�แก�ว
62053020897 นางสาววนิดา คลี่ใบ
62053020898 นางสาวเนตรนรินทร� เรืองไทย
62053020899 นางสาวสุนทรี อสิพงษ�
62053020900 นางณัฐชา แก�วประดับ
62053020901 นางสาวอัฉราภรณ� พระสว�าง
62053020902 นางสาวณัฐพร ปLยาโน
62053020903 นางสาวศศิมา บัวประเสริฐ
62053020904 นางสาวกรธิดา ลิปปานนท�
62053020905 นายวรุณศักด์ิ อาวะรุณ
62053020906 นางสาวกัลยา ช�างโคตรพะเนา
62053020907 นางสาวจิดาภา ทรงเล็กสิงห�
62053020908 นายวชิระ มีวงศ�
62053020909 นายธนวัฒน� ใจน�อม
62053020910 นายนฤเบศร� จันแปลก

หน�า 697 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053020911 นางสาวชุติกาญจน� พรหมอินทร�
62053020912 นายธีนวัฒน� แสงคํา
62053020913 นางสาวสุฑามาศ คงเนินกลุ�ม
62053020914 นางสาวปารียา สายแสงจันทร�
62053020915 นางสาววราพร อ�อนภูธร
62053020916 นางสาวปLยวรรณ ไชยผล
62053020917 นางสาวยศมล บางท�าไม�
62053020918 นายวัชระพงษ� เป�นพุ�ม
62053020919 นายสุทธิพงษ� มีบุญ
62053020920 นางสาวเกษราภรณ� แก�นทอง
62053020921 นางสาวอารีดา ขันตี
62053020922 นางสาวสุภัสสร จันดี
62053020923 นายศุภณัฐ อนุจารีวัฒน�
62053020924 นางสาวปานิศา ศิริ
62053020925 นายอธิคม สัตยขจร
62053020926 นางสาวธิดารัตน� ชูทองคํา
62053020927 นางสาวยศวดี พุ�มไม�
62053020928 นายธีรพันธุ� ทองจันทร�แก�ว
62053020929 นางสาวสุชาดา เขาแก�ว
62053020930 นายวีรยุทธ บุญมี
62053020931 นางสาวอุดมลักษณ� ดุนาธร
62053020932 นายรัตนพงศ� ศรีประเสริฐ
62053020933 ว�าที่ ร.ต.ธัญญา ศรีพงษ�พันธุ�กุล
62053020934 นายปรัตถกร บุญลี้
62053020935 นางสาวพรพิมล มณีเย็น
62053020936 นายศุภชัย หม่ันภักดี
62053020937 นางสาวเฟYZองฟQา พริ้งเพราะ
62053020938 ว�าที่ ร.ต.หญิงดวงกมล ภู�พฤกษชาติ
62053020939 นางสาวสุวนันท� ทิมพุฒ
62053020940 นายเฉลิมพล พฤกษ�เกษม

หน�า 698 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053020941 นางสาวมาริสา จุฬามณี
62053020942 นางสาวธนพร ใจน�อย
62053020943 นางสาวศศิกานต� เพ็ญธนาลัย
62053020944 นางสาวนันทิภา ปะกิคะเนย�
62053020945 นางสาวปรางทิพย� ช�อนทอง
62053020946 นางสาวพรวฤณ พงศ�ทักษกร
62053020947 นางสาวณัฐพร แสงดํา
62053020948 นายอานนท� สูญน�วม
62053020949 นายประวิทย� เขียวสด
62053020950 นางสาววิสุทธิภรณ� วิพัธครตระกูล
62053020951 นางสาวเพรียวพรรณ รุธิระวุฒิ
62053020952 นางสาวรจินุช ตันติตยาพงษ�
62053020953 นายณัฐพล ดีสม
62053020954 นางสาวจีรนันท� เสนนันตา
62053020955 นางสาวนันท�ระวี วงศ�อภิธนา
62053020956 นายวรวุฒิ หัตถโกศล
62053020957 นางสาวเยาวพา สิริสว�างเมฆ
62053020958 นางสาวหทัยภัทร เจริญพรรค
62053020959 นางสาวนัฐพร น�วมชะนะ
62053020960 นางสาวมุกดา ก�านจันทร�
62053020961 นางสาวอุไรวรรณ พันธ�แน�น
62053020962 นางสาวกรรณิกา ณ ลําพูน
62053020963 นายเจนวิทย� บุญมา
62053020964 นางสาวพฤทธานันต� สอนรอด
62053020965 นางสาวเจนจิรา แสงไชย
62053020966 นายพิชัย ด�วงพรหม
62053020967 นางสาวธัญธารีย� ตันติชัยกาญจน�
62053020968 นางสาวอังคณา รัตนทุมมา
62053020969 นายฐิติกร พูลแย�ม
62053020970 นางสาวพิมพ�วลัญช� เจริญฤทธ์ิ

หน�า 699 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053020971 นายอดิศักด์ิ เรืองราม
62053020972 นางสาวไอยลัดดา ขีดวัน
62053020973 นายกฤตพงศ� พชรพงศ�พิพัฒน�
62053020974 นายสมยศ พันธวงค�
62053020975 นางสาวกัญญาณัฐ จันทะปาขาว
62053020976 นางสาวดาราวดี รักวงค�
62053020977 นางสาวเมธาวี อดิศัยเผ�าพันธุ�
62053020978 นางสาวพศิกา ใบยา
62053020979 นายภูมิสิริ เพชรคง
62053020980 นางสาววรากร ถ่ินวงษ�แพง
62053020981 นางสาวฉัตราภรณ� ปะมะโน
62053020982 นายฤาชาเนตร นารถนอม
62053020983 นางสาวกาญจรี คํากัน
62053020984 นางสาวสมฤดี บุญศรัทธา
62053020985 นายยุทธนา ขันคํา
62053020986 นายศตวรรษ สัตยากุล
62053020987 นางสาวกรชนก พรมอินชัย
62053020988 นางสาวพุทธิตา มงคลสาร
62053020989 นางสาวสุดารักษ� สุวรรณธาดา
62053020990 นางสาวณัฏฐิกานต� ดีช�วย
62053020991 นางสาวขวัญดาว เชาวริต
62053020992 นายปภาวิน โชติช�วง
62053020993 นางสาวพรทิพา พิทักษ�กรณ�
62053020994 นางสาวณัฐณิชา ม�วนสุธา
62053020995 นางสาวนิศารัตน� อนันต�
62053020996 นายธนวัฒน� มณีวรรณ
62053020997 นางสาวขวัญชนก อุตะมะ
62053020998 นางสาวรุจิรา ยารวง
62053020999 นายณัฐคม ไผ�โสภา
62053021000 นายนิรุตน� บุญเงิน

หน�า 700 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053021001 นางสาวจารุวรรณ บุญศิริ
62053021002 นางสาวมะลิ นะคะรํา
62053021003 นางสาวพลอยไพลิน ทองหยอด
62053021004 นายชุติพงศ� บูรณะ
62053021005 นางสาวณัฐสิริ เทวารัณย�
62053021006 นางสาวฟLตรานี ดอเลาะห�
62053021007 นางสาวพิมพ� เกตุกราย
62053021008 นายศุภเนตร ชาญจิตร
62053021009 นายเขมนันท� อนรรฆมณี
62053021010 นางสาวสุชาดา จันทร�สว�าง
62053021011 นางสาววิภารัตน� สุขปQอม
62053021012 นายอุดมทรัพย� เจนจบจริง
62053021013 นายสุริยา คชราช
62053021014 นางสาวมณีรัตน� คองพวก
62053021015 นางสาวจุฑามาศ เชิดพานิชย�
62053021016 นางสาวรัดดาว ถนอมชาติ
62053021017 นายชนาธิป พุทธา
62053021018 นางสาวชาทิพนาภา ช�อยผาย
62053021019 นางสาวรัชดา ออมสินสมบูรณ�
62053021020 นางสาวธิดารัตน� พากเพียร
62053021021 นางสาวเมธิรา แก�วโสนด
62053021022 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโต�น
62053021023 นายร�มเกล�า แข็งเหมือนเหล็ก
62053021024 นายดนัยศักด์ิ จันทร�สมบัติ
62053021025 นางสาววัชราภรณ� ดาวลอย
62053021026 นายธนธัช โพธิภูมิ
62053021027 นางสาวนฤมล ศรีนคร
62053021028 นายภาคภูมิ ระหันสิม
62053021029 นางสาววัจนพร คําเจริญ
62053021030 นายผดุงเดช เรทนู

หน�า 701 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053021031 นายจิรายุ จันทร�ประโคน
62053021032 นางสาวศิรดา สกุลเลิศวาณิช
62053021033 นางสาวรัชนีกร เที่ยงสาย
62053021034 นางสาวศศิธร แก�วคํา
62053021035 นางสาวกนกกาญจน� นาคแจ�ง
62053021036 นางสาวอรญา ญาติเจริญ
62053021037 นางสาวนนทพร สืบพลาย
62053021038 นางสาวศิริลักษณ� สินทักษ�ทรัพย�
62053021039 นางสาวจิราภรณ� ชูชีพ
62053021040 นางสาวสุธินี เลิศวาสนา
62053021041 นางสาวนฤมล บุญประจวบ
62053021042 นายณัฐพล จักรยาโน
62053021043 นางสาวจุฑาทิพย� เรืองงาม
62053021044 นางสาวสุจิตรา เรียงดี
62053021045 นางสาวสุชาวดี ถีถาวร
62053021046 นายสมพล พูลผล
62053021047 นายชวิน นวลสุวรรณ�
62053021048 นางสาวอนัญญา สุขจิตร
62053021049 นางสาวเกษรินธร ประกอบกิจ
62053021050 นางสาวจุฬารัตน� โพธ์ิขอม
62053021051 นางสาวชนกานต� เสมอวงษ�
62053021052 นางสาวบุศยรินทร� ปฐมไชยนันท�
62053021053 นางสาวรัชนก พิกุลศรี
62053021054 นางสาวธนิตา นันทเสรี
62053021055 นายฉัตรมงคล สถาน
62053021056 นางสาววราภรณ� อาจห�วยแก�ว
62053021057 นายอานนท� เรืองอร�าม
62053021058 นางสาวดวงนภา จิตรถนอม
62053021059 นายกฤติน ปลื้มจิตร�
62053021060 นางสาวรัตติกาล เริ่มสูงเนิน
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เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62053021061 นางสาวกนกพรรณ เรืองอุไร
62053021062 นางสาวญาณิศา กระทุ�มเขตร�
62053021063 นายจิรทีปต� โตบัว
62053021064 นายภาคภูมิ วังนาค
62053021065 นางสาวนภัค ประเสริฐสิริสุข
62053021066 นางสาวณัฐฐิรา ชายน้ําเค็ม
62053021067 นางสาวอัญชลี กล�าเหลือ
62053021068 นางสาวศิริวรรณ พรมศิริ
62053021069 นางสาวบุญวาทย� ธรรมแสน
62053021070 นายชลธาร อินเทพ
62053021071 นางสาวอุษา เถ่ือนชํานาญ
62053021072 นางสาวพิชญาภา สะยะรักษ�
62053021073 นางสาวริสา สังข�เสือ
62053021074 นายณัฐนัย มีสนม
62053021075 นางสาวชนธร เกิดงามพร�อม
62053021076 นางสาวกมลวรรณ ศรีแก�วกูล
62053021077 นางสาวดวงใจ ปรางรักย้ิม
62053021078 นางสาวสวรรยา อําพนพิศลย�
62053021079 นายอณุสรณ� ใจงาม
62053021080 นางสาววิชุตา กลางโสภา
62053021081 นายพุฒิพัฒน� สุขมหา
62053021082 นายพงศ�พิสุทธ์ิ คนดี
62053021083 นางฐิติมา ม�วงคํา
62053021084 นางสาวอาทิตยา ภาณุพงษ�
62053021085 จ�าเอกศิริพงษ� จงจิตกลาง
62053021086 นายณัฐวัตร ย้ิมมาก
62053021087 นายอุดมพร สอาด
62053021088 นางสาวณิชากร แก�วปาน
62053021089 นางสาวเบญจมาส พลนาค
62053021090 นางสาวสาวิตรี ขาวจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ
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62053021091 นายกิตฤณ สังเต็ม
62053021092 นางสาวรัตนา คงอิว
62053021093 นางสาวณัฐวรรณ ชูมาลี
62053021094 นางสาวนริศรา จําปาดิบ
62053021095 นางสาวชัชชญา โยธิกา
62053021096 นายปราโมทย� เทพอยู�
62053021097 นางสาวนภัสทนันท� ทองกร
62053021098 นางสาวภานุลักษณ� ชัยน�าน
62053021099 นางสาวธัญญารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62053021100 นายอับดุลปาตะ ยูโซะ
62053021101 นายประดิษฐ� ชนะพจน�
62053021102 นางสาวเรวดี จันทร�ช�วยนา
62053021103 นางสาวภรณ�ทิพย� ก�อมมะณี
62053021104 นางสาวยุพิน แหลมหลาว
62053021105 นางสาวปวีณา ถาต๊ิบ
62053021106 นางสาวสิริพรรณ แซ�โค�ว
62053021107 นายอาคม แซ�อึ้ง
62053021108 นางสาวภัทรจาริน ปากเมย
62053021109 นายพงศ�พล ลาวงศ�เกิด
62053021110 นายพงศกร งามประเสริฐ
62053021111 นางสาวเบญจรมย� ทรงเหม็ง
62053021112 นางสาวสรัลพร บางท�าไม�
62053021113 นางสาวพัทธนันท� กําไลแก�ว
62053021114 นายอภิสิทธ์ิ อะปะมะโน
62053021115 นางสาวปุณวรา มงคล
62053021116 นางสาวณัฐฐิรา ศรีวะรมย�
62053021117 นางสาวฉัตรวณา สถาพร
62053021118 นายพัฒน�ธนพงษ� สมศรี
62053021119 นางสาวภพรัตน� สนเขียว
62053021120 นางสุทธิดา สุทธิวาศ
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62053021121 นางสาวนวลปราง ปรึกมะเริง
62053021122 นายพร�อมพงษ� สาครรัตน�
62053021123 นางสาวสุรัชดา จู�จ�อย
62053021124 นางสาวชนากานต� จวงสําโรง
62053021125 นางสาวสไบแพร สุขเมือง
62053021126 นายอนุวัฒน� สายสังข�
62053021127 นายกําพล มุงอินทร�
62053021128 นายวัชรพงศ� เข็มแก�ว
62053021129 นางสาวนลพรรณ มหาสังข�
62053021130 นางสาวฐิติมา พงษ�สมร
62053021131 นางสาวนารานุช ป8นโนปกรณ�
62053021132 นางสาวภัคสรกัญญ� เชื่อมเจริญพรกุล
62053021133 นางสาวนิโลบล สําเนียงเสนาะ
62053021134 นางสาววารินทร� คําอุ�ม
62053021135 นายอนุวัฒน� ดีน�อย
62053021136 นางวัชรีย� ศรีวันทอง
62053021137 นายจิระวัฒน� ศักด์ิอุดมเดช
62053021138 นางสาวพจนา ปลังนวน
62053021139 นางสาวขวัญธิดา จุอุบล
62053021140 นางสาวบุษบาวรรณ ฮุยงาม
62053021141 นางสาวลลิตา ดารมย�
62053021142 นางสาวภัทรวดี นันตGะกว�าง
62053021143 นายอนุพสรณ� สังข�สูงเนิน
62053021144 นางสาวณัฐธิดา หันตุลา
62053021145 นางสาวธัญรดี แสงหา
62053021146 นางสาวอําภา มนต�วิเศษ
62053021147 นางสาวละมัย จันสด
62053021148 นางสาวทาดีละ ลือโมะ
62053021149 นางสาวปนัดดา ท�าววิเศษ
62053021150 นางสาวเปมิกา เทพา
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62053021151 นางสาววรัชยา ชิวธนากรณ�กุล
62053021152 ว�าที่ร�อยตรีชัชนะ เฮงสกุล
62053021153 นายจรัสพงษ� ไทยเจริญ
62053021154 นางสาวนดี ป8นชื่น
62053021155 นางสาวแพรพลอย หม่ืนสิทธ์ิ
62053021156 นางสาวจิราวรรณ เครือศรี
62053021157 นางสาวกนกวรรณ ทิพย�เคลือบ
62053021158 นางสาวกนกวรรณ ตุลยวรเศรษฐ�
62053021159 นางสาวศศิกานต� การะเกต
62053021160 นายฐิติกร พิมพ�ซา
62053021161 นางสาวอรสา วงศ�รักษา
62053021162 นางสาวยอดนัดดา เหล�าชูวงศ�
62053021163 นางสาวณัชวดี เก๋ียงพา
62053021164 นางสาวมาลินี สัตบุตร
62053021165 นายวสันต� ผ�องสว�าง
62053021166 นางสาวนิศารัตน� แสงสาลี
62053021167 นายอภิชาติ ฬิลหาเวสส
62053021168 นายกิตติพันธ� นิลประกอบกุล
62053021169 นางสาวอลิษา เรือนหน�อย
62053021170 นางสาวลลิดา โอฐเปXVย
62053021171 นางสาวศรีสุดา เกียรติสุดาเก้ือกูล
62053021172 นายอิทธิชัย เนียนทะศาสตร�
62053021173 นายณัฐวุฒิ แสงชัย
62053021174 นายฉัตรชัย บัวผัน
62053021175 นายนรพนธ� ฤกษ�อุโฆษ
62053021176 นายเกียรติยศ ทองเพ็ชร�
62053021177 นายทิวานนท� เดชพรม
62053021178 นายธีรพร สุวรรณเมฆ
62053021179 นางสาวภาณุมาส มณีวรรณ�
62053021180 นางสาวณฤฎี มูลมาตย�
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62053021181 นางสาวปรียภัทร หอมจันทร�
62053021182 นางสาวภรณ�ทิพย� ลิ่มใช�
62053021183 นางสาวชนิตา มงคลยุทธ
62053021184 นางสาวสุธาทิพย� ศรีอรุณ
62053021185 นางสาวชนิกานต� บรรพต
62053021186 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญดง
62053021187 นายประสิทธ์ิ แจ�งกิจชัย
62053021188 นางสาวธิดาพร สมตน
62053021189 นางสาวศศิวิมล เจียมจันทร�
62053021190 นางพรพิมล ยอดหล�า
62053021191 นายทศพร พรมเด่ือ
62053021192 นางสาวนิศารัตน� ภูนาเมือง
62053021193 นายพีรภาส ไชยสิทธ์ิ
62053021194 นางสาวฐิติวรดา บัวคูณ
62053021195 นางสาวบุญสิตา จุลเจิม
62053021196 นางสุภาสิตา มะโนใจ
62053021197 นางสาวสุดารัตน� พีขุนทด
62053021198 นางสาวพัชรี ยอดจันทร�
62053021199 นางสาวสิริรัตน� วงศ�จันทร�
62053021200 นางสาวฑิฆัมพร พิมลจิตต�
62053021201 นางสาวเพ็ญผกา พงศ�สุวรรณ
62053021202 นางสาวพรรณปพร ทองเกิด
62053021203 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิชยา ใจแก�ว
62053021204 นางสาวเบญจวรรณ เขียวมูล
62053021205 นายทิวากร สุริยศ
62053021206 นางสาวกณิตา ภูมิวัฒนานนท�
62053021207 นางสาวสุพัตรา จันตGะหลวง
62053021208 นางสาวกัณฐิกา มะระเฮน
62053021209 นางสาววิภาดา วงศ�เปXZยมทรัพย�
62053021210 นางสาวประวิชนี สัมฤทธ์ิผล
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62053021211 ว�าที่ร�อยตรีสุรพงษ� กาวิละ
62053021212 นางสาวฉมัยพร บัวสุวรรณ�
62053021213 นายณัฐสิทธ์ิ เพธิโส
62053021214 นางสาวพัทธณีย� นามวงษา
62053021215 นางสาวศุจินันท� ชื่นชม
62053021216 นายมนัสวิน ฉิมมา
62053021217 นางสาวชมณพรรษ เหรียญเจริญ
62053021218 นายสิรวิชญ� อินสตุล
62053021219 นางสาวดวงกมล ขาวเจริญ
62053021220 นางสาวสิริพา ฮายีมา
62053021221 นายบุญชัย เสกสรรค�
62053021222 นางสาวนฤมล จิตพูนผล
62053021223 นายฐาปกรณ� กิตติคํารณ
62053021224 นายอภิรัฐ ศิลารักษ�
62053021225 นางสาวศรัญญา วรรณาการ
62053021226 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพรพิมล ชาญศรี
62053021227 นางสาวยสุตมา เพ็งสมบูรณ�
62053021228 นางสาวฐิตาพร จีนสอน
62053021229 นางสาวชัญญา ดามีศักด์ิ
62053021230 นางสาวจุฑามาศ หวานเสนาะ
62053021231 นางสาวนิตยา มาสม
62053021232 นายชาญชัย ชาวหนองเพียร
62053021233 นางสาวจุฑามาศ ลือวิศวกุล
62053021234 นางสาวกุลิสรา กตัญชลีกุล
62053021235 นางสาวศรัณย�พร สุดโต
62053021236 นางสาวพนิดา กือเจริญ
62053021237 นายอธิวัฒน� อุ�นนวล
62053021238 นางสาวนุชจรินทร� สิมมา
62053021239 นางสาวจิราภา จอมชัย
62053021240 นางสาวพรสุดา วงค�อาษา
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62053021241 นางสาวศรัณย�รัตน� บุญคําภาว�
62053021242 นางสาวปวีณา เชื้อสุข
62053021243 นางสาวจิราพร ทองโต
62053021244 นางสาวพิมพ�นิศา ทัศนวีระสิน
62053021245 นางสาวอักษราภัค เฉียงสี
62053021246 นางสาวลลิตา ปLZนประยูร
62053021247 นางสาวจิรัญญา สิงหธรรม
62053021248 นายจิรวงศ� ชาวไร�
62053021249 นายธนภัทร โกสุมาภินันท�
62053021250 นางสาวณัฐวดี ขําใจ
62053021251 นายอนุศิษฏ� ป8นใจ
62053021252 นางสาวศรัญพร สิริพชรกิตต์ิ
62053021253 นางสาวขวัญฤทัย จิตรประสาทชัย
62053021254 นายจิตรกร ศรีวะสุทธ์ิ
62053021255 นายภัทรศักด์ิ ไสยาสน�
62053021256 นายนิคม รงค�รัตน�
62053021257 นางสาวสิทธิกา สายสินธุ�
62053021258 นางสาวศิวนาถ กาจันตา
62053021259 นายต�วนอาริฟ ลอจิ
62053021260 นางสาวศิริพร โพธ์ิทอง
62053021261 นางสาวธันยมัย จากที่
62053021262 นางวารุณี แซ�จัง
62053021263 นายดรงค� สุขสวัสด์ิ
62053021264 นางสาวรัฏฐาภรณ� คงแสนคํา
62053021265 นางสาวพัชรกัญญ� ฉายทอง
62053021266 นางสาวนริศรา เจริญขํา
62053021267 นายนราวิชญ� สร�อยชด
62053021268 นายอนุพนธ� มงคลพันธ�
62053021269 นางสาวอังศุมาภรณ� สายไธสง
62053021270 นางสาวรุ�งทิวา วิลามาศ
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62053021271 นายรชต บุญเกิด
62053021272 นางสาวอนิสา มุวรรณสินธุ�
62053021273 นางสาวปฐมาวดี เอ�งฉ�วน
62053021274 นางสาวปาริชาต รัตนเขมากร
62053021275 นางสาวนิชกานต� จันทร�โคตรแก�ว
62053021276 นายณัฐวัฒน� ลาไหน
62053021277 นางสาวทิพวัลย� สาชิต
62053021278 นางสาวสมใจ ช�างภู�
62053021279 นางสาวศุภรัตน� สีเสน
62053021280 นายกิตติพงศ� กาบทอง
62053021281 นางสาวเมธาวี ทองพ่ึงสุข
62053021282 นางสาวเพ็ญพิชชา มาสวิมล
62053021283 นายสกลชัย ยิกุสังข�
62053021284 นางสาวทิพวัลย� โพธิกุล
62053021285 นางสาววิลาสินี เจียรสุคนธ�
62053021286 นายจิรวุฒิ ตัญญะป8ญญาชน
62053021287 นางสาวพรพิลัย ใจยเลิศ
62053021288 นางสาวดวงนภา นวลใย
62053021289 ว�าที่ร�อยตรีปรเมษฐ� ธนวรรณ
62053021290 นางสาวปLยมน ชัยสิทธ์ิ
62053021291 นางสาววรรษมน แซมหิรัญ
62053021292 นางสาวสุปราณี จ่ันแก�ว
62053021293 นางสาวกนิษฐากาญจน� สุขเหลือง
62053021294 นางสาวพุทธมนต� เกชิต
62053021295 นายรณกฤต ศรีชาติ
62053021296 นางสาวนริศรา บัวพา
62053021297 นายกวีวัธน� บุญยวง
62053021298 นายอภิรักษ� รอดสัมฤทธ์ิ
62053021299 นายธวัชชัย พินิจนาจ
62053021300 นางสาวเกวลิน พงษ�จิตรภักด์ิ
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62053021301 นางสาวทัศนีย� สุคนธรส
62053021302 นางสาวทิพย�สุคนธ� บุญทอง
62053021303 นางสาวชลิตา กิจการ
62053021304 นายรัตนบัลลังก� ธงไชย
62053021305 นายนันทภพ สว�างพงษ�
62053021306 นายไพโรจน� เทียมสุข
62053021307 นางสาวรุ�งทิวา พันธมูล
62053021308 นางสาวชนณี สงวนทรัพย�
62053021309 นายกานต� สุขประเสริฐ
62053021310 นางสาวอนันญลักษณ� อุทัยพิพัฒนากุล
62053021311 นายลัทธพล วงศ�ชัย
62053021312 นายภูวดล อินทร�สอน
62053021313 นางสาวสุภาพร ปาวะรีย�
62053021314 นางสาวนัฎชฎาภา ป8ญณารัตน�
62053021315 นางสาวนลัทพร เงินเต็ม
62053021316 นางสาวสุนิสา พันเจาะจง
62053021317 นางสาวสุชานรี วังอาจ
62053021318 นางสาวพัชรา พลเย่ียม
62053021319 นายเฉลิมพล ขวกเขียว
62053021320 จ�าเอกทวีศักด์ิ แก�วกับเพชร
62053021321 นายพร�อมพงศ� เทพมนถี
62053021322 นางสาวสุกัญญา พรงาม
62053021323 นายอาเมร แดเบGาะ
62053021324 นางสาวพูนศรี แจ�มจํารัส
62053021325 นางสาวสุนิสา ฉุ�นย�อง
62053021326 นายพสิษฐ� วงษ�สอาด
62053021327 นายอัครคุณ ไชยศรีอนันต�
62053021328 นางสาวสุมารินทร� วรรณฤทธ์ิ
62053021329 นางสาวสุภาพร บัวบุตร
62053021330 นายกิตติชัย มหาวงศนันท�
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62053021331 นางสาวกฤษนี มาศหิรัญ
62053021332 นางสาวกายแก�ว คชเดช
62053021333 นางสาวศศิธร กองวัน
62053021334 นางกิตติกานต�มณี นิคงรัมย�
62053021335 นางสาวชลธิชา อัฒจักร�
62053021336 นางสาวขวัญไพร เหลือดี
62053021337 นายจิณณะ คงสกุล
62053021338 นางสาวสุภัสสรา ซ้ือไทรทอง
62053021339 นางสาวณัฏฐนันท� อ่ําขวัญยืน
62053021340 นางสาวนทธร จินดารัตน�
62053021341 นายมนตรี สุวะเพชร
62053021342 นางสาวสมถวิล คําหมี
62053021343 นายจักรพล จิตจักร�
62053021344 นายวิภาส ไทยธรรม
62053021345 นางสาวธีรวรรณ� คุณสิม
62053021346 นางสาวลักษณาพร เผือกพยุง
62053021347 นายสุธี รุ�งรัตนพงษ�พร
62053021348 นางสาวพูลทรัพย� พูลพิพิธ
62053021349 นายทินกร พรหมโลก
62053021350 นางสาวกิตติมา วงศ�คง
62053021351 นางสาวอภิญญา วงค�วารี
62053021352 นายฉัตรวัต ม่ิงขวัญ
62053021353 นางสาวมัทนา งามสุวรรณ�
62053021354 นางสาววรรณวิศา ภูฉายา
62053021355 นางสาวพิจิตรา เอกกลาง
62053021356 นายธราเทพ ขุนเจ[ง
62053021357 นางสาวสายฝน พรหมหาญ
62053021358 นายวรวรรธน� เสมาทัศน�
62053021359 นายกรวิทย� ขุมทอง
62053021360 นางสาววิภารัตน� เกษแก�ว
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62053021361 นางสาวพัชริดา สิมะลี
62053021362 นางสาวพัฒน�ชญา กาบแก�ว
62053021363 นางสาวทัศนีย� ชายสําโรง
62053021364 นายณัชพล โถน�อย
62053021365 นางสาวภานุมาศ ศรีนวล
62053021366 นายชัยพร กันยารัง
62053021367 นางสาวพรรณนิภา มะอินทร�
62053021368 นางสาวภัททิยา สุรวิลาศ
62053021369 นายณภัทร ลาย้ิม
62053021370 นางสาวจุฑามาศ สวามีชัย
62053021371 นางสาวจิราพรรณ คล�ายหัด
62053021372 นางสาววนิดา ศรีอําไพ
62053021373 นางสาวป8ญญชิตา เงินจันทร�
62053021374 นางสาวภารดี ชาญปรานีช
62053021375 นางสาวสุภาวดี บุญส�ง
62053021376 นายณัฐกุล พ่ึงกลั่น
62053021377 นางสาวน้ําผึ้ง เกิดแก�ว
62053021378 นางสาวเสาวเนตร ทิตย�แก�ว
62053021379 นางสาวกีรติกร ประทุมเนตร
62053021380 นางสาวสาธินี ปราศจาก
62053021381 นายศรราม กลมเกลี้ยง
62053021382 นางสาวจีราธรณ� สุ�นทํา
62053021383 นางสาวลาวรรณ� ขันเงิน
62053021384 นายบุณย�พิทักษ� พัฒนศิริ
62053021385 นายศุภชัย จันทร�จิต
62053021386 นางสาววิไล สามารถกุล
62053021387 นางสาวสุจิตตรา สุขขัง
62053021388 นายพัชรพล เมืองทอง
62053021389 นางสาวกานต�ชนก เจนการ
62053021390 นางสาวปภัสสร คงแสง
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62053021391 นางสาวภัทราวดี เทพวรรณ
62053021392 นางสาวพัชนี พิมพาภัย
62053021393 นายเจษฎาพร จิตรบุตร
62053021394 นางสาวมนัสนันท� ภูโคก
62053021395 นางสาวชนกอร จันทร�ดํา
62053021396 นายสุทธิพงศ� สุขมี
62053021397 นางสาวศตนันท� อุ�นที
62053021398 นายจักริน ช�างปลูก
62053021399 นางสาวอรนุช แสนกิจมงคล
62053021400 นายธนพัฒน� โพนกลาง
62053021401 นางสาวนวภัทร� ยางเอน
62053021402 นายภูริเดช สิงห�สัตย�
62053021403 นางสาวสุพัตตรา ศิลาแยง
62053021404 นายกฤตกวินท� นิลพันธุ�
62053021405 นางสาวอัญชนา สุทธิโคตร
62053021406 นางสาวชฎาพร ศรีกล่ํา
62053021407 นางสาวกาญจนา อรัญมาลา
62053021408 นางสาวณัฐชยา โพธิวัฒน�
62053021409 นางสาวสุนิษา สมนางรอง
62053021410 นายจิรายุทธ ชัยเนียม
62053021411 นายทวีศักด์ิ คมขํา
62053021412 นางสาวศรัณยา ยุทธสมภพ
62053021413 นางสาวเบญจนาฎ พ�วงพิพัฒน�
62053021414 นางสาวสุพรรษา มาหม่ัน
62053021415 นางสาวศุภรัสม์ิ ตรีรัตน�
62053021416 นางสาวพัชรี สู�สุข
62053021417 นางสาวศรีวลัย เกษร
62053021418 นายไพโรจน� โคตรชมภู
62053021419 นางสาวนพรัตน� มูลหล�า
62053021420 นายปริญ เปล�งผิว
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62053021421 นางสาวชนากานต� สละกลาง
62053021422 นายสาย ไชยโคตร
62053021423 นางสาวศศินา แวววงษ�
62053021424 นางสาวกมลรัตน� สีลาดเลา
62053021425 นางสาวสุวดี พ�วงจีน
62053021426 นางสาวกรรณิการ� โคจํานงค�
62053021427 นางสาวปาริฉัตร แซงดาว
62053021428 นางสาวศรสวรรค� บุตรแสง
62053021429 นายธีรภัทร� แซ�เอี๊ยบ
62053021430 นายธนพล นามพริ้ง
62053021431 นางสาวชนม�ชนก สูตะบุตร
62053021432 นางสาวรวิษฎา มาชัยยะ
62053021433 นายสุชล สัมพันธ�พร
62053021434 นายธนวัฒน� ชนะเกียรติ
62053021435 นางสาวปวีณา เคราะห�ดี
62053021436 นางสาวจุรีวัณย� แก�วไพบูลย�
62053021437 นางสาวภราพร ทองโรย
62053021438 นางสาวสุวรรณา ชื่นฤทัย
62053021439 นางสาวกมลวรรณ อาจแสง
62053021440 นางผกามาศ แสนมุข
62053021441 นางนัยนา ทองสมจา
62053021442 นางสาวณัฐณิชา มีบุญมาก
62053021443 นางสาวพิมพ�ทิพย� พรมสี
62053021444 นางสาวรุ�งฤดี บูรณะ
62053021445 นายอดิศร ใจงาม
62053021446 นางสาวตอยีบะฮ� โตะหลง
62053021447 นางชลิดา ศิริจัด
62053021448 นางสาวภัคจิรา ใจเฉวก
62053021449 นายเสฎฐวุฒิ มาลัยทอง
62053021450 นางสาวจิราภา อยู�เย็น
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62053021451 นายสินพงศ� อภิญ
62053021452 นางสาวศิริพร คนม่ัน
62053021453 นางสาวนวรัตน� เชี่ยวประสิทธ์ิ
62053021454 นางสาวกุลวดี พิมล
62053021455 นางสาวณัฐพัชร กลิ่นเกล�า
62053021456 นางสาวรุจีรัตน� ผสมทรัพย�
62053021457 นางสาวภัทรียา หลักทอง
62053021458 นายประนัฐพล ไทยเจริญ
62053021459 นางสาวศันสนีย� บุญรัตน�
62053021460 นางสาวรัตนากร ดาเกลี้ยง
62053021461 นายณัฐพล น�อยวิเชียร
62053021462 นางสาวชุติมา พรมสวัสด์ิ
62053021463 นางสาวสุดารัตน� ศรีสุข
62053021464 นางสาววรวรรณ คําหล�า
62053021465 นายวชิรัษ เจริญสุข
62053021466 นางสาวจตุพร สารการ
62053021467 นายภควัต อัฐนาค
62053021468 นางสาวญาณิกา ขันธะนะ
62053021469 นางสาวอชาภร โสภณปฏิภาค
62053021470 ว�าที่ ร.ต.หญิงธนัชชา พลับพลา
62053021471 นางสาวจุฑารัตน� เกตุนอก
62053021472 นางสาวมลจิรา เมฆสองสี
62053021473 ว�าที่ ร.อ.นันทยศ นนท�คลัง
62053021474 นายธนกร เสมาฉิม
62053021475 นางสาวปLยวรรณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62053021476 นางสาวฐณัชญ�พร เจษฎาไพสิฐ
62053021477 นางสาวภัทริยา พันธ�ภักดี
62053021478 นางสาวขวัญจิตร อนุกูล
62053021479 นางธนาภรณ� นิมาธนวิบูลย�
62053021480 นางสาววิลาวรรณ พิมพาสูง
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62053021481 นายป8ณณทัต สร�อยทรัพย�
62053021482 นายธนวิชญ� มูลป8ญญา
62053021483 นายปฏิภาณ สันแหลม
62053021484 นางสาวแอนนา คํากันยา
62053021485 นางสาวปLยวรรณ สันหกรณ�
62053021486 นายสมชาย สุจิรพจีกุล
62053021487 นางสาวศศิพร คีรีราษฎร�ตระกูล
62053021488 นางสาวสุพิชฌาย� ศักด์ิอารีอมร
62053021489 นางสาวเสาวรส นะราชรัมย�
62053021490 นางสาวศุภาพร จันทรโรจนี
62053021491 นางสาวจิราพรรณ การะยม
62053021492 นางสาวสร�อยสกุล เหลืองวิลัย
62053021493 นางสาวสิริพร สุขเสน
62053021494 นางสาววราภรณ� ทรงศิลปT
62053021495 นางสาวฑิฆัมพร ภู�เกตุ
62053021496 นางสาวโสรยา วงษ�สุวรรณ�
62053021497 นางสาวอธิตา บัวจันทร�
62053021498 นางสาวยุภาวรรณ ยังโยมร
62053021499 นางสาวกนกพร นิลละออ
62053021500 ว�าที่ ร.ต.หญิงกฤษณา คะวงค�ดอน
62053021501 นางสาวไพลิน แก�วดวงใหญ�
62053021502 นางสาวประทุมมาส วันผักแว�น
62053021503 นางสาวภัทรัตนา บูรณ�เจริญ
62053021504 นายอุเทน ขุนพิลึก
62053021505 นางสาวปอลิน วรรณคุณ
62053021506 นางสาวชลิตา เทือกสุบรรณ
62053021507 นางสาวธนวรรณ บัวจันทร�
62053021508 นางสุภัสตา แดงภักดี
62053021509 นายธนาวัฒน� ดาทอง
62053021510 นายธนวัฒน� อินทร�แพง
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62053021511 นางสาวหยกฟQา วาลีประโคน
62053021512 นางสาวช�อฟQา หาญนาดี
62053021513 นางสาวทักษพร สันทัดพร�อม
62053021514 นายธนกฤต ทับพิลา
62053021515 นางสาวจีรนันท� พัฒทอง
62053021516 นางสาวทันทิวา โพธ์ิดี
62053021517 นายณภัสส� จันทร�จรูญ
62053021518 นางสาวรัชนก ตันนุรักษ�
62053021519 นายพริษฐ� โมสิกมาศ
62053021520 นางสาวสิริรัตน� ราชนุเคราะห�
62053021521 นางสาวณัฐณิชา เข็มเพ็ชร
62053021522 นายภัทรารินทร� ใยสุข
62053021523 นางสาวสาริณี ศรีบุระ
62053021524 นางสาวภัททิยา ชาตะเกาะ
62053021525 นางสาวอลิษา เฟYZองศิริ
62053021526 นางสิริพร รอดเกลี้ยง
62053021527 นางสาวเชาวนี สุขทวี
62053021528 นางสาวรุจิภาส เลิศกิจเจริญผล
62053021529 นางสาวสุพัฒศรณ� สุขศรี
62053021530 นางสาวสมศิริ สมบูรณ�พงษ�
62053021531 นายณัฐวุฒิ แก�นพรม
62053021532 นางสาวเพชรรัตน� รักแม�
62053021533 นางสาววิภาวรรณ สุขประเสริฐ
62053021534 นายศรายุทธ ศิริเลิศ
62053021535 นางสาวสุวนันท� สังวาลย�วงค�
62053021536 นายกิตติญาณ จันทร�กอง
62053021537 นางสาวศิราณี ทิพย�เสนา
62053021538 นางสาววรวรรณ เตชะมา
62053021539 นายเอกวิทย� วิมิตตะนันทกุล
62053021540 นางสาวทอฝ8น กุลวงค�
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62053021541 นางสาวโชติกา ตันอึ๊ง
62053021542 นายศุภวิชญ� ขาวผ�อง
62053021543 นางสาวนิธิพร ใสปา
62053021544 นางสาวชลิดา ตาน�อย
62053021545 นางสาวสวิชญา โปธนารัตน�
62053021546 นายสมรถ เอียดสี
62053021547 นายอรรถกร โสภณ
62053021548 นางสาวรัตนพร วิจิตรประชา
62053021549 นางสาวนภัสสร ศรีสวัสด์ิ
62053021550 นางสาวสูรีนา มะลี
62053021551 นางสาวสุวิมล เสนทิพย�
62053021552 นายวีรณัฐ หาญภัทรไชยกูล
62053021553 นางสาวนพมาศ ศิริปรุ
62053021554 นางสาวผกามาศ โคตรชมภู
62053021555 นางสาวคณิศร�ณิชา แหวนชัยมาตร�
62053021556 นายทศพล บุญสินชัย
62053021557 นางสาวมานิดา ฉัตรนุกูล
62053021558 นายอานนท� ชื่นช�วย
62053021559 นางสาวอุบลวรรณ กาญจนแสงทอง
62053021560 นางสาวอินทร�ชญาน� อินทร�ประเสริฐ
62053021561 นายศักรินทร� พัดนาค
62053021562 นางสาวมาริสา สุไทย
62053021563 นางสาวกัลปTฏิพร เรือนเงิน
62053021564 นางสาวพัชรี อ�ายจันทึก
62053021565 นางสาวปรียานุช วงศ�ไชย
62053021566 นางสาวภัสธิตา ฐานาริยชัย
62053021567 นางสาวศุภกร ซ่ือดี
62053021568 นายจักรพงษ� คงทรัพย�
62053021569 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฏฐณิชา รอดพระ
62053021570 นางสาวจิรประภา สุขน�อย
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62053021571 นางสาวเจนจิรา วันเชียง
62053021572 นางสาวสุพิมล ศรีประไพ
62053021573 นางสาวลดาวัลย� นนทพันธ�
62053021574 นางสาวปรียากรณ� ร�วมชาติ
62053021575 นายธัชพล รอดคง
62053021576 นางสาวธนาภรณ� แสนธรรมา
62053021577 นางสาวมาริสา ดําดิน
62053021578 นางสาวภาณุมาส เสือนิล
62053021579 นายพงษ�เพชร พงษ�สระพัง
62053021580 นางสาวอานันตยา สนพะเนาว�
62053021581 นายวรากร เหล�าสา
62053021582 นางสาวศุภลักษณ� ชัยชะนะ
62053021583 นางสาวภาวิดา บํารุงศรี
62053021584 นางสาววิภาดา ศรีธรรมมา
62053021585 นางสาวนิจชยา เจริญศิลปT
62053021586 นางสาวสุชานาถ นิลนารถ
62053021587 นางสาวนิศรา พรย่ิง
62053021588 นายอะฟ8นดี เจGะแล
62053021589 นางสาวลลิตา อาจวิชัย
62053021590 นายณัฐชัย พรรณนิคม
62053021591 นายอาคม อินตGะพันธ�
62053021592 นางสาวสุภาวิดา หม�องดุ
62053021593 นายจิรายุ ทวีพจน�
62053021594 นายธีรเจตต� ผดุงตระกูล
62053021595 นางสาววาสนา แก�วกาม
62053021596 นางสาวศิรินาฏ นิ่มน�อย
62053021597 นางสาวชญานิศ เติมแก�ว
62053021598 นางสาวกานต�ธิดา บัวอิน
62053021599 นางสาวอรณรินทร� โพธ์ิทอง
62053021600 นายอดิศร ผ�องแผ�ว
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62053021601 นางสาวธันยชนก บรรลังเดช
62053021602 นายเมธี สุบิน
62053021603 นางสาววิภาวินี มานนท�
62053021604 นางสาวอินธุรัตน� คําชาลี
62053021605 นางสาวสรุตา ธานะกิจ
62053021606 นางสาวอัญชลี ศรีสว�าง
62053021607 นางสาวปLยดา ปรุงนิยม
62053021608 นางสาวกรรณิกา กฤษณะภูติ
62053021609 นายอรรถพล สืบสิงห�
62053021610 นางสาวปวีณา สุทาบุญ
62053021611 นางสาวศิวกร มากเรน
62053021612 นางสาวสุนทรี อารากิ
62053021613 นางสาวฐิตินันท� หมีรักษา
62053021614 นางสาวศศิมณฑิดา กองเนตร
62053021615 นางสาววิศัลย�ศยา สุวรรณรัตน�
62053021616 นางสาวกัญญาณัฎฐ� ทองศรี
62053021617 นายอิศรา ขจร
62053021618 นางสาวหทัยชนก เสง่ียมใจ
62053021619 นางสาวจันทรา ฉุนเทศ
62053021620 นายพงศธร ทวีวงศ�
62053021621 นางสาววรรณพร มานะ
62053021622 นายมนตรี อินน�อย
62053021623 นางสาวจรรยาลักษณ� โกเมนท�
62053021624 นายวิชัย โคนทรงแสน
62053021625 นางสาวชนิกา ฉัตริสริยวงศ�
62053021626 นายวัชรินทร� มหาคม
62053021627 นางสาวปริยาภัทร แจ�มฉาย
62053021628 นางสาวฉัตรธิดา ศัพทเสวี
62053021629 นางสาวนพวรรณ ทรัพย�มังสังข�
62053021630 นางสาวเบญจมาศ คําจร
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62053021631 นายจตุรงค� ฉัตรแก�ว
62053021632 นางสาวรุ�งทิวา ลอยประโคน
62053021633 นางสาวนิรชา เนินคีรี
62053021634 นางสาวโชษิตา บุญรอด
62053021635 นางสาวปวันรัตน� สิทธิโชติวงศ�
62053021636 นางสาวเขมิกา สวัสดิไชย
62053021637 นายวีระยุทธ บุษภาค
62053021638 นางสาวสุพรรษา จิตจํานงค�
62053021639 นางสาวสุรัตนา พรมจารี
62053021640 นางสาววันดี ภักดีฤตธวัส
62053021641 นายธนโชติ ชินป8ญจะพล
62053021642 นายวสันต� ยาโด
62053021643 นางสาวนริศรา ปLZนยะกูล
62053021644 นางสาวธนภรณ� สกุลสุทธิวัฒน�
62053021645 นายสรายุทธ ศาลางาม
62053021646 นายวีรพงษ� นันทรัตน�
62053021647 นางสาวกตวรรณ อินทิรักษ�
62053021648 นายจักริน สุ�นสวัสด์ิ
62053021649 นางสาวพรสุรีย� ศรีมีชัย
62053021650 นางสาวปณัษฐา ทิมใจทัศน�
62053021651 นางสาวณัฐกาญจน� ศรีทิพย�
62053021652 นางสาวเมธาวี ทรายหงษ�
62053021653 นายพัชรพงษ� ธนธนานนท�
62053021654 นางสาวไพลิน ขับกล�อม
62053021655 นายปริวรรต นิลวิเชียร
62053021656 นางสาวศุภนุช ประคองสุข
62053021657 นางสาวธัญกมล กวางแก�ว
62053021658 นางสาวสิริลักษณ� ปลื้มผล
62053021659 นายอเนก เงางาม
62053021660 นายสุรดิษ ต้ังเจียวลี้
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62053021661 นางสาวเบญจวรรณ สว�างฉาย
62053021662 นายธรากร สุขกุล
62053021663 นางสาวจิราธิป กล่ําเจริญ
62053021664 นายธนกร แจ�มสุธี
62053021665 นายจักรกฤษณ� มณีโชติ
62053021666 นางสาวจริยา ทัตประคอง
62053021667 นายสิทธิพงษ� อินธรรม
62053021668 นางสาวจุรีรัตน� ทรัพย�มี
62053021669 นายอรุณรุ�ง รอดเรืองรัตน�
62053021670 นางสาวเกศรินทร� คชเสนีย�
62053021671 นางสาวเปมิกา ฟางสะอาด
62053021672 นางศรินทร�ทิพย� สิทธิพงศ�
62053021673 นายชัชชัย เจริญกัลปT
62053021674 นางสาวชนกานต� จ�อยชู
62053021675 นางสาวจิรภา บุญชูวงค�
62053021676 นางสาววิภาวี ศรีใหม�
62053021677 นางสาวภีระดา ยะแก�ว
62053021678 นางสาวลภัสรดา งอกคํา
62053021679 นายธนพงษ� โสดานา
62053021680 นางสาวปLยะลักษณ� ฤทธ์ิงาม
62053021681 นายภาณุพงศ� ศรีสุข
62053021682 นายกฤษณะ อุปการแก�ว
62053021683 นางสาวกัญญาณัฐ มินออน
62053021684 นางสาวเสาวรัตน� ศักด์ิติมงคล
62053021685 นางสาวนารีนาท สุขล้ํา
62053021686 นางสาวกมลวรรณ สุขเจริญ
62053021687 นางสาวศรัญรัตน� แสวงศักด์ิ
62053021688 นางสาวณิชกานต� งานวิชา
62053021689 นางสาวกาญจนา สุกเพ็ง
62053021690 นางสาวอริยา บุญรักษา
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62053021691 นางสาวโชติชนิต สื่อประเสริฐสุข
62053021692 นายนที แพงหลวง
62053021693 นายวิชฎากร แสนองอาจ
62053021694 นายปฏิญญา มาเห็ม
62053021695 นายอภิลักขณ� กรณิการ�กนก
62053021696 นางสาวพิชญาภา คุ�มชนม�
62053021697 นางสาวอลิสลา แพทย�หลักฟQา
62053021698 นายอธิคุณ สุคันธารุณ
62053021699 นางสาววัชรีญา ยุทธวิชัย
62053021700 นายอนุรักษ� แก�วทองประคํา
62053021701 นางสาวนุสรา ไพริน
62053021702 นางสาวกมลรักษ� อินทบาล
62053021703 นางสาวอรทัย หอมหวล
62053021704 นางสาวพร�อมศิริ พุ�มสกุล
62053021705 นายอิทธิพัฒน� สุติยาภรณ�
62053021706 นางสาวอรทัย ยารังกา
62053021707 นายนันทวัฒน� อุตสาหะ
62053021708 นางสาวธนัชพร บุญประเสริฐ
62053021709 นางสาวป8ทมาวดี ช�วยมณี
62053021710 นางสาวณภัทร โสมนัส
62053021711 นางสาวรัชนิกรณ� แจ�มทิม
62053021712 นางสาววรรณวิสา สว�างดี
62053021713 นางสาวศุภมาส ประทุมคีรี
62053021714 นางสาวเสาวลักษณ� ป8Vนมา
62053021715 นางสาวสุพัตรา ทาชัย
62053021716 นายเกียรติคุณ เปรมศรี
62053021717 นางสาวนงลักษณ� ผสมทรัพย�
62053021718 นางสาวไคริกา วิจิตรเวชการ
62053021719 นายธฤตภณ พันธุ�ศิโรรัตน�
62053021720 นายกฤตยชญ� จุ�ยเตย
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62053021721 นางสาวธัญญรัตน� เรืองอนันต�
62053021722 นางสาวชนิดาภา บัวสุวรรณ
62053021723 นางสาวดวงพร เรืองสมุทร
62053021724 นายไชยวัฒน� โพธารินทร�
62053021725 นางสาวปาริฉัตร หล�าหิบ
62053021726 นางสาวอาริยา รอดเกตุ
62053021727 นางสาวภัทราวดี รอดวงษ�
62053021728 นายกานตพงษ� ชุมคง
62053021729 นางสาวลภัสรดา เจGะหมัด
62053021730 นางสาวชุติมา ไกรสร
62053021731 นางสาววิไลพร แก�วหอม
62053021732 นางสาวรจนา บุญจูง
62053021733 นางสาวกฤษกัญญา บุบผาโภชน�
62053021734 นายธนชาติ อินปุรณ
62053021735 นางสาวสุภัทรา พรมเทศ
62053021736 นางสาวกวีนา วาระโว
62053021737 นางสาวสุนิสา คล�ายคลัง
62053021738 นางสาวเจนจิรา ม่ิงรักษา
62053021739 นางสาวสมประสงค� กองอุดม
62053021740 นางสาววริศราภรณ� ทับเงิน
62053021741 นายกฤตนัย อิทธิสารรณชัย
62053021742 นางสาวอัญชสา ปLZนทะศิริ
62053021743 ว�าที่ ร.ต.พงศกร จึงสงวนสิทธ์ิ
62053021744 นายธนัช ปาลีกุย
62053021745 นายปริวัตร บุญนอง
62053021746 นางสาวปาริฉัตร แสนสี
62053021747 นางสาวกนกวรรณ พรหมมา
62053021748 นางสาวอรนิศา ติงสะ
62053021749 นางสาวศรัณยา มงคลสวัสด์ิ
62053021750 นายวสุธร ศุภการพิทยากุล
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62053021751 นางสาวสุญาณิกา ท�วมวงษ�
62053021752 นางสาววิลัมภา โสภากุล
62053021753 นางสาวชมพูนุช ฮงหลี
62053021754 นายทศพล รักษา
62053021755 นางสาวณัฐนี ก่ึงวงษ�
62053021756 นางสาวศิริพร วงษ�มหิง
62053021757 นายอุดมวิทย� คงพุนพิน
62053021758 นางสาวภาณุมาศ พองาม
62053021759 นางสาวพรพนิต พันธุ�พิริยะ
62053021760 นางสาวจุฑามาศ ชัยวิเศษ
62053021761 นายเมธี วงศ�คํา
62053021762 นางสาวปริศา ศรีกระจ�าง
62053021763 นางสาวรัตนาวดี สังข�ทอง
62053021764 นายนเรศ สืบสุโท
62053021765 นายมงคล ศรีประดับ
62053021766 นางสาวพัชนิดา พูลสาริกิจ
62053021767 นายธนดล เครือเนตร
62053021768 นายณัฐพล สุยะลังกา
62053021769 นางสาวณัฐพร ฤทธ์ิเทพ
62053021770 นางสาวกัญตนา แดนกาไสย
62053021771 นางสาวสุรารักษ� แจ�มแปQน
62053021772 นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช
62053021773 นายชํานาญ ทาระโช
62053021774 นางสาวมณทิรา คงแปQน
62053021775 นางสาวณัฐพร ภูนุภา
62053021776 นางสาวพรรณภา อวยพร
62053021777 นางสาวสุวิษา เผือกกล�อม
62053021778 นายฐานุกูร ซาวคําเขตต�
62053021779 นางอรวรรณ ต�องทํากิจ
62053021780 นายพงษ�ธวัช ป8นฟู
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62053021781 นางสาวภาราดา ขุมทรัพย�
62053021782 นางสาวศิริพร กุญแจนาค
62053021783 นางสาวหฤทัย ไชยาคํา
62053021784 นางสาวหยาดพิรุณ สิงห�คํา
62053021785 นายชานนท� สุระขันธุ�
62053021786 นายธีรลักษณ� ตันติวณิชชานนท�
62053021787 นางสาวรําไพ แก�วบุตดี
62053021788 นางสาวจิรัชญา อิทธิสมุทรเจริญ
62053021789 นายศักรินทร� ยอดมณีย�
62053021790 นายปกปQอง สามงามน�อย
62053021791 นางสาวนันท�สินี เทพเรียน
62053021792 นางสาวณัฐกุล บุญญา
62053021793 นางสาวอภิญญา รักพินิจ
62053021794 นางสาวณัฐนี เซ่ียงใช�
62053021795 นางสาวนภาวรรณ มาตรเจริญ
62053021796 นายชยุต วีระยุทธศิลปT
62053021797 นางสาววิภาวดี จําปามูล
62053021798 นางสาวกมลวรรณ พงษ�เกษม
62053021799 นายอํานาจ รัตนกันทา
62053021800 นางสาวชลลดา สร�อยโชติ
62053021801 นางสาวอุบลวรรณ สว�างฉาย
62053021802 นางสาวศิริลักษณ� คําเสียง
62053021803 นายสิรวิชญ� โกกะบูรณ�
62053021804 นายนวพล โลศิริ
62053021805 นางสาวบังอร ประหยัดทรัพย�
62053021806 นายอับดุลรอฟาร� เจะแลGะ
62053021807 นายพงษ�พิสุทธ์ิ จันทมาลา
62053021808 นางสาวเรวดี เมืองคํา
62053021809 นางสาวอภิสรา แก�นสี
62053021810 นางสาวณิชกานต� สมจิต
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62053021811 นายสรพงษ� สิงห�พร
62053021812 นางสาวสุนิสา ชมแสง
62053021813 นายชานน แม�นเหมือน
62053021814 นางสาวสายธาร ประสมพันธ�
62053021815 นางสาวอุบล แป]ะวงค�
62053021816 นายสุรวินย� กัวสงฆ�
62053021817 นายกนก พัฒนศิลปT
62053021818 นายไตรภพ ศรีบุญนาค
62053021819 นายธานินทร� สวยรูป
62053021820 นางสาวชลธิดา มุ�งรวมกลาง
62053021821 นางสาวกนกภคพร หางนาค
62053021822 นางสาวปLยวรรณ ฟ8กเหลือง
62053021823 นายจตุพร นุ�มสารพัดนึก
62053021824 นางสาวศศิพัชร� คงทอง
62053021825 นางสาวณัฏริณีย� ประเสริฐผล
62053021826 นางสาวกัญชพร เผือกแตงพันธ�
62053021827 นางสาวธัญญารัตน� อุปพงษ�
62053021828 นางสาวจารุวรรณ จันทร�เพชร
62053021829 นายวิศรุต คงเจริญ
62053021830 นางสาวณัฐวดี นันทจันทร�
62053021831 นางสาวดารายัณ ทิศา
62053021832 นางสาวยุพารัตน� เปรมไธสง
62053021833 นางสาวกนิษฐ�ศิลปT เขียวดี
62053021834 นางสาวสุพิชญา คุ�มม่ัน
62053021835 นายจตุพร งอกงาม
62053021836 นายปLยะพงษ� ปลื้มใจ
62053021837 นางสาวกนกวรรณ ชิวปรีชา
62053021838 นายณพศักด์ิ ภูคําศักด์ิ
62053021839 นางสาวอโณทัย มนต�ทิพย�
62053021840 นางสาววัชรีพรรณ กาศคําสุข
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62053021841 นางสาวเมทินี วัฒนา
62053021842 นางสาวสุพรรณี อ�วมดี
62053021843 นายศุภสิทธ์ิ พรมสา
62053021844 นางสาวบุณฑริกา กองทอง
62053021845 นางสาวกุลธิดา ไชยพิณ
62053021846 นางสาวป8ทมพร ชาวเมือง
62053021847 นายศักด์ิดา แสงงาม
62053021848 นายณัฏฐภาคย� โพธ์ิดี
62053021849 นายภควัต อุตสาหะ
62053021850 นายพิชิต นิชาญ
62053021851 นายอนุกูล รักดี
62053021852 นางสาวจิราพร กองเงิน
62053021853 นายณัฐสิทธ์ิ ชิดงาน
62053021854 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรัชนีกร ช�างหลี
62053021855 นางสาวภคพร พลหาญ
62053021856 นายอภิชา สุพรรณพยัคฆ�
62053021857 นายจักรภพ หนูเทพ
62053021858 นางสาวพิมพ�วิสาข� ทาใจ
62053021859 นางสาวเจณิตย� ศรีประดู�
62053021860 นางสาวฐกัดแก�ว อยู�พูล
62053021861 นายณัฐนนท� โอมณี
62053021862 นางสาววริศรา เสียงเลิศ
62053021863 นายชวพล สุวรรณพงษ�
62053021864 นางสาวเดือนนภา นาคปริศ
62053021865 นางสาวสุดาวรรณ อรุณใหม�
62053021866 นางสาวธนภรณ� สันติพิทักษ�
62053021867 นางสาวณัฐกานต� ทนเพชร
62053021868 นายอรรถพล เดชมณี
62053021869 นางสาววริษา สมประสงค�
62053021870 นางสาวเนตรนภา เงินนา
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62053021871 นางสาวฐิติรัตน� วงษ�นู
62053021872 นางสาวสุรีรัตน� วงศ�หมุด
62053021873 นางสาววิภาดา อนุรัตน�บดี
62053021874 นางสาวภิญญลักษณ� สิโรจน�วรชัย
62053021875 นางสาวสุจิตรา สารพล
62053021876 นางสาวศิริลดา ข้ึนเสา
62053021877 นางสาวภคพร แสนทวีสุข
62053021878 นางสาวจันตรา ฮุงหวล
62053021879 นางสาวกนิษฐา ศูนย�รัมย�
62053021880 นางสาวกรรณิการ� อิสสระกุล
62053021881 นางสาวนิภาพันธ� จงกฤติยาภรณ�
62053021882 นายศุภวัฒน� อินเสถียร
62053021883 นางสาวภัณทิรา ศศิธร
62053021884 นางสาวกฤษณา แซ�อุ�น
62053021885 นางสาวศิริรัตน� สัจจาผล
62053021886 นางสาวศศินภา จารุไชย
62053021887 นางสาวสุณิสา กิไทย
62053021888 นางสาวพลอยไพลิน แก�วบัวพันธุ�
62053021889 นายนพพล ดอกไม�คลี่
62053021890 นางสาวอนงค�จิตร พงษ�จรูญ
62053021891 นางสาวปLยะธิดา ดินประโคน
62053021892 นางสาวภัทรวดี แก�วชม
62053021893 นางสาวปริญญาทิพย� จันทร�ทอง
62053021894 นางสาวกุลธิดา หนูแก�ว
62053021895 นางสาวสุนิสา อ�วนเสมอ
62053021896 นางสาวจินต�จุฑา พินิจธนสาร
62053021897 นางสาวสาลินี ธาราพรรค�
62053021898 นางสาวสุดารัตน� โพนพัดหลง
62053021899 นางสาวเบญจมาส วินิจฉัย
62053021900 นายณัฐชนน สุทธาโภชน�
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62053021901 นางสาวพิชญานันท� สุวะ
62053021902 นางสาวทิพรัตน� ธนากรรฐ�
62053021903 นางสาวศิวะพร จินดามรกต
62053021904 นางสาวภัทรวลัย มีทอง
62053021905 นางสาวนฤพร นาควิเชตร�
62053021906 นายธาดา ศิริรัตน�
62053021907 นางสาวอริยาภา นงค�พรมมา
62053021908 นางสาวมณฑิตา จับสังข�
62053021909 นางสาวเปรมวิกา ศรีสอน
62053021910 นางสาวเพ็ญภัทร เกตุเกลี้ยง
62053021911 นางสาวสุภาวดี นิสวงค�
62053021912 นางสุมิตตา ผัดแสน
62053021913 นายเอกวิทย� ดีเทศ
62053021914 นายคติธรรม หอมเกษร
62053021915 นางสาวอรัญญา เผื่อแผ�
62053021916 นางสาวอัญชิษฐา มูลหา
62053021917 นายนันทวัฒน� นาคขํา
62053021918 นายธิติ พิณธุรักษ�
62053021919 นายจิรวัฒน� แสงจันทร�
62053021920 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุจิรา สุขจิต
62053021921 นางสาววรรณวิสา เนตรอนงค�
62053021922 นางสาวพิชามญชุ� เจริญสุขสกุลชัย
62053021923 นางสาวดุจเดือน ศักด์ิศรี
62053021924 นางสาวนภัสวรรณ ประสารวงษ�
62053021925 นางสาวธิดาพร แสนสุขเหลือ
62053021926 นายธีรรัฐ เก้ียมรอด
62053021927 นางสาววรรณิสา บัวเข็ม
62053021928 นางสาวกัญญารัตน� กลิ่นจันทร�
62053021929 นางสาวอรอุมา พวงทวาย
62053021930 นายธีรศานต� ชํานาญธรรม
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62053021931 นายฉัตรวิชญ� ยามานนท�
62053021932 นางสาวอรัญญา บึงมุม
62053021933 นางรวิพร อาจพงษ�ไพร
62053021934 นางนัยนาฎ ตรีประเสริฐศักด์ิ
62053021935 นางสาวอุดมพร บุญทา
62053021936 นายจิรภัทร� ผูกพันธุ�
62053021937 นางสาวจันทรัตน� ชาคํามูล
62053021938 นายมนต�ชัย โสรักนิตย�
62053021939 นางสาวนวรัตน� พุทธศรี
62053021940 นางสาวอริสา ทองนวล
62053021941 นายทรงพล จํานงค�ฤทธ์ิ
62053021942 นายณัฐพงศ� ไชยเหล็ก
62053021943 นายณัฐพงษ� สุวัฒนวนิช
62053021944 นางสาวกิตติยากร อินนุพัฒน�
62053021945 นางสาวสาวิตรี นามศรี
62053021946 นางสาวกรรณิการ� อ�นศรีสวัสด์ิ
62053021947 นายไตรภพ กันตโสภณานนท�
62053021948 นางสาวณิชกานต� เชาวดี
62053021949 นางสาวชลธิชา หนูงาม
62053021950 นางสาวยุวดี ชํานาญศิลปT
62053021951 นางสาวน้ําทิพย� พ่ึงศรี
62053021952 นางสาวจริยา รุ�งสว�าง
62053021953 นายวัชระวุฒิ แสนทวีสุข
62053021954 นายธีรพรรณ ป8ญญาน�าน
62053021955 นางสาววิภาลักษณ� เชมู
62053021956 นายจีรกิตต์ิ ต้ังพัฒนารุ�งเรือง
62053021957 นางสาวสุทธิดา คําควร
62053021958 นางสาวฐิติรัตน� อินธิดา
62053021959 นางสาวพรรวินท� ศิวะย่ิงสุวรรณ
62053021960 นายนพพร ต้ังแสนสุข
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62053021961 นางสาวนิภาวรรณ ทรัพย�สําราญ
62053021962 นายอรรถนนท� นุ�นด�วง
62053021963 นางสาวภกาวัลย� ปาร�มวงศ�
62053021964 นางสาวพิมพ�ชนก ร่ํารวย
62053021965 นายจิราวัฒน� นัยกองศิริ
62053021966 นายวรยุทธ บุญพันธ�
62053021967 นางสาวสุดารัตน� เรืองดิษฐ�
62053021968 นายเอกชัย บุญสุวรรณ�
62053021969 นายศรชัย ทองแดง
62053021970 นางสาวนันทกานต� วัดแช�ม
62053021971 นางสาวกตัญชลี ทัพอิ่ม
62053021972 นางสาวสุนัสดา โสรัตน�สะ
62053021973 นางสาวนันฐิญา ปากเกร็ด
62053021974 นางสาวเบญจมาศ เชื้อเขตกิจ
62053021975 นางสาวดวงกมล เทือกคําซาว
62053021976 นางสาวปLยวลี สีนุ�ย
62053021977 นางสาวปรียพัศ เหมือนฤทธ์ิ
62053021978 นางสาวสกลวรรณ สุขพรรณ�
62053021979 นายธชาพัฒน� โชคศรัณทิพย�
62053021980 นายธวัชชัย ฟองต๊ิบ
62053021981 นางสาวอิชยา น�อยจาด
62053021982 นางสาวชลิตา มะลิวัลย�
62053021983 นางสาววิมลสิริ มุ�งตรง
62053021984 นางสาวนันทพร ศิธรกุล
62053021985 นางสาวพิมพ�ชนก โพชะคุ�ม
62053021986 นายปรเมษฐ� สุโรพันธ�
62053021987 นางสาวนิภาภัทร ศุภศรี
62053021988 นายกุลชาติ กอธวัช
62053021989 นางสาวสุภาภรณ� สุ�มทรัพย�
62053021990 นายเดชาพล คงนุช
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62053021991 นางสาวอาริษา ทองสุข
62053021992 นางสาวปฏิมาพร ทองก�อน
62053021993 นายเจนณรงค� ว�องวรวิทย�
62053021994 นายจิรวัฒน� ท�าดี
62053021995 นายตุลาการ กองสิน
62053021996 นางสาวชนกนันท� กันสุข
62053021997 นางสาวรัชนีกร สิงห�หมัน
62053021998 นายบรรพต สร�างนานอก
62053021999 นางสาวณฐมน เพชรสงคราม
62053022000 นางสาวอาทิตยา แก�วกุด่ัน
62053022001 นางสาววริศรา เจริญขํา
62053022002 นางสาวศิรัชญา สุทธิรัตน�
62053022003 นางสาวอุไรวรรณ� ยาวิชัย
62053022004 นายเกรียงไกร ศรีเดช
62053022005 นางสาวสุดา ไพราม
62053022006 นางสาวสลิลทิพย� มะโนใน
62053022007 นางสาวอัญธิกา ปQองทัพไทย
62053022008 นางสาวชนาภา อนันตชาติ
62053022009 นายญาณพจน� บัวอุไร
62053022010 นางสาวพชรวรรณ บุญโนนแต�
62053022011 นายปรีชา อินทร�ทอง
62053022012 นางสาวอุษา ศิริ
62053022013 นายเมษวุฒิ ผิวอ�อน
62053022014 นางสาวพฤษภาพร พันธมาศ
62053022015 นายดิเรก แพงสุภา
62053022016 นางสาวจิรฐา โนแหย
62053022017 นางสาวอารญา ปLZนสังข�
62053022018 นางสาวธีรตี พูลพิพัฒน�
62053022019 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเรวดี ศรีละม�าย
62053022020 นางสาวปริญญาภรณ� ทองปาน
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62053022021 นางสาวกรกช ฉวีวรรณชล
62053022022 นายภูวนัย สมิง
62053022023 นายศักด์ิสิทธ์ิ โสประโคน
62053022024 นายศรัณย� คงโต
62053022025 นายอภิสิทธ์ิ สมกําลัง
62053022026 นายกัมพลชนะ รุ�งเรือง
62053022027 นายศิรภัทร รุ�งเพชรมณี
62053022028 นางสาวศิวาพร ศรีศิลปT
62053022029 นางสาวมณัสรีย� ชาติกุล
62053022030 นางสาวดวงฤดี นิสัยกล�า
62053022031 นางสาวชบาไพร สติดี
62053022032 นางสาวจินตนา ตาก่ิมนอก
62053022033 นางสาวอุไรวรรณ นุกูลพวก
62053022034 นางสาวกรรณิกา ศรีวิชัย
62053022035 นางสาวอ�อมใจ เจริญศรี
62053022036 นางสาวพิชฌา อยู�ดี
62053022037 นางสาวราตรี เสนาะสรรพ�
62053022038 นายปธานิน แสงหาญ
62053022039 นางสาวสุนิทรา บุญรอด
62053022040 นางสาวสิริภัทรา ชูสุวรรณ
62053022041 นายรัฐพล ชํานาญ
62053022042 นางสาวปทุมรัตน� ต้ังเส�ง
62053022043 นางสาววิภาดา บูชาพันธ�
62053022044 นายชัยภัทร� ภาสบุตร
62053022045 นายปLยะกันต� กีทอง
62053022046 นางสาวชไมพร ดําสนวน
62053022047 นางสาวณัฏฐณิชา สิทธิโชค
62053022048 นายจักรพันธ� ภิบาลรักษ�
62053022049 นางสาวธัญญลักษณ� พวงเปลี้ย
62053022050 นายพลรัตน� เขียวคําป8น
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62053022051 นางสาวชุติมา อดุลย�โชติวัต
62053022052 นางสาวปณิชา ใจกล�า
62053022053 นางสาวพงษวรรณ สุขสมรัตน�
62053022054 นางสาวธัญยธรณ� ปารย�ปริพัฒน�
62053022055 นางสาวจุฑาทิพย� งามขํา
62053022056 นายปรินทร� เหล�าชินชาติ
62053022057 นางสาวอภิชญา เรืองศิริ
62053022058 นางสาววิรดา หาญภักดีสกุล
62053022059 นายเถกิงศักด์ิ อโณทยานนท�
62053022060 นายสหรัฐ น�อยวงศ�
62053022061 นายธนพงศ� มาตบัณดิษฐ
62053022062 นางสาวทันทิกา สุดแสง
62053022063 นางสาวนุชนภา โอภาชาติ
62053022064 นายสุริยะ ชาติอภิศักด์ิ
62053022065 นางสาวอรไพลิน บุญยืน
62053022066 นายทิพย�ชยางกูร ชนะตน
62053022067 นายนครินทร� คําฟู
62053022068 นางสาวพิทยารัตน� ช�อศรีลา
62053022069 นางสาวศิริรัตน� พลายสาร
62053022070 นางสาวพชรพร ลือชา
62053022071 นายวุฒิพงษ� คํ้าชู
62053022072 นางสาววราลักษณ� แสวง
62053022073 นางสาวอุษา สุขประเสริฐ
62053022074 นางสาวสุณี ลบเลือน
62053022075 นางสาวณัฐชยา เอกวิริยกิจ
62053022076 นางสาวสุวัสสา สายยศ
62053022077 นางสาวเพ็ญลักษณ� ต�นพันธ�
62053022078 นายวุฒิไกร เจียมบรรจง
62053022079 นางสาวเปรมจิต ภารพันธ�
62053022080 นางสาวจันทิมา อุไรโคตร
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62053022081 นายสรวิชญ� กล่ําแสง
62053022082 นายวุฒิภัทร คงอยู�
62053022083 นางสาวนัทพร เกียมสันเทียะ
62053022084 นางสาวรัตนากร ฐิติวรวิช
62053022085 นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล
62053022086 นางสาวเกวลิน ทิพย�กันทา
62053022087 นายนราพงษ� วงศ�อินทร�อยู�
62053022088 นายชวลิต สุขจาด
62053022089 นางสาวลลิล โรจนัย
62053022090 นางสาวขวัญจิรา ทองไทย
62053022091 นางสาวพิชญานินทร� อริยา
62053022092 นางสาวอารุณี วรรณสุข
62053022093 นางสาวอาทิตยา บุญไสย�
62053022094 นางสาววัธภาลักษณ ธีระกุล
62053022095 นางสาวกนกนภา รันทด
62053022096 นางสาวสุพรรษา อัตภิญโญ
62053022097 นางสาวสาวิตรี วงศ�คํา
62053022098 นางสาวเพชรรัตน�ฎา โคนันท�
62053022099 นางสาวลลิตา คําสุทธิ
62053022100 นางสาวธิดารัตน� ม่ันหมาย
62053022101 นายธนชัย ประวีณานนท�
62053022102 นางสาวศิริลักษณ� พงษ�คละ
62053022103 นางสาวณัฐกฤตา บัวชื่น
62053022104 นางสาวนภัสนันท� คํางาม
62053022105 นายธงสิทธ์ิ แสงทอง
62053022106 นายอรรถพล ศรีสุพรรณ
62053022107 นางสาววราภรณ� ทองคํา
62053022108 นายกฤษฏ์ิ ปฏิบัติธรรม
62053022109 นางสาวกาญจนา กันดง
62053022110 นางสาวนิตยา เท�าไม�สน
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62053022111 นางนิตยา เสตรา
62053022112 นางสาวจิรัชญา สุขเมือง
62053022113 นางสาวณัฐศยาภา พวงมาลี
62053022114 นางสาวธนภรณ� วสุวัต
62053022115 นางสาวศรัณญา ทองนอก
62053022116 นายรฐนนท� ศรชัย
62053022117 นายศิลา แก�วอนันต�
62053022118 นางสาวจักษณา แสงใส
62053022119 นางสาวชลธิชา จันทะทัง
62053022120 นางสาวอภิรดี จําปา
62053022121 นางสาวดารณี มาตฤปโยธร
62053022122 นายวรพงษ� สุพิมล
62053022123 นางสาวศุภา ป8Vนงาม
62053022124 นายสุทิน นันตา
62053022125 นางสาวกวินทิพย� ถาพินนา
62053022126 นางสาวชนัญธิดา พยัพแก�ว
62053022127 นางสาวพรพิน ถ่ินนคร
62053022128 นางสาวทาริกา พูลศักด์ิ
62053022129 นายธนพล เจียมพงศ�ไพศาล
62053022130 นางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ
62053022131 นางสาวจุฑามาศ แซ�จุ�ง
62053022132 นายภากร พลาพงษ�
62053022133 นางสาวเสาวณีย� สายัณห�
62053022134 นางสาวปาริชาติ แหวนเพชร
62053022135 นายเมธัส ชัดไธสง
62053022136 นายวิโรจน� มานะ
62053022137 นางสาวอารียา อ�นเรือนจันทร�
62053022138 นางสาวกมลวรรณ สุขตะโก
62053022139 นางสาวสิรินารถ สังข�ทอง
62053022140 นางสาวอารียา รุเชียรชัย
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62053022141 นางสาวขวัญใจ อุยะตุง
62053022142 นายพงศกร ต้ังเจริญถาวร
62053022143 นายฐิตตะวัน ปรีด์ิเปรม
62053022144 นางสาวปวีณา ภูษิต
62053022145 นายวีระชัย วงศาไฮ
62053022146 นางสาวธนัญญา บุญทอง
62053022147 นางสาวศศิธร ศรีลังกา
62053022148 นางสาวนรีรัตน� กีรติมงคลชัย
62053022149 นางสาวอชิรญา ขันสุยะ
62053022150 นางสาวชลาทิพย� ชัยสิทธ์ิ
62053022151 นายคมกฤช ศรีนวล
62053022152 นางสาวภัทรฤทัย แก�วคํา
62053022153 นายอภิสิทธ์ิ ส�องแก�ว
62053022154 นางสาววรรลีวา เรืองวงษ�
62053022155 นายอรรถพล บางสร�อย
62053022156 นางสาวปภาวดี จันทร�ศรี
62053022157 นางสาวสุทราภรณ� โกมารทัต
62053022158 นางสาวกรกช หงษ�เจริญ
62053022159 นางสาวพัชมน กิจจาบูลย�
62053022160 นางสาวช�อผกา เพ็ชรคํา
62053022161 นางสาวมณีวรรณ� คล�องแคล�ว
62053022162 นางสุภาพร สุปรีย�ปฏิพัทธ�
62053022163 นางสาวสุภาภรณ� เพ็ชรอําไพ
62053022164 นางสาวจิตรทิวา ปาปะสังข�
62053022165 นางสาววลัญช�ญา สุดเจริญ
62053022166 นางสาวนุชจรี ฤกษ�ใหม�
62053022167 นางสาวราตรี ทะบัว
62053022168 นางสาวณัฎฐณิชา วาทยา
62053022169 นางสาวอาวีกร ปกปQอง
62053022170 นางสาวเยาวลักษณ� นาคประสิทธ์ิ
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62053022171 นางสาวอิสราภรณ� ศรีชัยภูมิ
62053022172 นางสาวมินตรา วงษ�กาด
62053022173 นายชนะศักด์ิ ธนะสีลังกูล
62053022174 นางสาวจารุวรรณ สุทธา
62053022175 นายสุเทพ รวมธรรม
62053022176 นายศักดิธัช มงคล
62053022177 นายเกียรติศักด์ิ ฟ8กเขียว
62053022178 นายประณต ไชยศล
62053022179 นางสาวจุฑารัตน� ย้ิมเครือทอง
62053022180 นายธนพล ใจกล�ารวีกิตต์ิ
62053022181 นายนนท�รวิศ ชมชื่น
62053022182 นายก�อเกียรติ ฮาบสุวรรณ
62053022183 นางสาวปLZนปLนัทธ� พูลสวัสด์ิ
62053022184 นางสาวปพิชญา สุวรรณรัตน�
62053022185 สิบตรีพงษ�ศักด์ิ ไทยทอง
62053022186 นายวัชรพงษ� สุคันธรส
62053022187 นางสาวอัญชลี ทิง้ิวงาม
62053022188 นางสาวสุริวรรณ แก�มทอง
62053022189 นายพงศ�พล มีศรี
62053022190 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทอง
62053022191 นางสาวนิตยา เกตุใส
62053022192 นางสาววรรทิตย� ปวนเต็ม
62053022193 นางสาวรัตนาภรณ� อุปจันทร�
62053022194 นางสาววงเดือน พูลสวัสด์ิ
62053022195 นางสาวมาศญาณี ทานงาม
62053022196 นางสาวจุฑามาศ แสวงผล
62053022197 นายกฤษณวรรษ แข�งขัน
62053022198 นางสาวศิริอําไพ ชูใจหาญ
62053022199 นางสาวรัชนี ปาละโค
62053022200 นายพิชญาภา หมู�แม�ริม
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62053022201 นายศิวกร ป8นอ�าย
62053022202 นายธีรภัทร แซ�เชี่ย
62053022203 นางสาวกัญญาภัค แทนสง�า
62053022204 นายไชยพร อินเป�ง
62053022205 นางสาวภรณ�ทิพย� รัตนมณี
62053022206 นางสาวศิริรัตน� ไชยบุญเรือง
62053022207 นายเกียรติศักด์ิ พรมผาย
62053022208 นายธนธรณ� จันทรตรีรัตน�
62053022209 นางสาวอนงค� ศิริมหา
62053022210 นางสาวชุติมา กลิ่นอยู�
62053022211 นายนวพล นาควิเชตร�
62053022212 นายภูมิภัทร เพ็ชรนาม
62053022213 นายธนันท�รัฐ ทิมแท�
62053022214 นางสาวพัชรา สิทธิรส
62053022215 นางสาวนวพร ใยบัณฑิตย�
62053022216 นางสาวสิรินาถ หลิ่มบุญเรือง
62053022217 นางสาวธดากรณ� กองจินดา
62053022218 นางสาวธนิตาภรณ� เผื่อนพงษ�
62053022219 นางสาววรารัตน� คงหอม
62053022220 นางสาวศัลย�ลินี กุลภู
62053022221 นางสาวธีระสา อยู�โต
62053022222 นางสาววิชุดา ลาวัลย�
62053022223 นางสาวชนากาณ อุดมศิลปT
62053022224 นางสาวศศิวิมล วิเศษ
62053022225 นางสาวภัทราณิดา ปLZนทอง
62053022226 นายวิชชากร ตรึกตรอง
62053022227 นางสาววิลาวัลย� อินทสุวรรณ
62053022228 นางสาวอัจฉราภรณ� อุบลขาว
62053022229 นางสาวศุภรัตน� ผักกาดทอง
62053022230 นางสาวนิชาภา พนมเริงศักด์ิ
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62053022231 นายพิชิต ทองลือ
62053022232 นางภาสินี แก�วเกตุ
62053022233 นายศิริสิทธ์ิ ทสามนต�
62053022234 นางสาวกนกวรรณ รอดทิม
62053022235 นางสาวกมลวรรณ พลอยหิรัญ
62053022236 นายภูรี เมณฑ�กูล
62053022237 นางสาวกาญจนา คําแหง
62053022238 นายณพัฒปกรณ� บุตรวัฒนเศรษฐ�
62053022239 นายธนพล คงเมือง
62053022240 นางสาวชนิภรณ� คํานุช
62053022241 นางสาววรรณิดา สุธัญญาวัชชัย
62053022242 นางสาวพรฤดี แพทย�พันธ�
62053022243 นางสาวสุภาภรณ� คําปLนะ
62053022244 นายบุญญฤทธ์ิ กาวิสุ
62053022245 นายรพีพงศ� ขาวคม
62053022246 นางสาวปรัศนียาภรณ� อินทรังษี
62053022247 นายณัฐภัทร ประชาเชษฐ�
62053022248 นายศิริเกียรติ บุญอาจ
62053022249 นางสาวเบญจวรรณ ก�านขุนทด
62053022250 นางสาววิภาพร ทองสิงห�
62053022251 นางสาวปรัชญาพร เจริญศิลปT
62053022252 นางสาวโสภิต บุญลาภ
62053022253 นายพีรวัส ยมสวัสด์ิ
62053022254 นางสาวรัตน�ติมา วรรณศิริ
62053022255 นางสาวอนัญญา แก�ววรรณา
62053022256 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สาตรสาย
62053022257 นายไพบูรณ� ใจคุ�มเก�า
62053022258 นางสาวพุทวรรณ เพ็งแจ�ง
62053022259 นางสาวอินทุอร ประสานวงษ�
62053022260 นางสาวโยติกา วงษ�สนิท
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62053022261 นายกัณฑ�ธภัทร ชาลี
62053022262 นางสาวนริศรา คงเพ็ชร�
62053022263 นายนครินทร� ศรีจันทร�
62053022264 นางสาวอัญชลิกา ป8ญญากอง
62053022265 นางสาวภัสร�ธณิณธรณ� สุขเจริญ
62053022266 นางสาวจิราภรณ� มีลักษณะ
62053022267 นางสาวพิยดา เพ็ชรมุณี
62053022268 นางสาวพัชราภรณ� บ�อแก�ว
62053022269 นางสาวจริยา ภิรมย�มาก
62053022270 นางสาวอรทัย คงย่ิงใหญ�
62053022271 นางนงคราญ แสนผาบ
62053022272 นายบดินทร� ไชยโคตร
62053022273 นายอัศม�เดช เชาวนพานิช
62053022274 นางสาวสาวิตรี แก�วเขียว
62053022275 นายยุทธนา สุวรรณ�
62053022276 นายวิสิทธิศักด์ิ ประเสริฐศรี
62053022277 นายบุศรินทร� มาลาทอง
62053022278 นางสาวณัฐริกา สโมสร
62053022279 นางสาวอริสรา ธนภาวัฒน�
62053022280 นางสาวรุสมาณี เจGะหลง
62053022281 นางสาวธนัชญา ไหลเจริญโชค
62053022282 นางสาวสิริวรรณ บูชากุล
62053022283 นางสาวรัตนากร จิตรสมบูรณ�
62053022284 นายอิศราวุฒิ บุญอนันต�
62053022285 นายศาศวัต แสงแย�ม
62053022286 นางสาวรูฮายา เจะแลGะ
62053022287 นางสาวกมลทิพย� สิงหวิบูลย�
62053022288 นางสาววลัยลักษณ� เกตุย�อย
62053022289 นายสิริวัฒน� เผ�าภคะ
62053022290 นายดนุพล นันติ
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62053022291 นางสาวธิณัฐดา ประจง
62053022292 นางสาววิลาวัลย� วงษ�สมบูรณ�
62053022293 นางสาวดวงดาว พุ�มศิริ
62053022294 นางสาววิภาวรรณ เวียงวิเศษ
62053022295 นางสาวอัจจิมา เก๋ียงแก�ว
62053022296 นายฉัตรชัย เถ่ียวสังข�
62053022297 นางสาวนฤมล สีสัน
62053022298 นางสาวกมลพรรณ ทิณวรรณ�
62053022299 นางสาวฐิติกานต� แมดเจริญ
62053022300 นายธนวิชญ� ทองฉาย
62053022301 นางสาวสุนิสา พูลศรี
62053022302 นางสาวกาญจนา กรมไธสง
62053022303 นางสาวปาลิตา สุขสวัสด์ิ
62053022304 นางสาวณัฐวดี ธีระวัฒนโยธิน
62053022305 นางสาวกมลชนก สุธิตานุกุล
62053022306 นางสาวสุรีวัลย� ป8นชัย
62053022307 นางสาวลักขณา เคลื่อนไธสง
62053022308 นางสาวมานิดา กาศวิเศษ
62053022309 นางสาวชนนิกานต� สมภพ
62053022310 นายอธิวัฒน� มณีพานิชย�
62053022311 นางสาวพรนิภา พานุรัตน�
62053022312 นางสาวธนพร อินทนะ
62053022313 นางสาววิภารัตน� กองหยอง
62053022314 นางสาวจิราพร อินเต็ม
62053022315 นางสาวอรภัทรา วาสนา
62053022316 นางสาวกรรณิการ� จูมพิลา
62053022317 นายเสกสรรค� เทพกุลชอน
62053022318 นางสาวสุนิสา ปาปะสังข�
62053022319 นางสาวมัชฌิมาพร อุป8ชฌาย�
62053022320 นายพรรณทวุฒิ ราชเดิม
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62053022321 นางสาวนัฐทรียา วงษ�สมัน
62053022322 นางสาวธิดารัตน� ขันตา
62053022323 นางสาวสุทธิชา สุขประเสริฐ
62053022324 นางสาววรรณวิษา ชะวาเขียว
62053022325 นางสาวบุณฑริกตา เครื่องคํา
62053022326 นางสาวมินตรา ไชยรินทร�
62053022327 นายสุริยภูมิ รุจิชัย
62053022328 นางสาววิลัดดา ป8Vนประสงค�
62053022329 นายปรัชญา พิรุณจินดา
62053022330 นางสาวกฤษณา เทพโส
62053022331 นายศรชล โมเมตตา
62053022332 นางสาวพัฒน�นรี ผุดเผือก
62053022333 นางสาวพรรัตน� วรรณาการ
62053022334 นางสาวสุดารัตน� การก่ิงไพร
62053022335 นางสาวขวัญจิรา พันดวง
62053022336 นายภาณุพงศ� ไตรลักษณ�
62053022337 นายคํารณ เปXยศรี
62053022338 นางสาวจุฑาลักษณ� เจริญภูมิ
62053022339 นางสาวประกายเพชร สายชล
62053022340 นางสาวธัญญารัตน� ผามล
62053022341 นางสาวเลิศณภา ชาวงค�
62053022342 นางสาวรัตนาภรณ� หุ�นงาม
62053022343 นายปริญญา พลประสิทธ์ิ
62053022344 นางสาวศิริขวัญ ลิยงค�
62053022345 นางสาวพวงเพชร ปานแม�น
62053022346 นางสาวชนนิกานต� อนุกูล
62053022347 นายพีระยุทธ จันทร�ศรีวงค�
62053022348 นางสาวสายชล กํางา
62053022349 นางสาวปLยภรณ� แพ�งสัมฤทธ์ิ
62053022350 นางสาวจิตต�ปพัฒน�พร นีระพจน�
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62053022351 นายทศพร ใบเนียม
62053022352 นางสาวพอใจ กรวยทอง
62053022353 นายปวัน ภู�อุ�น
62053022354 นางสาวอัญชุลี พุทธเกษร
62053022355 นางสาวมธุลดา หักทะเล
62053022356 นางสาววิรุฬห�ลักษณ� โสมาพิมพ�
62053022357 นายธีรศักด์ิ แสนวิใจ
62053022358 นางสาวสุนิสา เฮงและ
62053022359 นางสาวญาธนาตย� รัตนะนาวา
62053022360 นางสาวจันทร�จิรา ตุ�ยเต�น
62053022361 นางสาวปวีณ�รัศม์ิชา บุญทัน
62053022362 นางสาวเมธาวี ช�างจวง
62053022363 นางสาวเกวลี อินทนู
62053022364 นางสาวนันท�สินี กระแสร�ชล
62053022365 นายบุษกล บรรเทิงทรัพย�
62053022366 นางสาววิชาดา โททุโย
62053022367 นางสาวศิวาพร แย�มวงษ�
62053022368 นางสาวสนธยา เจริญเยาว�
62053022369 นางสาวชัญญา ผิวผ�อง
62053022370 นางสาวเลิศลักษณ� กิจพิทักษ�
62053022371 นางสาวพัชรี ก�องกังวาลย�
62053022372 นางสาวพรนิชา ตูพานิช
62053022373 นางสาวจิดาภา จรูญพันธ�
62053022374 นางสาวอรสา มีอิสระ
62053022375 นางสาวปณิตา สมาภิรัตน�
62053022376 นางสาวศุภลักษณ� ช�วยปรางค�
62053022377 นางสาวสรินนา จันทร�รุ�งอุทัย
62053022378 นายอาทิตย� แตงภู�
62053022379 นางสาวธัญวรัตน� วรบุตร
62053022380 นายดนัย โชติแสง
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62053022381 นายศุภชัย ใจยอด
62053022382 นายธีรวัฒน� ทวีศักด์ิ
62053022383 นางสาววิราวรรณ แฉล�มนงนุช
62053022384 นายปริญญา นิลมณี
62053022385 นางสาวนลินี หงษ�หิน
62053022386 นางสาวสัณห�พจี รอดรักษาทรัพย�
62053022387 นางสาวหทัยชนก ภาโว
62053022388 นายสุมงคล เรืองเกษม
62053022389 นางสาวนภาลัย ชุ�มธิ
62053022390 นายสุริยา ยันระหา
62053022391 นางสาวศรุดา แดงตGะ
62053022392 นางสาววิชญา เนียมหอม
62053022393 นางสาวณิชาภา จันทรัตนา
62053022394 นายสมโภช ใจอยู�
62053022395 นายณัฐพงษ� บุญสนอง
62053022396 นายอรรถวิทย� สีดามุย
62053022397 นางสาวพวงผกา มณีฉาย
62053022398 นางสาวอรสา มุ�งดี
62053022399 นางสาวสุวิทยา นิ่มนวล
62053022400 นางสาวชนาพร พนานิธิมงคล
62053022401 นางสาวชุติมา แพงทอง
62053022402 นางสาวธิดารัตน� สุภารี
62053022403 นางสาวจิราวรรณ จีนากําเนิด
62053022404 นางสาวนภากรณ� ศรีจันทร�ทึก
62053022405 นางสาวสุวิชาดา บุญสัตย�
62053022406 นายอดิศักด์ิ ก�านมะลิ
62053022407 นางสาวจันทิวา จูมเกตุ
62053022408 นางสาวสิริทิพย� ดิบทิพย�
62053022409 นางสาวศิริยาภรณ� พ�วงกุล
62053022410 นายสุทรี พรมอ�อน
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62053022411 นางสาววรรณภา พรมแก�ว
62053022412 นายธนวัฒน� ก่ิงก�าน
62053022413 นางสาวรตนพร หนองหิน
62053022414 นางสาวพรพิมล วงษ�เงิน
62053022415 นางสาวน้ําค�าง ศรีวงษ�รักษา
62053022416 นายศรัญWู อานนท�วัฒนา
62053022417 นางสาวภัทรานิษฐ� ทวีเลิศวุฒิกุล
62053022418 นายภาคย� ศรีรัตนกวี
62053022419 นายภัทรพล สุสาคเรศ
62053022420 นางสาวกุลชลี ภูหงษ�ชัย
62053022421 นางสาวสายฝน พุดหอม
62053022422 นายตรีทัพ ไทยอารี
62053022423 นางสาวกนกกาญจน� ศรีรักษา
62053022424 นางสาวอมรรัตน� ประภัสสร
62053022425 นางสาวสุภาภรณ� ดวงดูสัน
62053022426 นางสาวจันทร�วิภา จีนประโคน
62053022427 นางสาววิริยะสุดา วงศ�ภักดี
62053022428 นายนฤพนธ� ปลาบู�ทอง
62053022429 นางสาวทิพย�วิมล ตาทิพย�
62053022430 นายจิรกิตต์ิ บรรพบุรุษ
62053022431 นายภัทรชัย รัตนวงศ�
62053022432 นางสาวเครือวัลย� อะตํามา
62053022433 นางสาวสุนันทา ธีรธาดา
62053022434 นายนิคม เปรมปรี
62053022435 นางสาววิมลศิริ งามดี
62053022436 นางสาวอัญมณี รัตนธรรมเมธี
62053022437 นางสาวนิชากร คมใส
62053022438 นายสิทธิพร เขียววิลัย
62053022439 นางสาวพิชชาพร ปุณโณฑก
62053022440 นางสาวนงนภัส หมันสิงห�
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62053022441 นางสาวธัญญาพร ดอนชัย
62053022442 นายพงศ�ดนัย เมฆมูสิก
62053022443 นางสาวนริสา นุชจันทร�
62053022444 นายศิวนาถ ธิวงศ�ษา
62053022445 นางสาววรรณวิภา โตเฟYอง
62053022446 นายกรกช โชติพงษ�
62053022447 นางสาวกรรณิการ� วัยวุฒิ
62053022448 นายปรีชา ช�วยบํารุง
62053022449 นายอนิวัต คฤคราช
62053022450 นางสาวสุดารัตน� อุดมพงษ�
62053022451 นางสาวทิพรัตน� แซ�แพ�
62053022452 นางสาวณัฐญาธรณ� บรรเลง
62053022453 นายธนพล เพชรรัตน�
62053022454 นางสาววรารัตน� กุลโชติ
62053022455 นางสาวจิตตมาส แซ�เฮ�อ
62053022456 ว�าที่ร�อยตรีหญิงผุสดี ดาลัย
62053022457 นางสาวคณิตา อนุศักด์ิ
62053022458 นายไกรวิชญ� เอี่ยมเทียน
62053022459 นางสาววริศรา บัวสมบูรณ�
62053022460 นางสาวสุปาณี สิทธิพันธ�
62053022461 นายปานพชร ปุญทวีกีรติกานต�
62053022462 นายเขมภัทร ชาวประทุม
62053022463 นางสาวจารุพักตร� ศรีสวัสด์ิ
62053022464 นายศุภโชค ตรีสัจจญาณ
62053022465 นางสาวมานิตา จันทร�สุริยา
62053022466 นางสาวนิชาภา พุทธประวัติ
62053022467 นายสุรพร ประเสริฐสังข�
62053022468 นางสาวศิริรัตน� ศรีนามล
62053022469 นายประธาน เนียมน�อย
62053022470 นางสาววัชรภรณ� โอฆะพนม
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62053022471 นายกิตติพงษ� ค�ากระบือ
62053022472 นางสาวนิภาพร หอมหวล
62053022473 นายสุทธิรักษ� จันทร�ปุย
62053022474 นางสาวเย็นฤดี บัวพร
62053022475 นางสาวเอื้อนจิต โกษาแสง
62053022476 นางสาวธนพร ต�วนโต
62053022477 นางสาวเกศสุดา ภูประธรรม
62053022478 นายอดิศักด์ิ เหมือนพันธ�
62053022479 นางสาวภัคจิรา บังเพลิง
62053022480 นางสาวอารียา ดวงประภา
62053022481 นางสาวสุดารัตน� หวังจันทร�
62053022482 นางสาวจันทิมา จันทร�ศรี
62053022483 นางสาวสุนิสา ศรีโมรา
62053022484 นายพศวีร� ปXศิริ
62053022485 นายจิรกิตต์ิ แซ�ว�าง
62053022486 นางวราภรณ� ชวนะ
62053022487 นางสาวศศิวิมล เวียงวงษ�งาม
62053022488 นายกัณฑ�เอนก ศิริรักษ�
62053022489 นางสาวสุดารัตน� ศิริรักษ�
62053022490 นายนพรัตน� มหาชัย
62053022491 นางสาวอภัสนันท� จันพิทักษ�
62053022492 นางสาวนันทิยา ผ�องพันธุ�งาม
62053022493 นางสาวนันฐกนกวัณณ� สายรัตน�
62053022494 นางสาวปาณิสรา ไขตาแก�ว
62053022495 นางสาวเบญจมาศ ศรีบาล
62053022496 นางกนกพร โปสี
62053022497 นางสาวอังสนา สาลี
62053022498 นางสาวสมพร จําปาสด
62053022499 นายสิทธิศักด์ิ ทองคง
62053022500 นางสาวฤพินทร โลหณุต
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62053022501 นางสาวอ�อมเดือน มโนธรรม
62053022502 นางสาวปLริญยากร บุญปลื้ม
62053022503 นางสาวสมพร วาระสิทธ์ิ
62053022504 นางสาวปมินตรา ฐิตะณรุจ
62053022505 นายศักด์ิชาย ดําดี
62053022506 นางสาวกาญติมา ตันฮง
62053022507 นางสาวสุจิตรา เพลิดเพลิน
62053022508 นางสาวสรัญญา ตาลจินดา
62053022509 นางสาวอาภาพร นามนา
62053022510 นายกฤษดา หนูเล็ก
62053022511 นางสาวเลิศสิริ สวัสดิภาพ
62053022512 นางสาวกุลนันทน� จํารัส
62053022513 นางสาวมณีรัตน� เสวะนา
62053022514 นายอิศรินทร� เขียววิลัย
62053022515 นางสาวมารีนา ปูตะ
62053022516 นายกิตติพัฒน� ศรีแย�ม
62053022517 นางสาวนิภาพร เรืองไทย
62053022518 นางสาวปLญชาน� สุดขาว
62053022519 นางสาวเยาวลักษณ� กุลภิรักษ�
62053022520 นางสาวนาลิษา ใจดี
62053022521 นางสาวประกายมาศ สุวรรณสนธ์ิ
62053022522 นางสาวภัคจิรา จันทรานนท�
62053022523 นางสาวจัฑภรณ� ใจสุทธิ
62053022524 นางสาวอัญธิกา ชัยสุวรรณ�
62053022525 นางสาวปริญญา สุดสัมฤทธ์ิ
62053022526 นางสาวจารุลักษณ� พลสงฆ�
62053022527 นางสาวอรุณี ศรีบุญ
62053022528 นางสาววรรณวิมล แซ�เอ็ง
62053022529 นางสาวพิมพ�นิภา สิริประชาชัยกุล
62053022530 นางสาวณัฏธ�ชาดา เอกพลไพศาล
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62053022531 นางสาวพัสวี ธีรพงษ�
62053022532 นางสาวทิวาพร ศรีทอง
62053022533 นางสาวศุภนุช เชื้อไพบูลย�
62053022534 นางสาวสายชล นุดสมบัติ
62053022535 นางสาวอรฉัตร อินนุรักษ�
62053022536 นางสาวนิธิวดี คุ�มทรัพย�
62053022537 นายสุรวัชร ชัยภักดี
62053022538 นางสาวสุชาดา ลักษมีวรานนท�
62053022539 นางสาวจุฬาลักษณ� กลิ่นหอม
62053022540 นายอคนิช ศรีสว�าง
62053022541 นางสาวเกศินี คําเรือน
62053022542 นายบรรพต สุนทรสวัสด์ิ
62053022543 นายป8ญญา อชิระชนะบัญชา
62053022544 นายธนานพ นาสุริวงค�
62053022545 นางสาวสุมนทา ป8นกองงาม
62053022546 นายอภิเดช ทองดีโลก
62053022547 นางสาวกมณีย� พุทธภาทา
62053022548 นางสาวชญาดา พลอยส�งศรี
62053022549 นางสาวอรวรรณ บุญชู
62053022550 นางสาวจิตราวดี มีเจริญ
62053022551 นายรัชมังคล� อินทชาติ
62053022552 นางสาวจิตติมา เหล�าซ�วน
62053022553 นางสาวชลลดา คนซ่ือ
62053022554 นายนิพิฐพนธ� จิรเมธาธร
62053022555 นางสาวปภัฎชมณ หงสุวงศ�
62053022556 นางสาววรภรณ� ศุภประเสริฐ
62053022557 นางสาวจันทร�จิรา คล�องดี
62053022558 นางสาวอภิชญา อะทะจา
62053022559 นางสาวประทุมวรรณ คําตา
62053022560 นายวชิรวิทย� ด�านนิติสิริกุล
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62053022561 นายณัฐวุฒิ ภัทรปรีชาการ
62053022562 นางสาวจําลองลักษณ� ซอกผา
62053022563 นางสาวสุพรรณี หงษ�แก�ว
62053022564 นายอิสระ จันทร�สุภาเสน
62053022565 นางสาวพิมลรัตน� มาขวา
62053022566 นายอภิวัฒน� คุ�มพุฒ
62053022567 นายขจรเกียรติ เพียรสร�าง
62053022568 นางสาวพิมพ�ธัญญา หิริพงศธร
62053022569 นางสาววรรณพร รัมมนต�
62053022570 นางภัสสร ขจัดมลทิน
62053022571 นางสาวนิภา วิระสอน
62053022572 นางสาวจาริญา ฟ8กเงิน
62053022573 นางสาวกรรณิการ� พ�วงเจิม
62053022574 นางสาวอัยการ สุขแสวง
62053022575 นางสาวชนิกานต� รอดมุ�ย
62053022576 นางสาวสุกัญญา แสนสมปาน
62053022577 นางสาวชนิสรา ศรีสมุทร
62053022578 นางสาววิชชุดา แก�วทา
62053022579 นางสาวรัตนากร ถาวรสุจริตกุล
62053022580 นางสาวจริยา น�อยวานิช
62053022581 นางสาวสุพรรณี ภู�ทอง
62053022582 นางสาวฑิฆัมพร โตอ�อน
62053022583 นางสาวจิตรกัญญา กมลรัตนกุล
62053022584 สิบตรีกรรณสูต ชัยริมกวง
62053022585 นายชลพันธุ� พรหมศิรินนท�
62053022586 นางสาวจุฑากาญจน� อยู�นุ�ม
62053022587 ว�าที่ร�อยตรีวุฒินันท� จันทะบาล
62053022588 นางสาวสุประวีณ� ผันแก�ว
62053022589 นางสาวฐิติรัตน� ใจวัน
62053022590 นายปLตุรงค� เหล็กเพชร
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62053022591 นางสาวอางคนา รัชวัตร
62053022592 นายยุทธนา อุ�นพิมพ�
62053022593 นางสาวอุษณีย�กร สกุลฤทธ์ิวรรณ
62053022594 นางสาวปนัดดา ไชยเมืองชื่น
62053022595 นายภราดา นุชแดง
62053022596 นางสาวสุทธนุช กัสปะ
62053022597 นางสาวกมลวรรณ อรุณมณี
62053022598 นางสาวสิริณา ชํานาญชล
62053022599 นางสาวสอรีนะ โสะอุเส็น
62053022600 นายศรุต เพ็งเกลี้ยง
62053022601 นางสาวเบญจวรรณ ตรีเกตุ
62053022602 นางสาววิจิตรา ไชยารักษา
62053022603 นางสาวกุลิสรา เทพยศ
62053022604 นายศิริศักด์ิ พรหมทิพย�
62053022605 นางสาวทิพยรัตน� นิลโชติ
62053022606 นายวศิน แก�วเขียว
62053022607 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอุษา หาดบุตร
62053022608 นางสาวกรรณภัสร� เกตุชาติ
62053022609 นางสาวอักลีมา บูชาพงษ�
62053022610 นางสาวจันทร�จิรา ระลาคี
62053022611 นางสาวสิริขวัญ เทียนแก�ว
62053022612 นายปุญญพัฒน� แก�วทอง
62053022613 นางสาวชลธิชา แกมเพชร
62053022614 นางสาวเอื้อมพร ไทรรอดศรี
62053022615 นางสาวฐิติมาพร อุดมสิทธิพงษ�
62053022616 นางสาวสุนิสา มหัทธนะเจริญ
62053022617 นางสาวเจนจิรา หินแก�ว
62053022618 นายอภินันทพร สุขม�วง
62053022619 นายพงษ�ศักด์ิ ชูช�วย
62053022620 นางสาวสิริลักษณ� ฉํ่ามาก
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62053022621 นายธนิยะ หวังประเสริฐ
62053022622 นางสาวสมิตา กุลวัฒนะเทพ
62053022623 นางสาวฐิติรัตน� สุวรรณรมย�
62053022624 นางสาวอัจฉรา ธรรมากุลวิรักษ�
62053022625 นายพิชญญ�พงด์ิ ภูธนพงศ�เมธา
62053022626 นางสาวจิราภรณ� นวลอุ�น
62053022627 นายจิรายุส� สิงห�เสริมวงค�
62053022628 นางสาวปรารถนา สร�อยกุดเรือ
62053022629 นายไพทูลย� คําฤทธ์ิ
62053022630 นายปLยะบุตร จรัสทิพย�มณี
62053022631 นางสาวศศิธร จูเปXย
62053022632 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกิตติพร โอชะกุล
62053022633 นางสาวปLยวรรณ บุญธรรม
62053022634 นางสาวมัลริกา ปะนาราช
62053022635 นางสาวสุธาทิพย� แสงจริง
62053022636 นางสาวเบญจพร ศรีเอี่ยมกูล
62053022637 นางสาวตรีสุคนธ� เครือประสาร
62053022638 นางสาวกัญนภัส เดชกัลยา
62053022639 นางสาวคณิตา ขวานทอง
62053022640 นายณัฐวัฒน� เฮงเส็ง
62053022641 นางสาวนัจนันท� บัวเย็น
62053022642 นายชัยธัช บุตรโคตร
62053022643 นางสาววรรณิศา ทองทวี
62053022644 นางสาวอังศุมาลิน คะเนนอก
62053022645 นางสาวสิรินทรา ยะถา
62053022646 นางสาวสิริมน สนธิสุข
62053022647 นางสาวนภาวรรณ ท�วมเพ่ิมทรัพย�
62053022648 นางสาวศุภิฌาย� ศุภศิริ
62053022649 นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม
62053022650 นางสาวกัญญาณัฐ โรจนศิริพงษ�
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62053022651 นายเกรียงศักด์ิ ไกรโรจน�
62053022652 นางสาวอรดี บุญไสย
62053022653 นางสาววารุณี แพทย�กิจ
62053022654 นางสาววรินยุพา ม่ังมี
62053022655 นางสาวศิราภรณ� ดีตลอด
62053022656 นายเอกชัย ศรีแตงอ�อน
62053022657 นางสาวจารุภรณ� ธรรมกิตติ
62053022658 นายวรพันธุ� ชนะชัย
62053022659 นางสาวโชติกา สุยะตุ�น
62053022660 นายทรงพล ยาวิชัยปQอง
62053022661 นายสิริคุปต� จันทร�แจ�ง
62053022662 นางสุริศา สุขสัญญากิจ
62053022663 นางสาวอภิธิญา นิ่มนวล
62053022664 นางสาวปLยะนุช เฉลยศาล
62053022665 นางสาวแก�วศิริกาญน� ทองเชตุ
62053022666 นางสาววิราวรรณ บุตรสาลี
62053022667 นางสาวเสาวนีย� ชมสุข
62053022668 นายทศพล ภูลายขาว
62053022669 นายภากร อุปการแก�ว
62053022670 นายไพศาล เพียรชอบ
62053022671 นางสาวนฤมล จันทร�เหลี่ยม
62053022672 นางสาวมูนีเราะ ดอเลาะ
62053022673 นายณัฐพล กลิ่นสุคนธ�
62053022674 นางสาวณัฐฐิชาพัฒน� แสงนวคุณ
62053022675 นายกฤษฎา บุญมา
62053022676 นางสาวปLยฉัตร ทิพย�มณี
62053022677 นางสาวสุกัญญา ใจเก�งดี
62053022678 นายชัชวาล ทิพย�มณี
62053022679 นายธรรมรินทร� ศิริศฤงคาร
62053022680 นางสาวงามตา อรุณเรื่อ
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62053022681 นายฉันทวัฒน� โตพันธ�
62053022682 นางสาวกนกอร หมอยา
62053022683 นางสาวสุดารัตน� หอยมณี
62053022684 นายรัชชานนท� บุญจํารูญ
62053022685 นายวุฒิพงษ� บุญป8Vน
62053022686 นายบดินทร� วงศ�กันหา
62053022687 นางสาววิจิตรา แก�วถึง
62053022688 นางสาวศุภวิมล อินทศร
62053022689 นางพรหมพรรณ คีรีแลง
62053022690 นางสาววิไลรัตน� ซ่ือสัตย�
62053022691 นางสาวสุวรรณา เกษมทรัพย�
62053022692 นางสาวจุฑามาศ เข็มเพ็ชร�
62053022693 นางสาวน้ําฝน เที่ยงทัศน�
62053022694 นางสาวจิตสุภา พิมพ�เสนา
62053022695 นายเตชินทร�พัฒน� แสงประจักร
62053022696 ว�าที่ร�อยตรีจิตติมา กอบัว
62053022697 นางสาวปนัดดา นินนาทนนท�
62053022698 นางสาวเมวดี ภิญโญฤทธ์ิ
62053022699 นายณัฐกุล เกตุฉันท�
62053022700 นายอดิศักด์ิ นภาโชติ
62053022701 นางสาวทิพวรรณ ละมูล
62053022702 นางสาวสุภัค ศรีจําปา
62053022703 นางสาวเสาวลักษณ� คุ�มบ�าน
62053022704 นายปุรินทร� ศรีเมือง
62053022705 นางสาวกมลรัตน� บุตรลักษณ�
62053022706 นายอภิรักษ� แสงจริง
62053022707 นางสาวนุจรี คําฟู
62053022708 นางสาวจินต�จุฑา นารี
62053022709 นางสาวแพรพรรณ ฉัตรอินทร�
62053022710 นางสาวกันตพร นระทีทาน
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62053022711 นางสาวป8ญชิกา พะลัง
62053022712 นางสาวสาลิณี คําสวรรค�
62053022713 นางสาวจิราภรณ� เสง่ียมรักษ�
62053022714 นายกันต�ธีร�พัฒน� อยู�แก�ว
62053022715 นายณัฐวุฒิ เฉลิมสินสุวรรณ
62053022716 นางสาวชยุดา จิตต�คันธา
62053022717 นางสาวทับทิม ชาดี
62053022718 นายบัญชา อมรป8ญญา
62053022719 นางสาวลักขิกา หม่ันตลุง
62053022720 นางสาวรมย�ธีรา ย้ิมเนียมธนธร
62053022721 นางสาวกนกวรรณ เกิดมณี
62053022722 นายสหชาติ มะโนม่ัน
62053022723 นางสาวรัตนาภรณ� พงษ�ศรี
62053022724 นายธนพล พจนะสวนีย�
62053022725 นางผกามาศ แก�วสุกใส
62053022726 นางสาวณัฐิมา หนูประสิทธ์ิ
62053022727 นางสาวกัลยา แก�วมะณี
62053022728 นางสาวอมรรัตน� กะตะศิลา
62053022729 นางสาวชนิษฐา เครือวงศ�
62053022730 นางสาวภิญญดา ชุติเชาวน�กุล
62053022731 นางสาวศิริลักษณ� โคสุวรรณ
62053022732 นายเจริญกิจ อินหลาน
62053022733 นางสาวปLยะวรรณ บุญชื่น
62053022734 นางสาวทยิดา วันสุข
62053022735 นายวันชนะ วงษ�ครุฑ
62053022736 นางสาววันวิสา สิงห�นวล
62053022737 นางสาวศิรินภา โฉมศรี
62053022738 นายวุฒิกร สวัสดิไชย
62053022739 นางสาวสุวรัตน� สุนทร
62053022740 นายภานุพงศ� ทองนาท
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62053022741 นางสาวอาริยา ถาวรสุข
62053022742 นางสาวเอมอร เขจรรักษ�
62053022743 นางสาวภัควลัญชญ� ออมพลศิริ
62053022744 นางสาวจิราภรณ� ดวงสวัสด์ิ
62053022745 นายวรนนท� นคงทอง
62053022746 นางสาวพจมาน ผูกจันทร�
62053022747 นายรตนนท� ชัยยะสมุทร
62053022748 นางสาวกชกร ไกรสะอาด
62053022749 นางสาวอรุณรัตน� อินกลับ
62053022750 นายเกียรติศักด์ิ นวลปลอด
62053022751 นางสาวกานต�รวี ทองคํา
62053022752 นางสาวดวงกมล ลือศักด์ิ
62053022753 นางสาวชุติมา กฤษคม
62053022754 นายธีร�รพิชชญ� พัฒนธาดาสกุล
62053022755 นายปวร อนุสรหิรัญการ
62053022756 นางสาวพนิดา บึงกระเสริม
62053022757 นางสาวพิมพ�พร ศรีเผือก
62053022758 นายอนุพันธ� จันทร�มา
62053022759 นางสาวฐานิส เปXVยจันทึก
62053022760 นางสาวเสาวลักษณ� คําภาหล�า
62053022761 นางสาวภรณ�นิภา คํายางจ�อง
62053022762 นายวศิน สีหาวัตร
62053022763 นางสาวเกศนี พุทธกูล
62053022764 นายปรัชญาทวี ฮวดศรี
62053022765 นางสาวสุพิชญ� ยาย�อย
62053022766 นางสาวกุลธิดา แสงคล�าย
62053022767 นางสาวกรรณิการ� คําใฮ
62053022768 นางสาวไพลิน รุ�งศรี
62053022769 นางสาวมัลลิกา แซ�เฮ�า
62053022770 นางสาวมลิวัลย� พรหมเทพ
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62053022771 นางสาวรุจิรดา เจริญชัย
62053022772 นางสาวนพวรรณ สุขชู
62053022773 นางสาวเสาวลักษณ� มุ�งย้ิมกลาง
62053022774 นายนรงฤทธ์ิ งามย่ิง
62053022775 นางสาวเปรมฤทัย ภักตกฤตษ�
62053022776 นางสาววราภรณ� สุขขา
62053022777 นางสาวอภิญญา พอกกา
62053022778 นางสาวพัทรศยา หนูหงษ�
62053022779 นางสาวนริสรา อินทรักษา
62053022780 นางสาวพรทิพย� ภาคพูล
62053022781 นางสาวสมฤดี บุญอุบล
62053022782 นางสาวเจนจิรา ใจยาเปXยงแก�ว
62053022783 นายวรรธนัย เกียรติเจริญกุล
62053022784 นายเชษฐ� พงษ�เจ่ีย
62053022785 นางสาวชยธร สีหามาตย�
62053022786 นางสาวนิภาพร ศรีสงัด
62053022787 นางสาวสุภาภรณ� กุลพลเมือง
62053022788 นายพศวีร� รามนัฏ
62053022789 นายบุลากร วัฒนะศิริ
62053022790 นายสกุล กุลเกตุ
62053022791 นางสาวมณพรรณ สุจริต
62053022792 นางสาวอุไรวรรณ มีชัย
62053022793 นายวิโรจน� ชะลาลัย
62053022794 นายศาสตราพนธ� ศรีสุข
62053022795 นางสาวพัชรี ซ้ิมสมบูรณ�
62053022796 นางสาวเสาวณีย� ช�างแก�วมณี
62053022797 นายวัทธิกร แสงอรุณ
62053022798 นายโสภณวิชญ� จันทพุธ
62053022799 นายวีระวัฒน� สารมิตร
62053022800 นายเสสาวินยัง มีแก�ว
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62053022801 นางสาวเมษิณี สินทวี
62053022802 นางสาวธัญชนก ศิรอักษร
62053022803 นางสาวสุพรรษา นามเสือ
62053022804 นางสาวเบญญาภา มาณกิจ
62053022805 นางสาวนฤพร ส�งศิลปTสอาด
62053022806 นางสาวสุณัฏฐา เจริญสุข
62053022807 นายโสภณวิชญ� สิงห�เปา
62053022808 นายจิรเมศร� จิระประสิทธิสกุล
62053022809 นางสาววรกมล เทศสวัสด์ิ
62053022810 นางสาวณัฐสินี วงษ�วาร
62053022811 นางสาวพิรุณทิพย� บุญเจริญ
62053022812 นายพิทวัส ไชยะคํา
62053022813 นางสาวบุษราภรณ� หอยศรีจันทร�
62053022814 นางสาวธัญญ�ธีรดา บุญคํ้า
62053022815 นางสาวพรรณภาพร หนองห�าง
62053022816 นายรณชัย สอนระวัตร
62053022817 นางสาวจิณห�นิภา อ�อนจ�อย
62053022818 นายวรกฤต ม�วงคําพร
62053022819 นายอภิวัฒน� แก�วมุงคุณ
62053022820 นางสาวศศิชา ศรีจันทร�โฉม
62053022821 นางสาวอินทุอร สถาปนากรณ�
62053022822 นางสาวศรัญญา ประเทิงจิตต�
62053022823 นางสาววรลักษณ� พฤกษศรี
62053022824 นายภาคภูมิ ทรงสกุล
62053022825 นายณัฐวิชช� เรืองเลิศตระกูล
62053022826 นางสาวกนกวรรณ ภูมิวัฒน�
62053022827 นางสาวกมลทิพย� วงศ�พัทธยากร
62053022828 นางสาวเกสรา ฉางข�าวดํา
62053022829 นายกิตติภัค วรรณพานิช
62053022830 นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ
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62053022831 นางสาวปพิชญา ศรีพิทักษ�
62053022832 นางสาวนภัสวรรณ ตาสาโรจน�
62053022833 นางสาววนิดา วงษ�แสง
62053022834 นายวรพล วงศ�เครือสอน
62053022835 นายราชันย� แก�วคํา
62053022836 นางสาวกัญจน�วราลี หัวดอน
62053022837 นางสาวสุนิษา บรรเทิง
62053022838 นางสาวจรรยมณฑน� วงศ�มาก
62053022839 นางสาวกชมน อินทเกษร
62053022840 นางสาวภัคร�ภัสสร ขานมา
62053022841 นางสาวศิริวรรณ สกุลวงศ�ธนา
62053022842 นายภูวดล นามประเจียน
62053022843 นางสาวสุธินี หนูงาม
62053022844 นายเศรษฐโชค ภุมรินทร�
62053022845 นายวัฒนชัย หม่ืนฤทธ์ิ
62053022846 นางสาวศิริภัสนินทร� โสภาป8ญญาธรรม
62053022847 นางสาววิลาสินี สัตยาชัย
62053022848 นายจงรัก เนียมประเสริฐ
62053022849 นายบริบูรณ� ปLมสอน
62053022850 นางสาวนวพร มีสุข
62053022851 นางสาวพรนุบาล หม�อทอง
62053022852 นางสาวน้ําทิพย� คําผา
62053022853 นางสาวสุดาวดี สวนอินทร�
62053022854 นางสาวสกาวรัตน� ติยะสุทธิพันธุ�
62053022855 นางสาวลดา มนตรี
62053022856 นางสาวนิภาวรรณ ศรีมาลา
62053022857 นางสาวนภัสนันท� ไหลหลั่ง
62053022858 นายณัฐพงษ� สร�างแก�ว
62053022859 นางสาวณัฐริกา วงศ�ปLง
62053022860 นางสาวปรางใส อรุณโชติ
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62053022861 นางสาวพานทอง ชัยพิมพา
62053022862 นายป8ญญา แก�วโสม
62053022863 นางสาวแก�วทิพย� ไตรชลาสินธุ�
62053022864 นายธีรติ พาทัน
62053022865 นางสาวอรยา ทาทอง
62053022866 นางสาวภัทร�ริดา สายสุด
62053022867 นางสาวทัศนีย� มีลาภ
62053022868 นางสาวทิตติยา สีดาสมา
62053022869 นายรณรงค� สิทธิกอง
62053022870 นายนิตินาท ถนัดงาน
62053022871 นางสาวจริยา ปะวันนา
62053022872 นางสาวนภาพร วิบุญนัติพงศ�
62053022873 นางสาวจันทรา แสกระโทก
62053022874 นางสาวรมิตา สุขแสวง
62053022875 นายกิตตินันท� กังสดาร
62053022876 นางสาวอารีรัตน� หลั่งมา
62053022877 นางสาวสุชานาฏ ใจปลอด
62053022878 นางสาวชยณัฐ พิลาปุรณะ
62053022879 นายสุภัทรภูมิ คงเมือง
62053022880 นางสาวธัญวรัตม� ป8ฐวี
62053022881 นางสาวอรณิช สุรินทร�คํา
62053022882 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา ไชยรัตน�
62053022883 นางสาวสุทธิญา รํามะนะกิจจะ
62053022884 นางสาววาสินี สุขพิลาภ
62053022885 นายวศิน มานะจิระ
62053022886 นางสาววนิดา วนวรรษ
62053022887 นางสวรรยา ไข�คํา
62053022888 นายวีรยุทธ บุรมศรี
62053022889 นายวิทวัส สายยืด
62053022890 นายภาณุพงษ� เพชรเลิศ
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62053022891 นายก�องเกียรติ รัศมี
62053022892 นายวิสัน แตงภู�
62053022893 นายวชิร พิเภก
62053022894 นายนิตินัย ประภาวรางศักด์ิ
62053022895 นายคณิศร ดีย่ิง
62053022896 นายสัญชัย เจริญสุข
62053022897 นายปLยวิทย� พงษ�กระสินธุ�
62053022898 นางสาวอมลวรรณ ทองแท�
62053022899 นางสาวพิรุณรักษ� นพกุล
62053022900 นางสาวมนสิชา บวรสิริภัทร
62053022901 นายอธิคม รัตนะ
62053022902 นางสาวนันธมน ป8ญญาดี
62053022903 นางสาวนิสารัตน� โหลนอก
62053022904 นายธนภณ สุขผึ้ง
62053022905 นางสาวเบญญา บุญนุช
62053022906 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุมิตรา ช�ารัก
62053022907 นางกิตติกุล วิริโยฬาร
62053022908 นางสาวอุทุมพร ยามใสย
62053022909 นางสาวกฤษณา มีกําเหนิด
62053022910 นางสาวธนัชชา เนียมลมูล
62053022911 นางสาวจิราภรณ� ขันทองคํา
62053022912 นางสาวสุชัญญา ฉํ่าเฉลียว
62053022913 นางสาวดวงกมล รําไพ
62053022914 นางสาวณัฐธิดา แก�วระยับ
62053022915 นางสาวปนิดา แปลงกิริยา
62053022916 นางสาวกานต�พิชชา ภู�นิ่ม
62053022917 นางสาวธัญวรัตน� สามัญ
62053022918 นางสาวนิรชา สายทอง
62053022919 นางสาวนิตยา สายเพีย
62053022920 นายทศพร หัดเคลือบ
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62053022921 นายทักษิณ นนตะพันธ�
62053022922 นางสาวสวรส ศรีถาวร
62053022923 นางสาวอณัญญา ศิริโชติ
62053022924 นายวงศกร พฤกษะศรี
62053022925 นางสาวจริยากร มีสุข
62053022926 นางสาวสุธินี ศรีปLยะรัต
62053022927 นางสาวชญานันท� เรืองกิจวณิชกุล
62053022928 นายภูวดล สีอ�อน
62053022929 นางสาวปLยะวรรณ เฉลิมทรง
62053022930 นางสาวศศิ ใจกล�า
62053022931 นางสาวกาญจนา แร�นาค
62053022932 นางสาวกาญจณา พ่ัวนะคุณมี
62053022933 นางสาวไพรินทร� ละหุ�ง
62053022934 นายจักนริน ไชยรบ
62053022935 นางสาวโชติรส บุญแต�ง
62053022936 นางสาวศิริรัฐ บุญเพ็ง
62053022937 นางสาวกมลวรรณ ทรงฉาย
62053022938 นายพัฒนวัชร� บุญสาร
62053022939 นางสาวจิรวดี ทรัพย�บุญ
62053022940 นางสาววนิดา สว�างทรวง
62053022941 นางสาวปนัดดา เพชรมณี
62053022942 นางสาวหทัยมาศ วรรณ�รัตน�
62053022943 นายสุภกิจ เจริญจิตต�
62053022944 นางสาวนิภารัตน� มะลิทอง
62053022945 นางสาวโยธกา ศรีขวัญ
62053022946 นายวาที เสือเดช
62053022947 นายธนาวัฒน� ศิริโสภา
62053022948 นายอิศรา พ้ืนนวล
62053022949 นางสาวสุธามาศ ดวงมะณี
62053022950 นางสาวชยาภรณ� อุ�นเรือน
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62053022951 นางพิชญาภัค จักรวรรด์ิ
62053022952 นายภวรัญชน� ศรีสุข
62053022953 นายสามารถ เสือเจริญ
62053022954 นายธัชพงศ� นาราศิริฤกษ�
62053022955 นางสาวกชรัต ฤทธ์ิจีน
62053022956 นางสาวธิดาวรรณ คงประสิทธ์ิ
62053022957 สตทอนุพงศ� หม่ืนโฮ�ง
62053022958 นางสาวธิดาพร ทองเหมือน
62053022959 นางสาววิชญดา ศรีพูล
62053022960 นางสาวเกศรินทร� ไชยภักดี
62053022961 นายวิสิฎฐ� ณ วันจันทร�
62053022962 นางสาวหฤทัย โคตรวงษ�
62053022963 นางสาวศิรดา อยู�ชูฉาย
62053022964 นางสาวสิริญาภรณ� วงศ�ฝ8Vน
62053022965 นางสาวดวงใจ ผิวนวล
62053022966 นางสาวพัชริญา มะโนศรี
62053022967 นางสาวสาธิตา สายบุตร
62053022968 นายเทพพิทักษ� โปร�งจิตร
62053022969 นางสาวปภัสรา เนื่องอินทร�
62053022970 นางสาวอารยา สุป8ญญา
62053022971 นายพัชรสรณ� สกุลบรรดิษฐ
62053022972 นางสาวภาณุมาศ ลิมมกานนท�
62053022973 นางสาวมนัสสมร สิงห�ทอง
62053022974 นางสาวศศิสรา วิทยาอนุกูล
62053022975 นางสาวสุวิมล พงษ�วัน
62053022976 นางสาวสุภาพร ภูถมดี
62053022977 นางสาวปรางค�วดี ตันอุดม
62053022978 นายสุรวิทย� วศินวัฒนา
62053022979 นางสาวกานต�ธิดา บุญญาพงศ�
62053022980 นายณัฐเขต นุ�นอ�อน
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62053022981 นางสาวจินตนา บุญมาก
62053022982 นายภานุพงศ� รัชคง
62053022983 นางสาวสุภาพิชญ� รุ�งวงศ�สิริ
62053022984 นายธนณัฏฐ� มานพ
62053022985 นางสาวสุรีรัตน� เนื่องจํานงค�
62053022986 นางสาวปLยมาศ ทองประจักร�
62053022987 นางสาวไอริณ ใจซ่ือ
62053022988 นางสาวรวีนิภา วรสิทธ์ิ
62053022989 นางสาวณัฐชา อินถา
62053022990 นายอนันต� นักเทศน�
62053022991 นางสาวสุธิตา แก�วหลวง
62053022992 นางสาวศิริลักษณ� น�วมเจริญ
62053022993 นางสาวชลกร พวงจําปา
62053022994 นางสาวพรนภา บุญเก้ือ
62053022995 นายพิทักษ� อ�วนล่ํา
62053022996 นายชัยวัฒน� จิตร�สม
62053022997 นายคมกฤษ ทวีเภค
62053022998 นางสาววาริศา บุญประเสริฐ
62053022999 นายวชิรศักด์ิ เกตุโสระ
62053023000 นางสาวพัชรา แซ�ออน
62053023001 นายอัษฎาวุฒิ สังข�แดง
62053023002 นางสาวทิพย�ทิวา ดอนทอง
62053023003 นางสาวกันต�ธนา สังข�ทอง
62053023004 นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ
62053023005 นางสาวมีนา โคตรพัฒน�
62053023006 นางสาวภูริชญา ภูมี
62053023007 นางสาวปนัดทรา ลายระยะพงษ�
62053023008 นางสาวอิรยา ทิพย�ธัญญา
62053023009 นางสาวขวัญใจ แก�วบาง
62053023010 นายเอกชัย ฟองวาริน
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62053023011 นางสาวฐานันตรา สงรอด
62053023012 นางสาวจินดารัตน� เนียมแสง
62053023013 นางพรรณวิภา บุ�งทอง
62053023014 นางสาวศรุตยา สุดใจดี
62053023015 นางสาวอนัญญา คลังแสง
62053023016 นายสิทธิกร เฟYZองสวัสด์ิ
62053023017 นางสาวสุวรรณา นาโควงค�
62053023018 นางสาวอลีนา สุปLนะ
62053023019 นางสาวศรีสุดา จิตต�บรมย�
62053023020 นางสาวธัญญารัตน� จินะแก�ว
62053023021 นางสาววิชุดา อนุ
62053023022 นางสาวสุนิสา กองวัฒนานุกูล
62053023023 นางสาวนันทิยา สีอั่ง
62053023024 นายอนุสรณ� เหลาคม
62053023025 นางสาวอุมาพร เงินทํา
62053023026 นางสาวนัทธมน ชําปฏิ
62053023027 นางสาวอินทิรา ศุภฤกษ�
62053023028 นางสาวณัฐชยา ธาดาอัมพรพงศ�
62053023029 นางปทิตตา ฉิมเพลิดนาม
62053023030 นางสาวปาลิตา สุวรรณบุตร
62053023031 นางสาวอารียา ชําปฏิ
62053023032 นางสาวนิชานันท� คุธินาคุณ
62053023033 นายภาณุวัฒน� เขียวสง�า
62053023034 นางสาวสุภารัตน� สาวิสัย
62053023035 นางสาวนัทธมน อรรถจิตร
62053023036 นางสาวแพร ผลจันทร�
62053023037 นางสาวปารีณา อําภามณี
62053023038 นางสาวนฤมล ดวงแก�ว
62053023039 นางสาวรพินท�นิภา สร�อยมาลุน
62053023040 นางสาวกนกวรรณ งามเฉลา
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62053023041 นายณัฐพล สนั่นเมือง
62053023042 นางสาวกิตติกา ศรีสุข
62053023043 นางสาวปทิตตา ฉลองจันทร�
62053023044 นายอดิศร พิมลรัตน�
62053023045 นางสาวณัฐฐาภรณ� อินทรักษ�
62053023046 นางสาวสุธิมา เนาวรัตน�
62053023047 นายวิทยา จันแก�วปง
62053023048 นางสาวศิริวรรณ ไปนา
62053023049 นางสาวเลขทิพย� เจริญจิตต�
62053023050 นายจตุรงค� ยาวิชัย
62053023051 นางสาวกุลธิดา รัตนแสนวงษ�
62053023052 นางสาวเบญญารัศม� คณาพงษ�วราภัทร�
62053023053 นายอภิศักด์ิ เพชรคนชม
62053023054 นางสาวณัฏฐ�รดา สาลี
62053023055 นางภิญญดา เนียมน�อย
62053023056 นางสาวนวมินทร� ทําทอง
62053023057 นายวิษณุ เมืองแก�ว
62053023058 นางสาวศิทราวัลย� เรืองศรี
62053023059 นางสาวนัทธมน ขาวสบาย
62053023060 นางสาวชญานิษฐ� กุดเลา
62053023061 นายสุกฤษฏ์ิ ดุลยลา
62053023062 นางสาวจุฑามาส บัวตูม
62053023063 นายวีรชาติ สมเพ็ชร�
62053023064 นายพิพัฒน� พิริยะมาโนชญ�
62053023065 นางสาวจิรพา แปQนพงษ�
62053023066 นางสาวณัฐยา ผลจันทร�
62053023067 นางสาวปาริฉัตร รัตนบุญเกตุ
62053023068 นางสาวจุไรรัตน� วงศ�เสง่ียม
62053023069 นางสาวศิริรัตน� ทรงกลด
62053023070 นายธวัชชัย สิงห�ไพร
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62053023071 นางสาวธนภรณ� แก�วโสภา
62053023072 นายอดิศร ภิรมย�เกษร
62053023073 นางสาวนันทวรรณ คงขวัญ
62053023074 นางสาวลัดดา สาลี
62053023075 นางสาวรัตนาพร พุ�มเงิน
62053023076 นางสาววิรัญชนา สุขจ�าง
62053023077 นายวีรภัทร แจ�งเนียม
62053023078 นายทัศน�นัย ทิพย�เจริญ
62053023079 นางสาวศศิธร ย้ิมลมัย
62053023080 นายวงศกร จันทร�ศิริ
62053023081 นางสาวณัฏฐ�ชุดา สรรพนุเคราะห�
62053023082 นางสาวผกามาศ มาลาลักษณ�
62053023083 นางสาวภาวิณี อิ่นแก�วสืบ
62053023084 นางสาวบุษกร จันทร�พุฒ
62053023085 นายพัฒนพงศ� บุษราคัม
62053023086 นายสุริยา วงษาศักด์ิ
62053023087 นางสาวสุกัญญา ดอกจันทร�
62053023088 นางสาวชลธิชา มาป8นสาย
62053023089 นางสาวกนกวรรณ ทองนิล
62053023090 นางสาวนิภาพร ประดับ
62053023091 นายธวัชชัย แดงบรรดิษ
62053023092 นางสาวณัฏฐ�ชญา ทะนุ
62053023093 นางสาวกานดา แก�วปQองปก
62053023094 นางสาวแววดาว จําปา
62053023095 นายปกรณ� อภิบาลศรี
62053023096 นางสาวนภาพร ค�าเจริญ
62053023097 นายสิทธิโชค ช�อช�อย
62053023098 นางสาวพรรณนิภา สีดาโคตร
62053023099 นางสาวทัตชญา สุขุมินท
62053023100 นางสาวสุภาพร คิดดี
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62053023101 นางสาวสุภารักษ� พิจารณจิตต�
62053023102 นางสาวภิญญดา เรือนจักร�
62053023103 นางสาวธนัญญา มีถาวร
62053023104 นางสาววนิดา ไพรสุวรรณ
62053023105 นางสาวเบญจมาศ สุริฉาย
62053023106 นางสาวซากียGะ หนันเส็น
62053023107 นางสาวมัณฑนา คําบุปผา
62053023108 นางสาวพนิดา แก�วสีทอง
62053023109 นายไกร ชุณหสกุลโรจน�
62053023110 นางสาวปLญชาน� ทองคํา
62053023111 นางสาวกัญญาลักษณ� นาคน�อย
62053023112 นางสาวสโรชา เมฆแสน
62053023113 นางสาวรุ�งนภา รัตนะสิน
62053023114 นายอภินันท� แสงจิตร
62053023115 นายวิรุฬห�โรจน� กัณฑาบุญ
62053023116 นายอัครวิชญ� ณรงค�กูล
62053023117 นางสาวสร�อยสุดา แต�มวงค�
62053023118 นางสาวนิชาภัทร หาญพนา
62053023119 นายวุฒิศักด์ิ ศรีเดช
62053023120 นายยศกร อินทรักษา
62053023121 นางสาวนฤมล เอมเปXย
62053023122 นางสาวเกษราพร จันทรงกุล
62053023123 นายปริญญา สารจันทร�
62053023124 นายภาณุพงศ� ฤทธิรักษ�
62053023125 นางสาวเบญจรงค� เกษมจิตร�
62053023126 นางสาววชิราภรณ� สีหะวงค�
62053023127 นางสาวดัชนีกร พหลภิญโญ
62053023128 นายศิลา ทุมวงษ�
62053023129 นางสาวสุกัญญา ทิพชัย
62053023130 นายสุภาพ วงค�กันยา
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62053023131 นางสาวณีรนุช ดุลยา
62053023132 นางสาววัชรีพร วงศ�วณิชกุล
62053023133 นางผุสดี คนซ่ือ
62053023134 นายธนวัฒน� สุรกิจบวร
62053023135 นางสาวณัฐสุดา ขาวเหลือง
62053023136 นายอรรถวิทย� วงศ�ไพบูลย�
62053023137 นางสาวสุรพัศ หอธรรมรัตน�
62053023138 นางสาวมนัสนันท� ศิริพันธุ�
62053023139 นางสาวจิตรรัตน� หิรัญรักษ�
62053023140 นางสาวชนาพร ยักครินทร�
62053023141 นางสาววาริษา จะพอแช
62053023142 นางสาวธัญญา มีช�วง
62053023143 นายธีรพงษ� โพธ์ิศรี
62053023144 นางสาวจุฑารัตน� คําหม่ืน
62053023145 นางสาวสุนิษา มีสกุล
62053023146 นางจิราภรณ� สีสัน
62053023147 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฉิมศิริ
62053023148 นายศิวดล เหลือผล
62053023149 นางสาวรสพร นาคนรินทร�
62053023150 นางสาวกัญญาพัชร เนตรทอง
62053023151 นางสาวหทัยรัตน� มูลชะนาม
62053023152 นางสาวนิชาภา จันทรอภิวัฒนา
62053023153 นางสาวอารียา อินธิสิทธ์ิ
62053023154 นางสาวสุวรรณา ใจดุ
62053023155 นางสาวศศิกาญจน� วงษ�บวร
62053023156 นางสาวกนกวรรณ เป�กธนู
62053023157 นางสาวเพ็ญนภา แสนโยชน�
62053023158 นายธนภัทร� ศรีสกุลเมฆี
62053023159 นางสาวมาริสา จักรา
62053023160 นายอัคฆวัชรพล ดาราย�อย
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62053023161 นางสาวฑิฆัมพร จงช�วยวงศ�
62053023162 นางสาวนิภาวรรณ เขาชมภู
62053023163 นางสาวรัตนาพร บุญแผน
62053023164 นางสาวจันทร�วิภา สอนรัตน�
62053023165 นางสาววรัญญา เพตะกร
62053023166 นางสาวปลายฟQา ฉัตรเกตุ
62053023167 นางสาวปนิดา ดําชู
62053023168 นายสิทธิพงษ� สีประสม
62053023169 นายสุรเดช คงด่ัน
62053023170 นายภุชงค� เขียวเมฆ
62053023171 นางสาวกุญช�ภัสส� นาคา
62053023172 นายฐปนัท แก�ววิเศษ
62053023173 นายรัฐพล จิรชัยรัตนสิน
62053023174 นายจักรกฤช เพ็ชรทิพย�
62053023175 นางสาวก่ิงกาญจน� ลันวงษา
62053023176 นางสาวนิตยา อินกกผึ้ง
62053023177 ว�าที่ร�อยตรีเจริญศักด์ิ บรรดาศักด์ิ
62053023178 นางสาวพรทิพย� สุทธิพรม
62053023179 นางสาวอรยา มัยวงค�
62053023180 นางสาวฐานียภัทร เศรษฐวิวัฒน�
62053023181 นายศิริศักด์ิ สีหา
62053023182 นางสาวจินดา ภู�จันทร�
62053023183 นายปLยวิทย� คนซ่ือ
62053023184 นางสาวรุ�งนภา โนจา
62053023185 นายประมวล เขียวมรกต
62053023186 นางสาวเกศินี วาบสูงเนิน
62053023187 นางสาวสุนิมิตร สุยะ
62053023188 นางสาวปรางค�วลัย เวียงแก
62053023189 นางสาวฐิติมา อรรคฮาด
62053023190 นางสาวหัทยา คําโสภา
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62053023191 นายดิเรก นัดทะยาย
62053023192 นางสาวอรทัย ไชยหาญ
62053023193 นางสาวชลธิชา ขันทับทิม
62053023194 นายทักษิน ป8ญญาพ�อ
62053023195 นางสาวจิตรลดา แก�วตัด
62053023196 นางสาวพิชชาภา สิงห�ซอม
62053023197 นางสาวจุฑามาศ วิชัยดิษฐ
62053023198 นางสาวณัฐสุดา ภิรมย�มาก
62053023199 นางสาววิไรวรรณ พวงทอง
62053023200 นางสาวดวงกมล คณโทเงิน
62053023201 นางสาวน้ําผึ้ง พวงพยอม
62053023202 นางสาวสัณฐิตา สตารัตน�
62053023203 นางสาวกชพร สีหาบุตร
62053023204 นางสาวรักษยา ทะวิลา
62053023205 นางอโณทัย ใจสว�าง
62053023206 นายพลชวิชญ� สิงห�สมบัติเตชะ
62053023207 นางสาวธัญญารัตน� เกรัมย�
62053023208 นายศรานุวัฒ ยืดเนื้อ
62053023209 นางสาวขวัญจิต สุกกลัด
62053023210 นางสาวพัชรา ดัชถุยาวัตร
62053023211 นายเอกสิษฐ� หิรัณจารุยานนท�
62053023212 นางสาวภัทรวดี ยอดลี
62053023213 นายวงศนันต� อนันต�
62053023214 นายไพโรจน� ขาวผ�อง
62053023215 นางสาวนุชนาถ เจริญแท�
62053023216 นายกฤษฎา โพธิชัย
62053023217 นายศุภวิชญ� พรรณสิงห�โต
62053023218 นางสาวชนากานต� บุญรอด
62053023219 นายอิทธิพัทธ� ทักษิณ
62053023220 นายพีรยุทธ� มูลทองชุน
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62053023221 นางสาวสุริษา วันพูน
62053023222 นางสาวกัญญาพัชร� ไชยญา
62053023223 นางสาวภัทรานิษฐ เกียรติบํารุง
62053023224 นางสาวอมลวรรณ น้ําตอง
62053023225 นางสาวเสาวลักษณ� สระทองเทียน
62053023226 นายภัทรดนัย พิทักษ�ชัยพงษ�
62053023227 นางสาวลลิตา พันมะณีย�
62053023228 นายขวัญดนัย ใบเหลือง
62053023229 นายจีรวัฒน� ศรีภักดี
62053023230 นางสาวศกลวรรณ กาลานุสนธ์ิ
62053023231 นางมณฑาทิพย� แข็งสาริกิจ
62053023232 นางสาวจินตหรา อุปนันท�
62053023233 นางสาวศุภรดา สุวรรณจินดา
62053023234 นายอนุสรณ� จันทร�แจ�ม
62053023235 นายไพรัตน� แผลงดี
62053023236 นายธวัชชัย อาจหาญ
62053023237 นางสาวยศวดี เลิศธนจํารูญ
62053023238 นางสาวอุษณีย� จินะโสติ
62053023239 นางสาวอมรรัตน� อ�อนสง
62053023240 นางสาวอรณิชชา ลําเพาเลิศ
62053023241 นางสาวนันทกานต� ตะเกิงผล
62053023242 นายจารุวิทย� รักขุนส�อง
62053023243 นายวัชรินทร� ลอยคลัง
62053023244 นางสาวกันยากร รัตนพงษ�
62053023245 นางสาวพีรภรณ� กัญจน�วรากุล
62053023246 นายรัฐภูมิ ศรีสวย
62053023247 นางสาวอภัสรา เล็ดลอด
62053023248 นางสาวสุธาทิพย� ขําดี
62053023249 นายกรัณย� เจริญงามทรัพย�
62053023250 นางสาวปริชาต มีชนะ
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62053023251 นายจิรายุ ชีกรรแสง
62053023252 นางสาวบุษรา ขจรรุ�งเรือง
62053023253 นางสาวอริษรา ธรรมราช
62053023254 นางสาวขันติญา ต�างกลาง
62053023255 นางสาวอารียา บือราเฮง
62053023256 นางสาวชนัญญา คล�ายเครือญาติ
62053023257 ว�าที่ ร.ต.หญิงวนิดา วรขัน
62053023258 นางสาวอริสรา บุญย่ิง
62053023259 นายพรชัย อินแก�ว
62053023260 นางสาวออมบุญญา สุวรรณเสาร�
62053023261 นายธนพงศ� ปLยะสิงห�
62053023262 นางสาวสุดารัตน� หวังมาน
62053023263 นางสาวโสภาพรรณ โอสถโอฬาร
62053023264 นางสาวชนิสรา ทองคํา
62053023265 นางสาวสุมาลี รัตนสีหา
62053023266 นางสาวภัทรนันท� ทิพย�รักษ�
62053023267 นางสาวสุดานันท� รกไพร
62053023268 นายอลงกรณ� วรรณา
62053023269 นางสาวสุธาสินี โกกะบูรณ�
62053023270 นายวรณัฐ รักช�วย
62053023271 นางสาวรังสิมา ปลื้มภักตร�
62053023272 นางสาวภิชาภัช ปQองคําสิงห�
62053023273 นางสาวศิริทิพย� เนาวรัตน�
62053023274 นางสาวเอมอร ชูกาว
62053023275 นายสุทธิชัย ชะเต
62053023276 นางสาวสุภารัตน� ทะรุนรัมย�
62053023277 นางสาววณิชนัญญ� วิสิทธ์ิกาศ
62053023278 นายวริษฐ� ทองสุข
62053023279 นางสาวพรพรรณ เจริญศรี
62053023280 นายธนกฤต ผลแจ�ง
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62053023281 นายจักรพันธุ� พิมพ�พงษ�
62053023282 นางสาวสิรินภา แสงตะวัน
62053023283 นางสาวภัทรปภา พนมศรี
62053023284 นางสาวศศินา ตะรุวรรณ
62053023285 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชณิดาภา ฐากูลรัฐ
62053023286 นางสาวนฤชา ทองล้ํา
62053023287 นายวิทวัส มีศรี
62053023288 นางสาวรัฐพร สงวนวงษ�
62053023289 นายวัชรกร เดชะบุญ
62053023290 นางสาวพรรณนิภา พระไชยบุญ
62053023291 นางสาวณัฐณิชา เย็นสมใจ
62053023292 นางสาวจุฑารัตน� มณีโชติ
62053023293 นางสาวจรรยาลักษณ� สุทธิธรรม
62053023294 นายรุจน� รุจิพรรณ
62053023295 นางสาวเสาวรักษ� มะลิรัมย�
62053023296 นางสาวพีรญา หมู�วิเศษ
62053023297 นายพิทักษ� โอทาตะวงศ�
62053023298 นางสาวรติรัตน� พานพระ
62053023299 นางสาวศศิธร จิตจํานงค�
62053023300 นายสุนทร เมืองสง
62053023301 นางสาวจิรารัตน� บุญรัตนัง
62053023302 นางสาวธนาวดี ดีหลี
62053023303 นางสาวสิลิน เทียมสิริวัฒน�
62053023304 นางสาวนันทวรรณ ปLนตาสาร
62053023305 นางสาวนุจรินทร� วรขันธ�
62053023306 นางสาวเมวิกา พรมธิดา
62053023307 นางสาวนภจันท� สัทธาธรรมกุล
62053023308 นางสาวปภัสรา ชาวนา
62053023309 นางสาวกมลกานต� คุณประเสริฐ
62053023310 นางสาวปรีญาฬัฐส� มะนาวหวาน
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62053023311 นายณัฐดนัย คงอยู�
62053023312 นางสาวกานต�พิชชา พรหมศิริ
62053023313 นางสาวศิรินันท� สุขประเสริฐ
62053023314 นางสาวสุทธิรัตน� บุญแสวง
62053023315 นางสาวพัชรินทร� เทียนพลชัย
62053023316 นายกิตติธัช พรมใจ
62053023317 นางสาววันวิสา พันธ�มูล
62053023318 นางสาวลัดดาวัลย� อ�อนศรี
62053023319 นางสาวจินตนา แถวนาชุม
62053023320 นางสาววรกานต� สาวงค�ตุ�ย
62053023321 นางสาวระพีพรรณ ชัยเนตร
62053023322 นางสาวภูษณิศา ศิริโชติ
62053023323 นางสาวอรอุมา บุดดี
62053023324 นางสาวหทัยภัทร พวงเพ็ชร
62053023325 นางสาวนันทิภรณ� โชคประสิทธ์ิ
62053023326 นางสาวแพรพลอย สอนศรี
62053023327 นางสาวสมพร แก�วเสริม
62053023328 นายอนวัชช� ขันติ
62053023329 นายกิติภพ โภชน�เจริญ
62053023330 นางสาวหยาดพิรุณ ขุนศรี
62053023331 นายยศพล เกษสร
62053023332 นางสาววารุณี นามคีรี
62053023333 นางญดา สาครวิเศษ
62053023334 นางสาวสุกัญญา จันทร�โท
62053023335 นางสาวเกษมณี ปQองคํา
62053023336 นายวรพงษ� กุลวงษ�
62053023337 นายกฤษณ สุขจันทร�
62053023338 นายนพวินทร� ศรีกุลชยานันต�
62053023339 นางสาวนัฐพร วงลคร
62053023340 นายอนันต� สุวรรณเตมีย�
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62053023341 นางสาวโรสชา เกียรติกิตตินันท�
62053023342 นายณัฐวัตร ทองบางหรง
62053023343 นางสาววิภาวรรณ ตุรงค�เรือง
62053023344 นางสาวธนพร ดวงดี
62053023345 นายพุฒิพงศ� พจน�จําเนียร
62053023346 นายชุติกร สอนคํามูล
62053023347 นางสาวสุณิสา ด�วงนิยม
62053023348 นายสุนทร พรมเพชร
62053023349 นางสาวพัชริดา ตุลาการ
62053023350 นางสาวสุพิชชา แสนหอ
62053023351 นางสาวสมพิศ เพียรธรรม
62053023352 นางสาวพรรณภัทร ศรีสุข
62053023353 นางสาวภัทรากร กันทา
62053023354 นางสาวรัตนา พ่ึงงาม
62053023355 นายเวชยันต� ป8Zนธรรม
62053023356 นางสาวรัตนวลัย เอ�งฉ�วน
62053023357 นายศิริมงคล ชมภูเกตุ
62053023358 นางสาวกัชชรส เลิศศิริ
62053023359 นายวันชัย ไชยะสุโข
62053023360 นายธนวัฒน� สวนเข่ือน
62053023361 นางสาวสุภาลัย ป8ทมะ
62053023362 นางสาวศิริรัตน� แย�มเกตุ
62053023363 นางสาวอินธุอร ซุ�มปรึกษา
62053023364 นายณัชพล กันพยุง
62053023365 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวาร
62053023366 นายณัฐชาติ ร�วมญาติ
62053023367 นายเต็มวิทย� ม่ันเขตวิทย�
62053023368 นางสาวหทัยชนก รัศมี
62053023369 นางสาวกุสุมา ก่ิงพวง
62053023370 นางสาวกรกนก สมศักด์ิ
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62053023371 นายสราวุธ สืบสําราญ
62053023372 นางสาวพิชชาพร เชาวลิต
62053023373 นางสาวชุติกาญจน� ดิสระมุณี
62053023374 นายปLยวัฒน� ลุนคําโต
62053023375 นางสาวฐิชามล สามารถ
62053023376 นายกฤตนัย ยอดราช
62053023377 นางสาวธัญลักษณ� ถนอมรอด
62053023378 นางสาวณิชนันทน� อินศิริ
62053023379 นางสาวปรียาพร บุญมา
62053023380 นางสาวเสาวลักษณ� ป8จจูมลี
62053023381 นายนาวิน มากพงษ�
62053023382 นางสาวกชพร รัตนาภูผา
62053023383 นางสาวอรัญญา ม�านตา
62053023384 นางสาวบุญพิทักษ� หิรัญ
62053023385 นางสาวกมลกานต� อาคมพัฒน�
62053023386 นางสาวอมลรดา พิมพ�งาม
62053023387 นางสาวพรอุมา ยอดประเสริฐ
62053023388 นางสาวปทุมพร นรพงษ�
62053023389 นางสาวสุภาวดี ดุจกร
62053023390 นางสาวมณีภรณ� แพงศรี
62053023391 นางสาววริฎฐา ศรีสันต�
62053023392 นางสาวบุษยา แหนคํา
62053023393 นางสาวอุบลวรรณ สกุลคงคา
62053023394 นางสาวกัญจนพร พงษ�ศิลา
62053023395 นางสาวกิติยาภรณ� ยะวงค�
62053023396 นายกตัญWู ขวัญสกุล
62053023397 นายศราวุธ แจ�มสุวรรณ
62053023398 นางสาวมัณทนา แดงเจริญ
62053023399 นางสาวขวัญฤทัย เล�าประวัติชัย
62053023400 นายธนกฤต สีงาม
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62053023401 นางสาวณัฐพร วงศ�หงษ�
62053023402 นางสาวสุนารี บัวสมบูรณ�
62053023403 นางสาวเทวิกา ศรีทอง
62053023404 นางสาวณภัสวรรณ กํ้าตระกูล
62053023405 นายภานุ อินทร�งาม
62053023406 นางสาวชลิตา สีโถ
62053023407 นางสาวจุฑารัตน� กลิ่นทรัพย�
62053023408 นายรัชต�พล ชื่นสุวรรณา
62053023409 นางสาวมัลลิกา ทาเอื้อ
62053023410 นางสาวสิริวัณย� ช�วงพงศ�
62053023411 นายภัทรภณ ทิพย�เหรียญ
62053023412 นายณัฐกรณ� สิทธิมวล
62053023413 นางสาวสาวิตรี ยังมี
62053023414 นายชุติวัต นนศรีภักด์ิ
62053023415 นางสาวคณิศร ประมวล
62053023416 นางสาวสุนิตรา บุญม่ัน
62053023417 นางสาวอลงกรณ� แมดม่ิงเหง�า
62053023418 นางสาวมานิตา มณีฤทธ์ิ
62053023419 ว�าที่ร�อยตรีธวัชชัย ทนยัง
62053023420 นางสาวสุภาวิณี จอนดอน
62053023421 นางสาวเพ็ญนภา ชูนิกร
62053023422 นางสาวจิราภรณ� แซ�เล�า
62053023423 นางสาวชลธิชา เจียมทอง
62053023424 นายอภิศักด์ิ สุวิวัฒนา
62053023425 นางสาวชุติมา รัตนบุรี
62053023426 นายคุณานนต� คารวะชนะภัย
62053023427 นางสาวพุดฤดี ศรีนุกูล
62053023428 นางสาวปLยธิดา ปLนตาสี
62053023429 นางสาวภัทรภร สุวรรณจินดา
62053023430 นางสาวอัญตา อินทรมณี
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62053023431 นางสาวสุทธิดา รักบุญ
62053023432 นายธนาคาร ศรีคัทธะนาม
62053023433 นางสาวนุชนภา ทองแย�ม
62053023434 นางสาวมิชลิน ภู�ชัย
62053023435 นางสาวณิชา คมขํา
62053023436 นางสาวพรสวรรค� ไชยสอน
62053023437 นายวีรภัทร เขมนันท�ติกุล
62053023438 นางสาวภาวรัตน� วงศ�มูล
62053023439 นางสาวสุณิสา ธานินทร�ธราธาร
62053023440 นายกฤษฎ� ธัชรัตนสิริ
62053023441 นางสาวหัสวดี ปรีเลิศ
62053023442 นางสาวปรางทิพย� นาเจริญ
62053023443 สิบตํารวจตรีอิทธิเดช มหาวงค�
62053023444 นางสาวกัญจน�ณดา จอกแก�ว
62053023445 นางสาวสุพรรณี ดวงจันทร�แดง
62053023446 นายชาญชัย นิลไสล
62053023447 นายภูริช สุขมงคลรัตน�
62053023448 นางสาวอุมาพร ปานกลาง
62053023449 นางสาวอังคณา เปXZยมพร�อม
62053023450 นางสาวขวัญพิชชา บุอ�อน
62053023451 นางสาวดลพร ใจเที่ยง
62053023452 นางสาวอัศมาภรณ� นรมาศ
62053023453 นางสาวพิมพ�วรีย� แก�ววงค�
62053023454 นายพายุ แสงสุขเย็น
62053023455 นางสาววิรัญญา น�อยแสง
62053023456 นางสาวศรัลย�ปภร พุกดี
62053023457 นางสาวอังสุมา คําทอง
62053023458 นางสาวศิลาณี สุทธิวรรค�
62053023459 นางสาวอารีรัตน� ทิพย�สุขุม
62053023460 นางสาวธารารัตน� ไพรี
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62053023461 นายปรัตถกร นเปล�งฉวี
62053023462 นายเกรียงไกร ชูวัฒนขจร
62053023463 นางสาวธิติมา นนทเลิศ
62053023464 นางสาวภาศินีย� ละออพงษ�
62053023465 นางสาววราภรณ� อาภัย
62053023466 นางสาวธิดารัตน� เริงใจ
62053023467 นายภานุพงศ� ชนะกิจ
62053023468 นางวาสนา ผสมทรัพย�
62053023469 นางสาวสุดารัตน� รองกลัด
62053023470 นายวัชระ ปQอมคํา
62053023471 นางสาวรัชนีกร ทับทิม
62053023472 นางสาวอังคณา มะโนชัย
62053023473 นางสาวฉัตรระวี ศิริโภคพัฒน�
62053023474 นางสาวสุภาพร กนินัย
62053023475 นางสาววาสนา อารยสุวรรณ
62053023476 นางสาวสุดารัตน� รักโคตร
62053023477 นางสาวศรฉัฒณ�วลี เมืองตรีงาม
62053023478 นางสาวเมฑิกา ภิญโญ
62053023479 นางสาวกรกมล ป^าเขือ
62053023480 นางสาวณปภัช ขําพินวงษ�
62053023481 นางสาวสุมาภรณ� ภูขมัง
62053023482 นายธนภูมิ ภู�หริย�วงศ�สุข
62053023483 นางสาวธนภรณ� จิบจันทร�
62053023484 นางสาวพัชราภรณ� อําภาทิพย�
62053023485 นางสาวจันทรวรรณ อมตวิยานนท�
62053023486 นางอารยา ประทุมสิทธิกุล
62053023487 นายกิติพัฒน� โพธ์ินอก
62053023488 นายธนวัฒน� รัตนมณี
62053023489 นางสาวจุฑามาศ จันทวงศ�
62053023490 นางสาวดารารัตน� สุขหลาย
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62053023491 นางสาวกัญญาภัค ไหว�พรหม
62053023492 นายยศกร กุลสิงห�
62053023493 นางสาวกนกลดา แสนวงษ�
62053023494 นางสาวสุภชา เภาเส็น
62053023495 นางนันทวรรณ นาคจันทึก
62053023496 นายฐิติพงษ� ม่ิงฉาย
62053023497 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิบัลลัง
62053023498 ว�าที่ร.ต.กิตติศักด์ิ สันติโชคธนานนท�
62053023499 นางสาวรุจิรา เพชรบุรี
62053023500 นางสาวเยาวมาลย� แถวโพธ์ิ
62053023501 นางสาวรัฐนันท� จันทร�ตะ
62053023502 นางสาวจิณฏปาตรี โพธ์ิโต
62053023503 นางสาวสายธาร ภัยภาค
62053023504 นางสาวศิริรัตน� สิทธิวงษ�
62053023505 นางสาวปริญดา จาดเนือง
62053023506 นางสาววิลัยพร รูปสีคํา
62053023507 นางสาวมัฌชิมา คงลา
62053023508 นางสาวปาริชาต มุกดา
62053023509 นางสาววาสินี ว�องไว
62053023510 นายจารุวัฒน� ทักษ�คีรี
62053023511 นางสาวนัยนา กรัดสุวรรณ�
62053023512 นายก�อเกียรติ ตุ�นกลาง
62053023513 นางสาววรรณนิษา จันแจ�ม
62053023514 นางสาวณัฐพรรณ หว�างเพียร
62053023515 นายธันวา เกตุโอน
62053023516 นางสาวกิญารัตน� วงศ�ประทุม
62053023517 นางสาวธิดารัตน� วงศ�วิทูรวัฒนา
62053023518 นางสาวธีมาพร ประยูรทอง
62053023519 นางสาวณัฐสินี พันธุมสุต
62053023520 นางสาวภัคณัฏฐ�ฌาย� บุญจ้ี
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62053023521 นางสาวนพรัตน� รัตนทรายแก�ว
62053023522 นายศุภกานต� อุฤทธิตะวี
62053023523 นายธีรพงษ� เพียกุณา
62053023524 นางสาวกนกวรรณ กลางสา
62053023525 นางสาวศุภลักษณ� แจ�งประจักษ�
62053023526 นายสวราชย� สําแดงเดช
62053023527 นายบุญญารักษ� เชิดชู
62053023528 นางสาวนันตภรณ� จีนสุขแสง
62053023529 นางสาวอนัญญา ภาษาสุข
62053023530 นางสาวพัชราวดี ศรีแก�ว
62053023531 นางสาวสุพัตรา พิชัย
62053023532 นางสาวนีราวัลย� คล�ายวิเชียร
62053023533 นายศักด์ิโสภณ ชุมอักษร
62053023534 นางสาวจีระนันท� จอมฟอง
62053023535 นางสาวขนิษฐา โตทองสุข
62053023536 นางสาวเพ็ญพิศุทธ์ิ จันทร�หอม
62053023537 นางสาวชาลิณี เครื่องเนียม
62053023538 นางสาวอรอุมา หงษ�สาวดี
62053023539 นางสาวดวงเดือน แก�วนา
62053023540 นางสาวศรัญญา สมอเนื้อ
62053023541 นางสาวภัทราพร เพชรูจี
62053023542 นางสาววันวิสา ชุมแสง
62053023543 นายก�าว ศรีสมวงษ�
62053023544 นายศุภฤกษ� สิงห�สกุล
62053023545 นางสาวธณาพร ใจไทย
62053023546 ว�าที่ร�อยเอกปฏิญญา พูลบุญ
62053023547 นางสาวปLยะธิดา วงศ�พานิชย�
62053023548 นายศุภณัฐ เนตรวชิรกุล
62053023549 นางสาวณภัทร พาชีทูล
62053023550 นางสาวป8ทมวรรณ แก�วมณี
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62053023551 นายเอกชัย หงษ�ไทย
62053023552 นายธัชพล เธียรปรีชา
62053023553 นางสาวพลอยพรรณ เจนศิริสกุล
62053023554 นายบุรินทร� กล�าหาญ
62053023555 นางสาวน้ําทิพย� แย�มทัศนา
62053023556 นางสาวสุณัฏฐา โบราณมูล
62053023557 นายนพดล พาลิตา
62053023558 นางสาวชิดชนก ฤาชัย
62053023559 นางสาวศุภรัตน� เพ่ิมพูล
62053023560 นางสาวพนิดา กันธะวงศ�
62053023561 นางสาวพรพรรณ ทิพย�รักษา
62053023562 นายภานุพงศ� โกศลเกียรติสกุล
62053023563 นางสาวจันทกานต� สอนศิริ
62053023564 นายจิรวัฒน� สุรพิบูล
62053023565 นางสาวศศิภา นุ�นนุ�ย
62053023566 นางสาวอรุณลักษณ� กาญจนพิทักษ�
62053023567 นางสาวเอมิกา อภิชาติวรนันท�
62053023568 นายสรวัชร� สุดแก�ว
62053023569 นางสาวนฤมล โพธิขํา
62053023570 นางสาววราภรณ� ปฏิบัติ
62053023571 นางสาวณัฐณิชา แสนวัง
62053023572 นางสาวลลิตา แซ�อึ้ง
62053023573 นายนฤเทพ ม�วงไทย
62053023574 นายจิราวุฒิ ทัพพลี
62053023575 นางสาวกัญตนา บุญยารุณ
62053023576 นางสุชาดา ไชยโชค
62053023577 นางสาวภัทรวรรณ จันทร�บรรจง
62053023578 นางสาวลิษา แซ�เตียว
62053023579 นายจักรริน ภริตานนท�
62053023580 นางสาวพรรณทิวา ยุวะบุตร
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62053023581 นางสาวมัชฌิมา จันทราช
62053023582 นายนาคินทร� โคตะดี
62053023583 นางสาวศิรัญญา อัตจริต
62053023584 นางสาวป8ทมา แก�วมณี
62053023585 นางเข็มพร ป8ดสําราญ
62053023586 นางสาวอรนัน คําหลาน
62053023587 นายพัทธ� ภัทรภีรากุล
62053023588 นางสาวนุสรา เปาะมะ
62053023589 นางสาวฐิติรัตน� ป8ญญาประโชติ
62053023590 นางธันย�ชนก ถนอมวงศ�
62053023591 นางอัญชลี ฝ^ายสงฆ�
62053023592 นางสาวกิตติมา โพธ์ิไพร
62053023593 นายสรศักด์ิ ต้ังเส�ง
62053023594 นางสาวธิติสุดา โพธ์ิศรี
62053023595 นายณัฐพงษ� ไชยสิทธ์ิ
62053023596 นางสาวสกุลรัตน� ศรีบริบูรณ�
62053023597 นางสาวละอองดาว แก�วทองหล�อ
62053023598 นายฐาปกรณ� ใจสุทธิ
62053023599 นางสาวศุภมาส เจริญสุข
62053023600 นางสาวปรียารัตน� ขันทะ
62053023601 นางสาวมาริสา ปLZนแก�ว
62053023602 นางสาววิภาพร ทิพันธ�
62053023603 นางสาวสิรินาฎ สุวรรณโชติ
62053023604 นางสาวสุวิภา ศรีอิทธิยาเวทย�
62053023605 นายอรรถพล มณีจันทร�
62053023606 นายอภินันท� เพชรกูล
62053023607 นางสาวกรชวัล ผันลิขิต
62053023608 นายพันวัสสา บุญธรรม
62053023609 นางสาวสุกัญญา ณ นครพนม
62053023610 นางสาววิภาวรรณ มานาง
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62053023611 นางสาวจิรัชยา จุติดํารงค�พันธ�
62053023612 นางสาวสุภาภรณ� สุขสาด
62053023613 นางสาวนิศากร ศรีประเสริฐ
62053023614 นายณัฐพล นิธิกวีสกุล
62053023615 นางสาวเกษรินทร� ทองหล�อ
62053023616 นางสาวศิวะพร ปQองโรคา
62053023617 นางสาวรสริน โกมลโชติกุล
62053023618 นางสาวจอมขวัญ สุวรรณานนท�
62053023619 นายคมสันต� ศิลาดี
62053023620 นางสาวธริษตรี มัธยัสถ�
62053023621 นายนันทวัฒน� อนงค�ศิลปT
62053023622 นางสาวอัญชลีพร โพระกุ
62053023623 นางสาวไอลดา อัครภูริสาธร
62053023624 นางสาวจุฑามาศ หลักเพชร
62053023625 นางสาวชุตินันท� บุญลือชา
62053023626 นางสาวอมรา ดวงกุลสา
62053023627 นางสาวนันทวัน ภักดีประพันธ�
62053023628 นายพิเชษฐ� ชัยเจริญกุล
62053023629 นางสาวนิสารัตน� เรืองพงษ�
62053023630 นายตรีเจิม พันธรักษ�
62053023631 นางสาววัลนภา สุขทั้งโลก
62053023632 นางสาวรัตนาภรณ� กลิ่นกุหลาบ
62053023633 นางสาวณัฐธิดา ก�อนคํา
62053023634 นางสาวปณพร บัวผัน
62053023635 นางสาวสิญาพร นามสงสาร
62053023636 นายศิรสิทธ� สุวรรณ
62053023637 นางสาวศิริพร จันทร�ทิพย�
62053023638 นางสาวสโรชิน พินยงค�
62053023639 นายกิตติพันธุ� สง�าเอี่ยม
62053023640 นางสาวรสสุคนธ� อ�นใจเอื้อ
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62053023641 นางสาวศิริพร น�อยวัน
62053023642 นางสาวนภสร ปรีชาสถิตย�
62053023643 นางสาวทิวาพร บุญยอด
62053023644 นายกมล เอื้อสกุลมงคล
62053023645 นางสาวพรวิภา รื่นรมย�
62053023646 นางสาวนัยนา ขวัญเกตุ
62053023647 นางสาวจิราพร ไชยฤทธ์ิ
62053023648 นางสาวชนาภา นาคตระกูล
62053023649 นางสาวติณห� วงศ�ภานุวัฒน�
62053023650 นางสาวจิรานันท� พันธ�เพชร
62053023651 นายพีระพงษ� สิทธิ
62053023652 นางสาวนาตยา อายุป8น
62053023653 นางสาวนัฐทนี สิงห�สุพรรณ
62053023654 นางสาวนิสา หงษ�บุญมี
62053023655 นายอนุวัต หวังกาญจน�
62053023656 นางสาวเสาวลักษณ� ทองลาด
62053023657 นางสาวกาญจนา สุริโย
62053023658 นางสาวเพชรรินทร� สร�อยสกุล
62053023659 นางสาวลลิตา คําแก�ว
62053023660 นางสาวทิฆัมพร อุ�มบุญ
62053023661 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณแสง
62053023662 นางสาวสุปรียาภรณ� ทะป8ญญา
62053023663 นางสาวเบญสิริ เข่ือนแก�ว
62053023664 นางสาวสุดารัตน� ใจการ
62053023665 นางสาวสุชญา ทองนอก
62053023666 นายเจษฎา โลหะเวช
62053023667 นายวันชัย ภูศรีดาว
62053023668 นางสาวสิริมา แซ�ฉ่ัว
62053023669 นางสาวรัตนกร หอมหวล
62053023670 นางสาวประภัสสร บุญธรรม
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62053023671 นางสาวธนวรรณ ไตรโอวาท
62053023672 นางสาวรักษ�สุชา ชมภูบุตร
62053023673 นายธนกฤต พฤกษชาติ
62053023674 นางสาววีนัส กาฬภักดี
62053023675 นางสาวมลิวัลย� หม่ืนใจ
62053023676 นางสาวกาญจนา ผลสวัสด์ิ
62053023677 นางสาวอัญชิสา นิธิประเสริฐกุล
62053023678 นางสาวจริญญา มณีโชติ
62053023679 นางสาวดนุนุช จันทพร
62053023680 นางสาวยุภา สุขแจ�ม
62053023681 นางสาวสุภารัตน� ดอกพอง
62053023682 นางสาวปรียาณัฐ ไชยศิริ
62053023683 นางสาวอุไรวรรณ ศรีเสง่ียม
62053023684 นางสาวจิรัชยา รักษาทรัพย�
62053023685 นายลิขิต ชํานิ
62053023686 นางสาวยุวดี ตรีรัตน�
62053023687 นางสาวศิริรัตน� อาจณรงค�
62053023688 นางสาวดุษฎี ทวีทรัพย�
62053023689 นายชิราวุธ ไชยเมือง
62053023690 นางสาวชญานิศ สองศร
62053023691 นางสาวฐนัชชา สินธิพงษ�
62053023692 นางสาวสุนิสา ผาแก�ว
62053023693 นางสาวรุ�งรัตน� ทองสุข
62053023694 นางสาวอารีย� ศิริพรสุข
62053023695 นายจิรายุส บัวเที่ยง
62053023696 นางสาวเพลินใจ เถิงจ�าง
62053023697 นางสาวเพ็ญนภา ภูยาธิ
62053023698 นายศาศวัต บริเวธานันทน�
62053023699 นางสาวปLติภัสสร� สุทธธัญญพัทธ�
62053023700 นางสาวธณัฎฐา พงศ�อภิรักษ�

หน�า 790 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053023701 นางสาวปวีณา ศรีภูงา
62053023702 นางสาวดวงพร เก็บไว�
62053023703 นายวัชระ ขวัญศิริมงคล
62053023704 นางสาวปนัดดา แก�วหาญ
62053023705 นายลัทธพล กระจ�างเย�า
62053023706 นางสาวพนัชกร ปานบุญ
62053023707 นางสาวธนวรรณ ป8Vนงาม
62053023708 นางสาววิภานุช กันทอง
62053023709 นางสาวจุฑามาศ ชมกลิ่น
62053023710 นางสาวจิรพรรณ แก�วประเสริฐ
62053023711 นางสาวจิระสุข พลรักษ�
62053023712 นางสาวกฤติยา พันธุ
62053023713 นางสาวธัญญลักษณ� ทรัพย�เจริญ
62053023714 นางสาวศศินา ดีดสี
62053023715 นายปณัยกร อุตตมโภคิน
62053023716 นางสาวแก�วใจ ประชุมวงศ�
62053023717 นายอธิการ ทองจุ�น
62053023718 นางสาวธณกร เรือนไสว
62053023719 นางสาวชนิสร เกวียนแก�ว
62053023720 นางสาวทิพวัลย� นิยมแก�ว
62053023721 นางสาวจุฑารัตน� ทูขุนทด
62053023722 นายประเทือง เทพฝ8Vน
62053023723 นางสาวจารุวรรณ ก่ิงสาร
62053023724 นางสาวพรพรรณ ลายผ�องแผ�ว
62053023725 นายศักด์ิณรงค� ไวเรียบ
62053023726 นายกรกฤษ ตรีโลเกศกุล
62053023727 นางสุภาพร วงษ�บํารุงจิตร�
62053023728 นางสาวพิชชาภรณ� เมืองเกตุ
62053023729 นางสาวนภาภรณ� บุญวัน
62053023730 นางสาวรัตติยาภรณ� พรมแปQน
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62053023731 นางสาวนภัสกร พัฒนาพร
62053023732 นายพุทธภพ สีหะ
62053023733 นางสาวกัลยกร นามนัย
62053023734 นางสาวญาณิศา แซ�จุ�ง
62053023735 นางสาวสุพาวดี ปลื้มสําราญ
62053023736 นางสาวณัฐกุล ใจตรง
62053023737 นางสาววรินวรรณ ทับขัน
62053023738 นายอภิสิทธ์ิ อัศวเมธสุวรรณ
62053023739 นายพิพัฒน�พล ทวีธรรม
62053023740 นางสาวทิพรัตน� กระออมแก�ว
62053023741 นางสาวศุภลักษ� วรรณศิริ
62053023742 นายธีรเมธ ตุลาธาร
62053023743 นางสาวสกุลรัตน� เตียเจริญ
62053023744 นางสาวศิริพร หงษ�ร�อน
62053023745 นางสาวสุดา ปู^เงิน
62053023746 นางสาวอนุสรา จงรักษ�
62053023747 นางสาวธันยะพร จันทร�เกตุ
62053023748 นางสาวดรุณี ก�างออนตา
62053023749 นายกฤษณ แดงงาม
62053023750 นายวัชรพงษ� นีกระโทก
62053023751 นางสาวเปมิกา หะยีอุมา
62053023752 นายสิทธิกร ศรีสัมฤทธ์ิ
62053023753 นางสาวมัทนา จันสีดา
62053023754 นายพงษ�พันธ� ทับหัวหนอง
62053023755 นายนาวิน รอสวัสด์ิ
62053023756 นางสาวคณัสนันท� ทองสุ
62053023757 นางสาวจุติพร พลังเอก
62053023758 นายณัฐกร ชูดํา
62053023759 นางสาววรกานต� กลกสินธ�
62053023760 นายอภิชาติ ป8ญจพลานุรักษ�
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62053023761 นายอภินันท� บัวบาน
62053023762 นางสาวนลินทิพย� มณีรุ�งรัตน�
62053023763 นายพงศธร ปLยะยาตัง
62053023764 นายกมลภพ สาโรจน�
62053023765 นายอนุชา ไชยวัต
62053023766 นางสาวอุไรพร ปาละวงศ�
62053023767 นางสาวญาดา สามุงคุณ
62053023768 นายเอกสิทธ์ิ โอป8น
62053023769 นางรสรินทร� ป8ญญาสาร
62053023770 นางสาวอารีวรรณ สุยะ
62053023771 นางสาวชฎาภรณ� ธนอารักษ�
62053023772 นางสาวจุฑาพร ถ่ินจอม
62053023773 นายเกียรติศักด์ิ จรัสทิพย�มณี
62053023774 นายวราพงษ� หนูเพ็ชร�
62053023775 นางสาวดวงรัตน� พุทธิเภษัช
62053023776 นายสมศักด์ิ โสระถาวร
62053023777 นางสาววิไลพร จันสีชั้น
62053023778 นายพีรวิชญ� บุญมา
62053023779 นางสาวพรรณภิตา ปานมงคล
62053023780 นางสาวพิชชาภา ติแก�ว
62053023781 นายสิทธิชัย บุญชนะ
62053023782 นางสาวกัญญาภัค ต้ังวิบูลย�ธรรม
62053023783 ว�าที่ร�อยตรีสมพร ศรีดิษฐ�
62053023784 นางสาวศรัณยา จําปาเงิน
62053023785 นางสาววนัญญา สุราฤทธ์ิ
62053023786 นายพิรชัย เดชมาก
62053023787 นายสุรศักด์ิ เทียบโฮม
62053023788 นางสาวกิตติญา ชวนรําลึก
62053023789 นางสาวสุกัญญา โล�ห�ทอง
62053023790 นายกฤษดา โพธ์ิเจริญ
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62053023791 นางสาวอรวรรณ ช�วยจันทร�ดี
62053023792 นางสาวพัฒน�นรี แพทย�พิทักษ�
62053023793 นางสาวธาริณี ม่ันสุวรรณ
62053023794 นายสุทธิดล ดาวไธสง
62053023795 นายวีรศักด์ิ ทวีแสง
62053023796 นางสาวปLยวรรณ วงศ�พึ่ง
62053023797 นายธวัชชัย หาญเทียม
62053023798 นางสาวณภัทรลดา ทองชมภู
62053023799 นางสาวเบญจวรรณ โปชู
62053023800 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�ไพร
62053023801 นางสาวปLยะวรรณ ตระการศุภกร
62053023802 นางสาวยลดา หงษ�ทอง
62053023803 นางสาวกาญจนา แสงวิเชียร
62053023804 นางสาวนารีรัตน� สุขศรีนาค
62053023805 นายรุ�งนิรันดร� สูงเทิง
62053023806 นางรพีพรรณ� ป8นยารชุน
62053023807 นางปาริชาติ พนาดร
62053023808 นางสาวจิรนันท� ขัดทะเสมา
62053023809 นายธิติวุฒิ ศรีอินทร�
62053023810 นายพินิจ ทองบุญเหลือ
62053023811 นางสาวรุ�งธิวา ถนอมจิต
62053023812 นายธนศักด์ิ ตู�บรรเทิง
62053023813 นายธีรวัฒน� ไกลถ่ิน
62053023814 นายนัฐกิตต์ิ แสนธรรมา
62053023815 นายชะเอม รักแก�ว
62053023816 นางสาวศศิประภา ธนูศิลปT
62053023817 นางสาวชลธิชา บุษดีวงศ�
62053023818 นางสาวพรพรรณ แก�วไพฑูรย�
62053023819 นางสาวรุ�งฤดี สายป8ญญา
62053023820 นายภริต สมานเมือง
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62053023821 นายณัฐกรณ� อุปพัทธวานิชย�
62053023822 นางสาวมินระดา โคตรศรีวงค�
62053023823 นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุตร
62053023824 นางสาวคณิตชา ทองรบ
62053023825 นายณัฐวุฒิ ขอสืบ
62053023826 นายสิทธา ปลื้มประสงค�
62053023827 นางสาวพิมพิไล ประเสริฐ
62053023828 นางสราวรรณ จันทร�ทิพย�
62053023829 นางสาวนาตยา บุญเข่ือง
62053023830 นางสาวลลิดา มิตรเพ่ือนบ�าน
62053023831 นายชนาธิป สุภามงคล
62053023832 นางสาวปภัสสร แสนเมืองใจ
62053023833 นางสาวรังสิยา แก�ววิเชียร
62053023834 นางสาววานิสา ลุแล
62053023835 นางสาวน้ําฝน สุทธิรัมย�
62053023836 นางสาวกนกอร บุญเจือ
62053023837 นายฤทธิชัย ชอบดี
62053023838 นางสาวฉัตรลดา ยินดี
62053023839 นางสาวรัชนีย� ต�นโสภา
62053023840 นายนนท�นรัฐ บัวจง
62053023841 นางสาววิชชุดา ทองกุลี
62053023842 นางสาวพัทธนันท� รองวัง
62053023843 นางสาววนิดา สุขสบาย
62053023844 นางสาวพิมพ�อัปสร มีเงิน
62053023845 นางสาวพิมพ�ภัทรา คงเกษม
62053023846 นายวรวุฒิ เล็กชะอุ�ม
62053023847 นายอภิสิทธ์ิ มะโนธรรม
62053023848 ว�าที่ร�อยตรีป8ญจพล ตินะคัด
62053023849 นายทรงยศ พุทธจรรยา
62053023850 นายสุทิวัส ภาษาไทย
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62053023851 นายปวริศร แช�มวงษ�
62053023852 นางสาวนิภาพร ก[าเร็ว
62053023853 นางสาวขวัญฤทัย ขอทะเสน
62053023854 นายสิริโชค นาคนวล
62053023855 นายอรรถณุพัชร เฟYZองฟู
62053023856 นางสาวพัชราวดี ผาสุข
62053023857 นางสาววิลาวัณย� ไพรสนธ์ิ
62053023858 นางสาวนรมน พฤทธิไพฑูรย�
62053023859 นายจารุกิตต์ิ ประสงค�ทรัพย�
62053023860 นางสาวป8ทมาภรณ� ดวงจอมดี
62053023861 นางสาวแพรพลอย พิมแพร
62053023862 นายณรงค�ศักด์ิ เมืองโคตร
62053023863 นางสาวพิชญดา คะเลรัมย�
62053023864 นางสาวปรียาภรณ� เจริญพร
62053023865 นางสาวจุฑารัตน� พรมกัน
62053023866 นางสาวปราณปรียา อินฉุย
62053023867 นางสาววาณิชญา คํามุงคุณ
62053023868 นางสาวมัตติกา ธรรมริยา
62053023869 ว�าที่ ร.ต. หญิงเพชรวดี ขนัยรัมย�
62053023870 นางสาวศุภมาส สมสอน
62053023871 นางสาวศศินันท� จันดาเวียง
62053023872 นางสาวประภัสสร สารเพ็ชร
62053023873 นางสาวภิญญาพัตชุ� แตงอ�อน
62053023874 นายปรเมษฐ� ชัยศรี
62053023875 นางสาวภัสรา แสนงาม
62053023876 นางสาววาสนา ก�อนทอง
62053023877 นางสาววิสาขา ศรีแก�ว
62053023878 นางสาวชลธิชา พรชัยภิรมย�
62053023879 นางสาวจิราภรณ� หังโส
62053023880 นายกิตติพิชญ� พันธุ�เจริญสุข
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62053023881 นางสาวปณัฏฐา แผลงเดช
62053023882 นางสาววรรณพร ลอยลิ่ว
62053023883 นางสาวพิมกร จุลวัน
62053023884 นายนิรันดร แจ�มสงค�
62053023885 นางสาวณราภรณ� สุภาเชาว�
62053023886 นางสาวศิริพร แดงวันศรี
62053023887 นางสาวพรพิรุณ สุวรรณ
62053023888 นางสาวจิราวรรณ สมวงศ�
62053023889 นางสาวตวิษา พ่ึงแก�ว
62053023890 นางสาวพะชา เจียมสวัสด์ิ
62053023891 ว�าที่ร�อยตรีหญิงมณีนภา หม่ืนรามสุข
62053023892 นายกฤษณ� นาคกล�อม
62053023893 นายอภิศนันต� ทองดารา
62053023894 นายวัชระ ทองสุข
62053023895 นางสาวกฤติยา พวงบุปผา
62053023896 นางสาวกัญญา สกิดแดง
62053023897 นายธนภัทร นันตะบุตร
62053023898 นางสาวนลิณี พันธ�คูณ
62053023899 สิบเอกนนทกานต� มากพูล
62053023900 นางสาวนุชจรินทร� คมคาย
62053023901 นางสาวปฑิตตา ประกอบผล
62053023902 นางสาวอุไรพร ป8ญญาคุณ
62053023903 นายอานนท� ชูช�วย
62053023904 นางสาวบุณฑริกา พองชัยภูมิ
62053023905 นางสาววิภาวี กิติราช
62053023906 นางสาวปรางค�วลัย ป8สโป
62053023907 นางสาวพัชรินทร� จินดาวรวัต
62053023908 นางสาวกัลย�สุดา พรมจันทร�
62053023909 นายเป�นเอก ประสม
62053023910 นายเธียรัท รัตนถา
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62053023911 นางสาวศิวาพร มาลัยสนั่น
62053023912 นางสาวสิริรัตน� ซ�อนจันดี
62053023913 นางสาวพรทิพย� สุทินศรี
62053023914 นายพงศกร จันทร�สุวรรณ
62053023915 ว�าที่ ร.ต.สนธยา คุณทุม
62053023916 นางสาวรัชนก อิ่มประดิษฐ�
62053023917 นางสาวพชรพรรณ เนาว�ศรี
62053023918 นางสาวอรพิน ศรีเชียงสา
62053023919 นายสุวิทย� บรรพบุตร
62053023920 นางสาวศิรประภา ฉลองแดน
62053023921 นางสาวกนกลดา เพชรรี่
62053023922 นางสาวศรีลัดดา วรรณสวัสด์ิ
62053023923 นายกีรติ บัวสด
62053023924 นางสาวขนิษฐา อาวัชนานุกูล
62053023925 นางสาวสุภาวรัตน� บุญเชิญ
62053023926 นางสาวภัณธิรา จิตม่ัน
62053023927 นางสาวศศิธร บุรารมณ�
62053023928 นางสาวอรอุมา ยะภักดี
62053023929 นายธนภพ จันทกูล
62053023930 นางสาวศรินรัตน� บุญเย้ือน
62053023931 นางสาวพรปวีณ� จันทร�สารี
62053023932 นางสาวกัญญาณี สายสงค�
62053023933 นายธีรวิทย� พากเพียร
62053023934 นางสาวอัญชรีย� ชื่นบาล
62053023935 นางสาวสุภัสสร พุ�มไสว
62053023936 นางสาวกรรณิการ� จันทร�ฉาย
62053023937 นางสาวธันจิรา แรงเขตการ
62053023938 นายประสานศิลปT พิณราช
62053023939 นางสาวกาญจนา เฮียงโฮม
62053023940 นายทองสินธ� ไชยศาสตร�
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62053023941 นางสาวชุตินันต� คันทะชา
62053023942 นางสาวธนิษฐา หวิงป8ด
62053023943 นางสาวนลินนิภา ลอยถาดทอง
62053023944 นางสาวสาธิกา ทรัพย�สมบูรณ�
62053023945 นางสาววิสัชนา เหรียญสมบูรณ�
62053023946 นางสาวพิจิตรา สมมาตย�
62053023947 นางสาวสุพิชชา ปาปะไพ
62053023948 นางสาวสุพัตรา ไพรเจริญ
62053023949 นายมาโนช จําสัตย�
62053023950 นางสาวรัตนาภรณ� แปQนชู
62053023951 นางสาวสุวนันท� ชูทับทิม
62053023952 นายสถิตย� ถ่ินกําแพง
62053023953 นายราเชน ทวนประเสริฐ
62053023954 นายชัยพฤกษ� อิมิวัฒน�
62053023955 นางสาวจันทรา แก�วตา
62053023956 นางสาวพัชฐ�ฑิฌา ภาณุวัฒน�ภาคิน
62053023957 นายธวัชชัย นาวงษ�
62053023958 นางสาววิจิตรา นิพนธ�
62053023959 นายสาโรชรัฐ วังจังหวัด
62053023960 นางสาวสุภาพร ดอกสายหยุด
62053023961 นางสาวกัญวรา ป8สสาโก
62053023962 นางสาวศิตา นามดัง
62053023963 นางสาวยุวดี เทพา
62053023964 นายพนา รสฉํ่า
62053023965 นางสาวธิดารัตน� อุ�นคํา
62053023966 นายอุสมาน บินสุริยะ
62053023967 นางสาวสุนิสา รูปพรมราช
62053023968 นางสาวสมหญิง บุญคํา
62053023969 นายฉัตพงศ� จันทนศิริ
62053023970 นางสาวพัฒน�ชนัน งาหอม
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62053023971 นายวีระพงษ� ส�งสุข
62053023972 นางสาวฐิตาพร ประสิทธ์ิสุข
62053023973 นางสาวจุฑามาศ นพรัตนาพร
62053023974 นางสาวจินานารถ โพธ์ิสัย
62053023975 นายดนัยพัชร� อินธรประเสริฐ
62053023976 นางสาวสมฤทัย นิลกิจ
62053023977 นางดวงพร กําลังศิลปT
62053023978 นางสาวอัญรินทร� เหมือนโพธ์ิ
62053023979 นางสาวลําพอง อินนาคกูล
62053023980 ว�าที่ร�อยตรีณรงฤทธ์ิ จํารูญ
62053023981 นางสาวรัชดาภรณ� พันนาโนน
62053023982 นางสาวพรชนก ชื่นม่ัน
62053023983 นางสาวศศิสุมณ ยังชุ�มชื่น
62053023984 นางสาวนรินทร� ทองคํา
62053023985 นางสาวเอื้อมเดือน แก�นบุบผา
62053023986 นางสาวอัฉราภรณ� มณีศรี
62053023987 นางสาวธัญญา ม่ังมูล
62053023988 นางสาวสุณิสา มีคํา
62053023989 นางสาวฐานิดา พรมอุประ
62053023990 นางสาวชนัญชิดา หอมรื่น
62053023991 นางสาวณัฏฐ� ชํานาญนา
62053023992 นายสุทธิพัฒน� วิสุทธิสุรพูล
62053023993 นายชนน จิระจิตต�มีชัย
62053023994 นายชยกร ผลทิพย�
62053023995 นางสาวป8ทมา คืนดี
62053023996 นางสาวศุภากร ติระเดชยวัฒน�
62053023997 นายสัญญา เทพพิชิตสมุทร
62053023998 นางสาวนภสร ประเสริฐสุข
62053023999 นางสาวศรีสุดา หยิบเหมาะ
62053024000 นางสาววรรณนิสา ทิพย�นุช
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62053024001 นางสาวฉัตรทอง ปางพฤตินันท�
62053024002 นายขจรยุทธ เพชรวิเชียร
62053024003 นางสาวปณิธาน มาคะมาตร
62053024004 นายชัยชนะ รู�จํา
62053024005 นางสาวจันทรจิรา สุดสวาสด์ิ
62053024006 นายวีระชัย หอมหวล
62053024007 นางสาวพนิดา จันทร�รักษา
62053024008 นายสิทธิพงษ� ประเสริฐชัยโชคดี
62053024009 นายณรงค�ศักด์ิ ฝาระมี
62053024010 นางสาวนงคราญ บุญอยู�
62053024011 นายชาญวิทย� อุทัยแสน
62053024012 นางสาวจินตนา คงประเวช
62053024013 นายอนุสรณ� บับภาร
62053024014 นางสาวณัฐพร เชยชื่น
62053024015 นางสาวแก�วกัญญา เมืองกาญจน�
62053024016 นายสุรชาติ พ�วงไพโรจน�
62053024017 นายกิตติกร ศรีวิชัย
62053024018 นางสาวอรวรรณ จันทร�ขาว
62053024019 นายจักรพงศ� ค�ามาก
62053024020 นางสาวญาณินท� อุดมสุขถาวร
62053024021 นางสาวพรกมล เมฆไตรรัตน�
62053024022 นางสาวอตินุช เถาเกลือ
62053024023 นายธนกฤต โชติสุภาพ
62053024024 นายศราวุธ วายลม
62053024025 นางสาวพันนี ศรีประโคน
62053024026 นางสาวรวีนิภา พูลนิพัฒน�
62053024027 นางสาวอารีย� ผลรัศมี
62053024028 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ�โล�ว
62053024029 นางสาวธนาพร มีอ�อนตา
62053024030 นายวัชราวุฒิ กรวิรัตน�
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62053024031 นายรุ�งอรุณ พันลุงตุง
62053024032 นางสาวลัดดา ทองจร
62053024033 นางสาวศิริพร พรหมมาศ
62053024034 นางสาวมณธิตา ป8ฐวณิณ
62053024035 นายวศิน จิตานนท�
62053024036 นายธนพล ปLZนแก�ว
62053024037 นางสาวฐิติมา ย่ังยืนสกุลวงค�
62053024038 นางสาวกัญญารัฐ ข�าวบัว
62053024039 นางสาวสุวภัทร นุชจํานงค�
62053024040 นางสาววิมลสิริ สุคํา
62053024041 นายทิตยวัฒน� กระตุดนาค
62053024042 นางสาวชนัญชิดา กนกสุวรรณกุล
62053024043 นายธนภัทร เพ็ญสันต�
62053024044 นางสาวพจนา ปาปะไพ
62053024045 นางสาวจินตญา วลีเดช
62053024046 นางสาวนฤนาท เทียกมูล
62053024047 นางสาวนิภาพรรณ ติงสาโรจน�
62053024048 นางสาวพิมพ�พรรณ สุทธิสิงห�
62053024049 นางสาวอนุตตรีย� สุตพันธ�
62053024050 นางสาวสุจิวรรณ กูลแก�ว
62053024051 นายมานพ เกษประดิษฐ�
62053024052 นางสาวศุภสรา พรหมอยู�
62053024053 นางสาวอารยา กุมรัมย�
62053024054 นางสาวธิดารัตน� แสนคําดี
62053024055 นายชลนธี ศิริบุญชู
62053024056 นางสาวปภัสรา โพธ์ิงาม
62053024057 นางสาวณัชชา ศรีวัฒนะ
62053024058 นายวสุ เจียมจุ�ย
62053024059 นางสาวปริยาทร แช�มนิล
62053024060 นางสาวจิตรา เหลือกล�า

หน�า 802 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053024061 นางสาวกรกนก มาหยา
62053024062 นางสาวฑิฆัมพร ทองอยู�
62053024063 นางสาวกรพัฒน� หาวัน
62053024064 นายอรรถนพ คําแก�ว
62053024065 นางสุภาพร มาละมัย
62053024066 นางสาวจิราวรรณ อินทรารักษ�
62053024067 นายเจษฎา มากเจริญ
62053024068 นางสาววรรษชล สุนทร
62053024069 นางสาวศศิธร วัชระศิลปT
62053024070 นางสาววิรัญญา พระเสวก
62053024071 นางสาวสรญา มุลิ
62053024072 นางสาวเพ็ญรัตน� จิตรโสภา
62053024073 นางสาวเสาวลักษณ� ชูสุวรรณ
62053024074 นางสาวพัชรินทร� เสียงใส
62053024075 นางสาวภัทร�ปรียา จันทร�รุ�งเรือง
62053024076 นางสาวอรอุมา สุขแพทย�
62053024077 นางสาวนารีรัตน� มามะ
62053024078 นางสาวอโรชา บุญปลั่ง
62053024079 นางสาววาสนา จิตจักร�
62053024080 นางสาวชญฐพรรณ ศิริเจริญธรรม
62053024081 นางสาวศุภาวรรณ นวลหยวก
62053024082 นางสาววรกานต� เสถียรวงศ�นุษา
62053024083 นางสาวฉัตรพร นิลโท
62053024084 นางสาวปภัสสร จําเมือง
62053024085 นางสาวสุนันท� ช�างดําริ
62053024086 นางสาววริศรา อ่ําสุวรรณ
62053024087 นายกันดิศ เชยชม
62053024088 นางสาวปริญญ�า นาคปน
62053024089 นางสาวสุภาวรรณ ช�วยคงมา
62053024090 นางสาวภัทรา นามวงค�
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62053024091 นางสาวทวีพร วงษ�ศรีทา
62053024092 นางสาวพัชรินทร� ถ่ินลําปาง
62053024093 นางสาวปวีณา วังแสง
62053024094 นางสาวหัสยา บุหงารัตน�
62053024095 นางสุภาวดี แก�วหาวงค�
62053024096 นายปราการ กาวิน
62053024097 นางสาวทิพวรรณ ลิขิตขจรกิจ
62053024098 นางสาวกุลสตรี แซ�จู
62053024099 นายสมัชชา สุขคล�าย
62053024100 นางสาวสุดารัตน� หล�อหลอม
62053024101 นางสาวพิมพ�รตา สุวลัย
62053024102 นางสาวศิริขวัญ กุลบุตร
62053024103 นางสาวพิมพ�อัมพร เนาวลักษณ�
62053024104 นายณัฏฐพล มาลา
62053024105 นางสาวสุภาริณี ณ ลําปาง
62053024106 นายอัครพนธ� เลิศพิชิตกุลชัย
62053024107 นางสาวสินีนาฏ ภู�ระยับ
62053024108 นางสาวขวัญฤดี คําสนธิ
62053024109 นางสาววิภารัตน� คงถาวร
62053024110 นางสาววรกมล ดามีศักด์ิ
62053024111 นางสาวสรารัตน� วุฒินิธิกร
62053024112 นางสาวกัญญ�สินีณัฐ ป8Vนเหน�งเพ็ชร�
62053024113 นางสาวอนัญญา ศรเมฆ
62053024114 นางสาวสิรามล พิทักษ�คีรี
62053024115 นายวรวลัญช� คงสม
62053024116 นางสาวยุภาวดี สังขเศวต
62053024117 นางสาววรรณกานต� ต�าวใจ
62053024118 นางสาวสุชานันท� นันทะพันธ�
62053024119 นางสาวป8จจิมาศ แท�นมุกข�
62053024120 นางสาวรุจิพร วงษ�ศรี
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62053024121 นายวรไชย พูลสวัสด์ิ
62053024122 นางสาวลัดดา ไชยบุญตา
62053024123 นางสาวนัฏสุดา นิยม
62053024124 นางสาวเบ็ญจพร สีสัน
62053024125 นางสาวศศินิภา สีวงษา
62053024126 นางสาวดาวนา พรรครัตน�
62053024127 นายวศิน เคลือบบุญ
62053024128 นายยชอนันต� สิรภพสกุลวงศ�
62053024129 นางสาววิรยา จันทนะกูล
62053024130 นายทรงศักด์ิ กันหอม
62053024131 นางสาวอลิตา สระกํา
62053024132 นางสาวชลธิชา สังข�มังกร
62053024133 นางสาวศิริพร สุวรรณรัตน�
62053024134 นายพิชัยยุทธ สุวรรณโชติ
62053024135 นายวิษณุ ขันตี
62053024136 นายธวัชชัย มาดี
62053024137 นางสาวศุภิสรา วิเชียรป8กษา
62053024138 นางสาวอภิชญา สุขโสด
62053024139 นางสาวนิตยา บุญเต็ม
62053024140 นายณษดล ธนบดีศรีวิกรม
62053024141 นางสาวหฤทชนัน อ�อนใจ
62053024142 นางสาวเสาวณี สลาดถา
62053024143 นางสาววรางคณา เพ่ิมกสิกรณ�
62053024144 นางสาวกิตติยาภรณ� คลคิด
62053024145 นางสาวพนิตพร สะเอียบคง
62053024146 นางสาววันวิสาข� ตาเปXVย
62053024147 นายธีรศักด์ิ ภาคพจน�
62053024148 นางสาวพรประภา สกุลรัตน�ภิรมย�
62053024149 นายพูลศักด์ิ สุขเรือง
62053024150 นางสาวรักชนก พูลสวัสด์ิ
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62053024151 นายจักรกฤษณ� สืบสวัสด์ิ
62053024152 นางสาวจันทิมา ประจง
62053024153 นางสาวธัญวรรณ ศรีวรรณะ
62053024154 นายสุวัตร กระจุยกระจาย
62053024155 นางสาวภาวินี มีสนม
62053024156 นางสาวญาณภา ศรีระกิจ
62053024157 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีชัย
62053024158 นางสาวนันทวดี สุภาโร
62053024159 นายมนัสวี สุนันท�
62053024160 นางสาววรวีร� จันทร�แดง
62053024161 นางสาวนันทรัตน� เหมือนทอง
62053024162 นางสาวตติยา ไชยชมภู
62053024163 นางสาวฑิฆัมพร แสงรุ�ง
62053024164 นางสาวรสสุคนธ� ใจกว�าง
62053024165 นางสาวนฤมล ประสาทสีดา
62053024166 นางสาวมันฑนา วุธวงศ�
62053024167 นางสาวฐิติวรดา หยวกขาว
62053024168 นางสาวรุจิรา บุตรแสงดี
62053024169 นางสาวณัฏฐ�ญดา จิราพรนิวัฒน�
62053024170 นางสาวสุวนันท� บุญเพียร
62053024171 นางสาวณัฐกานต� สิงหบวรชัย
62053024172 นางสาวนันท�ธีรา วาสนา
62053024173 นางสาวพัชสนันณ� เดชปรีชาวงศ�
62053024174 นางสาวสุมาลี เปลี่ยนแจ�ม
62053024175 นายณัฐวัฒน� นามเย็น
62053024176 นางสาวจารุพรรธน� แสงชมภู
62053024177 นายธีรภัทร คุ�มไพรี
62053024178 นางสาวทัชชา ธนเดชากุล
62053024179 นางสาวเกวลิน เขามะหิงษ�
62053024180 นางสาวดวงกมล นาคพานิช

หน�า 806 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053024181 นางสาวสุพรทิพย� พรหมเดช
62053024182 นางสาวปาลิตา เทพารักษ�
62053024183 นางกชกร ไชยนาพงษ�
62053024184 นางสาวประภาพรรณ เทียนกัณฑ�เทศน�
62053024185 นางสาวณัฐวรรณ มหารัตนวงศ�
62053024186 นางสาวชรัญญานุช ป8นวาละ
62053024187 นางสาวอรุณี การอรุณ
62053024188 นางสาวพรพิมล ท�าวแข็ง
62053024189 นางสาวชนกนันท� สุวรรณศิริ
62053024190 นางสาวนิศากร ชํานาญทวีทรัพย�
62053024191 นายอาราดินทร� นามพรหม
62053024192 นางสาวมุฑิตา ทองดวง
62053024193 นางสาวป8ทมกาญจน� ปริยเมธานัยน�
62053024194 นางสาวรีด�า หมัดสุวรรณ�
62053024195 นางสาวชุลิตา คําหล�อ
62053024196 นางสาวพิมพา หาญใจไทย
62053024197 นางสาวบุผาชาติ จันทร�หอม
62053024198 นางสาวอนัญญา พูลชนะ
62053024199 นายอิทธิพล แช�มชื่น
62053024200 นางสาวสุทธิดาพร สุทธิศัย
62053024201 นายสวีเดน หวังเจริญ
62053024202 นางสาวปรียารัตน� สงัดทรัพย�
62053024203 นายวชิรวิทย� มาลัยเลิศกุล
62053024204 นายนพรัตน� สิทธิ
62053024205 นางสาวสุจรรยา เสรีรักษ�จุฑารังษี
62053024206 นางสาวเนตรนภา ธีระวิเชียรเจริญ
62053024207 นางสาววรณัน รอดนิตย�
62053024208 นางสาวลัดดาวัลย� พันธุ�แก�ว
62053024209 นางสาวสุภาวดี ผดุงชอบ
62053024210 นายธราพงษ� วัดฟุQงเฟYZอง
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62053024211 นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
62053024212 นางสาวกัญณัฏฐ� เปXZยมกระแสธรรม
62053024213 นางโสภิดา หงษ�เวียงจันทร�
62053024214 นางสาวอรทัย แน�นอุดร
62053024215 นางสาวสุนิสา นาคนวล
62053024216 นางสาวรุ�งทิวา สิทธ์ิมาก
62053024217 นางสาวอริสา พรรณขาม
62053024218 นางสาวเวณิกา โปนานนท�
62053024219 นางสาววรัชยา ฉิมพาลี
62053024220 นายป8ณณวิชญ� คมคาย
62053024221 นางสาวอรทัย เรือนนา
62053024222 นางสาวอังศุมาลี บุญเรือง
62053024223 นางสาวกรรณิการ� สุขกายา
62053024224 นางสาวภัทราวดี คําบรรลือ
62053024225 นายคมสันต� สินโพธ์ิ
62053024226 นางสาววิลาวรรณ จงไกรจักร
62053024227 นางสาวกนกวรรณ ไทยรัตน�
62053024228 นายอดิศักด์ิ วงศ�อ�ายตาล
62053024229 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ สมทา
62053024230 นางสาววราพรรณ มีมาก
62053024231 นายอาชัญ แสงเพลิง
62053024232 นางสาวเบญจพร พรมมี
62053024233 นายวุฒิชัย โพธิน
62053024234 นางสาวปรารถนา ทิทํา
62053024235 นายธีรศักด์ิ ทับสอน
62053024236 นายคุณานนต� นักสิงห�
62053024237 นางสาวแพรวนภา เปXยใส
62053024238 นางสาวสาวินี รอดฮ�อย
62053024239 นางสาวกนิตา ไชยนอก
62053024240 นางสาวฉัตรวรุณ ยินดีสุข
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62053024241 นางสาวสุวภัทร พิมพ�ระเบียบ
62053024242 นายสิทธิพล ฉันทะ
62053024243 นายสิทธิชัย พรหมสิงห�
62053024244 นางสาวเพ็ญพิญา จุ�ยจู�เอี้ยม
62053024245 นางสาวจุฑามาศ วิทยาวงศา
62053024246 นางสาวอาณัฐติญา ชิดชม
62053024247 นายธนริทธ์ิ ตรีวรรณกุล
62053024248 นางสาวละออ สิมมา
62053024249 นางสาวสมฤทัย แซ�เหลา
62053024250 นางสาวสุพิชญนันทน� ณรัตน�ยศกร
62053024251 นางสาวอรรถรส ศรีประดิษฐ�
62053024252 นายจักรกฤษณ� ชิตจําปา
62053024253 นายวราชัย เอี่ยมเชื่อม
62053024254 นางสาวกีรดา วรรณเครือ
62053024255 นายพงษ�ภณ โพธิดา
62053024256 นายอรุณพงษ� เมืองสุวรรณ�
62053024257 นายวีระชัย ภู�เสือ
62053024258 นางสาวแพรวพรรณ เนียมสอน
62053024259 นางสาววารุณี จํ้านอก
62053024260 นางสาวไปรยา เสาว�สุภาพ
62053024261 นางสาวแพรนภา บัวใหญ�
62053024262 นายอนิรุทธ์ิ หอมกลิ่น
62053024263 นางสาวจีระวรรณ ชาวระนอง
62053024264 นายนวพล สุทธิโก
62053024265 นายกิตติกรณ� เรืองหร�าย
62053024266 นายณัฐพล ไพรเขียว
62053024267 นายทิวา ทินสุข
62053024268 นางสาวธันยพร นิยมศิลปT
62053024269 นายพงศ�สยาม สิทธิกา
62053024270 นางสาวสุภาพร สุพันทวี
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62053024271 นายวีระพงษ� ถวิลคํา
62053024272 นางสาวณัฐกานต� พรมเสน
62053024273 นางสาวกาญจนา รุ�งแสง
62053024274 นางสาวชไมพร แก�วปา
62053024275 นายชวลิต ไชยชาติ
62053024276 นางสาวอรปรียา เกิดบุญเรือง
62053024277 นางสาวภาธิณี ปาปะโถ
62053024278 นางสาวพรธิมล คงม่ัน
62053024279 นางสาวศศิธร อภิณหพานิชย�
62053024280 นางสาวฤทัยภัทร สินสุข
62053024281 นางสาวขวัญชนก แผ�นผา
62053024282 นางสาวจิรภัทร� วิงวอน
62053024283 นางสาวญาณัฐณิชา สมใจ
62053024284 นางสาวทัดดาว แย�มประดิษฐ�
62053024285 นางสาวภัศราภรณ� ฤกษ�สุขสมบัติ
62053024286 นายอิทธิพล ทรัพย�กุล
62053024287 นางสาวนารีรัตน� เสนียะ
62053024288 นางสาวนัยนา สุขสมบูรณ�วงศ�
62053024289 นายกฤตชญา สีหะวงษ�
62053024290 นางสาวภีรชา ธนาโชติปLติ
62053024291 นางสาวสุนารี คําร�วง
62053024292 นายเดชฤทธ์ิ เหรียญจ้ือ
62053024293 นายเอนกพงศ� ทับพร
62053024294 นางสาวจรินทร�พร ทิพย�สุวรรณ
62053024295 นางสาวบุษยารัตน� ประยุทธรัมย�
62053024296 นางสาวพิลาวรรณ พันธ�มุง
62053024297 นางสาวสุภลักษณ� ชนะภัย
62053024298 นางสาวลักษิกา รับสมบัติ
62053024299 นางสาวปาริฉัตร ทับทิมหอม
62053024300 นายกฤติน ศิริวัฒน�

หน�า 810 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053024301 นายปรเมศวร� คําม่ัน
62053024302 นายอิสสระ ศรีผ�อง
62053024303 นายกานต�กิตติ มณีนวล
62053024304 นางสาวอังคณา วุฒิสมบูรณ�
62053024305 นางสาวจันทัปภา ซาสังข�
62053024306 นางสาวนูรมา อีซอ
62053024307 นายธัชกุล คงปาน
62053024308 นายณัชพล ทองยินดี
62053024309 นางสาวสกาวเดือน พหลทัพ
62053024310 นายชัยลักษณ� เมฆพยัพ
62053024311 นายสิทธิศักด์ิ ทองน�อย
62053024312 นางสาวเสาวณีย� งามประดิษฐ�
62053024313 นางสาวรุ�งฟQา แก�วโกมล
62053024314 นางสาวศิริรัตน� สัจจาธรรม
62053024315 นายอนุวัฒน� ถาปาวงศ�
62053024316 นายธนันธร ป8ทมามาลย�
62053024317 นายธนศักด์ิ โคตรสิงห�
62053024318 นางสาววันวิสาข� สมุทรชีวะ
62053024319 นางสาวชุลีกร อุสาพรม
62053024320 นางสาวธรัญรัตน� ผาสุข
62053024321 นางสาวอรุโณชา ศิริโท
62053024322 นางสาวชนกนันท� บุญโสม
62053024323 นางสาวลิปLการ� ศรีนวล
62053024324 นางสาวจิราภรณ� วรรณภากร
62053024325 นางสาวนันทธิดา เพ็ญสว�าง
62053024326 นางสาวชลนิษา หีบแก�ว
62053024327 นางสาวมนนภัส พันธ�เจริญ
62053024328 นางสาวอามานี เด�นดารา
62053024329 นางสาวพรรวรส พันบุญมี
62053024330 นายพรศ ทิวารัศชัย
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62053024331 นายอภินันท� วอนฤทธ์ิ
62053024332 นางสาวริมมนัส อุบลศรี
62053024333 นางสาวชนาภา ขาวละออง
62053024334 นายวสุพล กอสวัสด์ิพัฒน�
62053024335 นางสาวจิราพร พวงบุปผา
62053024336 นางสาวธิดารัตน� ธัมม�บันดาลสุข
62053024337 นางสาวจันทิมา กาญวิจิต
62053024338 นายนพดล อิ่มสิน
62053024339 นางสาวอังคณา สิทธ์ิมาก
62053024340 นางสาวศันสนีย� ย่ิงเสมอ
62053024341 นางสาวปาลิตา กาญจนะ
62053024342 นายธนภัทร พานทองดี
62053024343 นางสาววรดา ช�างเกวียน
62053024344 นายวัชรพล ประสมศรี
62053024345 นายวัชรพงษ� โพธ์ิรี
62053024346 นายรชฏ ลลิตภัทรกิจ
62053024347 นายธีรยุทธ หามณี
62053024348 นายธนเกียรติ ลําดวน
62053024349 นางสาววราภรณ� พูลสวัสด์ิ
62053024350 นายธนวัฒน� แก�วมุกดา
62053024351 นายธนกฤต งามเลิศ
62053024352 นางสาวสุภาพร ธิทํา
62053024353 นายสยาม ป8ญไชยา
62053024354 นายณัฐวัฒน� จันทร�เทียน
62053024355 นางสาวกมลวรรณ แข็งขัน
62053024356 นางสาวครองขวัญ โยธา
62053024357 นายณัฐกานต� พรหมประสาท
62053024358 นางสาวนภสชนก สูนย�สาทร
62053024359 นางสาวศศินา แปQนห�วย
62053024360 นางสาวอรฤทัย อินทนิล
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62053024361 นางสาวธนพร แขวงโสภา
62053024362 นางสาวสุวรรณี ศรีจันทร�ฉาย
62053024363 นายพงษ�รวี ศรีเพ็ชรวรรณดี
62053024364 นางสาวชญานุช มีทางดี
62053024365 นางสาวจีรดา พันเปรม
62053024366 นางสาวสาวิตรี นุชเนื่อง
62053024367 นายเอื้ออังกูร แสงคาร�
62053024368 นายอภิรักษ� ละม่ังทอง
62053024369 นางสาวฉวีวรรณ สาดา
62053024370 นางสาวกนกกาญจน� อินทร�เฉลิม
62053024371 นายนราภัทร� กลิ่นหอม
62053024372 นายพีรพัฒน� ศรัทธา
62053024373 นายธีรวุฒิ สื่อกลาง
62053024374 นายวิจิตร ชิงชัย
62053024375 นายพชระ สุขวิชัย
62053024376 นายคณิติน วิภาคสงเคราะห�
62053024377 นางสาววณิตา บํารุงตัว
62053024378 นางสาวรุ�งฟQา กวยทอง
62053024379 นายอนุชา ศิริอาชากุล
62053024380 นางสาวสิริลักษณ� โปยขุนทด
62053024381 นางสาวเขมิอร บุญเรือง
62053024382 นางสาวนุชนาฎ ศรีศักดา
62053024383 นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
62053024384 นายสมพงษ� มอญเก�า
62053024385 นายอมร ศิลปชัย
62053024386 นางสาวมะลิวรรณ ดีพร�อม
62053024387 นางสาวปณาลี เรืองวิริยานนท�
62053024388 นางสาววันวิสา ยามวัน
62053024389 นางสาวนงนภัส ชูทรัพย�
62053024390 นางสาวศศิมาพร ขาวทองบริสุทธ์ิ
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62053024391 นางสาวณกมล อินทอง
62053024392 นางสาวทิพย�ศรินทร� เจียมชัยภูมิ
62053024393 นายอัครพล รัตนวาร
62053024394 นางสาวป8ทมา แข็งแรง
62053024395 นางสาววิลาวัณย� บุญศรี
62053024396 นายฉัตรชัย แก�วตุ�ย
62053024397 นายธนาธิป นรสิงห�
62053024398 นางสาวณัฐนันท� เธียรธนะรัตน�
62053024399 นายมัฆวาน กําลังทรัพย�
62053024400 นางสาวอมรรัตน� สายแสงจันทร�
62053024401 นายเสฏฐวุฒิ หนองเต�าดํา
62053024402 นางสาวชนัญชิดา บุญมี
62053024403 นายนาวิน ปLZนล�ม
62053024404 นายพงษ�พัฒน� มาตขาว
62053024405 นางสาวสุทธิดา โพธิลุ
62053024406 นายณัฐพล ปรีพูล
62053024407 นางสาวเก้ือกูล กึกก�อง
62053024408 นายภูริทัต ผาระนัด
62053024409 นางสาวธัญสุดา ไชยมงคล
62053024410 นางสาวณัฐธิดา เผ�าเจริญ
62053024411 นายจิณณวัตร ชูอิ่ม
62053024412 นางสาวนัฐกานต� ศุภกําเนิด
62053024413 นางสาวกัลย�ธีรา แก�วกําเนิด
62053024414 นายเกรียงไกร ใบปกทอง
62053024415 นางสาวมณัชยา พ�วงเพ็ชร
62053024416 นางสาวอภิญญา วงศ�ศาธัมมา
62053024417 นางสาวรฐา อุทวงศ�
62053024418 นางสาวปLยะวรรณ เกิดกัน
62053024419 นางสาวกัลยา สาโท
62053024420 นางสาววีรลักษณ� เตาะเจริญย่ิง
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62053024421 นางสาวสุพิชญ�ชญา สิทธินามสุวรรณ
62053024422 นางสาวฐิติมา ปLยะภาคุณวัฒน�
62053024423 นางสาวพรณิพาดา ดวงเหมือง
62053024424 นางสาววนิดา กล่ําฟอง
62053024425 นางสาวปLยวดี เหลืองชูศักด์ิ
62053024426 นายธนพัฒน� เคียงประคอง
62053024427 นางสาวมณีรัตน� ชัยจันทร�
62053024428 นางสาวนิศารัตน� จันหนู
62053024429 นางสาวดาราวรรณ ศรีเรือง
62053024430 นางสาวอนงค�นาฏ ศิริจันทร�
62053024431 นางสาวกฤษธิมา อินรงค�
62053024432 นางสาวกรรณิกา นุ�นอ�อน
62053024433 นางสาวกัญจนา ศรีภัททิยกุล
62053024434 นางสาวพานทิพย� บ�อคําเกิด
62053024435 นายกฤษดา ละไบหมาดเด็น
62053024436 นางสาวอรอนงค� วงศ�จันทร�
62053024437 นางสาวจริยา ทองบัณฑิต
62053024438 นายศตชัย พิสิฐวิทิตพงศ�
62053024439 นายธนกฤต เหล�าพานิช
62053024440 นางสาววิภารัตน� คําชมภู
62053024441 นางสาวอัญรัตน� รัตนประทีป
62053024442 นางสาวจีรภา หม่ันทํา
62053024443 นางสาวอรณิชา แซ�ย�าง
62053024444 นายชัชวาลย� สีสําลี
62053024445 นางสาวพรกมล ชูกลิ่น
62053024446 นายพนาไพร อากาศเย็น
62053024447 นางสาวสุธาสินี เมืองมงคล
62053024448 นายปกรณ� อาจหาญ
62053024449 นายภาณุวัฒน� บํารุงชาติอุดม
62053024450 นางสาวอรไพลิน ใจประเสริฐ
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62053024451 นางภัทริยา เบญจมาตย�
62053024452 นางสาวอนุสรา นาทะพันธุ�
62053024453 นางสาวพัชรินทร� มาสงามเมือง
62053024454 นายชัชวาลย� ดอกนางแย�ม
62053024455 นางสาวอภิญญา ศรีสุทธะ
62053024456 นางสาวณัฏฐพัชร� เยาวพักตร�
62053024457 นางสาวอารีวรรณ ฐิติภาคโยปกฤต
62053024458 นางสาวณิชากร แก�นบุญ
62053024459 นายชานนท� กาวิน
62053024460 นางสาวกรวรรณ ก�อใจ
62053024461 ส.อ.อลงกรณ� เกิดเพ็ชร
62053024462 นางสาวกัญภิรมย� เอียดซัง
62053024463 นางสาวศุภากร กฤษณะสังข�
62053024464 นายกรวินท� ศรีโคตร
62053024465 นายจตุพร งามขํา
62053024466 นางสาวกัลย�สุดา เขตรักษา
62053024467 นางสาวปาณิสรา สุขสําราญ
62053024468 นางสาวกนกวรรณ ระว�า
62053024469 นายวรทัด พรสุขสมบูรณ�
62053024470 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐพร ศรีสมาน
62053024471 นางสาวพรนิภา บัวศรีจันทร�
62053024472 นายพุฒิพัฒน� เนื่องจํานงค�
62053024473 นางสาวณัฐรดา หม่ืนบํารุง
62053024474 นางสาววิไลพรรณ ใจเที่ยง
62053024475 นางสาวศรินณา สว�างศรี
62053024476 นางสาวสุรีรัตน� สงวนหงษ�
62053024477 นางสาวพรพิมล บุตรศรีวงษ�
62053024478 นางสาวชไมพร สัมพันธ�
62053024479 นางฐิติวรดา ป8กษานนท�
62053024480 นางสาวจิรนุช ทิพยางกูร
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62053024481 นายป8ณณวิชญ� สิงห�เสน�ห�
62053024482 นายจักรกฤษ สุริยนต�
62053024483 นางสาวชญาติณณ� ย่ิงยง
62053024484 นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะ
62053024485 นางสาวจุรีรัตน� ปรุดรัมย�
62053024486 นางสาวพัชรีภรณ� รสเกษร
62053024487 นางสาวจริยา เสาว�ยงค�
62053024488 นายธิติฏฐ� หัวหว�า
62053024489 นางสาวศิริกัลยา กระสังข�
62053024490 นางสาวสุทัตตา วงษ�ไพศาล
62053024491 นายสนธยา คมกล�า
62053024492 นายวิสวุธ คงแก�ว
62053024493 นายสิรวิชญ� อนุวิชิต
62053024494 นางสาวณัฐพร พิทักษ�สงคราม
62053024495 นางสาวจินต�สินี จินดาน�อม
62053024496 นางสาวอิงสราญ ศรีม�วง
62053024497 นางสาวนิรมล โพธิบัลลังก�
62053024498 นางสาวพรศิริ ศึกชาติ
62053024499 นางสาวอัญชลี กาวิน
62053024500 นางจุฑามาส สารารัตน�
62053024501 นางสาวสุนิสา ธัญญพืช
62053024502 นางสาวชลธิชา เครือสอน
62053024503 นางสาวนรินทรวดี ม่ันคง
62053024504 นางสาวนาถลดา โพธิวัง
62053024505 นางสาวอลิษา หอมไกล
62053024506 ว�าที่ร�อยตรีฉลองชัย ชนะศิริศักด์ิ
62053024507 นางปทิดา ไตรวิทยากร
62053024508 นางสาวสุนันทพร กุลไพศาล
62053024509 นายมงคล มาตขาว
62053024510 นางสาวเรณุกา พาไชย
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62053024511 นางสาวกนกวรรณ วิหก
62053024512 นายวิโรจน� เสริมไพรวัลย�
62053024513 นางสาวมนพร แก�วพรายตา
62053024514 นางสาวสถิตพร สุวรรณศรี
62053024515 นายอัจฉริยะ วรฉัตร
62053024516 นางสาวกรกนก พุมมา
62053024517 นางสาวป8ฐมาพร มังคะรัตน�
62053024518 นางสาวกรวีร� รูปโฉม
62053024519 นางสาวโสภิตา ก�อนกําเนิด
62053024520 นายสมบูรณ� วงษ�ษา
62053024521 นางสาวกัญญาภัค พรมสาร
62053024522 นางสาวกฤติยาภรณ� หอมเกษร
62053024523 นางสาวดวงธิดา ปLลวาสน�
62053024524 นายกฤษณ�ศักด์ิดา เรืองแก�ว
62053024525 นางสาววันอาสา ด�วงกลึง
62053024526 นายกล�าณรงค� แก�ววิลา
62053024527 นางสาวพนิดา พุกอูด
62053024528 นางสาวณัฐพร สิงห�วงษ�
62053024529 นางสาวทิพรดา บุตรอุดม
62053024530 นางสาวรสสุคนธ� ฉิมวิเนตร
62053024531 นายสุธีร� ตันทวีวงศ�
62053024532 นางสาวทัศนีย� กิจจานุลักษณ�
62053024533 นายศุภวัฒน� นุด�วง
62053024534 นางสาวชลธิชา สารพัตร
62053024535 นายกิตติพงษ� เสือเกิด
62053024536 นายธวัชชัย ศาสนะ
62053024537 นายชานนท� จันทร�แจ�มหล�า
62053024538 นางสาวสุชาดา กาสิงห�
62053024539 นายธงชัย โคตรดี
62053024540 นายวสิษฐ�พล ผ�องพักตร�
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62053024541 นายกมล อาบวารี
62053024542 นางสาวอภิญญา แก�วโมรา
62053024543 นางสาวศศิธร กุลวัฒน�
62053024544 นางสาววิมลสิริ ห�วยหล�าย
62053024545 นางสาวพัชรภรณ� เพ็ชรนิล
62053024546 นายอนุพงษ� พิงตGะ
62053024547 นายพีระพันธ� รักชาติ
62053024548 นางสาวนุชนาถ ทองลีผล
62053024549 นายพิสิษฐ� ชัยวีรกุล
62053024550 นางสาวปณิดา แซ�ลิ่ม
62053024551 นางสาวศศิวิมล ทวีศรี
62053024552 นางสาววิชชุตา ต้ังจิตมานะกุล
62053024553 นางสาวอินชุอร เวียงสมุทร�
62053024554 นายอิศราพงค� ขาวพวง
62053024555 นางสาวมินตรา รอดจันทร�
62053024556 นางสาววดีรักษ� ราชดี
62053024557 นางสาวอริสรา สุวรรณพันธ�
62053024558 นางสาวโชติกา โยธารักษ�
62053024559 นายธนันท�รัฐ ชูเถ่ือน
62053024560 นางสาวธวัลรัตน� ศรีจํานงค�
62053024561 นางสาวณัฏฐวรินทร� วรินทร�เวช
62053024562 นางสาวอรุโณทัย หล�าธรรม
62053024563 นายนิรันดร พรเจริญ
62053024564 นางสาวสโรชา เมธีกุล
62053024565 นางสาวปุณยาพร จันแดง
62053024566 นายภัทรพล ภูตะวัน
62053024567 นายจิรายุส เอื้อเฟYVอ
62053024568 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมชาติ
62053024569 นางสาวนุศรา หาสุข
62053024570 นายสมพร บัวพันธ�
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62053024571 นายระวี อําภาสุวรรณ�
62053024572 นายวนรัช พันธุ�พิพัฒน�
62053024573 นางสาวสาวิตรี แนบถนอม
62053024574 นางสาวธนากร จุ�ยดอนกลอย
62053024575 นางสาวธีราภรณ� ต้ังวิริยะวรกุล
62053024576 นางสาวนัฐวรรณ มากกําไร
62053024577 นายณัฐวัฒน� ไชยศรี
62053024578 พ.จ.ต.ธีรพงษ� สะกีพันธ�
62053024579 นายธวัชชัย วงศ�ฮาด
62053024580 นางสาวปณาลี สัตยาพิพัฒน�
62053024581 นางสาวอุไรรัตน� กอยขุนทด
62053024582 นางสาวนิตยา เสนเชื้อ
62053024583 นายนักรบ ใจกล�า
62053024584 นางสาวกัลยาณี แตงหอม
62053024585 นางสาวกิตติกา กุลรัตน�
62053024586 นายอรุณชัย อภิชาติวรนันท�
62053024587 นางสาวกันยากร วรนาม
62053024588 นายธนพล กุมภิโร
62053024589 นายคุณากร ส�งเสริม
62053024590 นางสาวรุ�งลาวัณย� ชายป^า
62053024591 นางสาวนัฏติกา เกตุการณ�
62053024592 นางสาวกมลชนก นาคภู�
62053024593 นางสาวมัธญาณี โลมจะบก
62053024594 นางสาวชนาภา เพ่ิมพูล
62053024595 นางสาวเขมิสรา เสาสูง
62053024596 นางสาวชุติกาญจน� ปนิชิจิวาสันต�
62053024597 นางสาวสุพัชชา นาคปาน
62053024598 นางสาวปรียาภรณ� ดวงมณี
62053024599 นางสาวกิตติกาญจน� แน�นอน
62053024600 นายเรวัต งามเสง่ียม
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62053024601 นายคมชาญ แสนใจยา
62053024602 นางสาวเขมสรณ� หอมจันทร�
62053024603 นายรัชวุฒิ ถนอมศิลปT
62053024604 นางสาวฐาปนี คําแก�น
62053024605 นายพีรยสถ� ทองแม�น
62053024606 นางสาวอาโนชา ตันติจิตจารุ
62053024607 นางสาวสุดารัตน� ธรรมรูจิตต�
62053024608 นางสาวพิมพกานต� ทิมแสง
62053024609 นางสาวหฤทัย จรวิรัตน�
62053024610 นางสาวพรทิพย� ชูเชิด
62053024611 นายชาติชาย สุขเทียบ
62053024612 นางสาวพัดชา นวลจันทร�
62053024613 นางสาวราชาวดี บุรีจุ�ย
62053024614 นายพีรวุฒิ แจ�มจรูญ
62053024615 นางสาววรรณศรี ป`าตGะ
62053024616 นางสาวสุภารัตน� รัตนคํา
62053024617 นายณัฏฐพัชร� ชัยสัตย�
62053024618 นางสาวปLยนุช สังฆะเภท
62053024619 นางสาววัชราภรณ� โสมงคล
62053024620 นางสาวกาญจนาพร กาญจนสรรพกิจ
62053024621 นางสาวกัลยาณี หาความสุข
62053024622 นายสุรมงคล จิตจํานงค�
62053024623 นางสาวณัฐธิดา แสงอรุณเฉลิมสุข
62053024624 นางสาวดวงกมล มาลา
62053024625 นางสาวอรทัย จันสร�อย
62053024626 นายจิรวัฒน� ศรีขาว
62053024627 นางสาวมณฑิรา นนทะโคตร
62053024628 นายเศร�ษฐา ศิริเวช
62053024629 นางสาววิยะดา บริบูรณ�
62053024630 นางสาวจุฑาทิพย� รินแก�ว
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62053024631 นางสาวกมลพรรณ ช�างจัด
62053024632 นางสาวจุฑารัตน� วงค�ไชยา
62053024633 นางสาวเบญจมาศ เลิศม�วง
62053024634 นางสาวสมพร โอชารส
62053024635 นางสาวนฤทัย วงศ�พิน
62053024636 นางสาววรินท�นิภา เปลวเพชร
62053024637 นายนพดล ทองเอี่ยม
62053024638 นางสาวเปรมกมล บัวจันทร�
62053024639 นางสาวรังษิยาภรณ� ทองเงิน
62053024640 นางสาวณัฐกานต� แก�วทา
62053024641 นางสาวอารียา ประทุมมาศ
62053024642 นายภากร ศิริศฤงคาร
62053024643 นางสาวอัญสุดา มากคุ�ม
62053024644 นางสาวประภาพร กล่ําโทก
62053024645 นางสาวภัทรภร ลีนะวัต
62053024646 นางสาวกฤษณพร ธรรมปรีชา
62053024647 นางสาวฮาดีบะห� มะอีซอ
62053024648 นางสาวณัฏฐธิดา พัฒนเจริญ
62053024649 นางสาวอัจฉริญา ไชยโย
62053024650 นางสาวศศิเสาวภา สุต�น
62053024651 นางสาวสุชาวดี เกิดวัน
62053024652 นายปาโอโล กูริโอโส ไนอาเร็ตต้ี
62053024653 นางสาวอาภาพร โจ�งบุตร
62053024654 นางสาวโชติกา ชัชมณีกานต�
62053024655 นายอานันท� บุญก�อ
62053024656 นางสาวณัฐกานต� โสภาคะยัง
62053024657 นางสาววิลาภรณ� ไกรทอง
62053024658 นายณัฐสิษฐ� ปLยะประสิทธ์ิ
62053024659 นางสาวนิสา จอมแก�ว
62053024660 นางสาวรัชนีพร จันทะจร
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62053024661 นางสาวศุภากร เทพกอม
62053024662 นางสาวรักชนก ไข�แก�ว
62053024663 นางสาวเฌอเอม ดีเจริญไชยะกุล
62053024664 นางสาวศิรินภา จรัตน�
62053024665 ว�าที่ ร.ต.หญิงอภิชา เขียวสิงห�
62053024666 นางสาวพวงเพชร แซ�แต�
62053024667 นายธัญญวัฒน� ลาภสูงเนิน
62053024668 นางสาวบุญญานุช ศรีสุข
62053024669 นางสาวรุ�งทิพย� วงศ�สูงเนิน
62053024670 นางสาวชุลีธร อินผ�อง
62053024671 นายสุริยะ เต�าสันเทียะ
62053024672 นายชาญวิทย� เชื้อวังคํา
62053024673 นายชาญอนันต� มูลเมฆ
62053024674 นางสาวธันย�ชนก ชัยสิทธ์ิ
62053024675 นางสาวครองขวัญ ประภัษรากุล
62053024676 นายสุเทพ เขินอํานวย
62053024677 นางสาวมณฑารัตน� พรหมทอง
62053024678 นายเมธา พูลสวัสด์ิ
62053024679 นางสาวสัณฐิตา จันทรมณี
62053024680 นายกฤษดา วิศวเวช
62053024681 นางสาวเกศรินทร� วงษ�แก�ว
62053024682 นางสาวเพ็ญนภา ชูเกิด
62053024683 นางสาวดารารัตน� กะฐิน
62053024684 นางสาวสุมิตรา คงสุข
62053024685 นางสาวเมทิกา ทองคํา
62053024686 นางปภัศราวดี พานทอง
62053024687 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิเจริญ
62053024688 นายเกียรติศักด์ิ สันดิตถ�
62053024689 นางสาวสุพิชญา เหล็กเพ็ชร
62053024690 นางสาวสุภัค พลงามเลิศ
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62053024691 นางสาวศลินญา รุ�งรุ�งรัศมี
62053024692 นางสาวจันทรา เสรีไทย
62053024693 นางสาวณัฏฐนันท� เพ็ชรฉกรรจ�
62053024694 นางสาวพนาภรณ� วีระศิลปเลิศ
62053024695 นางสาวสุมินตรา สุภาสอน
62053024696 นางสาวป8ทมพร วีระพันธุ�
62053024697 นายธีระยุทธ ยุทธสะอาด
62053024698 นางสาวนมัสการ เสง่ียมศรี
62053024699 นางสาวธนภร เดชะคุณาสิน
62053024700 นางสาวณภารัตน� พรมพ�าย
62053024701 นางสาวย่ิงกมล พลพุก
62053024702 นางสาวสมสกุล จงกัน
62053024703 นายชัชวาล ช�างไม�
62053024704 นางสาวอรวรรณ บึกสันเทียะ
62053024705 นางสาวประภาวรรณ� ภูพาดศรี
62053024706 นางสาวทรรศินี คําเจริญ
62053024707 นายวุฒิชัย พรมน�อย
62053024708 นางสาวนิชานันท� มุ�งหาผล
62053024709 นางสาวสุกัญญา นวลสว�าง
62053024710 นางสาวสุชานันท� ภูลายเหลือง
62053024711 นายปฏิพัทธ� เรืองสวัสด์ิ
62053024712 นางสาวสุนารี อบเชย
62053024713 นายศักด์ิดา ทองนํา
62053024714 นางสาวจิตราภรณ� ถิตานนท�
62053024715 นายชยพล รัตนพงษ�
62053024716 นายธิปก เหมือนเมือง
62053024717 นางสาวศิริรัตน� บุญรอด
62053024718 นายพีระพล แจ�มศิริพรหม
62053024719 นางสาวอรณี เฉลิม
62053024720 นางสาวอรอนงค� บุญมา
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62053024721 นางสาวฮัศวานี หะยีดาโอะ
62053024722 นางสาวสุพารัชฏ� ป8กษี
62053024723 นางสาวสิริมา โรจน�สุพร
62053024724 นายสุภาษิต นนท�ตา
62053024725 นายกิตติศักด์ิ จันเรือง
62053024726 นางสาวพัชรี มุราศรี
62053024727 นางสาวพัชรนันท� มีแก�ว
62053024728 นางสาวกมลรัตน� อินนิล
62053024729 นางสาวเกศณี ไชยสงคราม
62053024730 นางสาวเยาวลักษณ� งามศัพท�
62053024731 นางสาวปวิมล ศรีใหม�
62053024732 นางสาวเยาวเรศ ยะปะนันท�
62053024733 นางสาววารี อยู�มีสุข
62053024734 นางสาวอมรรัตน� แปQนเงิน
62053024735 นางสาวภัทรวดี โทบุหย�อง
62053024736 นายปฏิภาน มอญแก�ว
62053024737 นายกฤษกรณ� เอี่ยมวิโรจน�ไพศาล
62053024738 นางสาวภัทรภรณ� เนียมเงิน
62053024739 นางสาวอุมาภรณ� นาคสมภพ
62053024740 นายนิรันดร� สาลี
62053024741 นางสาวอนิสรา อินทะนัน
62053024742 นางสาวปรียาพร เบ�าแก�ว
62053024743 นางสาวกนกวรรณ เขียนแป]ะ
62053024744 นางสาวปาลิดา ธรสาธิตกุล
62053024745 นางสาวสุมัตรา คงแตง
62053024746 นางสาวณัชชา ภูตาเพิด
62053024747 นางสาวอภิสรา นางนวล
62053024748 นายธนวัฒน� พิมพานิช
62053024749 นางสาวสกาวเดือน ยาโปธิ
62053024750 นางสาวณภัสนันต� พลราษฎร�
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62053024751 นางสาวนุตประวีณ� สุวรรณรัตน�
62053024752 นางสาวทิชากร ฟ8Zนคุ�ม
62053024753 นางสาวชัชฎา อารีรักษ�
62053024754 นางสาวณัฐณิชา วงศ�ทวีทอง
62053024755 นายณัฐพงษ� จับจ�าย
62053024756 นางสาวนิภาพร จันทร�ตรี
62053024757 นายพีระพล สุขเสน
62053024758 นางสาวสุมิตตา ตุ�มเอี่ยม
62053024759 นายชัยวัฒน� หวานเสนาะ
62053024760 นางสาวนพพวรรณ อยู�ยงสินธุ�
62053024761 นางสาวสุภาวดี เพ็งชัย
62053024762 นางสาวจันทร�สิริ เงินจันทร�
62053024763 นางสาวป8ทมาวดี ทรงไทย
62053024764 นายพศวีร� สุวรรณลมัย
62053024765 นางสาวสุภาวดี พลายมาศ
62053024766 นางสาวภูริณี เพชรไพร
62053024767 นางสาวกนกวรรณ อุดม
62053024768 นายขวัญ แซ�อึ้ง
62053024769 นางสาววรางคณา ศรีเชียงสา
62053024770 นายพงศกร สิงห�แก�ว
62053024771 นายนิพนธ� ริมรักษา
62053024772 นางสาวธีรดา มีทองขาว
62053024773 นางสาวสุมาลี บุศย�น้ําเพ็ชร
62053024774 นายธนเดช ใหม�วงค�
62053024775 นางสาวอัญมณี โพธ์ิโต
62053024776 นางสาวบุษราภรณ� ไสยมาตร
62053024777 นางสาววนิชชา ไชยัญโต
62053024778 นายภัทรพล พชรวงศ�สกุล
62053024779 นางสาวจิรัฐติกาล เก�าเอี้ยน
62053024780 นางสาวนารีรัตน� โคตรเพชร
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62053024781 นางสาวพชรภรณ� มงคลยุทธ�
62053024782 นางสาวนริศรา พิกุลแก�ว
62053024783 นายอภิรักษ� วงศ�อุดม
62053024784 นางสาวอุทุมพร จิตรซ่ือ
62053024785 นางสาวสุทธิดา ทองสุข
62053024786 นายทนงชัย ทองทรัพย�
62053024787 นายนวนคร เกิดศิริ
62053024788 นางสาวสุชิตา อุดานนท�
62053024789 นายธนพนธ� คณะศาสน�
62053024790 นายธีรวัฒน� ศรีสุดใจ
62053024791 นายปภาวิชญ� มิตรเปรียญ
62053024792 นางสาวอรุณวรรณ ศรีเพชร
62053024793 นางสาวทิวา เพ่ิมพูล
62053024794 นางสาวอังคณา มาลา
62053024795 นางสาวศุภวรรณ จันทะประทัด
62053024796 นางสาวกมลชนก แสงดาว
62053024797 นางสาวพิชญา ประเวชไพร
62053024798 นางสาวธาราทิพย� จันสุกสี
62053024799 นางสาวกมลวรรณ แสงสด
62053024800 นางสาวนิศานาถ ปLZนยะกูล
62053024801 นางสาวกมลวรรณ ขจรกลิ่น
62053024802 นางสาวภัทรนันท� วังวงค�
62053024803 นางสาวอรดี แก�วม่ัน
62053024804 นางสาวศิริวรรณ โศจิพิสุทธ์ิ
62053024805 นางสาวปภาดา ชํานิกุล
62053024806 นางสาวเจ�าไหม ชัยเพ็ชร
62053024807 นายวงศกร มากสังข�
62053024808 นางสาวจารุวรรณ อ�อมสูงเนิน
62053024809 นางสาวอลิษา ล�อมวงศ�
62053024810 นางสาวนริศรา เพียรรักษ�
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62053024811 นางสาวทิวาพร สุขเทพ
62053024812 นายอัมรินทร� บุเวศวงค�
62053024813 นางสาวแพร พ�อสิงห�
62053024814 นางสาวสุพิชชา ชวลิตนิติธรรม
62053024815 นางสาวกษมา ชะนะศรี
62053024816 นายณภัทร ดอกบัว
62053024817 นางสาวนัทธานิษย� อัฏฏะวัชระ
62053024818 นางสาววิภาดา อุตราศรี
62053024819 นางสาววรรณา อิดอ�อน
62053024820 นายนฤชา อารีรักษ�
62053024821 นางสาวปLยนุช สุขสนิท
62053024822 นางสาวอรนิชา สิงห�ทอง
62053024823 นางสาวพัชรี ศรีดี
62053024824 นายรัฐภูมิ กาญจนภูมิ
62053024825 นางสาวกิตติยา กองสุข
62053024826 นางสาวปLยะนันท� รวมสุข
62053024827 นางสาวเรวดี โสภา
62053024828 นางสาวปLยวรรณ มณีกุล
62053024829 นายอนันตชัย สิงห�สาธร
62053024830 นางสาวสุวรรณา จันทร�ศรี
62053024831 นางสาวอัจฉราพร เนาวบุตร
62053024832 นางสาววรัญญา สุขสงวน
62053024833 นางสาวผกาวดี สายชมภู
62053024834 นางสาววธูสิริ ขยันคิด
62053024835 นางสาวนภิศา แก�วอุไร
62053024836 นางสาวปาริฉัตร แก�วชนะ
62053024837 ว�าที่ร�อยตร�bอดิศร ตระกูลเกียรติชัย
62053024838 นางสาวณัฐวรรณ ศรีจันทร�เฟYVอ
62053024839 นางสาวอินทุอร เกินวงค�
62053024840 นางสาวปรินลญา แน�นอุดร
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62053024841 นางสาวภัทรพร ลัมวุฒิ
62053024842 นายชาตรี สินธุพรม
62053024843 นางสาววชิราภรณ� ศรีใจวงค�
62053024844 นางสาววิกานดา แท�นหิน
62053024845 นางสาวมินท�ตรา ศรีวิเชียร
62053024846 นางสาวอรญา วารินทร�
62053024847 นางสาวนุดี จันทร�อุ�น
62053024848 นายอนันตชัย สอาดเอี่ยม
62053024849 นางสาวสุวรรณภา ทวีวัฒน�
62053024850 นางเกศรา บุญนํา
62053024851 นางสาวเจนจิรา แพฟYน
62053024852 นายวิศรัณน� พันธ�งอก
62053024853 นางสาวอริศรา ศิลาอาสน�
62053024854 นางสาวอริสา เหล�าสุนทร
62053024855 นางสาวทัศนีย� วิจิต
62053024856 นางสาวอรพรรณ ศาลาแดง
62053024857 นายพีรพันธ� ดวงใส
62053024858 นายประสาน บุญศักด์ิ
62053024859 นางสาวอัญชลี เจริญลาภ
62053024860 นางสาววิมล แสงแก�ว
62053024861 นางสาวนันทนา พวงจันทร�
62053024862 นางสาวอังสุมา สุ�มต๊ิบ
62053024863 นางสาวชลธิดา ดวงคํา
62053024864 นายพงศภัค ตรีพิษจักร
62053024865 นางสาวฐิตาภรณ� เบ็ญขันธ�
62053024866 นายธุวานนท� พิริยะการสกุล
62053024867 นางสาวสุนิษา จันทร�ขํา
62053024868 นางสาวสุดารัตน� เชิดกลิ่น
62053024869 นายสิทธิพร จึงรุ�งฤทธ์ิ
62053024870 นางสาวกมลวัทน� เรืองทับ
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62053024871 นางสาวสุรีมาศ ต้ังสัมพันธ�
62053024872 นางสาวสุรีรัตน� บัวลิวัน
62053024873 นางสาวกุลยา มานะโส
62053024874 นางสาวถวนันท� ถ่ินจําลอง
62053024875 นางสาวพชรกร เนียมพงษ�
62053024876 นางสาวจิตตราภรณ� เข่ือนรอบ
62053024877 นางสาวนฤมล โพธ์ิสิริรักษ�
62053024878 นางสาวพัชราภา เตจาคํา
62053024879 นายอภิฌาน มลฑป
62053024880 นายมหัฆรินฑ� ศิริโภคพัฒน�
62053024881 นางสาวนันทนา เหลืองชบารัตน�
62053024882 นายไกรวุฒิ สมปุก
62053024883 นางสาวศิราพร อํานวยผล
62053024884 นางสาวแคทรียา ไชยมาทิกูล
62053024885 นางสาวคณิตา จัตตุลาภา
62053024886 นางสาววรรณา ก�านอินทร�
62053024887 นางสาวแคทรีญา อินกรัด
62053024888 นางสาวศุพนิต ม่ังค่ัง
62053024889 นางสาวป8ญชลิตา พงษ�ศิริพันธ�
62053024890 นางสาวศิริโสภา เดชรักษา
62053024891 นางสาวนุรักษ� แซ�เตียว
62053024892 นางสาววัลนิภา สังข�แก�ว
62053024893 นางสาวชนากานต� อิงประภานนท�
62053024894 นางสาวกมลชนก เปXยถนอม
62053024895 นายอาชวินทร� บุญโห�
62053024896 นายจเร นุ�มนาค
62053024897 นายภากร ผาลัง
62053024898 นายชวิศ ศักด์ิเสมอพรหม
62053024899 นางสาวสกาวพร แซ�ตัน
62053024900 นางสาวอมรรัตน� โมะโละ
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62053024901 นางสาววนิษรา กันทะชมภู
62053024902 นางสาวกชกร ละครศรี
62053024903 นางสาววรรณี ศรีรักษา
62053024904 นางสาวนภาวรรณ ประดิษฐ�พงษ�
62053024905 นายอิทธิพัทธ� กะกุลพิมพ�
62053024906 นางยาใจ อิ่มผ�อง
62053024907 นางสาวณัฐพร วรรณทวีสุข
62053024908 นางสาวชุลีพร ทรงชน
62053024909 นายณัฐนันท� วิริยะ
62053024910 นายภาณุพงศ� น�วมทิม
62053024911 นางสาวกาญจนา ทาแว�น
62053024912 นางสาวศิริลักษณ� คําบุญเรือง
62053024913 นางสาวพักตร�พิไล ผลาวงค�
62053024914 นายธนพัฒน� ใจปLง
62053024915 นายคณภรณ� แสงชัยมงคลลาภ
62053024916 นางสาวมณีรัตน� ชูเนียม
62053024917 นางสาววราภรณ� ยอดอาจ
62053024918 นายต�อพงศ� มัธยมานันท�
62053024919 นางสาวเขมกานต� ชูทรัพย�
62053024920 นางสาวเปรมจิตร สาริบุตร
62053024921 นางทักษิณา บูชาดี
62053024922 นางสาวกัลยา แฝงจันดา
62053024923 นายธีระพล สีทา
62053024924 นายณัฐพงศ� โมรา
62053024925 นายปLยวัฒน� กุลชาติ
62053024926 ว�าที่ ร.ต.หญิงจงกล โชติประภา
62053024927 นางสาววนิดา ชัยลังการ�
62053024928 นางสาวกาญจนา พลเย่ียม
62053024929 นางสาวเบญญาภา วัชรกาญจน�ธนา
62053024930 นายอภิสิทธ์ิ เพียงแก�ว
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62053024931 นางสาวภรภัทร จันทร�เป�ง
62053024932 นายวสันต� เทียมหยิน
62053024933 นางสาวผจงจิตต� ปรีดิขนิษฐ
62053024934 นางสาวฐิติวรรณ มีกุศล
62053024935 นางสาวปวีณา ชัยณรงค�
62053024936 นายสุเมธ ผิวอ�อน
62053024937 นางสาวพลอยไพลิน สอนวงษ�
62053024938 นางสาวสุวนันท� ปQองป8ดชา
62053024939 นางสาวขนิษฐา สุขสัจจี
62053024940 นายยุทธกิจ ย่ีต้ัง
62053024941 นางสาวเมธาวี จิตต�เอื้อ
62053024942 นายฐิติกร วังรัตน�
62053024943 นางสาวศิรินันท� หวังคุ�มกลาง
62053024944 นางสาวกัณติมา แสวงสุข
62053024945 นายกฤติพงศ� ลาภจิตร
62053024946 นายพรพิพัฒน� มีแก�ว
62053024947 นางสาวเบญจวรรณ ภูผาสุข
62053024948 นางสาวทัศนภรณ� มารศรี
62053024949 นางสาวชฎาพร นพรัตน�
62053024950 นางสาวภัทราภรณ� วิเศษรินทอง
62053024951 นางสาวสุรีมาศ ปาละ
62053024952 นางสาวอรวรรณ ปานสวย
62053024953 นายวินเลิศ สงสุวรรณ
62053024954 นางสาวพิมพ�ไฉล คมขํา
62053024955 นายพลากร พลแมน
62053024956 นางสาวสุนิสา กุมภะ
62053024957 นายวศิน นามวงศ�
62053024958 นางสาวสมหญิง อยู�รอด
62053024959 นางสาวรักชนก ขันเงิน
62053024960 นางสาวจันจิรา จําปา
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62053024961 นางสาวเรือนทิพย� อังคะนาวิน
62053024962 นายภูติพงศ� วงศ�สายตา
62053024963 นายอติชาติ เบ็ญหมูด
62053024964 นางสาวสุดปรารถนา มัศยาวิกรม
62053024965 นางสาวรัชนี วงศ�เวียน
62053024966 นายณครินทร� ศิริธรรมศักดา
62053024967 นางสาวอภิษฎา กาญจนกุล
62053024968 นางสาวศศิกานต� ศรีทอง
62053024969 นางอลิษา สุวรรณมาโจ
62053024970 นางสาวยุวดี ศรบุญทอง
62053024971 นางสาวณัฐยา สุนัติ
62053024972 นายจตุพร ขําพุก
62053024973 นางสาวพรรลิณี กองพรม
62053024974 นายฉัตรดนัย อิทธิธนากร
62053024975 นางสาวณชกมล โพธ์ิไพจิตร
62053024976 นางสาวดวงฤทัย เสถียรรัตน�
62053024977 นางสาวมาริสา อรบุตร
62053024978 นายพรพรหมเทพ จิตต�สม
62053024979 นายศักด์ิศิริ ลิ่มศิลา
62053024980 นายภานุพงศ� กันทะจันทร�
62053024981 นางสาวภัสวรรณ กองสุขผล
62053024982 นางสาวอธิชา วงค�ษา
62053024983 นางสาวมญยุธา สละสิน
62053024984 นางสาวอรจิรา ป8กกาโร
62053024985 นางสาวกันต�ฑินันต� ธีรวัฒน�
62053024986 นางสาวทิพาพร จินกสิกิจ
62053024987 นางสาวนิศารัตน� ผงสีอัก
62053024988 นางสาวเอมปวีร� ประกิจจานุรักษ�
62053024989 นางสาววรวรรณ วันดี
62053024990 นางสาวศิริลักษณ� วรรณสุข
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62053024991 นางสาวนิภาภัทร แก�วต้ัง
62053024992 นายสินศักด์ิ แก�วจันทร�
62053024993 นายภิเษก บุญเรือง
62053024994 นางสาวกฤติยา กลิ่นเจริญ
62053024995 นางสาวพิชนก วราห�สิน
62053024996 นายนิมิตร ยุเจริญ
62053024997 นางสาวเพ็ญจันทร� ไต�เป�นสุข
62053024998 นางสาวอภิญญา วงศ�นาจ
62053024999 นางสาวบุญรัตน� รัตนทรัพย�สิน
62053025000 นางสาวปรียาพร สีหะวัฒนกุล
62053025001 นางสาวธมนวรรณ สิงห�สาคร
62053025002 นายธนพร อรุณชัยโรจน�
62053025003 นางสาวเมธปLยา มูลแก�ว
62053025004 นางสาวณัฐกานต� เซ็นกลาง
62053025005 นางสาวอาภากรณ� มะสิงห�
62053025006 นางสาวจริยพร สนิทขํา
62053025007 นางสาวศรีวิไล คีรีพาเจริญกุล
62053025008 นางสาวสุนิสา ไพศาลเจริญไมตรี
62053025009 นายศรัณย�รัฐ เหลืองประทีปกุล
62053025010 นางสาวธมนวรรณ จันทา
62053025011 นางสาวกานดา รังสีบริรักษ�
62053025012 นายธนกฤต ใยทองคํา
62053025013 นางสาวสุธารัตน� คุ�มแก�ว
62053025014 นางสาวอุทุมพร ย่ิงกว�าชาติ
62053025015 นายยุทธพิพัฒน� มีชัย
62053025016 ว�าที่ ร.ต.หญิงเกศินี สระหมัด
62053025017 นางสาวพัชณี ศรีจันทวงษ�
62053025018 นางสาวมนต�ฆีรา บุญมา
62053025019 นางสาวศิริวรรณ คูเมือง
62053025020 นางสาวธัญชนก พันพัว
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62053025021 นางสาวเพชรรัตน� เอี่ยมสะอาด
62053025022 นายพรพิพัฒน� เพ่ิมทรัพย�
62053025023 นางสาวกชพร ฉวีวรรณชล
62053025024 นางสาวสุพัตรา จันทร�แย�ม
62053025025 นายจิรัฏฐ� วิสุทธิวงส�
62053025026 นางสาวเพ็ญพรรณ เฉยฉิว
62053025027 นางสาววันทนีย� โอชะกลิ่น
62053025028 นายพิชญ�กานต� สุดห�าว
62053025029 นางสาวสุวดี ไหลพานิช
62053025030 นางสาวยุพาวดี พุทธพงษ�
62053025031 นางสาวพรรณทิพย� ยุตะวัน
62053025032 นางสาวรมิตา พุ�มเกษ
62053025033 ว�าที่ ร.ต.สิทธิพล เพ็งแสงทอง
62053025034 นางสาวธนพร ศิริปรีชารัตน�
62053025035 นางสาวชุลีพร รัตนเวชัย
62053025036 นางสาวนพวรรณ หนองใหญ�
62053025037 นางสาวโชษิตา วรรณพฤกษ�
62053025038 นางสาวจุฑามาศ อ่ําเกิด
62053025039 นางสาวณัฏฐ�ณิษา อินทร�ประเสริฐ
62053025040 นางสาวสุฑาวิณี เปตามานัง
62053025041 นางสาวฐิศิณีฐ� รุ�งสว�าง
62053025042 นางสาววรรณพร พรหมมา
62053025043 นางสาวสุรัสวดี สุนนท�
62053025044 นางสาวพันไมล� พันธุ�แก�ว
62053025045 นางสาวชาลิสา ดีมาลัย
62053025046 นางสาวชนิษฎา เพชรฤทธ์ิ
62053025047 นางเกวลิน มนต�แก�ว
62053025048 นางสาววรารัตน� โยวะ
62053025049 นางสาวชญานันท� สืบผาสุข
62053025050 นางสาวอภิญญา บุญแสวง
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62053025051 นางสาวสิริพร แก�วทา
62053025052 นางสาวสุวิมล คําแสง
62053025053 นางสาววรวลัญช� นุชรักษา
62053025054 นางสาวรวีวรรณ แม�นศรีพัฒนกุล
62053025055 นางสาวเสาวณี ศรีทน
62053025056 นายสุบรร ทองโยธา
62053025057 นางสาวสุธาวรรณ สงวนพงษ�
62053025058 นางสาวอรจิรา กิจพลากร
62053025059 นายกมนทัต วันทานุ
62053025060 นายเจษฎา หลงหา
62053025061 นายอติณัฐ คงงาม
62053025062 นางสาวรวิวรรณ นิลวรรณ
62053025063 นางสาวสุจิรา ประมูลสุข
62053025064 นายสิทธินนท� กองชนิน
62053025065 นางสาวกนกอร หงษ�ศรีทอง
62053025066 นางสาววิลาศิณี พลประสิทธ์ิ
62053025067 นางสาวนชกมล ศรีวิราช
62053025068 นายจีระพงษ� พ่ึงประยูร
62053025069 นางสาวระตี แสนสี
62053025070 นายวิสสุต จตุภัทรกุล
62053025071 นางอรวรรณ วัยวุฒิ
62053025072 นางสาวมรกต พลแสน
62053025073 นายนนทวัฒน� กายกลั่น
62053025074 นายณัฐพล สรรพนุเคราะห�
62053025075 นายกรวิชญ� อ�างแก�ว
62053025076 นางสาวนฤมล ศักด์ิสง
62053025077 นายดิศรณ� ไฝ^ฟQา
62053025078 นางสาวจันจิรา สระจูม
62053025079 นางสาวกนกพรรณ เทียนขาว
62053025080 ร�อยตรีวรเพชร ชูเพ็ง
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62053025081 นายญาณภัทร ช�างคุณ
62053025082 นางสาวนันท�นภัส ว�องกสิกิจ
62053025083 นางนิริญา ธนธราธิคุณ
62053025084 นางสาวประภาสิริ พาพล
62053025085 นางสาวภัทราภรณ� สีลารัตน�
62053025086 นางสาวณัฐฐ�ศศิ วีระจิตต�
62053025087 นางสาวทวินันท� สุกใส
62053025088 นางสาวพรนิภา ม�าจีน
62053025089 นางสาวจุฑาลักษณ� แก�วเพชรสงวน
62053025090 นางโสภิตา สมัยอยู�
62053025091 นางสาวกัญญารัตน� โฉมก่ิง
62053025092 นางสาววารุณี ศรีเจริญ
62053025093 นางสาวปLยฉัตร� จัตุรัส
62053025094 นางสาวกรรณิกา จันทวาน
62053025095 นางสาวสุภารัตน� ป8ญญาบุตร
62053025096 นางสาวกนกวรรณ พุฒิอาภากร
62053025097 นางสาวนันทิกานต� วงศาสนธ์ิ
62053025098 นางดวงนภา สิริธโนทัย
62053025099 นางสาวลลิตา แซ�จัง
62053025100 นายวริศ นามบุตร
62053025101 นายฮัมดัม โตGะเตียะ
62053025102 นางสาวจุฑามาศ ฝcกใจ
62053025103 นางสาวกชกร เป�งวารินทร�
62053025104 นายมนัสติณณ� พัฒนากร
62053025105 นายนิคม บุญนํา
62053025106 นายณัฐพงษ� บุราณรมย�
62053025107 นางสาวกิตติมา นวลละออง
62053025108 นางสาวดุจฤดี แสนเขียววงศ�
62053025109 นางสาวรุ�งรัตน� แวววับ
62053025110 นายวิจิตร ท�าวนิล
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62053025111 นายพงศธร มะยะเฉียว
62053025112 นายศักดินนท� จิตม่ัน
62053025113 นางสาวพัดชา พันธุ�สุข
62053025114 นางสาวณัฐพร เดชธรรม
62053025115 นางสาวนันทวะรี นันทขันธ�
62053025116 นายภานุวัฒน� พันธุ�ศรี
62053025117 นางสาวลภัสรดา เมืองใย
62053025118 นายปภัสพงษ� มณีรัตน�
62053025119 นางสาวปวริศา อุตสาหะ
62053025120 นายธนพล หยิบจันทร�
62053025121 นางสาวศิริพร กันยา
62053025122 นางสาวพัสฝน ในจิต
62053025123 นางสาวพัชทรา งามสง�า
62053025124 นายมงคล ทิพคุณ
62053025125 นางสาวสุธิดา สุขสําราญ
62053025126 นายกิตต์ิธเนศ พิริยะธนาสิน
62053025127 นางสาวศศิวิมล ชุ�มชื่น
62053025128 นายวรุต รัศมีกอบกุล
62053025129 นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ
62053025130 นางสาวภคมน คลี่แก�ว
62053025131 นายวัชรนันท� โสภาอุทก
62053025132 นางสาวพิชามญธุ� กิจรักษ�
62053025133 นางสาวกนกวรรณ แสงผาด
62053025134 นางสาวบุณยนุช วรโสม
62053025135 นางสาวณิชานันท� เต็มเปXZยม
62053025136 นางสาวกิตติยา กันทะวงศ�
62053025137 นางสาวศิริยาพร หลวงพงษ�
62053025138 นายธีรวุฒิ ไชยภักดี
62053025139 นางสาวหนึ่งฤทัย ฝcกฝน
62053025140 นายวีรยุทธ ป8นทะวงค�
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62053025141 นางสาวโชติมา ทรงบัณฑิตย�
62053025142 นายจิรายุส ชัยวงค�
62053025143 นายศุภวัฒน� เขียวภักดี
62053025144 นางสาวฐิติภา ญาณป8ญญา
62053025145 นางสาวกนกวรรณ รักดี
62053025146 นางสาวสุมลกาญจน� กองทรง
62053025147 นางสาวกุสุมา แซ�ลี้
62053025148 นางสาววิภาณัฐ พูลทรัพย�
62053025149 นายชินกฤต มงคลญานวรัตน�
62053025150 นายธีรเดช ธนวานนท�
62053025151 นางสาวกรรณิการ� โสมะเกตุ
62053025152 นางสาวสุพรรณิกา เวียงสิมมา
62053025153 นายภาณุวัฒน� คงเหนียง
62053025154 นางสาวอัญชนา กาวิลาวัน
62053025155 นายอาทิตย� ปานทองม่ิง
62053025156 นางสาวอรสา อินอุ�นโชติ
62053025157 นายสัญญา ทาไทย
62053025158 นางสาวสุจิตรา คนดี
62053025159 นางสาวณัฐชยา เผ�าทะไชย
62053025160 นายเกียรติศักด์ิ กําเนิดมะไฟ
62053025161 นายประพันธ� สิงห�คู�
62053025162 นางสาวจารุชา ตาเปXVย
62053025163 นางสาวทิพย�วารี เชือนเชื้อ
62053025164 นายไพบูลย� สรรพกิจไพศาล
62053025165 นางสาวรสมล ป8ดไชยสงค�
62053025166 นายนพกร คงสมจิตต�
62053025167 นางสาวกุลนิภา เจริญจิตต�
62053025168 นางสาวสุพรรษา เมืองลือ
62053025169 นางสาวศุภมาส ทิมมณีฉาย
62053025170 นางสาวฐานะมาศ มีพันธ�
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62053025171 นางสาวทิพวรรณ ศักด์ิศรีจันทร�
62053025172 นางสาวพัฒน�ธิดา ปภุสสโร
62053025173 นางสาวอุมาพร สิงหะชัย
62053025174 นายชนก อานยง
62053025175 นายจักริน รุ�งเรือง
62053025176 นางสาวณัฐกาญจน� อุปฌาย�
62053025177 นางสาวธมลวรรณ บรรจงเกลี้ยง
62053025178 นายปฏิภาณ ชูขวัญ
62053025179 นายภัทรพงศ� ระวังผิด
62053025180 นางสาวพนิดา สมบูรณ�
62053025181 นางสาวสุดารัตน� สุนทร
62053025182 นายนันทวัตร บุญสุวรรณ
62053025183 นางสาวกุลวดี การะเกตุ
62053025184 นางสาวรวิวรรณ หนุนยศ
62053025185 นางสาวอาทิตยา ดีสวัสด์ิ
62053025186 นางสาววรรณิศา รุประมาณ
62053025187 นางสาวสุดารัตน� พุทธรัตน�
62053025188 นางสาวป8ทมา อุตมะ
62053025189 นางสาวศรุดา คูหะมณี
62053025190 นางสาวรุจิรา สมบัติ
62053025191 นางสาวเพ็ญนภา สนสกุล
62053025192 นายเฉลิมวุฒิ ธรรมอักษร
62053025193 นางสาวสุรารักษ� มีผิว
62053025194 นางสาวจันทร�ญา ชาธงชัย
62053025195 นางสาวญาณิกา ปLยะสันติ
62053025196 นายวงศธร จิปLภพ
62053025197 นางสาวสิรินรัตน� งามทรัพย�
62053025198 นางสาวนภพร ปราบป8ญจะ
62053025199 นายนนท�ปวิธ ปราบโรค
62053025200 นางสาวสโรชา ชื่นจิตร�
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62053025201 นางสาวกัญญาณัฐ กองวิเชียร
62053025202 นางสาวรุจาภา พิมบึง
62053025203 นางสาวเกวลิน นันภิวงค�
62053025204 นางสาวธนพร โกยสําราญ
62053025205 นางสาวกมลรัตน� สังข�ทอง
62053025206 นางสาวไลลา การีมี
62053025207 นางสาวศุภนิสา ทองเอียด
62053025208 นายเมฆินทร� ลาภทวี
62053025209 นางอรสิริพิมพ� วงษ�น�อย
62053025210 นางสาวกมลรัตน� ทองฝอย
62053025211 นางสาวเพียรใจ เมืองมุงคุณ
62053025212 นางสาวอรณิชา วิงวร
62053025213 นางสาวณัฐสิตา ปุ]ดป8น
62053025214 นางสาวชิสา มาธิดา
62053025215 นายณัฐพงษ� วงศ�คํายา
62053025216 นางสาวกุลสตรี สวัสดิไชย
62053025217 นางสาวธารขวัญ ตู�บรรเทิง
62053025218 นางสาวณทิตา จันทร�งาม
62053025219 นายธนกฤต วิศวะ
62053025220 นางสาวเมทินี เจริญกุล
62053025221 นายวสันต� ศิลปTประเสริฐ
62053025222 นางสาวสุวพัชร ทองสุข
62053025223 นางสาวสุนิสา ผางพันธ�
62053025224 นางสาวรุ�งตวรรณ ยุคันธร
62053025225 นางสาวสุพิชญา รัตนา
62053025226 นางสาวจันทร�ธิดา แสวงทรัพย�
62053025227 นางสาวชุติศา สุบรรณภาส
62053025228 นางสาวสุวดี ออกแมน
62053025229 นางสาวกนกประภา ระวังพรมราช
62053025230 นายธานี สิงห�วงษ�
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62053025231 นางสาวอธิชนัน พ�วงกระสินธุ�
62053025232 นายวิศรุต ขัดป8ญเจริญ
62053025233 นางสาวประภาพร เส
62053025234 นางสาวเกศราภรณ� กาญจนพัฒน�
62053025235 นางสาววิภาภรณ� ขจรวศิน
62053025236 นางสาวนิศารัตน� กาทอง
62053025237 นายวรวีร� แย�มโสภี
62053025238 นายโชตินันท� รัตนพฤทธ์ิ
62053025239 นางสาวสุภาภรณ� อักษรคง
62053025240 นายนพเกล�า มงคลศิลปT
62053025241 นางสาวฑิฆัมพร คมขํา
62053025242 นางสาวอมรรัตน� อํานวยสาร
62053025243 นางสาวพรรณนิดา เวียงสิมมา
62053025244 นายเฉลิมเกียรติ แก�วนุ�น
62053025245 นางสาวนภัส เมฆอากาศ
62053025246 นางสาวพัชรียา เพชรคํา
62053025247 นายชูสิทธ์ิ สว�างพึก
62053025248 นายพลพร สุวรรณภานุ
62053025249 นายสมควร แห�วเพ็ชร
62053025250 นางสาวศุภรัสม์ิ คําเมือง
62053025251 นางสาวปุณณดา ปLจจGะ
62053025252 นางสาวนุชจรี จุ�ยเจริญ
62053025253 นางสาวเมธาวี เจียตระกูล
62053025254 นางสาวสุทธิลักษณ� สีดา
62053025255 นายประดินันท� ศุภรัตน�
62053025256 นายอัครวุฒิ แก�วสะอาด
62053025257 นางสาวปภาวี ศรีอํามร
62053025258 นางสาวชนัญชิดา สามัคคี
62053025259 นางสาวฑิฆัมพร เหลืองอ�อน
62053025260 นางสาวปรียานุช เพาโพธ์ิ

หน�า 842 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053025261 นางสาวภัทริตา สว�างเนตร
62053025262 นางสาวกชพรรณ เขียวไสว
62053025263 นางสาววาริณี นนท�ตา
62053025264 นายขวัญชัย จิตรอามาตย�
62053025265 นางสาวฐานิตา ลี้กุลวิตรา
62053025266 นายปฏิภาณ มิตรสุข
62053025267 นางสาวธิษณา สินไพบูลย�
62053025268 นางสาวนฤมล อังศิริลาวัลย�
62053025269 นายธงชัย ลออวิไล
62053025270 นางสาววรวรรณ บุญมี
62053025271 นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเลิศฤทธ์ิ
62053025272 นายบริรักษ� ชนะไชย
62053025273 นางสาวอรทัย อ�อนจงไกร
62053025274 นางสาวนัยนา สีทั่วนอก
62053025275 นางสาวปวีณ�ธิดา บางค�า
62053025276 นางสาวกันยารัตน� จินะใจ
62053025277 นายพงศกร รอดทับ
62053025278 นางสาวพิชญา ทุนล�องช�าง
62053025279 นายสุรเชษฐ� อานมณี
62053025280 นางสาวสุนิสา เสริมศรี
62053025281 นางสาวหทัยรัตน� บุญโสภา
62053025282 นางสาวนิภัทธรา อานนทเสถียร
62053025283 นางสาวสุทธิดา บุตรงาม
62053025284 นายสิทธิชัย สมานมิตร
62053025285 นางสาวโชติรส เอี่ยมสุดใจ
62053025286 นายพิรุณ พันธุ�ชยพร
62053025287 นายปวริศร ชมภู�ทอง
62053025288 นางสาวนรีนาถ โพธ์ิพิกุล
62053025289 นายพนาฤกษ� คงทน
62053025290 นางสาววชิรญาณ� ทัดนอก

หน�า 843 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053025291 นางสาวกฤติยากร คูสุวรรณกุล
62053025292 นางสาวจิดาภา สุนันท�วิริยาภรณ�
62053025293 นางสาววรรณภา อุตรชน
62053025294 นางสาวพรพรรณ สงวนกิจ
62053025295 นางสาวพัชรา พันธุ�สง�า
62053025296 นางสาวกานต�ประดับ ประดับการ
62053025297 นายนรรวัฒน� อุยตระกูล
62053025298 นางสาวนิชาภา ชื่นวัตร
62053025299 นางสาวธัญธิตา พรรัตนวนารมย�
62053025300 นางสาวอาภาพร โพธ์ิสุวรรณ
62053025301 นายยุทธนา วงศ�สารสิน
62053025302 นางสาวสุกัญญา กลิ่นทวี
62053025303 นางสาววรวลัญช� ตะยะชา
62053025304 นายปรัชญา สีหะอําไพ
62053025305 นายวรวุธ การุณ
62053025306 นายรุ�งโรจน� ใจดี
62053025307 นางสาวอรชา เต็มสมุทร
62053025308 นางสาวรัตน�ชนก นาทองลาย
62053025309 นางสาวเกตุศราวดี ถีถาวร
62053025310 นางสาวนนทรี ทินผล
62053025311 นางสาวภาณุมาศ วัชรดิษฐกุล
62053025312 นางสาวชาลิสา อยู�สิงห�
62053025313 นางสาวชลธิรา แต�มทอง
62053025314 นางสาวเนรัญชลา ป8ญจศิริ
62053025315 นายเรืองเดช คําใจ
62053025316 นางพัชมน ลลิตเกียรติกุล
62053025317 นางสาววริษา มากะเต
62053025318 นางสาวกิตติยา สีสิม
62053025319 นางสาวสิริกาญจน� เอมโอษฐ�
62053025320 นายจารุโชติ เปXยกบุตร
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62053025321 นางสาวยุรี ยงตาบ
62053025322 นางสาวสุดฤทัย หวังสง�า
62053025323 นางสาวธัญลักษณ� ไก�แก�ว
62053025324 นางสาวกุลสตรี ใจดี
62053025325 นางสาวนิตยา เสียงสังข�
62053025326 นางสาวนฤมล ปนยะ
62053025327 นายธนากร สุขสีทอง
62053025328 นางสาวนัณฐฌา ศรีวรสาร
62053025329 นางสาวสลิตา พงษ�นาค
62053025330 นายยุทธพัฒน� นาโสก
62053025331 นายเอกราช แสนเครือคํา
62053025332 นางสาวประทุมมา พลอยสารี
62053025333 นางสาวปณิฏฐา รวดเร็ว
62053025334 นางสาวนันทนุช รักตัว
62053025335 นายสิทธิโชค อนุรักษ�เหมกุล
62053025336 นางสาวพรธิวา ป8นธง
62053025337 นายปLยะ ชื่นพิศาล
62053025338 นางสาวกฤษกมล พรหมคล�าย
62053025339 นางสาวชนานันท� เจริญมี
62053025340 นายศุภกฤษฏ์ิ ทิพย�เลิศ
62053025341 นางสาวมุกวลี นามเพ่ิมทรัพย�
62053025342 นางสาวพัชราภรณ� วีระวานิช
62053025343 นางสาวฐิตินันท� บุญล�อม
62053025344 นางสาวกฤษติกา จันทร�แรง
62053025345 นายศราวุธ เชื้ออินทร�
62053025346 นางสาวพิมลวรรณ เหลืองอ�อน
62053025347 นายพศวีร� สวัสดิรักษา
62053025348 นางสาวอุไร คูณคํ้า
62053025349 นางสาววลิน ลาภจงประเสริฐ
62053025350 นางสาวศันสนีย� วงษ�วารี
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62053025351 นางสาวปLยะดา รัฐปาโล
62053025352 นายณัฐกิตต์ิ ศุภศิวะศิษฐ�
62053025353 นางสาววิจิตรา จุมพล
62053025354 นายป8ณณธร ต๋ันบี๊
62053025355 นายอภิชา ฉาไธสง
62053025356 นายอารี บุญสวาย
62053025357 นางสาวสุภานาฎ เลิศวิลัย
62053025358 นางสาวภัทราพรรณ จันทนา
62053025359 นางสาวจุฑามาศ ขวัญรอด
62053025360 นางสาวซานวาลา สุกุล
62053025361 นางสาวลาลิตา มาลียัน
62053025362 นางสาวณัฐกาล ดังศรีเทพ
62053025363 ส.ต.ต.เกียรติศักด์ิ เทพเทียน
62053025364 นางสาวกัญญารัตน� เดชศร
62053025365 นางสาวพิมพ�พร ลําเภาพันธ�
62053025366 นางสาวศุภลักษ� สัมนา
62053025367 นางสาวณัฐชยา จันทรไพสิษฐ�
62053025368 นางสาววรรณนิภา พรมชาติ
62053025369 นายสุวิรจักขณ� ขุนจันดี
62053025370 นางสาวแสงระวี สุทธิจุฑามณี
62053025371 นายวัชรวุฒิ ตุ�ยยวง
62053025372 นางสาวลัลศา คําปาตัน
62053025373 นายมนูญ คําโสม
62053025374 นางสาวศศิธร สระทองสอน
62053025375 นายธีริทธกาจ ชุมพล
62053025376 นางสาวชัญญา จิตติรบํารุง
62053025377 นางสาวกรวิกา กันติเลิศ
62053025378 นายรุ�งเรือง รัตนบรรเทิง
62053025379 นายสิรดนัย จิตจํานงค�
62053025380 นางสาวพัชนี เกรียงทอง
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62053025381 นางสาววารุณี ทองประเสริฐ
62053025382 นางสาวอนันทิตา วนิชเวชารุ�งเรือง
62053025383 นางสาวสุภนิช กองแก�วใจ
62053025384 นางสาวเบญจมาศ เพ็งปาน
62053025385 นางสาววิลันดา ฤทธ์ิงาม
62053025386 นางสาวขนิษฐา พิพัฒน�
62053025387 นางสาวชญานุตม� เริงไม
62053025388 นางสาวเสาวรส ค�าผล
62053025389 นางสาวณัฐกานต� พันพัว
62053025390 นายวุฒิชัย ทิวาพัฒน�
62053025391 นางสาวอริยา คําทวี
62053025392 นางสาวกิตติยา โตสงคราม
62053025393 นางสาวศิริญา นาคาวงศ�
62053025394 นางสาวศิริรัตน� ทองเทศ
62053025395 นางสาวปานแก�วตา ศรีคํา
62053025396 นายวัฒนาวุธ ไขแสง
62053025397 นายยศนันท� ห�อช�วย
62053025398 นางสาวพัชรา ธนะวงค�
62053025399 นายรวมพล ช�องศรี
62053025400 นางสาวพิชามญชุ� ฉันไชย
62053025401 นางสาวพิกุล ครองบุญ
62053025402 นางสาวพริมา วาณิชย�เจริญ
62053025403 นางสาวสุพัตรา สายสะอาด
62053025404 นายพงษ�ศักด์ิ สิทธิเสนา
62053025405 นายขัตพันธุ� ชื่นศิริกุล
62053025406 นางสาวกรองแก�ว โอภาส
62053025407 นางสาวพรพิมล ดวงดี
62053025408 นางสาวรุ�งรวี สุจริต
62053025409 นายจตุรงค� พานุรักษ�
62053025410 นางสาวโสภาพรรณ แดงจันทึก
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62053025411 นางพวงผกา ชุมพรัด
62053025412 นายกฤติธี บุญช�วย
62053025413 นางสาวศิริวรรณี วงษ�สกุลไชยะ
62053025414 นางสาวปฐมาภรณ� ทิมจรัส
62053025415 นายธนธร แก�วไทรแย�ม
62053025416 นางสาวสวรรยา ภูมิพันธ�
62053025417 นางสาวลัดดาวัลย� นาคสวัสด์ิ
62053025418 นางสาวปLZนอนงค� แต�กลาง
62053025419 นางสาวสุนิสา ซุ�นเซ�ง
62053025420 นางสาวจันทร�ทิพย� หลักคํา
62053025421 นายธนสาร แก�วแสง
62053025422 นางสาวศศิวรรณ มุสิด
62053025423 นางสาวฝนทิพย� นาโสก
62053025424 นายอนุชาติ เวชสิทธ์ิ
62053025425 นายธีรวัฒน� เหลืองอ�อน
62053025426 นายธราดล ร�วมบุญ
62053025427 นางสาวอารีรัตน� เรืองดี
62053025428 นางสาวณิชกานต� ดวงมณี
62053025429 นางสาวอัญชัญ กันทะเนตร�
62053025430 นายภูริชภัทร เงินดี
62053025431 นางสาวซาจิโกะ โอซาดะ
62053025432 นายวุฒิชัย บุญสม
62053025433 นางสาวทรายทอง แก�วกรเมือง
62053025434 นางสาวทิพรัตน� ทิพย�สวัสด์ิ
62053025435 นางสาวทิพากร โชติช�วง
62053025436 นางสาวอมรศรี สําลีนิล
62053025437 นางสาวศิรินันท� บัวภา
62053025438 นางสาวอินทิรา เงินแก�ว
62053025439 นางสาวพิชญ�สุกาญจ� เส็งแสงทอง
62053025440 นางสาวก่ิงกาญจน� ศรีบุญมี
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62053025441 นางสาวจีรวัจน� ชื่นชอบ
62053025442 นายวัชรพล เจริญธนวิธ
62053025443 นางสาวโชติกา บุญเงิน
62053025444 นางสาวสาวิณี คํางาม
62053025445 นางสาวรวีวรรณ คุ�มหนองฮี
62053025446 นางสาวศิริเพ็ญ พวงศิลปT
62053025447 นายพนมกร เกตุชู
62053025448 นางสาวพรรณทิวา ประสพเงิน
62053025449 นางรตนพร หิรัญพานิช
62053025450 นายยุทธพล ประโมจนีย�
62053025451 นางสาวเสาวลักษณ� นารีบุตร
62053025452 นายทศพล อดทน
62053025453 นางสาวเมธาวี อัจฉริยะประสิทธ์ิ
62053025454 นางสาวสมพร คุณแสง
62053025455 นางสาวกรกนก โตกประโคน
62053025456 นายปวิตร ลําลองรัตน�
62053025457 นางสาวกิตติมา ช�วยชู
62053025458 นายทรงชัย สายันเกณะ
62053025459 นางสาวญานี ลําจอง
62053025460 นายอิสระพงค� วุฒิยา
62053025461 นางสาวอัญชกา เล�าลอดพ�วย
62053025462 นางสาวมยุริญ ตระกูลรุ�งวิเศษ
62053025463 นางสาวนฤมล สีหะวงษ�
62053025464 นางสาวสุดาวรรณ ดีดวงพันธ�
62053025465 นางสาวเจนจิรา ยมจินดา
62053025466 นายกฤษกร กิวหลิม
62053025467 นางสาววัลภา บึงลี
62053025468 นายณัฐภพ บุญพร�อม
62053025469 นายคัมภีร� เหมือนสิงห�
62053025470 นางสาวจุฑามาศ แซ�ลิ้ม
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62053025471 นางสาวจริยา ยังให�ผล
62053025472 นายณัฐรินทร� พุ�มเจริญ
62053025473 นางสาวกัญญาภัค จันทร�ตาแก�ว
62053025474 นางสาวสุธีกานต� ภัคสิทธินันท�
62053025475 นายนราวิชญ� วินิจสร
62053025476 นายธวัชชัย บุญช�วย
62053025477 นางสาววรรณสา เจริญศิริ
62053025478 นายณัฐวุฒิ ดอกไม�
62053025479 นายชูชัย เชี่ยวชาญ
62053025480 นางสาวยุวธิดา ประสิทธ์ิ
62053025481 นายศุภชัย ลิ้นนาคแก�ว
62053025482 นายอนันต� ศรีนวล
62053025483 นางสาวไอรดา กุลเก้ียง
62053025484 นางสาวนัทธมน ชื่นอุรา
62053025485 นางสาวโสรยา แจ�งเนตร
62053025486 นางสาวศศินา ทวีแก�ว
62053025487 นางสาวพิจิตรา บุญทา
62053025488 นางสาวศรีประภา เจียนมะเริง
62053025489 นางสาวสุนิสา สุขเกษม
62053025490 นางสาวมนัสวีย� เลิศเทอดสกุล
62053025491 นางสาวอัจฉราภรณ� พระอินทร�
62053025492 นางสาวพรมนาด ปกเกษ
62053025493 นางสาวสิริพร ดวงบุปผา
62053025494 นายภูมินทร� แสงจู
62053025495 นางสาวกวินทิพย� ผลสุวรรณ
62053025496 นายกตัญWู โพธ์ิคลัง
62053025497 นายวโรดม ธัญญเฉลิม
62053025498 นายกิตติชัย ถาวโร
62053025499 นางสาวศิริวรรณ มโนพันธ�
62053025500 นางสาวธนัญญา เอกวิริยกิจ
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62053025501 นายยศนนท� สุขใจ
62053025502 นางสาวอัญชนา แพงศรี
62053025503 นางสาวสาวิตรี ชํานาญหมอ
62053025504 นางนลินี แปลงไธสง
62053025505 นางสาววรรณวิสา ไชยภักดี
62053025506 นางสาวโยทะกา แช�มชื่น
62053025507 นางสาวพาสิณี เสนะโกวร
62053025508 นายชานน สกุลอินทร�
62053025509 นางสาวณัฐวลัย กองงาม
62053025510 นางปLยะมาศ ลักขษร
62053025511 นายสุปรีด์ิ ญานคุปต�
62053025512 นางสาวยุพาวรรณ� แก�วมณี
62053025513 นางสาวณัฐธยาน� เวหา
62053025514 นางสาวรัตนาภรณ� แสงสว�าง
62053025515 นางสาวธิติมา เย็นใจ
62053025516 นางสาวลักษมณ อบอุ�น
62053025517 นางสาวดวงกมล แช�มช�อย
62053025518 นางสาวพินลดา นิพนธ�
62053025519 นางสาวอนัญญา อสิพงษ�
62053025520 นางสาวภรรณทิพย� วงษา
62053025521 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสายชล ยะวัน
62053025522 นางสาวยอดขวัญ ม�วงมิตร
62053025523 นางสาวปรินทร ตาอ�อน
62053025524 นางสาวมณฑาทิพย� อําไพ
62053025525 นางสาวธนิศรา เกษมสุขเจริญชัย
62053025526 นายสหรัฐ ทองใย
62053025527 นายภัทรนันท� หนูแปQน
62053025528 นางสาวบงกช ภูมิกระจาย
62053025529 นางสาวภรณ�ป8ญจา พิมพ�ษุภศรีญา
62053025530 นายวิวัฒน� แสงมะณี
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62053025531 นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ�
62053025532 นางสาวบุษบา กิริยาดี
62053025533 นางสาวกุลสตรี เกษนาวา
62053025534 นางสาวปานระวี เจือแสง
62053025535 นางภัชราภรณ� เจริญกิจพานิชย�
62053025536 นางสาวมัลลิกา วิชชาตานนท�
62053025537 นางสาวภัสราภรณ� คงสอน
62053025538 นายตรีภัต บุญทม
62053025539 นางสาวชุตินันท� คุ�มครอง
62053025540 นายณัฐดนัย รัตนวิชัยกุล
62053025541 นางสาวจีราพร มาใจ
62053025542 นางสาวหทัยชนก ศิริสมรรถนะ
62053025543 นางสาวณัฐฐินันท� ด�วงชู
62053025544 นางสาวรัชวรรณ ชุตินันทกุล
62053025545 นางสาวนาราภัทร สิงห�โต
62053025546 นางสาวสิริรัตน� โตGะสิงห�
62053025547 นายธนาศักด์ิ พรหมมินทร�
62053025548 นางสาวยุพเรศ บุญมาก
62053025549 นางสาวอุบลรัตน� สารสุข
62053025550 นายศิวะบุตร พ่ึงอารมณ�
62053025551 นางสาวอุษณีย� ฮามคําฮัก
62053025552 นางสาวศรุดา วงศ�สุวรรณ
62053025553 นางสาวอรประภา สันป^าแก�ว
62053025554 นางสาวชนิกานต� เวทยสาร
62053025555 นายพงศ�พันธ� แก�วกลั่น
62053025556 นางสาวณัฐชยา ทาป8น
62053025557 นายวิทยา ผิวผ�อง
62053025558 นางสาวมาริษา รัตนโชติ
62053025559 นางสาวชฎาพร บุญรังษี
62053025560 นายภัทรพล เสือเพชร
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62053025561 นายณรา จันผกา
62053025562 ว�าที่ร�อยตรีหญิงบุณยาพร แสงภาพ
62053025563 นายนิติศาสตร� จักรบวรพันธุ�
62053025564 นางสาวทาริกา จูไหล
62053025565 นางสาวจันทร�นุรักษ� ผลอําไพ
62053025566 นางสาวมาริษา สุคําภา
62053025567 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมวิเศษ
62053025568 นางสาวสุพัตรา มุกดาสนิท
62053025569 นางสาวกนกวรรณ อรัญคีรี
62053025570 นางสาวศิรดา มิโคทะ
62053025571 นางสาวหัศถญา สําราญญาติ
62053025572 นางสาวรัตนา ปะระมาดา
62053025573 นายพอเพียง ภูพันเทิง
62053025574 นางสาวอรวรรณ ทองจันทร�
62053025575 นายเศรษฐศาสตร� โวหารกล�า
62053025576 นางสาวกนกวรรณ ภูนิ้ว
62053025577 นางสาวภัทราพร มุงต�อม
62053025578 นางสาวมลฤดี จันมณี
62053025579 นางสาวชลิญา ภาพลงาม
62053025580 นางสาวรัตนา เงินทิม
62053025581 นางสาวพรรษชล บุญเรือง
62053025582 นายทศพร ชะวัย
62053025583 นายธรรมรัตน� เหลาคม
62053025584 นางสาวจินตนาพร ตาบุญ
62053025585 นางสาวสุพรรณิการ� ยินดี
62053025586 นางสาวจินตานันต� รัตนา
62053025587 นางสาวชลลดา สวนดอกไม�
62053025588 นางสาวณคชา ศรีวงษ�
62053025589 นางสาวภคพร ตGะสา
62053025590 นายยุทธพิชัย จามน�อยพรม
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62053025591 นายปานัจพงษ� ขันทอง
62053025592 นางสาวสายพิณ ย่ังยืน
62053025593 นายเฉลิมพล มัธยม
62053025594 นางสาวจิราพร ดรุณ
62053025595 นายเตชะนัชร� โพธ์ิแสง
62053025596 นางสาวศศินิภา พิมวงษา
62053025597 นางสาวชนิสรา เลิศจตุพร
62053025598 นางสาวมาริษา อ�องเนียม
62053025599 นางสาวนภัสสร สุรกาหล
62053025600 นางสาวกนกวรรณ รัตนมงคล
62053025601 นางสาวนันทิชา สุขกมลพงษ�
62053025602 นางสาวอาทิตยา คงหนุน
62053025603 นางสาวสุนิสา มูลศักด์ิ
62053025604 นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร�เทาะ
62053025605 นางสาวสุนา สุภากันทา
62053025606 นายศุภชัย ศรวัฒนา
62053025607 นายดนัย เกิดไกล
62053025608 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� สําราญจิต
62053025609 สิบเอกสมนึก สิทธิสังข�
62053025610 นางสาวพริมา น�อยประสิทธ์ิ
62053025611 นางสาวดาริกา บุษดี
62053025612 นางสาวมัณฑนา นมัสการ
62053025613 นางสาววนิดา นิลม�าย
62053025614 นางสาวณัฐสุภา พวงศรี
62053025615 นางสาวสุปราณี งามสุข
62053025616 นายเอกวิทย� เหลืองชาลี
62053025617 นางสาวชัชชญา อยู�เหลี่ยง
62053025618 นางสาวพิมพกานต� ดิสาร
62053025619 นายนวพงษ� อยู�ชุ�ม
62053025620 นางสาวโชติกา บุญเกิดมา
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62053025621 นางสาวอรวรรณ วรรณศิลปT
62053025622 นางสาวควินณา สัจจชลพันธ�
62053025623 นางสาวกุศลิน สุขการณ�
62053025624 นางสาวชาลินี สุธากุณ
62053025625 นางสาวปาณิสรา ต๊ันงาม
62053025626 นางสาวสุทธิลักษณ� แก�วพงพาน
62053025627 นายธรรมรัตน� ล�อศิริรัตน�
62053025628 นางสาววนิดา บุญพ�วง
62053025629 นางวิชิดา อรัมสัจจากุล
62053025630 นางสาวธนวรรณ พยุง
62053025631 นางสาวสุภาวรรณ ล�วนรอด
62053025632 นางสาวอรพรรณ อินแตง
62053025633 นางสาวนิรมล วรอินทร�
62053025634 นายชัยวัฒน� นากแก�ว 
62053025635 นางสาวธิดารัตน� สีสุดโท
62053025636 นายณฐภัทร สุวรรณทอง
62053025637 นางสาวญาณิศา ส�องประทีป
62053025638 นายสุทธิพงษ� มีผล
62053025639 นายกิตติ มีเดช
62053025640 นางสาวสุวนันท� บุญแตง
62053025641 นางสาวกนกพร แสนสุด
62053025642 นางสาวเจนจิรา ภาคพจน�
62053025643 นางสาวดวงหทัย หีตเพ็ง
62053025644 นางสาวจิรประภา สงวนสุข
62053025645 นายจักรกฤช แก�วทิ
62053025646 นางสาวเยาวลักษณ� เกินวงค�
62053025647 นางสาวสุณัฐศรี เปลี่ยนศรี
62053025648 นางสาวศิริขวัญ ประเวชไพร
62053025649 นายอานนท� มรกต
62053025650 นายพีรพัฒน� แพรไพจิตรกุล
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62053025651 นายณรงค�ชัย ดาวเด�น
62053025652 นางสาวณัฐธิดา ศักแสงโสภา
62053025653 นางสาวศศิประภา แสนพรม
62053025654 นางสาวสุวนันท� มะแม�น
62053025655 นางสาวรุ�งนภา ผูกมณี
62053025656 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรมาก
62053025657 นายภราดร อธิป8ตยะวงศ�
62053025658 นางสาวอัญธิกา บ�อชล
62053025659 นางสาววิลาสินี ฉายแก�วมณี
62053025660 นางสาววนัชพร เกิดพงษ�
62053025661 นางสาวทิพวรรณ บุญเพ็ชร
62053025662 นายพัฒน�คณุตม� ฤทัยมณีเกษม
62053025663 นางสาวอนันตญา ห�วยระหาญ
62053025664 นางสาวมาริษา เพ่ิมพิพัฒน�
62053025665 นางสาวชิดชมัย จันทศักด์ิ
62053025666 นางสาวนิตยา ธรรมจํานงค�
62053025667 นายธิติวุฒิ ผาสุข
62053025668 นายวรวุฒิ ทองพูน
62053025669 นายพรรษวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62053025670 นายเมืองจันท� เพ่ิมผล
62053025671 นายสมชาย ศรีประเทศ
62053025672 นางสาวเนติมา มาหม่ัน
62053025673 นางสาวสุนิดา ดวงแก�ว
62053025674 นางสาวอนิศรา มะลัยเถาว�
62053025675 ว�าที่ร�อยตรีชัยพิสิทธ์ิ แปQนอินทร�
62053025676 นายพัคคนาถ บุญยอ
62053025677 นายปกรณ�วัฒน� แกล�วกสิกิจ
62053025678 นางสาวพรไพลิน ทับทิม
62053025679 นายระพีพัฒน� จอมมณี
62053025680 นายสุริยา อุชาเดช
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62053025681 นายป.ชุณหวิศว� สว�างคีรี
62053025682 นายอดิศักด์ิ อุไรชื่น
62053025683 นายวรกิจ สิงห�คา
62053025684 นายวิทวัส วิทยารัมภะ
62053025685 นางสาวจิราพร กังกูล
62053025686 นางสาวชไมพร เล็กมา
62053025687 นางสาวกานต�ธิดา เพ็งสกุล
62053025688 นางสาวประภาภรณ� เขียวนอก
62053025689 นางสาวศิริรัตน� กลิ่นศรีสุข
62053025690 นางสาวจุฑาภัทร อินทร�สงค�
62053025691 นางสาวสิริลักษณ� สมบัติวงค�
62053025692 นางสาวชุลีพรรณ แสนพันธ�
62053025693 นางสาววิลิปดา วงษ�สกุล
62053025694 นางสาวจันทรรัตน� จุ�ยแจ�ง
62053025695 นายเทวพล วงศ�สิงห�
62053025696 นายทรงกิตติ โฉมจังหวัด
62053025697 นางสาวบราลีรัตน� โพธ์ิเทพา
62053025698 นางสาวจินดา ชิณวงษ�
62053025699 นางสาวอิษยา ยอดย่ิง
62053025700 นางสาวสุริตา เนื่องจํานงค�
62053025701 นางสาวฐิติพร พูลผล
62053025702 นางสาวนูรนี สระโพธ์ิ
62053025703 นายมนสิทธ์ิ มนทอง
62053025704 นางสาววริยา ประเสริฐศรี
62053025705 นายธีระทัศน� เปรมะชัยวิวัฒน
62053025706 นายสุทธิชัย แก�วประภา
62053025707 นางสาวสุวรรณี กาษร
62053025708 นางจุฬาลักษณ� บุตรเนตร
62053025709 นายสิทธิกร จารุการ
62053025710 นายปLยะนันท� จันทร�กอง
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62053025711 นางสาวโชติรส จิตม่ัน
62053025712 นางสาววรางคณา ทองเต็ม
62053025713 นางสาวมัทรีย� นลินรัตนสกุล
62053025714 นางสาวสุกัญญา รัศมี
62053025715 นางสาวหทัยชนก ตรงดี
62053025716 นางสาวพนารัตน� สุบิน
62053025717 นางสาวสุกัญญา ธนีมาตย�
62053025718 นายณภัทร มีมาก
62053025719 นายถิรวิทย� ข�วงบุญ
62053025720 นางสาวพิมวิภา นกยูง
62053025721 นางปรางทิพย� ย้ิมอ่ํา
62053025722 นางสาวชุติกาญจน� ศิริป8ณณวัฒน�
62053025723 นางสาวเมธีพร โพธ์ิงาม
62053025724 นางสาวฐิติชญาน� อ�อนมา
62053025725 นางสาวอารียา ชาวนา
62053025726 นางสาวประภามาศ พาใจอ�อน
62053025727 นายปรัชญา ธรรมมา
62053025728 นางสาวกนิษฐา วิลัยสุทธ์ิ
62053025729 นางสาวจันดี ลึกลาภ
62053025730 นายภคิน ชูนิจธนกุล
62053025731 นายปรีชา มอญชี
62053025732 นางสาวกาญจนาพร ศิลารังษี
62053025733 นางสาววิภาวรรณ เวียงใต�
62053025734 นางสาวอภิญญา สารีพันธ�
62053025735 นางสาวปราณิสา สะราคํา
62053025736 นางสาวกีรติ โสภา
62053025737 นางสาวอังคณา โชคดีวัฒนเจริญ
62053025738 นางสาวภรณี สาครินทร�
62053025739 นางสาวพิมพกานต� ตะโกจีน
62053025740 นายวัฒนศิลปT คําทรัพย�
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62053025741 นางสาววรรณฤดี นุชประโคน
62053025742 ว�าที่ ร.ต.มนตรี รินบุตร
62053025743 นางสาวผุสดี ผาลี
62053025744 นางสาวพรวลัย บุญตูบ
62053025745 นางสาวจิรัชยา วงสวาห�
62053025746 นางสาวเพชรีสิรี คณานันท�
62053025747 นายนพรัตน� บัณฑิตย�นพรัตน�
62053025748 นายสุรชาติ ผิวทอง
62053025749 นางสาวพงศ�ผกา พัชรานุ
62053025750 นางสาวบุปผา วงษ�แก�ว
62053025751 นางสาวพิไลวรรณ สายขุน
62053025752 นายอดิสรณ� บุญส�งแท�
62053025753 นางสาวจีรวรรณ คะโยธา
62053025754 นางสาวชนัดดา นนท�ศิลา
62053025755 นางสาวจิรภิญญา อินฟากท�า
62053025756 นางสาวกฤษณา แจ�งนคร
62053025757 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปาริชาติ จินโนรส
62053025758 นางสาววนิดา อุทัยกัน
62053025759 นางสาวก่ิงชนก ชัยฤทธ์ิ
62053025760 นายวิชยา ไทยงาม
62053025761 นางสาวณปภัช เพชรรัตน�
62053025762 นางสาวจันทกานต� ถนอมแนบ
62053025763 นางสาวสุชญา วงษ�จันทร�
62053025764 ว�าที่ ร.ต.พงศกร งามวงษ�
62053025765 นายธัญญะ เสนสาร
62053025766 นายอภิสิทธ์ิ เดชนุ�น
62053025767 นายทศพล แก�วกาญจน�
62053025768 นางสาวลลิตา ดํานิล
62053025769 นายชินโชติ ชาญ
62053025770 นางสาวกาญจนา แซ�กว�า

หน�า 859 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62053025771 นางสาวจุฑารัตน� พวงพืช
62053025772 นายพิสิฐ พุ�มสุวรรณ
62053025773 นายอภินันท� ภรินทนันท�

จํานวน 25,773 ราย

หน�า 860 จาก 860            


