
เลขประจําตัวสอบ

62054000001 นางสาวสุทธาวัลย� ใส�เพ้ีย
62054000002 นายสถาปน� ลาภสถาพรกุล
62054000003 นางสาววิสสุตา ลามโยไทย
62054000004 นายจักรพงค� หาญสงคราม
62054000005 นางสาวศิรารัตน� บุญชี
62054000006 นายสุชาติ กองแก�ว
62054000007 นางสาวกุลภา ไชยวงศ�คต
62054000008 นางสาวอรสา มุทธิกา
62054000009 นายธนวินท� งามวงศ�น�อย
62054000010 นายชนาธิป หิรัญอุทก
62054000011 นางสาวสาวิตรี ป0ติรัตน�
62054000012 นายวรากร ชลปฐมพิกุลเลิศ
62054000013 นายวีรภัทร เลี้ยงสัจธรรม
62054000014 นายไพศาล คงชุม
62054000015 นางสาวชลธพร คงจํานงค�
62054000016 นางสาวนภาพร ปานโด4ะ
62054000017 นางสาวอัมพิกา เตียวเบ4
62054000018 นางสาวนวภร จันทร�บรรจง
62054000019 นางสาวอมรรัตน� สุขกุล
62054000020 นางสมพร เกตุสถิตย�
62054000021 นายวสุรัตน� ขยันการนาวี
62054000022 นางสาวสิรินาถ ปลอดสุวรรณ
62054000023 นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
62054000024 นางสาวสกุลรัตน� สุทธิประภา
62054000025 นางสาวชมสมร พานิชโยทัย
62054000026 นางขนิษฐา บัววงษ�
62054000027 นางสาวเบญจพร บัวสําลี
62054000028 นางสาวลภัสรดา ประชาญตรีกาล
62054000029 นางสาวสุภาภรณ� กําเลิศ
62054000030 นายณัฐพล พุกหน�า
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62054000031 นางสาวชัญญาภัค วัฒนสกุลชล
62054000032 นายวชิรศักด์ิ ติยะวิสุทธ์ิศรี
62054000033 นางสาวกัญญาณี ชูแก�ว
62054000034 นางสาวภูรดา มงคลวิวัฒน�
62054000035 นางสาวสมรสม พานิชโยทัย
62054000036 นางสาวจันทกานต� วรวรรณ
62054000037 นางสาวอาภากร อยู>สุข
62054000038 นายพงศ�ศาสตร� นาพรม
62054000039 นายณัฐฐาพันธุ� ชัยเทวาพิพัฒน�
62054000040 นางสาวอรวรรณ วุฒิชัย
62054000041 นางสาวมณฑรี ศรีกระจิบ
62054000042 นางสาวจุฑาทิพ สําอางค�อินทร�
62054000043 นายปรากฏ ยวงคํา
62054000044 นางสาวภัทรสุดา มณฑา
62054000045 นายรัตนพล เมฆสุทัศน�
62054000046 นางสาววรวรรณ ผูกเกษร
62054000047 นายวรวรรธน� นกน�อย
62054000048 ว>าที่เรือตรีณวัสพล หาชิต
62054000049 นายไพศาล ริมชลา
62054000050 นางสาวพิรัชย�ชญา คล>องกําไร
62054000051 นางสาวพรพรรณ เสาเสนา
62054000052 นางสาววิวรรธนา สุวรรณพงษ�
62054000053 นางสาวอนัฐฌา ป0Eนแก�ว
62054000054 นางสาวป0ยธิดา สุวรรณษานนท�
62054000055 นายนัธทวัฒน� ผดุงปราณ
62054000056 นายอลงกรณ� วงศ�หม่ัน
62054000057 นายภาคภูมิ สุทธินานนท�
62054000058 นายพุฒิกานต� ชูวิทย�สกุลเลิศ
62054000059 นายณัฏฐกรณ� นฤภัย
62054000060 นางสาวธัญลักษณ� ทองกร

หน�า 2 จาก 25            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ ชลบุรี

ระดับปริญญาโท

                             ช่ือ - นามสกุล

62054000061 นางสาวอัจฉรา ศรีบุญเรือง
62054000062 นางสาวอภิญญา บุญยืน
62054000063 นางสาวจิตติมา ช�างน�อย
62054000064 นายอภิรักษ� สุวรรณศร
62054000065 นางสาวจรสพรรณ อวัยวานนท�
62054000066 นางสุภัสสรา พิมสาร
62054000067 นางสาวอรพรรณ ปางแก�ว
62054000068 นางสาวอภิญญา มีสุข
62054000069 นางสาวกุลปาลี ตะโหนดแก�ว
62054000070 นางสาวบุษราพร ไชยพันธ�
62054000071 นายอุทัย สันติอรุโณทัย
62054000072 นางสาวปณิชา พวงมาลัย
62054000073 นางสาวปุญชรัสม์ิ พิมพ�วีระกุล
62054000074 นางสาวแคทลียา อุทัยเลิศ
62054000075 นายพิสัณห� เพ็ชร�ศรี
62054000076 นายชนวีร� ภาษานนท�
62054000077 นางสาวธัญนภัทร� ดําแดงดี
62054000078 นางสาวณัฐชยา จงแก�ววัฒนา
62054000079 นางสาววิลาวรรณ หอยสังข�
62054000080 นางสาวพรเพ็ญ ทองสอาด
62054000081 นายอิทธิพงศ� ป0ตาระเต
62054000082 นางสาวณัฐชานันท� สุดแก�ว
62054000083 นางสาวลักษิกา กลิ่นทอง
62054000084 นางสาวปIทมา ร่ํารวยธรรม
62054000085 นายชนพัฒน� พริกเล็ก
62054000086 นายเอกวัฒน� ใจเย็น
62054000087 นางสาวชนากานต� มีชูเวท
62054000088 นายป0ยพัทธ� ประสาทเสรี
62054000089 นางปริตตา สมานชื่น
62054000090 นายปาล ร>วมชาติ
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62054000091 นายอัครเดช วรพุฒิ
62054000092 นางสาวชญาดา แสงสุกวาว
62054000093 นางสาวศิรินทร�ทิพย� วิเชียรศรี
62054000094 นายอภิวัชร� โมระนิรัตน�กุล
62054000095 นางสาววราภรณ� ศักด์ิปฏิฐา
62054000096 นางสาวโชติรัตน� จองกฤษ
62054000097 นางสาวกันติศา กันทจันทร�
62054000098 นายพรเลิศ ชุตินธรางค�กูล
62054000099 นางสาวชนัทฐา ใบบาง
62054000100 นางสาวดวงพร สุภาพร
62054000101 นางจีรากร อินแก�ว
62054000102 นายเจษฎา นิลบุตร
62054000103 นายณัทกฤช เหล>าพรหม
62054000104 นายจิระพงศ� ฉันทพจน�
62054000105 นางสาวศิริพัณณ� วงศ�พุฒ
62054000106 นางสาวณภาภัช แสงวิมลมาส
62054000107 นายรณกร ธรรมธุราทร
62054000108 นายสกนธ� รัฐนันทมงคล
62054000109 นางสาวพรธวัล อวิรุตม�
62054000110 นางสาวรุ>งฟLา โต4ะถม
62054000111 นางสาวรุจิพร หลวงฟอง
62054000112 นางสาวธนภรณ� อินทรผกาวงศ�
62054000113 นายสัมพันธ� เอกวิริยกิจ
62054000114 นายมนัสนันท� ชาญชลยุทธ
62054000115 นางสาวภาสุรี ศรีปราช
62054000116 นางสาวบัณฑิตา จอมหทัยกูล
62054000117 นางสาวศิขรินทร� สิงคิพร
62054000118 นางณัฐฌา อินทร�คง
62054000119 นางสาวอุบลวรรณ เกณิกานนท�
62054000120 นางสาววิลาวรรณ ฤทธ์ิมาก
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62054000121 นายบัญชา อิสริยะอาภา
62054000122 นางสาวอารียา แพร>เมตตา
62054000123 นางสาวบุณยนุช บุญไสย
62054000124 นางสาวจุฑารัตน� ชื่นช>วย
62054000125 นางสาวศศิธร โพธ์ิอ>อน
62054000126 นายชานนท� พ>อค�าช�าง
62054000127 นางสมบูรณ� ทวีลาภ
62054000128 นางสาวมานิตา เชื้อสาย
62054000129 นางสาวพรพิมล จันทร�ฉาย
62054000130 นางสาวชนนิกานต� ปานภาษี
62054000131 นายกฤษณ�กมล ตันวิบูลย�
62054000132 นางสาวพรพรรณ กาญจนาธิวัฒน�
62054000133 นางสาวสุภาพร คนคล>อง
62054000134 นางสาวมนสิชา คงเอี่ยม
62054000135 นายย่ิงยศ ม่ิงมณี
62054000136 นายณัฐพล วงศ�อุดม
62054000137 นายประกิจ นพศรี
62054000138 นายพฤหัส เขียวแปง
62054000139 นายลิขิต จรัสแสงสกุล
62054000140 นางสาวชโลธร แจ>มจํารัส
62054000141 นางสาววิไลวรรณ บัวชุม
62054000142 นางสาวอัจฉรา ปกรณ�เรืองชัย
62054000143 นางสาวจุฬาภา เทพนม
62054000144 นางสาวศตพร ป0ยะนีรนาท
62054000145 นางสาวสุชาวลี ดวงมณี
62054000146 นางสาวธารกมล ฐานะชาลา
62054000147 นางสาวพรรณวิภา หว>างอุ>น
62054000148 นางปราณี ใจบุญ
62054000149 นางสาววิจิตรา โทลา
62054000150 นางสาวพินทุสร มีพรบูชา
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62054000151 นางสาวณัฐธยาน� พฤษชัยนิมมิต
62054000152 นางสาวณภัค ธนเดชะวัฒน�
62054000153 นายอมเรศ นทีทอง
62054000154 นางอัญชลี ยืนหยัดชัย
62054000155 นางสาวสาวินี ทองเจียม
62054000156 นายวัชระ สุขบรรเทิง
62054000157 นางสาวศรัณย�รัตน� เจริญผล
62054000158 นางสาวรัศม์ิภาสร เอี่ยมอินทร�
62054000159 นายเอกพงษ� หาญกําจร
62054000160 พ.อ.ท.สีหเดช ศรีสุข
62054000161 นางสาวภัทรภร กลิ่นสุคนธ�
62054000162 นางสาวพันทิพา คงนวล
62054000163 นางสาวชวลี วงศ�ไชย
62054000164 ว>าที่เรือโทสมบัติ ดวงดาว
62054000165 นางสาวอรวรรณ ลาศรีนิยม
62054000166 นางสาวสุภาวดี หอมพลู
62054000167 นางสาวนันทวรรณ เนตรประภิศ
62054000168 นายพยัคฆ� ลอนมา
62054000169 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณรัตน�
62054000170 นางสาวอุมาพร สุภาวงศ�
62054000171 นายธนวรรษ อิทธิพงษ�
62054000172 นายชณวรรต ศรีลาคํา
62054000173 นายคมสันต� ทองภาพ
62054000174 นางสาวพีรญา นุชเปลี่ยน
62054000175 นายอภิวัฒน� ถาวรแก�ว
62054000176 นางสาวจีรวรรณ จันทรา
62054000177 นางสาวสุภัทรา หลวงทะ
62054000178 นายพชร เย่ียมวาณิชนันท�
62054000179 นางสาวรุ>งนภา หมอยาดี
62054000180 นางสาวจิรัญญา วุฑฒิพงษ�พิพัฒน�
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62054000181 นางสาวรมิดา วะสิโน
62054000182 นายฉัตรธพล คงห�วยรอบ
62054000183 นางสาวนันทิดา จิตแสง
62054000184 นายภูริช กูจิ
62054000185 นายธนภูมิ ลือประเสริฐ
62054000186 นายสถาปIตย� วชิระมณี
62054000187 นางสาวศิริพร แก>นพุฒ
62054000188 นายอัฟฎอล อาแว
62054000189 นายธนะพงศ� จันทร�ต4ะนาเขตร
62054000190 นางสาวรุจิรดา กันจินะ
62054000191 นางสาวกรปภา คงประเสริฐ
62054000192 นางสาวอาทิตยา ทิพย�มณี
62054000193 นายพิชิต ใจนาม
62054000194 นางสาวสิริกร โสนนิล
62054000195 นางธีราลักษณ� เนตรนิลวีรโชติ
62054000196 นางสาวนิรมล กลัดสมบูรณ�
62054000197 นางสาวเพ็ญประภา คงสุข
62054000198 นางสาวปราณิสา พชรกองศรี
62054000199 นางสาวอุษา สงวนสิน
62054000200 นางสาวอังสุธร อิมะไชย�
62054000201 นางสาวชญาภา ทองใบใหญ>
62054000202 นายอนุพล เลิศป0ติมงคล
62054000203 นางสาวอรพรรณ ทรงสุวรรณ
62054000204 นายคธาวุธ ข>าทิพย�พาที
62054000205 นางน้ําฝน เจริญพืช
62054000206 นางสาวศิรินทิพย� คูณสมบัติ
62054000207 สิบตํารวจตรีชัยยันต� พงษ�สระพัง
62054000208 นางสาววัชราพร ธรรมโชติ
62054000209 นายศรายุทธ วรินทร�
62054000210 นางสาวพนาพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน
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62054000211 นางสาวสิริพร เกษมโชติพัฒน�
62054000212 นางกฤติญา เทพสุทธ์ิ
62054000213 นายฉัตรเทพ แพงศรี
62054000214 นายสุวิจักษณ� ภู>พงศกร
62054000215 นางสาวอรัชพร ตันวัฒนกุล
62054000216 นางสาวพัชรวิริณทร� สายเสียงสด
62054000217 นายธวัชภูมิ ชัยบุญ
62054000218 นายปฏิวัติ เกิดมงคล
62054000219 นางสาวเยาวรัตน� ทองนวล
62054000220 นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ�ผล
62054000221 นางสาวเบญจภา มีประดิษฐ�
62054000222 นางดวงกมล พานทอง
62054000223 นางสาวรุจิรา คํารอด
62054000224 นายกษณะ เทพจันทรา
62054000225 นางสาวรัชฎาวรรณ เกสโร
62054000226 นางสาวยุพาวดี ผิวงาม
62054000227 นายนันทวัฒน� สุวรรณเพชร
62054000228 นางสาวพฤกษา สุทธิวิเชียรโชติ
62054000229 นางสาวพสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
62054000230 นางสาวภัทรา ปIทมวิภาค
62054000231 นางสาวจรีลักษณ� กิจพิทักษ�
62054000232 นางสาววิภาวี ศรีวงศ�สุข
62054000233 นางสาวรัชทิยา เทียบมา
62054000234 นายภควรรธก� ศรเสนา
62054000235 นายรัตนะ กาญจนภูมิ
62054000236 นายธนวัฒน� ตรีรัตน�ณรงค�
62054000237 นายศุภอัทธ� อาษารัฐ
62054000238 นางสาววิศนี จุลไทย
62054000239 นางสาวดรุณี ศรีประดู>
62054000240 นางสาวณัฐาภรณ� วิวัฒฑนาภา
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62054000241 นายณัฐธวุฒิ เดชะ
62054000242 นายสุเมธ วิสุทธิวรรณ
62054000243 นางสาววราทิพย� สิทธิชัย
62054000244 นางสาวภัทร�สภัสร� เตชะธนวณิชย�
62054000245 นางสาวรวีวรรณ สนรักษา
62054000246 นายณัฐกานต� ธานีปกรณ�
62054000247 นางสาวปาณิศา แสงแก�ว
62054000248 นายนัครินทร� เพชรสิงห�
62054000249 นางสาววรรณวิมล ขวัญศิริมงคล
62054000250 นางสาวป0ยนาถ สรรพา
62054000251 นายกมลชัย ทองเผือก
62054000252 นายอติรุจ ฆ�องทองณิชกุล
62054000253 นางพลอยศิรัส ปองวัฒนกุล
62054000254 นายธนาธิป ศรีภูธร
62054000255 นางสาวบัณฑิตา พิลึกดีเดช
62054000256 นายคมกฤษ อินทะมู
62054000257 นางสาวชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
62054000258 นางสาวนิอร ลีรัตน�
62054000259 นายธวัฒชัย แก�วทวี
62054000260 นางสาวสุชานันท� ตันชนะประดิษฐ�
62054000261 นายธนรัฐ สุทัศน� ณ อยุธยา
62054000262 นางสาวกชพร ธุวะนาคะ
62054000263 นางสาวพรทิพย� ไพศาลสิงห�
62054000264 นางสาวปาณิศา โชติพฤกษ�ชูกุล
62054000265 นางสาวธนาทิพย� แสงยืน
62054000266 นางสาวชนาพร ช>วยมาก
62054000267 นางสาววรัมพร บุณยาภรณ�
62054000268 นางสาวพลอยสิรินทร� แสงมณี
62054000269 ว>าที่ร.ต.หญิงปราณิสา สูงเนิน
62054000270 นางสาวนภัสวรรณ อยู>คง
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62054000271 นายชัยเทพ สาครวิเศษ
62054000272 ว>าที่ ร.ต.หญิงสุดา ลัดดาศิริ
62054000273 นางสาวชรีน>า ปะดุกา
62054000274 นายอุดมศักด์ิ ด�วงช�าง
62054000275 นางสาวชนม�นิภา เหนือสุข
62054000276 นางสาวสุพรรณี หญีตน�อย
62054000277 นางสาวดวงฤทัย ทริรัม
62054000278 นางสาวสุรัชดา วุฒิรัตน�
62054000279 นางสาวป0ยพรรณ แม�นกลิ่นเนียม
62054000280 นายสุรกิจ เวโรจน�
62054000281 นางสาวอารย�ทิพา ทีสุกะ
62054000282 นางสาวณธษา แซ>เตียว
62054000283 นายสิทธเดช หิรัญ
62054000284 นายรัฐศิริ วชิรปIญญานนท�
62054000285 นายราม ลิขิต
62054000286 นายระวี ศรีนรา
62054000287 นายกชกร โกษฐเพชร
62054000288 นายมนุเชษฐ� เรี่ยวเดชะ
62054000289 นายสุกิจ อ่ําบุญ
62054000290 นายสมยศ เกษมพิณ
62054000291 นางสาวจรรยพร จารุอารยนันท�
62054000292 นายวัฒนพงษ� แสงจันทร�
62054000293 นางสาวภัทรพร ต้ังบริบูรณ�สุข
62054000294 นางสาวณัฐธัชธร อุทัยวงศ�ศักด์ิ
62054000295 นายมานิต เหลาสิทธ์ิ
62054000296 นายณัฐพล สุขสําราญ
62054000297 นายอัยฤทธ์ิ ธิลา
62054000298 นางสาวณัฐชา แก�วอร>ามศรี
62054000299 นางสาวฐิติพร เขียวมณีวงศ�
62054000300 นางสาวฤทัยรัตน� รงค�สยามานนท�
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62054000301 นางสาวสราภรณ� ประโคทัง
62054000302 นายกัณต�พงษ� ฤชาคณิต
62054000303 นางสาวนวรัตน� รื่นแสง
62054000304 นางสาวณิชชวัลรัชต� ไวเรียบ
62054000305 นางสาวพิมพ�ขวัญ ฐากรเกียรติธนา
62054000306 นางสาวกรวรรณ เกตุแก�ว
62054000307 นายณัฐพล เจริญนาน
62054000308 นางสาวนิรดา พ่ึงสุข
62054000309 นางสาวสุภาพร เทนสุนา
62054000310 นางสาวกมลพรรณ เรืองเดช
62054000311 นายวิชัย สังข�แก�ว
62054000312 นายป0ยะ ลิขิตมณีชัย
62054000313 นางสาวจุฑารัตน� ช�างเจริญ
62054000314 นางสาวสุนันท� จันทร�ทอง
62054000315 นางสาวสุจิตรา เทียนชัย
62054000316 นางสาวทิพวัลย� บุญรี
62054000317 นายนันท�พิพัฒน� สาคะรัง
62054000318 นายธนบดี ลุสวัสด์ิ
62054000319 นางสาวณัฏฐวรรณ ทรงศิลปR
62054000320 นายธีร�วริทธ�ฐภัทร ขันศึก
62054000321 นางสาวกมลชนก เผ>าสกุลทอง
62054000322 นางสาวกรพรรณ ชมสวัสด์ิ
62054000323 นางสาวณัฏฐนันท� มุขมา
62054000324 นายภัคพล ชานนนารถ
62054000325 นางสาวอุบลวรรณ บุญแก�ว
62054000326 นายพรพจน� กิจธัญญปรีดา
62054000327 นายธนวรรธน� จิรธนวรกาญจน�
62054000328 นางสาวหทัยชนก หม่ืนกล�า
62054000329 นายพรเทพ อยู>ชื่น
62054000330 นางสาวอาทิตยา คําแก�ว
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62054000331 นางสาวติยพร ชูโฉม
62054000332 นางสาวดวงพร ธัญญากุลวงศ�
62054000333 นายกันตภณ จันทร�สว>าง
62054000334 นายไพศาล กะกุลพิมพ�
62054000335 นายมนตรี จตุรัส
62054000336 นายจารุกิตต์ิ อรทัย
62054000337 นางสาวจิรา แท>งทอง
62054000338 นายพงษ�พัฒน� มากาศ
62054000339 นางสาวสุมณธกาญจน� วุฒิพงศ�วรากร
62054000340 นางศิวาพัชร� ฉัตรเท
62054000341 นางสาวเจริสา จานแก�ว
62054000342 นางสาวไพรินทร� ขอฟIงกลาง
62054000343 นางสาวฐาปนี รักษาความดี
62054000344 นางสาวมีนา บุญมาเลิศ
62054000345 นางสาวธนัชพร พรหมมี
62054000346 นางสาวกิตติยา หงประทีป
62054000347 นายธรรมนูญ บุญบํารุง
62054000348 นางสาวชนิศา เจริญภูมิ
62054000349 นางสาวรสริน เอมรุจิ
62054000350 ว>าที่ร�อยตรีชัยมงคล วิริยะสัจจาภรณ�
62054000351 นายกิติพจน� วสยางกูร
62054000352 นางสาวพิณสุดา พลเย่ียม
62054000353 นางสาววิสาลินี ศรีเมือง
62054000354 นางสาวชลดา เยาวรัตน�
62054000355 นางสาวสุจิตรา อินนันชัย
62054000356 นางสาวชิดชนก จ๋ิวพัฒนกุล
62054000357 นางสาวพันธินันท� พระวิสัย
62054000358 นายอารยะ ทิมละม>อม
62054000359 นางสาวจุฑามาศ กิจม่ันเจริญกุล
62054000360 นางสาวอภิสรา น�อยรักษา
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62054000361 นางสาวณัฐวดี กุณรี
62054000362 นางสาววัลย�ลิกา หวานเสนาะ
62054000363 นางสาวธัญญ�นภัส จารุเกียรติจิรกุล
62054000364 นายกษิดิศ แผ>นผา
62054000365 นายนราธิป งามแสง
62054000366 นางสาวศิรินวลแพร วัจนะรัตน�
62054000367 นายนิติพงษ� ชูเลิศ
62054000368 นางสาวกัญญาวีร� สุขเพ่ิม
62054000369 นายป0ยวัชร ประมวลรัตน�
62054000370 นางสาววรรณภรณ� ศิริเลิศ
62054000371 นางสาวสิริกร บุญล้ํา
62054000372 นายกิตติพงศ� พงค�นัยรัตน�
62054000373 นางสาวศศินัทธ� คมคาย
62054000374 นางสาววิภาดา แซ>เจียว
62054000375 นางสาวจิดาภา ปLอมปLอง
62054000376 นางสาวสิตาภพ ขุนทอง
62054000377 นางผุสดี ม>วงทอง
62054000378 นางสาวณภัทร อังสุหัส
62054000379 นางสาวอาทิตยา เรืองสม
62054000380 นางณัชกานต� นาคแก�ว
62054000381 นางสาวณัฐริณีย� จิตประสงค�
62054000382 นางสาวอรวรรณ มานะดี
62054000383 นางสาวจุฑารัตน� ไข>ทา
62054000384 นางสาวจริญญา มะหะหมุด
62054000385 นางสาวเหมือนฝIน เขียวแดง
62054000386 นายสุรศักด์ิ อนันตะโสพนธ�
62054000387 นางสาวสินสุดา เดชสุภา
62054000388 นางสาวพิมพ�พัชร ชมเชย
62054000389 นางสาวฐิติมา ชูคดี
62054000390 นางสาวนงลักษณ� เพชรรุณ
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62054000391 นางสาวบุญญวรรณ โกยทอง
62054000392 นางสาวสาธิดา คมขํา
62054000393 นางสาวธัญลักษณ� สีลาจันทร�
62054000394 นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธ์ิเรืองเดช
62054000395 นายชยาวัฐ ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62054000396 นางสาวพรสวรรค� ชํานาญเวชกิจ
62054000397 นางสาวศรัญญา แสงแก�ว
62054000398 นายณรงค�ชัย จอมทะรักษ�
62054000399 นายณรงฤทธ์ิ เภาสระคู
62054000400 นายพรชัย สังข�สัจจธรรม
62054000401 นางสาวกนกวรรณ จันทะ
62054000402 นายประพร เดียระสิน
62054000403 นายนรบดี ราญรอน
62054000404 นางสาวภาวิณี ขาวเผือก
62054000405 นางสาวนฤมล สุขคะ
62054000406 นางสาวณัฏฐ�พิชา ศรีรัตนะ
62054000407 นางสาวสุธิดา ถุงจันทร�
62054000408 นางสาวหทัยชนก แซ>ต๊ัน
62054000409 นางสาวศิริวรรณ ผลพรม
62054000410 นางสาวพิมพ�ชนก หิรัญ
62054000411 นางสาวป0ยากร ผดุงศรี
62054000412 นางสาวภัทรสุดา แสงระยับ
62054000413 นางสาวชลวดี วิเศษอักษร
62054000414 นางสาวธมลวรรณ จันทมุณี
62054000415 นางสาวศิฬินินฑกานต� ฝUายสมบัติ
62054000416 นางสาวพรรวษา ใจขาน
62054000417 นางสาวศรัญญา สุขเกษม
62054000418 นางสาวเกศิณี ศิวะเปล>งรัศมี
62054000419 นายธนพล รัตนสมัครการ
62054000420 นางสาวชุติมนต� พ่ึงโพธ์ิทอง
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62054000421 นายปริญญา พรทวีกัณทา
62054000422 นางสาวมีกรุณา บุญยรัศม์ิจินดา
62054000423 นางสาวจารุภัททา จันทร�จวนสุก
62054000424 นางสาวสุกัญญา จันใด
62054000425 ว>าที่ร�อยตรีหญิงอังคณา ทะสา
62054000426 นายรังศิวุฒิ แตงอ>อน
62054000427 นางสาวฐิตาภรณ� เพ็ชร�ช�อย
62054000428 นายไพรัตน� ป0ยะสัจจบูลย�
62054000429 นางสาวกัญชริญา กุลจิราเสฐ
62054000430 นายภูพันธ� พิมพิสุทธ์ิ
62054000431 นางสาวปIณฑ�ชนิต โพธิกิจ
62054000432 นางสาวสุรัชวดี สุภาพ
62054000433 นางสาวพลอยไพลิน นุชนวล
62054000434 นางสาววรรณฉัตร พวยพุ�ง
62054000435 นางสาวณัฏฐา ศรีสุภาพ
62054000436 นางสาวชุติกานต� ยินดีสุข
62054000437 นางสาวกฤษฎ์ิกนิษฐ� เชื้อวงศ�
62054000438 นางสาวอัจฉรา คงบุญ
62054000439 นางสาวจิราพร เจนดง
62054000440 นางสาวพรประภา สายทองสุก
62054000441 นางสาวพิชญ�สินี สมชัยดี
62054000442 นางสาวนันทรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62054000443 นางสาวทศพรรณ กรพิทักษ�
62054000444 นายปภังกร เจริญสมบัติ
62054000445 นางสาวนันทฉัตร ระฮุง
62054000446 นางสาวจุฑามาศ อําพันทอง
62054000447 นางสาวกัญจน�ดามาศ โกพล
62054000448 นายพงศกร เตียรถ�วัฒนานนท�
62054000449 นางสาวยอดขวัญ ประสิทธิกร
62054000450 นางสาวพัชระ ศรีทอง
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62054000451 นางสาวปริณภัทร นวนมุสิก
62054000452 นางวัลยา ศรีหอม
62054000453 นางสาวปIทมา สุภาผล
62054000454 นางสาวชฎาภา สุขสถิตย�
62054000455 นายพิศณุ บุตรอ่ํา
62054000456 นางสาวณัฐวดี สําเภาพ>อค�า
62054000457 นางสาวเกศรา บุญวงษ�
62054000458 นางสาวจันทนา นาวินจิตรประเสริฐ
62054000459 นางสาวแอนอารียา อินทนู
62054000460 นางสาวฐปนัท วิเศษสุวรรณ
62054000461 นายธัญญะ กิจนุเคราะห�
62054000462 นายปวริศร สมานมิตร
62054000463 นางสาวพิชญ�ยะดา สารพันธ�
62054000464 นางสาวภูษณิศา บัวบาน
62054000465 นางสาวศศิเสาวภาค ทิมพูล
62054000466 นางสาวสุทธิลักษณ� สุขทนารักษ�
62054000467 นายประณต วัฒนานุกิจ
62054000468 นางสาวฉัตรฐิรัตน� หินเธาว�
62054000469 นายธีรภัทร กตัญWูทวีกูล
62054000470 นายปฏิญญา บุญก>อ
62054000471 นางสาวศรวณีย� อันสะโก
62054000472 นางสาวพรชนิตว� มูลอักษร
62054000473 นายอรรถกร อยู>ในธรรม
62054000474 นางสาวฐานวีร� ไข>ติยากุล
62054000475 นางสาวพิชญ�ชนก บุญคง
62054000476 นายเบญจพล เปรมชนม�
62054000477 นายณัฐพล รอดเรืองเดช
62054000478 นางสาวภัทรวีร� เตจ4ะนัง
62054000479 นางสาวปริพรรษ ไพรัตน�
62054000480 นายสิทธิศักด์ิ นิติวุฒิวรรักษ�
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62054000481 ว>าที่ร�อยตรีวรรธนพงศ� คําพยา
62054000482 นายเจษฎา ช>อลําเจียก
62054000483 นางสาวเนตรนภา ตะถา
62054000484 นางสาวพัชรดา ทองลา
62054000485 นางสาวภัทรนันต� เตียวสกุล
62054000486 นางสาวปรียานารถ เชื้อเจริญ
62054000487 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเมือง
62054000488 นางสาวนวลหง ศรีหิรัญ
62054000489 นายปราณชีวา ศรีเกษม
62054000490 นางสาวณอาภา ใช�ฮวดเจริญ
62054000491 นางสาวฐิติพร เสถียรพันธุ�
62054000492 นางสาวนิชาภา สุพรรณฝUาย
62054000493 นายภาณุวิชญ� สว>างอารมย�
62054000494 นางสาวตรีทิพยนิภา แร>ปLอง
62054000495 นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย�ม
62054000496 นางสาวผ>องเพ็ญ มีนิล
62054000497 นางสาวประภาพรรณ ปุกแก�ว
62054000498 นายสมชาย นวลพูลทอง
62054000499 นางสาววรรณวิลาศ หงษ�ทอง
62054000500 นางสมพร สุกใส
62054000501 นางสาวฐิติมา ชีวินวรศักด์ิ
62054000502 นางสาวรดาภรณ� จุ�ยประเสริฐ
62054000503 นางสาววิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ�
62054000504 นายอนุชิต เมืองแก�ว
62054000505 นายสุวิจักขณ� สิทธิอวิรุทธ�
62054000506 นายปรัชญ�พงศ� นาคบุตร
62054000507 นางสาวณัฏฐนิตย� พูนผล
62054000508 ว>าที่ ร.ต. หญิงกมลวรรณ สุนทรยาตร
62054000509 นางสาวกิตติยา สุตะพันธ�
62054000510 นางสาวมณฑิรา ขําทิพย�
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62054000511 นายนเรศ ชลังสุทธ์ิ
62054000512 นางสาวสุภกันยา ตระกูลทวีพัฒน�
62054000513 นางสาวอังสนา ชาติปUาสัก
62054000514 จ.อ.หญิงนฤมล วันดี
62054000515 นางสาวจุฑามาศ นิรมลรัตน�
62054000516 นางสาวธฤษิดา ไทยถาวร
62054000517 นางสาวอมรวดี หยังหลัง
62054000518 นางสาวจิรัชญา ศีลสัตยาวงศ�
62054000519 นางสาวศิโรรัตน� รัตนวิจิตร
62054000520 นางสาวเบญจรัตน� ช>วยดํารงค�
62054000521 นางสาววิจิตรา จันอุทัย
62054000522 นางสาวอภิญญา หรูสกุล
62054000523 นางสาวชนิกา แผ>นทอง
62054000524 นางสาวพิมลรัตน� ประหยัด
62054000525 นางสาวพิมพ�พิชชา ก�างยาง
62054000526 นางสาวอริสรา บุญธรรม
62054000527 นายพัฒน�ธนสรณ� เพียรสว>าง
62054000528 นางสาวจิราภรณ� ธิศาลา
62054000529 นางสาวฉันทนา รัตนคํา
62054000530 พ.อ.ท.ธนาพิพรรธน� วงษ�ป0Eนแก�ว
62054000531 นายปIณณวิชญ� ศุภกฤษ�ชัยวัชร�
62054000532 นางสาววรัญญา เกิดผล
62054000533 นางสาวสุสุมา สายะสิต
62054000534 นายอัฐพงษ� มาเม>น
62054000535 นางสาวภัทรียา สร�อยสน
62054000536 นายอฐนลวงศ� กิตติมาภรณ�
62054000537 นางสาวจุฑาทิพย� ใจช>วย
62054000538 นางสาวสิตากาญจน� วงษ�สุวรรณ�
62054000539 นางสาวจิราพร เพ็ชรคุ�ม
62054000540 นางสาวมธุรส แก�วเจริญ
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62054000541 นางสาวธันยธรณ� หอมเกษร
62054000542 นางสาวภรณ�ณภัส สุดสงวน
62054000543 นางสาวจิณห�วรา ปานแก�ว
62054000544 นายพิรพงศ� อินทพงษ�
62054000545 นายณฐพล เหล>าโรจน�ทวีกุล
62054000546 นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
62054000547 นางสาวชรินทร�พร หอมทอง
62054000548 นางสาววรันธร มังกรศรี
62054000549 นายวรพล คงรอด
62054000550 นางสาวอติญา วงศ�วิทย�วิโชติ
62054000551 นายกัมปนาท สํารวมจิต
62054000552 นางสาวภคพร งามแสง
62054000553 นางสาวเจรุนันท� สวัสด์ิวาทิน
62054000554 นายภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร�
62054000555 นางสาวภัทราภรณ� ทุพลชัย
62054000556 นางสาวอณิษฐา หาญภักดีนิยม
62054000557 นางสาวเบญจพร เกียรติไกรวัลศิริ
62054000558 นางสาวกนกวรรณ ตระกูลนุช
62054000559 นางสาวทัตติยา เกิดธีระพงศ�
62054000560 นางสาวสุธาสินี กวีวัจน�
62054000561 นายวรพล รัตนชมภู
62054000562 นางสาวเกตุ แก�วแสงทองเจริญ
62054000563 นางสาวกมลพร สรสิทธ์ิ
62054000564 ว>าที่ ร.ต.ชนม� โต4ะสกุล
62054000565 นายฐิตพัฒน� พิกุล
62054000566 นางสาวนิษา ศรีอาวุธ
62054000567 นางสาวศิริรมภ� พงศ�โรจน�รัตน�
62054000568 นายป0ติชน อูปเงิน
62054000569 นางสาวธันยกานต� หอมสุวรรณ
62054000570 นายอานนท� เทพสําเริง
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62054000571 นางสาวศศิธร ญี่นาง
62054000572 นางสาวสุทธิกานต� ศรีสดสุข
62054000573 นายกิติพันธ� สุบงกช
62054000574 นางสาวรินทร�ณฐา อธิกิจรวีหิรัญ
62054000575 นางสาวพชรพร สินอุดม
62054000576 นางสาวอภิญญา ธุวพัฒนาวงศ�
62054000577 นางสาวจริมจิตร� อ>อนละมูล
62054000578 นายกฤตวิทย� กันทะวงค�
62054000579 นายณัฐวัชต� คําตัน
62054000580 นายธนศักด์ิ ชอบธรรม
62054000581 นางสาวสุรีรัตน� รัตนสมบูรณ�
62054000582 นางสาวกมลวิภา พ่ึงเจียก
62054000583 นายดนุพล ตรีรัตนพันธุ�
62054000584 นายมารวย มหาศรานุกูล
62054000585 นางสาวณัฎฐา จันทร�น�อย
62054000586 นางชลพรรษ พริกเล็ก
62054000587 นายธนกฤต กฤษณจินดา
62054000588 นายสมชาติ แม>นปXน
62054000589 นางสาวกรนิกา ปาละสอน
62054000590 นายสุร พัฒนกุล
62054000591 นางสาวอัญชลี ศักด์ิเกิด
62054000592 นางสาวศศิลักษณ� หอมสุวรรณ�
62054000593 นางสาวธมลวรรณ เรือนโต
62054000594 นายภควัส ศิริมังคละ
62054000595 นางสาวก่ิงผกา อังกาบ
62054000596 นางสาวจิราพร ชูศักด์ิ
62054000597 นางสาวสาลิสา ลีระกุล
62054000598 นายพงษ�อมร ขุมทรัพย�
62054000599 นายรัฐโชติ วชิรปIญญานนท�
62054000600 นายวัชรินทร� กีฬา
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62054000601 นางสาวขวัญนภา ธนะวัฒน�
62054000602 นางสาวจิตรานุช กิจกล�า
62054000603 นางสาวพัทธมน เจียรพันธุ�
62054000604 นางสาวธนสนันทร� เฟXEองฟู
62054000605 นางสาวศิริวรรณ เมืองสุวรรณ
62054000606 นายภคิน ดิลกธราดล
62054000607 นายพลาดร โจระสา
62054000608 นางสาวขวัญชนก บัวทรง
62054000609 นายวัฒนะ โอวัยยะ
62054000610 นางสาวพันธิกา ผุยมูลตรี
62054000611 นายธวัชวิทย� โพธ์ิศรี
62054000612 นายป0ยะพงษ� โสดา
62054000613 นางสาวรังษิยากรณ� ลีลาศวัฒน�
62054000614 นางสาววิจิตรา ประทีป
62054000615 นางสาวปภาวดี ภิญโญ
62054000616 นางสาวฐิติมา ชมน�อย
62054000617 นายธนดล กิตติพีรชล
62054000618 นางสาวลัณย�ปาศิญา แก>นจันทน�
62054000619 นางสาวเสาวลักษณ� อินแพง
62054000620 นางสาวสุธารัตน� วงษ�บุญ
62054000621 นางสาวนภัสสรณ� หลีพันธ�
62054000622 นางสาวพรสินธุ� จิตนิยมสิน
62054000623 นางสาวตรีวนิด ขวัญเมือง
62054000624 นางสาวสุธิมา นิลละออ
62054000625 นางสาวจันทร�กวี โกมารทัต
62054000626 นางสาวชนินันท� บรรเทากิจ
62054000627 นายนิฏินัย แผ>ตระกูล
62054000628 นางสาวสุชาดา แสงศรีจันทร�
62054000629 นางสาวธนิตา เฉลิมสิน
62054000630 นางสาวประวีณนุช หัยกิจโกศล
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62054000631 นายนําพล บุตรเชื้อไทย
62054000632 นางสาวภัทรดา นาคบุญช>วย
62054000633 นางสาวศรัญยา มืดขุนทด
62054000634 นางสาวปนัสยา สิระรุ>งโรจน�กนก
62054000635 นางสาวดวงเดือน ตันติเวชกุล
62054000636 พ.จ.อ.ดร.ฐิติรัฐ เจริญสลุง
62054000637 นางสาวองค�อร จินตโกวิท
62054000638 นายไกรวิชญ� บูรณะวงค�
62054000639 นางสาวเพ็ญวิสาข� เอกกะยอ
62054000640 นางสาวสราญรัตน� จันทนา
62054000641 นางศวรรณษร เอี่ยมสะอาด
62054000642 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูศรี
62054000643 นางสาวลดารัตน� เนินพรหม
62054000644 นายพิรฉัตร กิมสวัสด์ิ
62054000645 นางสาวพิชามญชุ� วิบูลย�
62054000646 นายจักรพงษ� ชดช�อย
62054000647 นายพงศ�ธัญญ� ศรียะวงศ�
62054000648 นางสาวรัชตา นวลสะอาด
62054000649 นางสาวศนิตา สร�อยแสง
62054000650 นายณจรรยศพนธ� หล�ามาชน
62054000651 นายกฤชพล นุ>นสังข�
62054000652 นายวีระวัฒน� เสริมศรี
62054000653 นางสาวหทัยพร ทวีขจรวงศ�
62054000654 นายพลวรรธน� สายะเสวี
62054000655 นางสาวจันทกานต� ศรีทอง
62054000656 นางสาวรศนา ทวีทอง
62054000657 นายป0ยะพงษ� ศุภลักษณากร
62054000658 นางสาววิไลวรรณ สว>างแก�ว
62054000659 นางสาวอาภาวรรณ สําเนียง
62054000660 นายป0ติพงษ� เมษสุวรรณ
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62054000661 นางสาวภัทรา ประดิษฐาน
62054000662 นางสาวชลลดา ศิริวรรณ
62054000663 นางสาวเนตรชนก ทองคํางาม
62054000664 นางสาวสุภัสสร ชูพงษ�
62054000665 นางสาวศิริลักษณ� สุพรรณอาสน�
62054000666 นายอภิเดช เหงาจุ4
62054000667 นางสาวฎาวีณี ต>วนมูดอ
62054000668 นายกิตติทัศน� ขวัญมา
62054000669 นายโชติวิชญ� ประเสริฐภิญโญ
62054000670 นางสาวภัทรวดี แสนใจ
62054000671 นายจิรวัฒน� ศรีจํานงค�
62054000672 นายศุภษิต ปIนจันตา
62054000673 นายณรรฐพงศ� เรืองวิวัฒนโรจน�
62054000674 นางสาวป0ยะนุช แก�วประสาท
62054000675 นางสาววิมลรัตน� กุลละวณิชย�
62054000676 นางสาวพิมพ�พัณณ� โกมลฤทธ์ิ
62054000677 นางสาวป0ยะฉัตร ถือคํา
62054000678 นางสาวณัฐธิดา บังเมฆ
62054000679 นางสาวปริยากร สุบันทมา
62054000680 นายณัฐ ตรีลักษณวิลัย
62054000681 ว>าที่ ร.ต.วีรพงษ� ชมภูนุช
62054000682 นายรัชพล กลีบผึ้ง
62054000683 นางสาวอัญชลี สันติกุล
62054000684 นางสาวบัณฑิตา ชาตะกูล
62054000685 นางสแกวัลณ� ศรีชนะ
62054000686 นางสาวสรัญญา ประเสริฐสังข�
62054000687 นางสาวเจนจิรา ศิลาโคตร
62054000688 นายดนวรรธน� ลือสวัสด์ิ
62054000689 นายขวัญชัย วงษ�เวช
62054000690 นางสาวสุชาดา เชิดชูธรรม
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62054000691 นางสาวณัฐภัสสร เอี่ยมนนท�
62054000692 นางสาวสุธิดา แช>มชื่น
62054000693 นางสาวเพทาย พงษ�ประดิษฐ�
62054000694 ว>าที่ร�อยตรี หญิงเบญจวรรณ ชินพงษ�
62054000695 นางสาวอัจฉรา เด>นเจริญโสภณ
62054000696 นางสาวพัชชาพลอย สุทธิชูวงศ�
62054000697 นางสาวกวีณา ปสันตา
62054000698 นางจุฑามาศ วีระพงษ�
62054000699 นางสาวศรัญญา ธรรมชาติ
62054000700 นางสาวพัชรี อาษาขันธ�
62054000701 นายสุทัศน� อาจมิตร
62054000702 นายเปรม วงค�กุลพิลาศ
62054000703 นายรชฎ ศิริปุณย�
62054000704 นายสิงหา มีหัวโทน
62054000705 นางสาวกรรณิการ� เทียนขาว
62054000706 นางสาวชุติมา นาคะ
62054000707 นายณัฐเดช ปราการสมุทร
62054000708 นางสาวอัจฉราภรณ� จารนัย
62054000709 นายเผ>าพงษ� เหมือนเผ>า
62054000710 นางสาวชนม�นกานต� ชาครีย�รัตน�
62054000711 นายสมนันทน� ศรีเมือง
62054000712 นายธวัชชัย ชุมพลสุข
62054000713 นายฉัตรมงคลช� โสธรพิทักษ�คุณ
62054000714 นางสาวอัมพร แซ>ก้ี
62054000715 นางมารยาท พงศ�ถาวรภิญโญ
62054000716 นางสาวป0ยะนุช คําแว>น
62054000717 นายอนุวัฒน� วรรณรัตน�
62054000718 นางสาวดาวเรือง สายจันทร�
62054000719 นางสาวธนวรรณ สํานวนกลาง
62054000720 นางสาวสาริณี ช�างเจริญ
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62054000721 นายณัฐวุฒิ ช>วยการกล�า
62054000722 นางสาวอารียา ธีรชัย
62054000723 นางสาวปIกป0Eน มีประดิษฐ�
62054000724 นางสาววสมน ยุติธรรมดํารง
62054000725 นายจิรพันธ� สิงหเสนี
62054000726 นายวุฒิกานต� สาริปา
62054000727 นางสาวสิริกมล อัยยะวรากูล
62054000728 นายพชร ภู>กําชัย
62054000729 นายวิชญะ ต4ะมี
62054000730 นางสาวนลินี ธรรมสินธุ�
62054000731 นางสาวประภัสสร วงศ�ยืน
62054000732 นางสาวสีวลี ตระกูลวิเชียร
62054000733 นางสาวจุฑาทิพย� อยู>เกลื่อน
62054000734 นางสาวนุชนารถ ชื่นฤดี

จํานวน 734 ราย

หน�า 25 จาก 25            


