
เลขประจําตัวสอบ

62063000001 นางสาวอาริยา เผ�าต�ะใจ
62063000002 นางสาวอนงค�รักษ� ช�างล�อ
62063000003 นางสาวศิรประภา บรรจง
62063000004 นางสาวรุ�งอรุณ วรรธนันทกุล
62063000005 นางสาวอมรรัตน� จิตตภักดี
62063000006 นายณัฐชนน สวนใจ
62063000007 นางสาวศรัญญา ตันชะ
62063000008 นายติณณภพ ไชยแว�น
62063000009 นางสาวอาริสา ช�วยหลํา
62063000010 นายจุฬาพฤฒ พัฒนะพงษ�
62063000011 นางสาวประภากรณ� สุขโข
62063000012 นางธารารัตน� พ่ึงแสง
62063000013 นายสันติ สุ�มนิ่ม
62063000014 นางสาววรรณิษา ทิพย�ป=ญญา
62063000015 นายคงศักด์ิ จันต�ะวงศ�
62063000016 นางสาวนวพร พนมไพร
62063000017 นางสาวชนิภา หล�าตัน
62063000018 นายธีรัช บุญวิเศษ
62063000019 นายเจษฎา ธรรมใจสุ
62063000020 นางสาวนัทชา ทันดร
62063000021 นางจุฬาลักษณ� บัวผัด
62063000022 นางสาวอรณี ดวงศรี
62063000023 นางสาวภัศราภรณ� คําประดิษฐ�
62063000024 นายอิทธิพล กาวิชัย
62063000025 นางสาวศรัญญา ไชยวรรณ�
62063000026 นางสาวจุฑามาศ ศรีอ�อน
62063000027 นางสาวนงค�ลักษณ� สมเสมอใจ
62063000028 นางสาวพัทธนันท� ชนะศึก
62063000029 นางสาววรรณนิพา มหาไม�
62063000030 นายปริญญา วงค�อูป
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62063000031 นางสาวอรอุมา เริงฤทัยวรรณ
62063000032 นายชิษณุพงศ� ตาคําวัน
62063000033 นายอนุวัฒน� กุณารบ
62063000034 นายพุฒินาท ปCนใจ
62063000035 นายเฉลิมพล มณีจันสุข
62063000036 นายกฤษดา ป=ญญายาว
62063000037 นางสาวภัสรี กันตา
62063000038 นางสาวธัญญลักษณ� แสงเครือเนตร
62063000039 นางสาวสุภาภรณ� เตจ�ะ
62063000040 นายณัฐวุฒิ ปCFนวิถี
62063000041 นางสาวนาฏญา เหมืองศรี
62063000042 นายเกียรติพงษ� วงศ�อาณา
62063000043 นางสาวจิตรานุช เดชมนต�
62063000044 นายชนสรณ� สีหมอก
62063000045 นางสาวจุฑามาศ ยะสง�า
62063000046 นางสาวสุนิสา คําเงิน
62063000047 นายจตุรงค� เตชะ
62063000048 นายน�อม เมหลิ่ง
62063000049 นางสาวศรัญย�า เพ็ชรล�อมทอง
62063000050 นายธนบูรณ� สมศรี
62063000051 นางสาวเสาร�วานิช ไต�ยะ
62063000052 นางสาวอําพร บูชาพุทธเลิศล้ํา
62063000053 นายอมรเทพ ดีดพิมาย
62063000054 นางสาวธัญญาลักษณ� คงกําแหง
62063000055 นางสาวธนภรณ� อินต�ะนอน
62063000056 นายศราวุฒิ หัวนา
62063000057 นางสาวพรพิมล มะโนดี
62063000058 นางสาวพักตร�พิมินตรา วรัตถ�ชญาธร
62063000059 นางสาวพรทิพย� เรือนยา
62063000060 นางสาวพิชชาพร คนธสิงห�
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62063000061 นางสาวพิกุลแก�ว น�อยโนนทอง
62063000062 นายนพรุจ นิยมไทย
62063000063 นายเอกวุฒิ ไชยพิจิตร
62063000064 นายสุชาติ สมศรี
62063000065 นายอัครเดช บุญทร
62063000066 นายศรัณย� ชอบชัยชนะ
62063000067 นางสาวดวงพร ท�อนแก�ว
62063000068 นายสุทธิพงษ� ย่ีนา
62063000069 นางสาววิชุดา พัฒนกิจรัตนะ
62063000070 นายอนุสรณ� วิเท�ห�
62063000071 นางสาวบุญสิตา เกษมณี
62063000072 นางสาวภัทรสุดา วรรณจักร�
62063000073 นางสาววรินชญา ป=นวารี
62063000074 นางสาวณัฐนิชา กองแก�ว
62063000075 นางสาววิลาวัลย� ใหม�ทํา
62063000076 นางสาวปาริชาติ สุขคํา
62063000077 นายชนะภัย บุญมา
62063000078 นางสาวกชกร ไชยสลี
62063000079 นางสาวก่ิงกาญจน� มะโนวงษ�
62063000080 นางสาวธนาภา อุตเจริญ
62063000081 นางสาวจิรวรรณ สุขเกษม
62063000082 นางสาวศิริภรณ� พฤกษาพราว
62063000083 นางสาวธิดารัตน� เลิศล้ําลําเภา
62063000084 นางสาวบวรภัค อิทธิเสรีกุล
62063000085 นายอัศนี ศรีสวัสด์ิ
62063000086 นายธราธาร ทิพยโสตถิ
62063000087 นางสาวเจนจิรา ภิระจันทร�
62063000088 นายภาคภูมิ บรรเลงเสนาะ
62063000089 นายกฤติกานต� จันดา
62063000090 นางสาวเกศรินทร� จิตตะ
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62063000091 นายอานนทพันธ� อินปา
62063000092 นายวัชรพงษ� กิติ
62063000093 นายประภัทชญา ตุละทา
62063000094 นางสาวกนกพร น�อยวงศ�
62063000095 นางสาวพิชญา คงมีมิตร
62063000096 นางสาวเมวิกา กัณฑชัยวรรณ
62063000097 นางสาวอรญา จันทะวงศ�
62063000098 นางสาวอทิตยา ฟูเต็มวงค�
62063000099 นางสาวสลิลทิพย� ศรีชัยวงค�
62063000100 นางสาวเพลินพิชญ�ชา พรมศร
62063000101 นางสาวณฐพร สกุลพันธ�
62063000102 นางสาวศรัญญา ศรีสม
62063000103 นางสาววนัสนันท� ผาบสุวรรณ
62063000104 นางสาวสรนันท� ขันธิดา
62063000105 นางสาวจิดาภา ธรรมใจ
62063000106 นางสาวพิชญารัตน� ปCยะจันทร�
62063000107 นางสาวเบญจมาศ ศรีเงิน
62063000108 นางสาวธนัชพร กัลยา
62063000109 นางสาวสิริพร ไชยเดช
62063000110 นางสาววริศรา คนรู�
62063000111 นางสาวนริศรา ภูดอนตอง
62063000112 นายจักรพงศ� สุวรรณศิริบุตร
62063000113 นางสาวสิริกันยา ต้ือยศ
62063000114 นางสาววาสนา หม่ืนอภัย
62063000115 นางสาวทิพวรรณ อะกะเรือน
62063000116 นายอุทิศชัย อุราหาญ
62063000117 นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ
62063000118 นางสาวน้ําทิพย� ฐิติอุดมศรี
62063000119 นางสาววิรัลพัชร ย่ีสุ�น
62063000120 นายเอกพล ทาอินทร�
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62063000121 นางสาวกุลสตรี จีรัง
62063000122 นางสาวณทนัน สันกลกิจ
62063000123 นางสาวไพริน คําแปง
62063000124 นายเรืองเดช รักทองแท�
62063000125 นางสาวขวัญตา นันทวงค�
62063000126 นางสาวชัญญานุต เย็นใจ
62063000127 นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ�
62063000128 นายธีรพงศ� ประดิษฐคํา
62063000129 นางราตรี ชัยสงคราม
62063000130 นางสาวสุนิสา ป=ญญาชื่น
62063000131 นายวีรพล จําอินถา
62063000132 นางสาวกนกพร จิระ
62063000133 นางสาวพิมพ�ผกา นามแก�ว
62063000134 นายวชิรวิทย� เชษฐบุรี
62063000135 นายชยานนท� ซางเล็ง
62063000136 นางสาวมัทนา ปงกันมูล
62063000137 นางสาวศุภกานต� ฟองจํา
62063000138 นางสาวกมลเนตร มีกลิ่น
62063000139 นายจักบิณฑ� ปCมปะ
62063000140 นางสาววิภาวดี อุตส�าห�
62063000141 นางสาวชนิดา อุตตะมะ
62063000142 นางสาวศิริประภา ประภาลักษณ�
62063000143 นายชิติพัทธ� เมฆประภามงคล
62063000144 นางสาวพัชรา วิอุ�น
62063000145 นางสาววณิชชา ขันทองนาค
62063000146 นายภูวศิษฎ� รัตนะ
62063000147 นางสาวเฟรินลัดดา ขัติวงค�
62063000148 นายอติชาติ จันทร�ป=ญญา
62063000149 นางสาวศุภมาส ศรีทา
62063000150 นางสาวพัณณิตา ดุจรัตนะ
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62063000151 นางสาวนันท�ธนัษฐ� เมฆเมืองทอง
62063000152 นางสาวสุกัญญา จันต�ะตึง
62063000153 นางสาววารุณี ลาภเกิด
62063000154 นางสาววารุณี ฉัตรโพธ์ิสกุล
62063000155 นางสาวชลธิชา เสนาวารี
62063000156 นายรัชมินทร� แก�วสิงห�คํา
62063000157 นายณัฐวัฒน� คํามา
62063000158 นายดนัย วลัยพรอนันต�
62063000159 นางสาวณัฏฐณิชา วิลัยพิษ
62063000160 นางสาวสุทธิดา นิรันดร�
62063000161 นางสาวทิพพาพร การุณทวยราษฎร�
62063000162 นางสาวปวันรัตน� พิทักษ�วนาศิริ
62063000163 นายทศพล เขียวแก�ว
62063000164 นายสมพงศ� อินโน
62063000165 นางสาวนิรชา อภิญญานวพงษ�
62063000166 นางสาวโสภิต พรมมา
62063000167 นางสาวจิรัฏฐ�อร ยศสุรินทร�
62063000168 นางสาวชญาดา โม�งมายะ
62063000169 นางสาวพรรณสรา ป=ญญะแสง
62063000170 นายสิทธิศักด์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ
62063000171 นางสาวอําไพ ชื่นชม
62063000172 นางสาวธัญลักษณ� คงแก�ว
62063000173 นางสาวณัฐพร อินทะกันฑ�
62063000174 นางสาววรรณชุดา อุทะโก
62063000175 นางสาววรัญญา พยัคฆันตร�
62063000176 นางสาววาราภรณ� แก�วเขียว
62063000177 นายสายศิลปN สิงห�ทอง
62063000178 นางสาวอารียา อุ�นศรี
62063000179 นางสาวภัทร�พิชชา อัครกิจชัยสิน
62063000180 นายสิทธิชัย คําแปง
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62063000181 นางสาวจิราภรณ� แสงสุวรรณ�
62063000182 นางสาวณัฐธิดา เรือนเฟย
62063000183 นางสาวปริยากร ปCนตาดวง
62063000184 นางสาวกัญญารัตน� ขัดฝ=Pน
62063000185 นายปฏิภาณ หนูสิงห�
62063000186 นางสาวขวัญไพร รําพึงคิด
62063000187 นางสาวพรนิภา เครือแก�ว
62063000188 นางสาวสุพัชชา อังกูรเดช
62063000189 นางสาวสุดาพร เงางาม
62063000190 นางสาวฌัชญาณี ทับผดุง
62063000191 นายนฤพล เตจ�ะ
62063000192 นางสาววราภรณ� สอนนอก
62063000193 นางสาวรัชนีกร ใบสุขันธ�
62063000194 นางสาวสุวพัชร� จอมคํา
62063000195 นางสาวณัฐการณ� สุริยะมณี
62063000196 นายสรณ�สิริ วรินทร�
62063000197 นายธนกฤต นันทะสาร
62063000198 นางสาวสาริกุล บุตรดา
62063000199 นางสาวป=ทมพร บัวแก�ว
62063000200 นางสาวอรทัย ไชยรัตน�
62063000201 นางจริญญา อุปมา
62063000202 นายจิรายุทธ รัชตนุสรณ�
62063000203 นางสาวจารุวรรณ ต๊ิแสง
62063000204 นายสุวิชาต์ิ อุทธิยา
62063000205 นายสุรชาติ สิทธิพร
62063000206 นางสาวศตพร ไชยรุ�งเรือง
62063000207 นางสาวยุพเรศ กันทใจ
62063000208 นางสาวอังคณา พรมผาม
62063000209 นางสาวปาลินี ศรีวิชัย
62063000210 นางสาวรุ�งอรุณ วาเพ็ชร
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62063000211 นางสาววรัญญาภรณ� ชมภูแก�ว
62063000212 นางสาวสุปรียา ทะมาตร�
62063000213 นางสาวศิริยากร ถนอมบุญ
62063000214 นางสาวศุภิสรา แก�วผม
62063000215 นางสาวสุภัสสรณ� เมฆแสน
62063000216 นายกษิด์ิฐเดช เตจ�ะ
62063000217 นายพงศธร มังคราช
62063000218 นางสาวรัชนก บนดิน
62063000219 นางสาวฐิตาภา งามเจริญสิน
62063000220 นายชาญณรงค� จิรขจรกุล
62063000221 นางสาวนารีนาถ ขัตธิ
62063000222 นางสาวสุทัศนา ศรีวิลัย
62063000223 นางสาววรรณศิริ เชียงทอง
62063000224 นางสาววราภรณ� ป=นทะรัตน�
62063000225 นายธิติ เมฆลา
62063000226 นายอาทิตย� อุตนะวงษ�
62063000227 นางสาววิมลทิพย� กลางบุรัมย�
62063000228 นางสาวสุภาพร อินทะรังษี
62063000229 นางสาวรัตนา ไชยเมืองชื่น
62063000230 นางกานต�สุดา สิงห�สาร
62063000231 นางสาวพัฏฐ�รภา ถาติด
62063000232 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิมาท
62063000233 นางสาวธมกร ชูสุวรรณ
62063000234 นางสาวกุลช�ชัชญาญ� หาญกล�า
62063000235 นางสาวพิชญากร จะแฮ
62063000236 นายปฏิภาณ ผ�องศรี
62063000237 นางสาวนัดดา อาญาสกุล
62063000238 นายรัชชานนท� พิทาคํา
62063000239 นางสาวประภัสสร สายเครื่อง
62063000240 นายเจษฎา ฉัตรแก�ว
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62063000241 นางสาวภัทรา ป=ญญานาค
62063000242 นางสาวกมลมาลย� ต๋ันแก�ว
62063000243 นางสาวอัมพร สันพูวัน
62063000244 นางสาวสายฝน กองมู
62063000245 นางสาวชุติมา พรหมใหม�
62063000246 นางเบญจรัตน� อินทร�ไทย
62063000247 นางสาวจารุวรรณ ขันคําแดง
62063000248 นายเอกราช อยู�จินดา
62063000249 นางสาววิจิตรา สอนใต�
62063000250 นางสาวพัชรวรรณ เหล็กกันทา
62063000251 นางสาววนัสนันท� แสงศรีจันทร�
62063000252 นางสาวอภิญญา ธรรมวงค�
62063000253 นางสาวทิพาพร คํามูล
62063000254 นางสาวเจนจิรา ตาเจริญเมือง
62063000255 นางสาววราภรณ� จันทรัตน�
62063000256 นายจักรพงษ� ยวงตาปUอ
62063000257 นางสาวจุฑามาศ หลวงไผ�
62063000258 นางสาวพัชรินทร� อูปแก�ว
62063000259 นายรณชัย โพธ์ิศรี
62063000260 นางสาววนัชพร ม�วงวัฒนกูล
62063000261 นางสาวอรอุมา ลําพูน
62063000262 นางสาวสุพิชชา ไชยทา
62063000263 นางสาวอริสา ยวงแก�ว
62063000264 นางสาววรรณิภา ยะตุ�ย
62063000265 นายธนวัต เขียวงาม
62063000266 นางสาววิรัญญา มูลศิริ
62063000267 นางสาวปวีณา อ�ายมาเครือ
62063000268 นางสาวสุณิสา สุขปUอม
62063000269 นางสาวกรรณิการ� พรมมา
62063000270 นายสุนิมิต สีจ�ะ
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62063000271 นายธวัชชัย เกตุบํารุง
62063000272 นายจิรายุ สายสิงห�ทอง
62063000273 นางสาวศิริรัตน� แซ�เจ�า
62063000274 นางสาวพรพิรุณ ใจมิภักด์ิ
62063000275 นางสาวปCยกานต� ไชยกันทา
62063000276 นางสาวรุ�งลัดดา ป=ญญา
62063000277 นางสาวนภาพร ใจปCนตา
62063000278 นางสาวรุ�งอรุณ เจริญวัย
62063000279 นายวิศรุต ชอบชื่น
62063000280 นางสาววิโรบล มูลเสริฐ
62063000281 นางสาวปCยะนุช อ�ายป=Vน
62063000282 นายศิรกฤศ คําปวน
62063000283 ว�าที่ ร.ต.ปฏิภาณ เสธา
62063000284 นางสาวพิตรนรินทร� ทิพย�ฝ=Pน
62063000285 นางสาวดลยา จําปาทอง
62063000286 นางสาวฐานิตดา เทพคํา
62063000287 นางสาววรินทร ศรีสุนทร
62063000288 นางสาวพิมพ�ชนก เขียวดี
62063000289 นางพรพรรณ ศิริพงษ�
62063000290 นางสาวปทุมพร ต๊ิบปะละวงศ�
62063000291 นายปรีชานนท� ตนภู
62063000292 นางสาวณัฐมล จะแฮ
62063000293 นางสาวพุธิตา ชัยกันทะ
62063000294 นายอรรถพงษ� นะรา
62063000295 นางสาวจุลาลักษณ� วิเชียรยอดกุล
62063000296 นางสาวสาวิตรี ศรีคํา
62063000297 นางสาวนพรัตน� กองสิน
62063000298 นายพุทธกริช วาณิชย�สัมพันธ�
62063000299 นายธายุกร สุวรรณ�
62063000300 นางสาวฐิติพร เสถียรลัคนา
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62063000301 นายนรินทร� อินทมาตร�
62063000302 นางสาวพัชรินทร� พุทธศิริ
62063000303 นางสาวสิริกัญญา สิงห�แก�ว
62063000304 นายนนท�ปวิธ มะทะ
62063000305 นายรณชัย บัวนุ�ม
62063000306 นางสาวนงลักษณ� นําป=ญญา
62063000307 นางสาวเมธปCยา ติลลักษณ�
62063000308 นางสาวนภาลัย ไชยชะนะ
62063000309 นายยุทธนา นะต๊ิบ
62063000310 นางสาวนาฏอนงค� สมเครือ
62063000311 นายนันท�นภัส เชื้อเรือนงาม
62063000312 นายอํานาจ ธนูสิงห�
62063000313 นางสาวปนัดดา ธรรมป=ญญา
62063000314 นายปธานิน บุญยอง
62063000315 นายอภินันท� ทิพย�ราชา
62063000316 นายธรากร สุทธิวงศ�
62063000317 นางสาวศิริลักษณ� ป=ญญาติวงค�
62063000318 นางสาวสมาตยา สัมพันธสิทธ์ิ
62063000319 นายสกล สายวงค�คํา
62063000320 นายพชร ถือแก�ว
62063000321 นางสาวโยทะกา สว�างทิตย�
62063000322 นางสาวจิณณ�นิตา อาภาวัง
62063000323 นางสาวนันทิชา วงศ�วิเศษ
62063000324 นางสาวมนทิรา เตชะ
62063000325 นายทศพล กรรณิกา
62063000326 นายจุลวัฒน� ทิศสุกใส
62063000327 นางสาวกชภรณ� สัจจมงคล
62063000328 นางพิมพ�วิไล กําแหงสกุล
62063000329 นางสาวนิภาภรณ� แก�วประดิษฐ�
62063000330 นางสาวรติมา ชัยรุ�งมณีดํารง
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62063000331 นางสาวสุดารักษ� บั้งเงิน
62063000332 นางสาวศุภัณษา อุดมมิตย�
62063000333 นางสาวธนัดดา บุญมา
62063000334 นางสาวณัฐพร ป=ญญา
62063000335 นายณัฐพร อินต�ะวิกุล
62063000336 นายคงศักด์ิ ปCนตาเสน
62063000337 นางณิชานันท� ไกรสร
62063000338 นางสาวณัฐวรรณ ป=นตัน
62063000339 นางสาวแคทเธอริน แซ�ฟู
62063000340 นางสาวพัชรีพร สุขเสาร�
62063000341 นายนิตินันท� อินทชัยวัฒนกุล
62063000342 นางสาวรัฐติยา ทาผา
62063000343 นางสาวนารีรัตน� เขียวหวาน
62063000344 นายมังกร มุนิจารวัฒนกุล
62063000345 นางสาวภัทรวีร� เยาวรัตน�
62063000346 นางสาวโสภา พญาวอณรงค�
62063000347 นายนลธวัช วังกะธาตุ
62063000348 นายเฉลิมพงศ� ชุมภูทิพย�
62063000349 นางสาวรัตติกาล สําเนียง
62063000350 นางสาวจริยา ใจกล�า
62063000351 นายกรินทร� เขียวสิงห�
62063000352 นายภานุพงศ� อัมพรวิจิตร
62063000353 นางสาวณัฐภัทร ตาดี
62063000354 นายณัฐพงษ� ทาทอง
62063000355 นางอัจชวดี นาคจันทร�
62063000356 นายสุรสิทธ์ิ กรองไว�ศักด์ิ
62063000357 นางสาวศิรินันท� อินต�ะศรี
62063000358 นายวิษณุ วงค�สาย
62063000359 นางสาวชุดาภา กองธรรม
62063000360 นางสาวทักษพร จํากัด
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62063000361 นางสาวสายพิณ ฮองโยง
62063000362 นางสาวธันวา เพ่ือนฝูง
62063000363 นางสาวกัลยา เจชอ
62063000364 นางสาวปรีญาภัทร กมลผุด
62063000365 นางสาวนรพรรณ ศรีคุณ
62063000366 นางสาวอนุสรา จันทร�ศิริ
62063000367 นายทิชานนท� ป=ญญาคํา
62063000368 นางสาวเพ็ญนภา อมรกล
62063000369 นางสาวธัญชนก บุญมาก
62063000370 นางสาวอุมาพร วงษ�สี
62063000371 นางสาวณัฐพร อิ่นอ�าย
62063000372 นางสาวชยมล ขันเข่ือน
62063000373 นางสาวโฉมอนันต� โพธิวงค�
62063000374 นางสาวรุ�งทิวา วรรณวิท
62063000375 นางสาวชลธิชา บัวตูม
62063000376 นายทรรศณรงค� ปCนะสุ
62063000377 นายวรพล เขียวดี
62063000378 นางสาวยมลพัทธ� อินต�ะขัติย�
62063000379 นางสาวนารีนาถ คําปวน
62063000380 นางสาวบุณณดา เมืองมูล
62063000381 นางสาวสมิตา รูปสอาด
62063000382 นายอภิชัย อุ�นตาล
62063000383 นายไชยยันต� เครือสม
62063000384 นางสาวจุฑารัตน� แสงอินทร�
62063000385 นางสาวณัฐติกาญ คงแก�ว
62063000386 นางสาวนนทินี ใบยา
62063000387 นางสาวณัฐมน เจริญสุข
62063000388 นายรุจิภาส ใจเย็น
62063000389 นายประดิษฐ� สร�อยข�าย
62063000390 นางสาวกีรติกานต� แก�วทอง
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62063000391 นางสาวอลิษา ยาสมุทร
62063000392 นางพรนภัส ต�อศรี
62063000393 นายอุทัย กันยา
62063000394 นายนพวิชญ� ศรีภิรมย�
62063000395 นางสาวสิริรัตน� ทากุล
62063000396 นางสาวนันทนา เทพบุญ
62063000397 นายสุวิศิษฏ� แว�นป=นไชย
62063000398 นางสาวพิมผกา บุญเปXง
62063000399 นายไกรภพ กันทวงค�
62063000400 นางสาวจิตราวดี ศรีวงค�ไชย
62063000401 นายพิเชษฐ� วงค�อินทร�
62063000402 นางสาวอัญชลีพร ต้ังธนวัต
62063000403 นางสาวกมลวรรณ ปะละปCก
62063000404 นางสาวชยามน ผาเพียว
62063000405 นางสาวฉัตรทิพ ไชยวงค�ษา
62063000406 นางสาวพิมพิกา โปธา
62063000407 นางสาวสุนิสา พรหมเสน
62063000408 นายสัญชัย รวงโคกสูง
62063000409 นางสาววัฒน�ชรา แก�วคํา
62063000410 นายพชรพล ศรีบุญเรือง
62063000411 นางสาวอารีรัตน� ไชยวงศ�
62063000412 นางสาวพีรยา พันธวงค�
62063000413 นายศราวุธ จอมภา
62063000414 นางสาวจิตญาดา สิทธิหล�อ
62063000415 นางสาวรุ�งระวี จอมวงศ�
62063000416 นางสาวประภัสสร ยามี
62063000417 นางสาวเพ็ญนภา ไร�เรือง
62063000418 นางสาวเบญจมาศ ศรีวิชัย
62063000419 นางสาวชัชฎาภรณ� มะโนวรรณ�
62063000420 นางสาวเยาวเรศ เลามาสุวพรรณ�
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62063000421 นางสาวภัทธิรา ใจกอบกู�
62063000422 นางสาวชุติมา กันทาเหล็ก
62063000423 นางสาวยุวนันท� แพงพงา
62063000424 นางสาวรุ�งอรุณ ใจมูล
62063000425 นางพรพรรณ พ่ึงป=ญญา
62063000426 นางสาวชมภรณ� วงศ�ยอด
62063000427 นางสาวประภัสรา ถาติด
62063000428 นางสาวกนกวรรณ จ้ีสลี
62063000429 นางสาวอัจฉราพร ต๊ิบตอง
62063000430 นางสาววิภาพร ฝ=Pนเต�ย
62063000431 นางสาวลักษณารีย� เมฆลอย
62063000432 นางสาวกันย�สินี จันทราสวรรค�
62063000433 นางสาวพิมผกา วุฒิ
62063000434 นางสาวศุภิสรา ม่ิงมนัส
62063000435 นางสาวฐิติรัตน� ลาภสกุลศรี
62063000436 นางสาววริญญา จันตาวงค�
62063000437 นางสาวกมลฉัตร บัวชุ�ม
62063000438 นายปภาตพงศ� พัฒโนทัย
62063000439 นางสาวพรประภา การกาวี
62063000440 นางสาวทิพย�สุดา พรมยวง
62063000441 นางสาววรารัตน� จอมธรรมรัตน�
62063000442 นางสาวรุ�งเพชร แก�วชํานาญ
62063000443 นางสาวนภัส อัมรินทร�
62063000444 นางสาวสุภัชญา ขวัญสุวรรณ
62063000445 นายณัฐพล อุ�นคํา
62063000446 นางสาวพิมพ�กมล จ้ีทิตย�
62063000447 นางสาวสาธิญาณี จันทวงค�
62063000448 นางสาวรุ�งฤทัย ไฝเครือ
62063000449 ว�าที่ร�อยตรีนพดล ดวงคําอ�าย
62063000450 นางสาวเรณุกา หลวงคา
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62063000451 นายปณิธาน อินทรวิชา
62063000452 นายพงศกร คันธา
62063000453 นายสุธีร� ธรรมชาวนา
62063000454 นางสาวกชกร เครือกลางรงค�
62063000455 นายวุฒิพงษ� อินต�ะปาน
62063000456 นางสาวพัชรา อุ�นเรือน
62063000457 นายชลธิศ เฮิงโม
62063000458 นางสาวกมลวรรณ ป=ญญาวัย
62063000459 นายสรสิช ใสมาศ
62063000460 นายวีรภัทร วงษ�สงวนสอดศรี
62063000461 นางสาวเขมิกา ธนธํารงกุล
62063000462 นางสาวพรพรรณ ปงเมืองมูล
62063000463 นางสาวสุทธาศิณี วรรณชัย
62063000464 นางสาวจุฑามาศ มีชัย
62063000465 นางสาวยุภาวดี ศรีใจวงค�
62063000466 นางสาวฤดีมาศ เกตุรักษ�
62063000467 นางสาวนฤดี หอเจริญ
62063000468 นางสาวอังค�วรา ยานะสกุล
62063000469 ว�าที่ร.ต.หญิงเกศินี หลีธิวงศ�
62063000470 นางสาวนิศาชล วรรณมณี
62063000471 นางสาวสิริเพ็ญ เยายะนัง
62063000472 นางสาวสาวิตรี พรบรรเทิง
62063000473 นายพัฒนพร ปCงดอย
62063000474 นายรฐนนท� งานมูลเขียว
62063000475 นางสาวปณิดา ปาสา
62063000476 นายธราพงษ� นุ�มมีศรี
62063000477 นางสาวชัชฎาภรณ� ดินเมืองชน
62063000478 นายญาณกร ยาวิละ
62063000479 นายวัชรพันธ� นวเลิศเมธี
62063000480 นายป=ชชากร โนวรรณ
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62063000481 นางสาวธัญลักษณ� มีวรรณ
62063000482 นางสาวพัชรินทร� วงศ�ษา
62063000483 นางสาวณัฏฐ�นันทน� เอี่ยมสกุล
62063000484 นางสาวศิรินภา วงศ�วรรณ
62063000485 นางสาวนารี กาศโอสถ
62063000486 นายสุภกิณห� ไชยแสน
62063000487 นางสาวภัทราพร ณิลังโส
62063000488 นายณัฐพงษ� พีรสวัสด์ิไพศาล
62063000489 นางสาวสุพพัตรา ขุนหาญ
62063000490 นายสิทธิชัย ทนุ
62063000491 นางสาวสุพัตรา โพทะนะ
62063000492 นางสาวพิมพ�ชนก เปXงใจ
62063000493 นายรัฐศาสตร� สายฟUาแลบ
62063000494 นางสาวผกายทิพย� ไชยวงศ�
62063000495 นางสาวจิรัชยา จันทร�อินตา
62063000496 นางสาวปานตา เข่ือนแก�ว
62063000497 นางสาวดารนินทร� ปCนทะนา
62063000498 นางสาวทิตยา ดวงสนิท
62063000499 นายเอกลักษณ� อุตชัยวงค�
62063000500 นางสาวภัทรวีร� มุณีแก�ว
62063000501 นางสาวนฤมล ป=ญญาศร
62063000502 นายธนุพันธ� กุยวงค�
62063000503 นางสาวชชญา ศรีวรรณ�
62063000504 นางสาวสุพัตรา ม�วงเขียว
62063000505 นายคงเกษม ไชยวงค�
62063000506 นายอณุพงษ� วัยสว�าง
62063000507 นางสาวกนกพร เกียรติกุลภักดี
62063000508 นางสาววลีพร แซ�ลี
62063000509 นางสาวพันธิวา เมืองมูล
62063000510 นายกิตติชัย ศรีวิชัย
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62063000511 นางสาวธัญสิริ ตุ�ยดา
62063000512 นายกิตติธัช สายเขียว
62063000513 นางสาวนิพาพร โยธา
62063000514 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ�าน
62063000515 นางสาวกชกร กันทะวัง
62063000516 นายธนพงษ� วชิรเชษฐพงศ�
62063000517 นางสาวศิริลักษณ� เลื่อนลอย
62063000518 นายศรัณยู สามภูศรี
62063000519 นางสาวอาจรีย� วันเมือง
62063000520 นางสาวจันธิมา มีงาน
62063000521 นายธีรวัฒน� กุลต�ะ
62063000522 นายอมรเทพ อ�อนตาม
62063000523 นางสาววิลาวัลย� ป=นเปXง
62063000524 นางสาวอัญชลีพร ใจจุมปู
62063000525 นางสาวธิติพร บุญมี
62063000526 นางสาวเจนจิรา ใจอิ่นแก�ว
62063000527 นางสาวเมยุกา พิทักษ�
62063000528 นางสาวปวีณ�สุชาดา แสงคํา
62063000529 นางสาวอัจฉรา เหล�าประเสริฐ
62063000530 นางสาววีนัส พิสิษฐ�กุล
62063000531 นายภาณุ สอนสกุล
62063000532 นางสาวเกวลิน คุณผลิน
62063000533 นางสาวภาวินี คําแย�ม
62063000534 นางสาวจีระพันธ� ป=ญญาแดง
62063000535 นายอนันตชัย จันทะไทย
62063000536 นายชิตพล นวลแก�ว
62063000537 นายภูริชญ� อุ�นบ�าน
62063000538 นายศิรสิทธ์ิ ชัยแสน
62063000539 นายธนเดช กันทะใจ
62063000540 นายจักรพงษ� วงค�กาอินทร�
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62063000541 นายธนวิชญ� ท�นไชย
62063000542 นางสาวปรียาดา กันทะวงศ�
62063000543 นางสาวทรงอัปศร ไชยเสน
62063000544 นายยศธร วงศ�สวย
62063000545 นางสาวจรรยวรรณ จิตนาน
62063000546 นางสาวพิมพ�ชนก ดวงอินทร�
62063000547 นายครองรัฐ ต�ะคํา
62063000548 นายณัฐพงศ� ลําคํา
62063000549 นางสาวสุชาดา เมืองฝ=Pน
62063000550 นางสาวชวัลรัตน� ฟุYมเฟZอย
62063000551 นายณัฐกานต� ธรรมอุโมง
62063000552 นางสาวกนกพร หน�อคาสุก
62063000553 นายพีระพล บุญสูง
62063000554 นางสาวธนัญญา คําสืบ
62063000555 นางสาววีรญาภรณ� สอนทิ
62063000556 นางสาวณัฐกานต� ไชยชนะ
62063000557 นางสาวธนพร หงส�หิรัญ
62063000558 นายฐิตสิริ นิตย�เจริญ
62063000559 นางสาวณัฎฐณิชา พรมยะดวง
62063000560 นางสาวพัชรินทร� อินเหลือละ
62063000561 นางสาวรจนา ตินนัง
62063000562 นางสาวจุฑามาศ จินดาหลวง
62063000563 นางสาวกาญจนา ไชยลังการ�
62063000564 นายณัฐพล แบ�งทิศ
62063000565 นางสาวรุ�งนภา นิลพันธ�
62063000566 นางสาวอาทิตยา ธรรมใจ
62063000567 นางสาววรฤทัย ปCงเมือง
62063000568 นายชลภัคร ไชยลังกา
62063000569 นายกิตติธัช นาวา
62063000570 นางสาวฐิตารีย� บูรณะธนะสิทธ์ิ
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62063000571 นางสาวธมณณัฏฐ� บุญมา
62063000572 นางสาวกมลรัตน� กาวิชัย
62063000573 นางสาวแพรววนิต กองแก�ว
62063000574 นายนิธิบดินทร� เปXงแก�ว
62063000575 นางสาววนิสรา จันทร�ใหม�
62063000576 ว�าที่ร�อยตรีกิตติชัย เพชรธาราทิพย�
62063000577 นางสาวธนัชภรณ� สําลี
62063000578 นางสาววราภรณ� อ�วมอ�าม
62063000579 นายธนพิพัฒน� ดวงใจลิขิต
62063000580 นางสาวนุชนาถ ถาดแสง
62063000581 นางสาวอภิญญา อินทะรังษี
62063000582 นางสาวอริสา แก�วสาร
62063000583 นางสาวสมฤดี ขันต้ัง
62063000584 นางสาวมัณฑนา กาญจนวงศ�
62063000585 นายจักรพันธ� อินทจักร�
62063000586 นางสาวสุภาภรณ� อัครวุฒิสกุล
62063000587 นางสาวกุลนันท� สุเกษ
62063000588 นางรัตติยา ดวงเพชร
62063000589 นายภูเบศวร� ไชยศรี
62063000590 นางสาววาสนา แก�วหุ�ง
62063000591 นายพงศธรณ� จันทร�แสงกุล
62063000592 นางสาวธนัญญา จันทวัง
62063000593 นายกรกฎ ฐานันดรกุล
62063000594 นางสาวทิศติญา แก�วแปง
62063000595 นางสาวจริญญา คําพิชัย
62063000596 นางสาวพิชญากร ปวนศักด์ิ
62063000597 นางสาวช�อผกา วงค�สอน
62063000598 นางสาวศุภลักษณ� สมงาม
62063000599 นางสาวประกายทิพย� ฝ=Pนปวน
62063000600 นายเกียรติศักด์ิ ทรงคํา
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62063000601 นางสาวธมลวรรณ ม่ิงมล
62063000602 นางสาวไพจิตรา ธะนะคํา
62063000603 นางสาวคัทลียา สุริยศ
62063000604 นางสาวแพรวพรรณ กัลปสันติ
62063000605 นางสาวณิชากร ตุละเสน
62063000606 นางสาวธัญญาเรศ คําสอน
62063000607 นางสาวณัฐมนต� โพธิไชยะ
62063000608 นางสาวมธุรดา มอยนา
62063000609 นางสาวอรุณี พูพันธ
62063000610 นางสาวทิพย�วารี ชัยศิลบุญ
62063000611 นางสาวจิรวัฒน� กุลธารี
62063000612 นายธรานนท� เอี่ยมสะอาด
62063000613 นางสาวอรรชกา อินต�ะแก�ว
62063000614 นางสาวนัทธ�ลภัส ป=ญญาเครือ
62063000615 นางสาวแสงระวี แก�วพรม
62063000616 นางสาวบุษยา แก�วใจ
62063000617 นางสาวณัฐชยา ใจบุญนอก
62063000618 นางสาวปCยฉัตร สืบศิริโชติกุล
62063000619 นางสาวพิชญาภัค เทพสืบ
62063000620 นายเฉลิมวุฒิ สุรินเปา
62063000621 นางสาวปCยาพัชร ตุ�สังวรณ�
62063000622 นายวุฒิชัย รัตนมงคล
62063000623 นายสุกันต� คัจฉะภา
62063000624 นายจักรกฤช มณีรัตน�
62063000625 นางสาวสุดารัตน� พุทธิมา
62063000626 นายมานะ ใจแข็ง
62063000627 นายวรภัทร เมืองสุวรรณ
62063000628 นายชาญวิทย� วงค�มณี
62063000629 นายณัฐภัทร เอี่ยมกระสินธ�
62063000630 นายกวินท�วิชญ� มูลรินทร�
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62063000631 นางสาวมณทาทิพย� คําลังศรี
62063000632 นางสาวกมลฉัตร จันทิมา
62063000633 นางสาวขวัญฤทัย โชติพันธุ�
62063000634 นายธนบดี คําใส
62063000635 นางสาวแคทรียา ท�าวชัยมูล
62063000636 นางสาวอรนัญช� มหายศ
62063000637 นางสาวกวิสรา สารกุมาร
62063000638 นายคมศักด์ิ จันทร�จ[าง
62063000639 นางสาวศิริพร ป=Pนรูป
62063000640 นางสาวชนากานต� ปรีจันทร�
62063000641 นายศุภณัฐ ชัยประภา
62063000642 นางสาวรสรินทร� มณีโชติ
62063000643 นางสาวปราณี ถาเล็ก
62063000644 นางสาวสุคนธ�รัตน� กันทา
62063000645 นางสาวจารุกัญญ� จินาสา
62063000646 นายวีรศักด์ิ มากสุข
62063000647 นายพิษณุ ถาโถม
62063000648 นางอุรา สมณา
62063000649 นางสาวสายธาร ศรีคําป=น
62063000650 นางสาวภาวินี ต�ะเฟย
62063000651 นางสาวโชติกา กันสืบ
62063000652 นายพงศกร สอนคํามูล
62063000653 นายป=ชชา แก�วไหล
62063000654 นายวีรยุทธ ชนกล�าหาญ
62063000655 นางสาวกัญญาภัค นวลสนิท
62063000656 นายธีรนัย เลิศหล�า
62063000657 นางสาวธัญวรัตน� ศรีจันทร�พรม
62063000658 นางสาวสุริยประภา มูลศรี
62063000659 นายจักรกฤษณ� จันทร�เพ็ญ
62063000660 นางสาวกัลย�ศิณี คําบา
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62063000661 นางสาววาลินี จําป\า
62063000662 นางสาวจิราพรรณ หน�อแนว
62063000663 นางสาวอรพรรณ สิริศุภรพิสิฐ
62063000664 นางสาวดวงฤทัย คําปCงยศ
62063000665 นายอนุพงษ� ทาระศักด์ิ
62063000666 นางสาวณัฐณิชา วงศ�สุฤทธ์ิ
62063000667 นายณัฐวุฒิ พรมมาจา
62063000668 นางสาวเอมภิกา คําบุญมา
62063000669 นางสาวธิดารัตน� เปXงวัน
62063000670 นางสาวอัญชลี บุญมาก
62063000671 นางสาวปาริชาติ ปงลังกา
62063000672 นางสาวสุวรรณา ทิพพามา
62063000673 นางสาวอัมพกา พรมคําปา
62063000674 นางสาวฉัตรติยา ไชยจําเริญ
62063000675 นายทินวัตน� มารัด
62063000676 นางสาวฐิติมา กัณธาทรัพย�
62063000677 นางสาวเนตรนภา หงษ�ทอง
62063000678 นายนครินทร� ณรงค�
62063000679 นางสาวพีรญา สุขนิสัย
62063000680 ว�าที่ร�อยตรีณัฐกรานต� หน�อใหม�
62063000681 นางสาวณัฐธิดา สติภา
62063000682 นายพงษ�พัฒน� ไชยแหว�น
62063000683 นางสาววรัญญา เหาะประโคน
62063000684 นายจิณวัตร เลาคํา
62063000685 นางสาวฉัตรมณี ปูYดี
62063000686 นางสาวอจลญา สุขเพ็ง
62063000687 นางสาวนันทกานต� วิโยค
62063000688 นางสาวสุณิสา ธรรมขันธ�
62063000689 นายจักรกฤษณ� เทพวงศ�
62063000690 นางสาวจิระประภา ปCมปวง
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62063000691 นางสาวทินภัทร ราชทะนุ
62063000692 นายกองภพ ทาแกง
62063000693 นางสุมาลี เต็มแบบ
62063000694 นางสาวโชติกา เชื้อเชิญ
62063000695 นางสาวณัฐพร สมสุภาพรุ�งยศ
62063000696 นางสาวอริยา เตชะนันท�
62063000697 นางสาวจารุวรรณ ลินทอน
62063000698 นายศราวุธ บุญศรี
62063000699 นายจักรพันธ� กาวิละ
62063000700 นางสาวอารีย� จันทร�บูรณ�
62063000701 นางสาวณัฐสุดา มานะ
62063000702 นายศุภสิน รุ�งดี
62063000703 นางสาวเดือนฉาย ไชยวรรณ�
62063000704 นางสาวณวัชรวัจน� ประเสริฐศรี
62063000705 นายปฏิภาณ ตาลปYา
62063000706 นางสาวอัมพิกา ฟองคําตัน
62063000707 นายธีรวุฒิ ใจสอาด
62063000708 นางสาวสุพัตรา กิติวงค�
62063000709 นายธานี วังวงค�
62063000710 นางสาวดลยา เทพเสาร�
62063000711 นางสาวภัทรนัน เตวิชัย
62063000712 นางสาวเยาวลักษณ� ทามูล
62063000713 นางสาวรุ�งนภา ครูบา
62063000714 นางสาวรุ�งทิวา แก�วสาร
62063000715 นายทินกร ตังแกละ
62063000716 นางสาวจันทร�จิรา แก�วดาว
62063000717 นายศรายุทธ ศรีมาทา
62063000718 นางจันทร�จิรา ทองลอย
62063000719 นายสมปอง คีรีชัยพฤกษา
62063000720 นางสาวจิตสุพร หอมดอก
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62063000721 นายวรกรณ� ก่ิงม่ัน
62063000722 นายพันธกานต� รังทะษี
62063000723 นางสาวกชกร สงวนชื่อ
62063000724 นายนพชัย เมืองปาย
62063000725 นางสาวจินตนา ก�อนแก�ว
62063000726 นางสาวภาวิณี สมนาบัติ
62063000727 นางสาวรัตมณี พุทธสุวรรณ�
62063000728 นางสาวชาลิสา คุ�มประดิษฐ�กุล
62063000729 นายตฤณโชค โพทนา
62063000730 นางสาววศินี สมใจ
62063000731 นางสาวณัฐธยาน� หาญปYา
62063000732 นางสาวสุภาภรณ� กมลชอบวิริยะ
62063000733 นางสาวขวัญกมล สนั่นปYา
62063000734 ว�าที่ร�อยตรีเกียรติศักด์ิ กาบมาลา
62063000735 นายพงศ�พล สุวรรณาภรณ�
62063000736 นายสุรวัช ชัยยะ
62063000737 นางสาวสาวิตรี สุกันทา
62063000738 นายรัชพล โฮมสองชั้น
62063000739 นายฉัตรชัย ลงวุฒิ
62063000740 นายนิรันดร สีสุวรรณ�
62063000741 นางสาวรัชนีกร ตุงคณาคร
62063000742 นางสาวกุลกัลยา อ�วมแย�ม
62063000743 นางสาวกมลเนตร แสงเมือง
62063000744 นางสาวปราณปรียา นัยริยสัจ
62063000745 นายเทพพิทักษ� แสนสุวรรณ�
62063000746 นางสาวอัญญารัตน� ตาตุ
62063000747 นางสาววชิราภรณ� แก�วสุขใจ
62063000748 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเกษริน กีรติบูรพัฒน�
62063000749 นางสาวก�องนภา ใจกล�า
62063000750 นางสาวพิริยาภรณ� ต�ะศักด์ิ
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62063000751 นางสาวณัฐวรา แก�ววิเศษ
62063000752 นางสาวปทุมทิพย� พรหมมโนน
62063000753 นางสาวเสาวลักษณ� ใจเง้ียวคํา
62063000754 นางสาวอัจฉราวดี คําเจียงเงิน
62063000755 นางสาวภัฏฐมณฑน� แสนสอาด
62063000756 นางสาวณัฐริกา นันต�ะนา
62063000757 นางสาวณปภัช ธีรเดชโยธิน
62063000758 นางสาวณัฐภรณ� สุภา
62063000759 นายสรชาติ สิงห�คํา
62063000760 นางสาวสุกิตติมา กล�าจริง
62063000761 นางสาวสุกัญญา วงศ�ใหญ�
62063000762 นายวรัญ]ู กํ่าศรี
62063000763 นางสาวภควรรณ ภิญโญ
62063000764 นางสาวศิริขวัญ วงศ�เจริญ
62063000765 นางสาววิภาวรินทร� มีดี
62063000766 นางสาวแพรพรรณ เพ็ชรวิกูล
62063000767 นายศราวุฒิ ชัยสา
62063000768 นายศรัณ]ู พรหมมา
62063000769 นางสาวรุ�งอรุณ ปZนแก�ว
62063000770 นางสาวเชิญขวัญ จันต�ะวงศ�
62063000771 นางสาววารุณี อิ่นแก�ว
62063000772 นางสาวอุมารินทร� ดวงวิโรจน�
62063000773 นางสาวพิมพิลา เหลืองอ�อน
62063000774 นางสาวดาราพร สภาวนากุล
62063000775 นางสาวเสาวรินท� เชิดชูไพร
62063000776 นางสาวพิมพร คีรีจริยกิจ
62063000777 นางสาวกิรณา กันธิยะ
62063000778 นางสาวจิรนันท� จินดา
62063000779 นางสาวจารุวรรณ หลองข�าว
62063000780 นางสาวนุชศริน กันทา
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62063000781 นางสาวพิชชาภา รักธณาสกุล
62063000782 นางสาวกนกพร วิชาเถิน
62063000783 นางสาวสนธยา คํามาตร
62063000784 นายปรัชญา องอาจ
62063000785 นายเจษฎา วรรณภพ
62063000786 นายปกรณ� รินฤทธ์ิ
62063000787 นางสาวกัลยา ขาวแดง
62063000788 นางสาวพรรณทิพย� เดชชัยยศ
62063000789 นางสาวปฏิมาภรณ� สาทอน
62063000790 นางสาวธัญจิรา บริหาร
62063000791 นายสมโภชน� อวดผิว
62063000792 นายปCยะพงศ� อัญชุลีมงคล
62063000793 นายทศพร ธงดํา
62063000794 นางสาวกาญจนวรรณ ชัยศิริ
62063000795 นางสาววิภาพร ศักด์ิลอ
62063000796 นางสาวพิมพลอย ศรีป=ญญา
62063000797 นางสาวธัญญรัตน� พัฒนสุรังค�
62063000798 นายศุภชัย ไทยมี
62063000799 นางสาวปณิฎฐา ไตรรัตน�นิธิกุล
62063000800 นายวสวัตต์ิ ปานเรือง
62063000801 นางสาวหทัยทิพย� ธรรมวันตา
62063000802 นางสาวธรนฤตย อยู�โต
62063000803 นางสาวนันทพรรณ� ขัดสงคราม
62063000804 ว�าที่ร�อยตรีนครินทร� อรุณพันธ�
62063000805 นายกฤษฎา ชอบธรรม
62063000806 นางสาวนฤมล บุญเกิด
62063000807 นางสาวทัศนีย� เสียงดัง
62063000808 นายกฤษณะ ทองนิ่ม
62063000809 นางสาวนาตยา สถานแปง
62063000810 นายณัฐนันท� ส�องแสง
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62063000811 นางสาวปCยวรรณ อุตยานะ
62063000812 นายพนาดร อภิชัย
62063000813 นายวิศรุต พงษ�สนิท
62063000814 นางสาวชลธิชา จักร�คํา
62063000815 นางสาวพรทิพย� หนองหาญ
62063000816 นายชยกฤต มณีกาศ
62063000817 นางสาวไอราดา ไชยาโต
62063000818 นางสาวรชนีกร พวงมะลิ
62063000819 นางสาววรรณา เรือนแก�ว
62063000820 นางชญาณิศา อินต�ะปาน
62063000821 นายสิรณัฐ เชื้อสะอาด
62063000822 นางสาวป=ฐ�ณัฐผุสดี ต๊ิบแก�ว
62063000823 นางสาวฐิตินันท� มโนคํา
62063000824 นางชมนพร จะเรียมพันธ�
62063000825 นางสาวเรณู วงค�หาญ
62063000826 นางสาวโสภา โครงกาบ
62063000827 นางสาวจุรีพร วัดคํา
62063000828 นายณัฐดนัย กุลทรัพย�ศักด์ิ
62063000829 นางสาวเทวา สอนนนฐี
62063000830 นายนฤเบศ แก�วโพธ์ิ
62063000831 นางสาวชวิศา ทัพผึ้ง
62063000832 นางสาวธมลวรรณ งามพิง
62063000833 นางสาวปติมาพร ปาลี
62063000834 นายจัตตุพงษ� ศักด์ิสุรศักด์ิ
62063000835 นางสาวพิมพ�พิชฎา นิพนธ�สวัสด์ิ
62063000836 นางสาวนันทิตา อินต�ะโคตร�
62063000837 นายธาตรี พิณสาร
62063000838 นายธีรภัทร พิทักษ�ปรีดากุล
62063000839 นางสาวฉัตรทิพย� เพ็ชรชลาลัย
62063000840 นางสาวธัญญาพร พรหมเทพ
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62063000841 นางสาวปวารณา โยป=นเต้ีย
62063000842 นางสาวชไมพร ดงดอน
62063000843 นางสาวรุ�งทิวา แสงนวน
62063000844 นายเปรมณัช ดีโก[
62063000845 นางสาวอิสริยะ หลิ่มสุริยะ
62063000846 นายนนทนันท� แก�วนิล
62063000847 นางสาวชุติกาญจน� วะละ
62063000848 นางสาวชุติมา ลดาปกรณ�
62063000849 นางสาววาสนา ไชยารักษา
62063000850 นางสาวอริษา อินถา
62063000851 นายอนุสรณ� มากแก�ว
62063000852 นางสาวนิชาภัทร นันต�ะภาพ
62063000853 นางสาวพิชญ�สิรี อุดแคว
62063000854 นายชัยวัฒน� อินถานันท�
62063000855 นางสาวอดิภรณ� ก�อนแปง
62063000856 นายวรยุทธ สารินจา
62063000857 นางสาวประภารัตน� เย็นจํา
62063000858 นางสาวนงค�ผงา กัลยารัตน�
62063000859 นางสาวสารินิล ตาบังวัน
62063000860 นางสาวนิภาภัทร นวลแจ�ม
62063000861 นางสาววรัญญา เขตคาม
62063000862 นายพงศ�สิทธ์ิ ใจวงค�
62063000863 นางสาวคนัมพร คัมภีรพจน�
62063000864 นางสุพิศ ยาสมุทร�
62063000865 นางสาวก่ิงกาญจนา สิทธิประเสริฐ
62063000866 นางสาวณัฐรุจา โกนบาง
62063000867 นายธนิตศาสตร� ทุมเกิด
62063000868 นายเกียรติคุณ ขันทอง
62063000869 นายโภคิน ทองวิชัย
62063000870 นางสาวศิริลักษณ� อินต�ะจักร
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62063000871 นางสาวดลยา จินาเดช
62063000872 นางสาวรําไพพรรณ จันทร�เอ�ย
62063000873 นางสาวจิตรภรณ� พิมสาร
62063000874 นางสาวทิพวรรณ สุยะวงค�
62063000875 นางสาวจุฑามาศ ปUองปก
62063000876 นางสาวศิวนาถ ใจเร�ง
62063000877 นางสาวอาทิตยา สมหนู
62063000878 นางสาวสุนิตย�ดา ป=ญญาใจ
62063000879 นางสาววิชุดา ไชยวงค�ษา
62063000880 นางสาวภิญญาพัชญ� มูลชนะ
62063000881 นางสาวแพรววนิต ทิพย�ปลูก
62063000882 นางสาวทิวาพร ธรรมชุณหการณ�
62063000883 นายคุณัชญ� กันทาดง
62063000884 นางยุภาพิน ภูมิคอนสาร
62063000885 นายนพคุณ จงใจ
62063000886 นางสาวภชรภรรณ อินแสนต�ะ
62063000887 นางสาวสุดาพร น�อยโขง
62063000888 นางสาวจีรวรรณ สรรพนามใหม�
62063000889 นางสาวสังวาลย� ไชยวังเย็น
62063000890 นายเจตนิพัทธ� บุญธรรม
62063000891 นางสาวเพ็ญนิภา ใจช�วง
62063000892 นายพงศกร รัตพันธ�
62063000893 นางสาวมยุรี กันนา
62063000894 นางสาวกรรณิการ� อนันท�
62063000895 นางสาวณัฐณิชา ทะปCม
62063000896 นางสาวชญาณี สุนทรวรรณ
62063000897 นางสาววริษา ทองอนุ
62063000898 นายอภิชาติ อุดมวงษ�
62063000899 นางสาวสิริรัตน� ตัณฑ�เจริญรัตน�
62063000900 นายณัฐวุฒิ พรมมายอม
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62063000901 นางสาวศิริธร ใจเย็น
62063000902 นางสาววรัญญา จันทรมูล
62063000903 นางสาวปราณี คําแสน
62063000904 นายสรสิช ทินสิริเมธา
62063000905 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีวิชัย
62063000906 นางสาวณัฐชยา มินมุนินท�
62063000907 นางสาวภาวนา สถิตย�วัฒน�
62063000908 นางสาวโสรยา คําภิระปาวงศ�
62063000909 นางสาวอาภัสรา กุลสินธ�
62063000910 นางสาวประกายดาว ใช�ได�นาน
62063000911 นางสุธีร� เปXงตัน
62063000912 นายจิตเสน บุญยวง
62063000913 นางสาวเรืองรอง ทาแล
62063000914 นายณัฐวุฒิ เขียวบุตร
62063000915 นายชัยอังคาร มะโนจิต
62063000916 นางสาวอุไรวรรณ ป=ญญา
62063000917 นางสาวอัจฉรา คันทะวัง
62063000918 นางสาวนลิตา ตันตรา
62063000919 นางสาวสิริรัตน� เจ�กอร�าม
62063000920 นายสรวิชญ� สิทธิยศ
62063000921 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอภิญญา มลอุดม
62063000922 นางสาวภิรัญชญา ภู�เหล็ก
62063000923 นายภาณุพงศ� เข่ือนคํา
62063000924 นางสาวสุรีพร จันทร�สอน
62063000925 นางสาวสุดารัตน� ไชยแก�ว
62063000926 นางสาวปาริสา สงบุตร
62063000927 นางสาวนิลุบล อ�อนน�อม
62063000928 นายมณเฑียร คําตอน
62063000929 นางสาวสนธยา หลักแหลม
62063000930 นายนิทัศน� ใจปCนตา
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62063000931 นางสาวสินีนารถ ตาฟูย�อย
62063000932 นางสาวกุลนาฎ ไชยวรรณ
62063000933 นายฐณพล อารีย�
62063000934 นายภัทรภูมิ มีธรรม
62063000935 นางสาวทยิดา ปCFนแก�ว
62063000936 นายชาคริต เทพยศ
62063000937 นางสาวสุภาพรรณ ธรรมวงศ�
62063000938 นายลิขสิทธ์ิ คําผึก
62063000939 นางสาววนิดา บาริศรี
62063000940 นางสาวประภัสสร รัตนไพบูลย�
62063000941 นายญาณวุฒิ ยานะ
62063000942 นางสาวกรรณิการ� เสนาธรรม
62063000943 นางสาวศศิกานต� ธรรมวงศา
62063000944 นายยุทธติรักษ� มหายศกุล
62063000945 นางวนิดา จันทร�เทพ
62063000946 นางสาวณวภรณ� แสงบุญเรือง
62063000947 นายณัฐพงศ� แก�วอินศรี
62063000948 นายกอปรลาภ เชาวน�ลักษณ�สกุล
62063000949 นายศิรวีร� ยอดยา
62063000950 นางสาววรารัตน� ยะโส
62063000951 นางสาวศิวิรุฬห� พีระเชื้อ
62063000952 นายนิคม สายป=ญญาใย
62063000953 นางสาวบุษกล พรหมเสนา
62063000954 นางพรทิวา ม่ังมี
62063000955 นางสาวศุภกร วงค�จันทร�
62063000956 นางสาวลัดดาทิพย� ขันจันทร�แสง
62063000957 นางสาวรัญชนา อุ�นบุญ
62063000958 นางสาวศุภนุช กองฟู
62063000959 นางสาวกมลทิพย� สุทธะสุริยะ
62063000960 นางสาวสุชญา จินายะ
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62063000961 นางสาวอโณทัย ผลมาก
62063000962 นางสาวประจักษ�จิตต� คําบุญส�ง
62063000963 นางสาวปภัสรา สุภาแสน
62063000964 นายสมคิด จิตดําริห�
62063000965 นางสาวอภิชกานต� เกษอินทร�
62063000966 นางสาววชิราภรณ� วิบุลศิลปN
62063000967 นางสาวรุ�งธิดา หัวนา
62063000968 นางสาวอณัศยา กันทาดง
62063000969 นางสาวศรีนุช ลิ้มตระกูล
62063000970 นายปCยะทัศน� พักนา
62063000971 นายจักรพรรดิ เมฆอากาศ
62063000972 นางสาวรัตนาภรณ� ธิปละ
62063000973 นายจิรวัฒน� ตุ�ยหนิ้ว
62063000974 นางสาวชลดา ปาลี
62063000975 นางสาวลออ ศิวิลัยซ�
62063000976 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรัตนา อุตคํา
62063000977 นางสาวอนุสรา น�าบัณฑิต
62063000978 นางสาวกฤติยา ป=นดี
62063000979 นางสาวอารียา ก่ิงกํ้า
62063000980 นายณัฐพงศ� เมืองมาคํา
62063000981 นางสาวณัฎทริกา แสงคํา
62063000982 นายภาณุวัฒน� แสงเก�ง
62063000983 นางสาวจริยา สาริกานนท�
62063000984 นางสาวอภิญญา สายอารี
62063000985 นายนิวัฒน� นิ่วเลิศ
62063000986 นางสาวนกชรินทร� สุขัง
62063000987 นางสาวณภัสนันต� อธิโน
62063000988 นางสาวอภิญญา มะโนเพรียว
62063000989 นางสาววรางคณา ขันตุ�ย
62063000990 นางสาวภัทรฤทัย คํานึง
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62063000991 นายณัฏฐพงศ� สุคันธะมาลา
62063000992 นางสาวเกศชฎา สิทธิอาจหาญ
62063000993 นางสาววาสนา ไชยลังกา
62063000994 นางสาวนิภาวัลย� ต[านา
62063000995 นายธวัชชัย คําบุรี
62063000996 นางสาวนิตยา ไทยตัน
62063000997 นางสาวมยุรี เทพิกัน
62063000998 นางสาวมนต�นภา เตจ�ะ
62063000999 นางสาววิไลวรรณ ศักด์ิสิทธานุภาพ
62063001000 นางสาวรักษิณา ใจงาม
62063001001 นางสาววิมาลา บุญมาตา
62063001002 นางสาวสุชาดา นนท�มา
62063001003 นางสาวจารุวรรณ ทองเพ็ญ
62063001004 นางสาวชญาณิศา ยืนยาว
62063001005 นางสาวธิดารัตน� วังใน
62063001006 นายจิรยุทธ วรกุล
62063001007 นายเทคนิค ทองสัตย�
62063001008 นายอาทิตย� กาสม
62063001009 นางสาวมณฑกานต� คําทา
62063001010 นายธีรพงษ� จายปYาตาล
62063001011 นางสาวฐิติพันธ� ป=นทะรส
62063001012 นางสาวพีระภรณ� สุภาษี
62063001013 นางสาวพรยมล กิติศรี
62063001014 นางสาวกานติมา เฟZFองแก�ว
62063001015 นางสาวเจนจิรา สมเต็ม
62063001016 นางสาวอธิฐาน ศรีกัลยาณบุตร
62063001017 นางสาวจุฑาทิพย� คําใจเที่ยง
62063001018 นางสาวญาณันธร อุ�นแก�ว
62063001019 นางสาวจิราภรณ� จอมใจ
62063001020 นางสาวกิตติมา ไชยเรียน
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62063001021 นายสักรินทร� หงษ�คํา
62063001022 นางสาวณัฐธยาภรณ� บุญญผลานันท�
62063001023 นายภาคภูมิ ใจหงอก
62063001024 นางสาววาทิณี หล�านามวงค�
62063001025 นางสาวสุชาดา สุโลกา
62063001026 นางสาวชลธิดา คําทา
62063001027 นายศิวกร มูลละ
62063001028 นายพิทักษ�ชน จันทร�พิสุ
62063001029 นายวริทธ์ิพล บุณยเดชาวรรธน�
62063001030 นางสาวสุดาพร ใจมา
62063001031 นายทนงศักด์ิ โนต�ะปCง
62063001032 นางสาวกําไรทิพย� ใจเพ็ชร
62063001033 นางสาวณิชา กันทาดง
62063001034 นางสาวบุญญาดา มากรกิตติภัทร
62063001035 นางสาวสิรีกานต� แก�วเตชะ
62063001036 นายสุทัศน� หมอกเหมย
62063001037 นางสาวพัชรพร วัชโรทัย
62063001038 นางสาวณพรรณดา หงษ�เวียงจันทร�
62063001039 นายอภิรนันท� ป=นทะนุ
62063001040 นายต�อสกุล เครือยศ
62063001041 นางสาวชวัลรัตน� หงษ�ทอง
62063001042 นางสาวพรพรรณ ทาธะวงค�
62063001043 นายสิทธิธร คําทร
62063001044 นางสาวรุ�งรัตน� สง�าราษฎร�
62063001045 นางสาวชนุชนาถ ผดุงจิตร
62063001046 นางสาวรักคณา ตาติโน
62063001047 นางสาวเอื้อมเดือน สุขประเสริฐ
62063001048 นายวิชยะ ม่ังคํา
62063001049 นางสาววรรณนิสา ลําปน
62063001050 นางสาวรักษิณา พลังฤทธ์ิ
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62063001051 นางสาวนริศรา ยศแก�ว
62063001052 นายศิลา ภูริหรรษา
62063001053 นางสาวพรทิพย� บุญเติม
62063001054 นายภูริ วารุณรัตนกร
62063001055 นางสาววิจิตตรา กิตติ
62063001056 นางสาวจารุพรรณ� เผือกผล
62063001057 นายศรราม จันต�ะเวียง
62063001058 นางสาวกฤษติยา ยมนา
62063001059 นางสาวฑิฆัมพร มีสุข
62063001060 นายเกียรติศักด์ิ จันทร�ศักด์ิ
62063001061 นางสาวสุนิสา ตุ�ยเตียม
62063001062 นางสาวอังคณา วินาภา
62063001063 นายณรงค�ศักด์ิ ตาบังวัน
62063001064 นายศุภกร เหล�าบ�านเหนือ
62063001065 นางสาววิภาดา กุณณะ
62063001066 นายมานะ กันทะคําแหง
62063001067 นางสาวกวิตา โพธ์ิเหลือ
62063001068 นางสาวธิดารัตน� จันทร�เจิง
62063001069 นางสาวศิริพร พรมเสนวงศ�
62063001070 นายกัมปนาท ขุนวรรณ�
62063001071 นางสาวสิริธร สังข�สิริพงศ�
62063001072 นางสาวอาริษา มาแก�ว
62063001073 นายสงกรานต� ศรีลาดเลา
62063001074 นางสาวกัลยกร ธินิยา
62063001075 นางสาวณัฐรวี มโนหาญ
62063001076 นางสาวขวัญกมล เรือนทอง
62063001077 นางสาวมาริษา ยอดอุทา
62063001078 นายธนวัฒน� เครือสุวรรณกุล
62063001079 นายศุภะกร เอี่ยมสุริยะมงคล
62063001080 นางสาวภัชรินทร� สีใส
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62063001081 นางสาวศิรินันท� หม่ืนศรี
62063001082 นางสาวณิชกุล หวันมุสา
62063001083 นางสาวพรรณรัตน� แก�วหาญ
62063001084 นางสาวปุณิกา เรือนเฟย
62063001085 นางสาวเกษนิภา คุณยศย่ิง
62063001086 นางสาวศุภลักษณ� ชมพลัง
62063001087 นายฐิติพงศ� วัฒนพายัพกุล
62063001088 นางสาวหทัยชนก เรือนพรหม
62063001089 นางสาวกัญสิยาณี ใจฉํ่า
62063001090 นางสาวพรรวินท� พลเจริญ
62063001091 นายเมธา ธนะป=ด
62063001092 นายธีระพงศ� กันต๊ิบ
62063001093 นายปรเมศวร� อุบลสวัสด์ิ
62063001094 นายชินดนัย ถ่ัวทอง
62063001095 นายชาคริสต� ดวงสุวรรณ
62063001096 นายทศพล แสงศรีจันทร�
62063001097 นางสาวรวิสรา อินทุทรัพย�
62063001098 นางสาวกัลยรัตน� เวียงนาค
62063001099 นางสาวคนึงนิจ ศรีจันทร�
62063001100 นางสาวมยุรี ต้ังมานะกิจ
62063001101 นางสาวภัคจิรา วิชาวุฒิพงษ�
62063001102 นางสาวพิมพ�นิภา ไพรพนากุล
62063001103 นายชัยวัฒน� แสนภิบาลพงศ�
62063001104 นางสาวชันธิกา สิงห�ลา
62063001105 นางสาวพรรณเพ็ญ พุทธวงค�
62063001106 นางสาวจิราพร เตภักดี
62063001107 นางสาววริศา แสงทิพย�
62063001108 นางสาวนริศรา พิมพ�ทรัพย�
62063001109 นางสาวจุฑามาศ ทาระขา
62063001110 นางสาวพัชรีย� มะทะธง
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62063001111 นางสาวกัญญาภัทร อินทจักร�
62063001112 นางสาวจิราพร ยะมงคล
62063001113 นางสาวธัญธิดา โสตถิกุล
62063001114 นายวิธิเบศร� บูรณศิลปกร
62063001115 นายภราดล โมงยาม
62063001116 นายพีรดนย� ธนาพิสิษฐ�
62063001117 นางสาวธัญวลัย สุทะ
62063001118 นางสาวนุสรา กมลรัตนานันท�
62063001119 นางสาวกนกพร ประสารสุข
62063001120 นางสาวจิระพรรณ ชนะวงค�ษา
62063001121 นางสาวพัชรีพร การเพียร
62063001122 นางสาววีรินทร�พิมล กฤตไทยกรณ�
62063001123 นายอรรถพงษ� มูลดี
62063001124 นายวันชัย อาษา
62063001125 นางสาวธัญนันท� ทองกลาง
62063001126 นางชัชนิตย� จันใจ
62063001127 นางสาวรัตติยากร ชาตตนนท�
62063001128 นางสาวฐิติพร บุญเทพ
62063001129 นางสาวจิรฐา สิทธิวงศ�
62063001130 นายกฤษฎากร วงกาศ
62063001131 นายภานุพรรษ� แสงเจริญ
62063001132 นางสาวสมิตา ไชยปCน
62063001133 ว�าที่ ร.ต.หญิงพัชรา สารนันต�
62063001134 นางสาวศศิวิมล ญาณะตัน
62063001135 นางปรียานุช เทพสุรินทร�
62063001136 นางสาวอรวสา พระบาลี
62063001137 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิจิตรา ศรีจันทร�
62063001138 นางสาวสมฤทัย ชมภู
62063001139 นายรัฐเขต วงค�ป=ญญา
62063001140 นางสาวจิราพร ไชยชุมภู
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62063001141 นายอํานาจ กิจเดช
62063001142 นางสาววิริญา คําชัย
62063001143 นางสาวลักษิกา ลิ้ว
62063001144 นางสาวพิชญา ไฝเครือ
62063001145 นายธนาธร บวรวัฒนะ
62063001146 นางสาวสุภาวิณี จิโน
62063001147 นางสาวกนกพร โฆสกธุรการกิจ
62063001148 นางสาวปวีณ�นุช ปวงวงค�คํา
62063001149 นางสาวปาลิดา สุรินทร�
62063001150 นายธนะชัย เชื้อต�าย
62063001151 นางสาวพิชชาภา พินิจ
62063001152 นางสาวกัลย�สุดา คําคง
62063001153 นางสาวศิรภัสสร ต�าวปCง
62063001154 นางสาวหทัยกาญจน� เตชะแก�ว
62063001155 นางสาววารุณี ตุงคณาคร
62063001156 นางสาวณัฐธิดา อุปราสิทธ์ิ
62063001157 นางสาวธัญวรรณ ยอดรักษ�
62063001158 นางสาวกนกวรรณ ตะสิงห�ษะ
62063001159 นางสาวรัชตารี ลาพิงค�
62063001160 นางสาวศศิวิมล จันดาหาร
62063001161 นางสาวจุฑาทิพ ศิริวนกูล
62063001162 นางสาวสกาวเดือน จิตอารีย�
62063001163 ว�าที่ ร.ต.หญิงฬุจภัณฑ� ไทยวิบูลย�
62063001164 นางสาวอรียา แซ�จ[าว
62063001165 นางสาวจริณญา อารีย�วงค�
62063001166 นางสาวชนนิกานต� พรหมตัน
62063001167 นายณพัชรกรณ� ธรโรจนไมตรีกุล
62063001168 นางสาวกวินธิดา ใชยทอง
62063001169 นางสาวป=ทมาภรณ� เลิศจันทร�
62063001170 นางสาววณัฐดา ฟูแสง
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62063001171 นายสถาพร ขวัญปรีดาสกุล
62063001172 นายสิทธิชัย ไชยสถาน
62063001173 นางสาวอรวรรณ หม่ันแม�น
62063001174 นางสาววิลาวัณย� คําป=ญญา
62063001175 นายพิสิษฐ� จันทรพินิจ
62063001176 นางสาวอรวรรณ เครื่องคํา
62063001177 นางสาวสุชาดา คนอยู�
62063001178 นายนิติพนธ� ธิอุตม�
62063001179 นางสาวพรพิมล แสนศรีใจ
62063001180 นางสาวชลธาร ทิวงค�ชาย
62063001181 นางสาวไพลิน อินครอง
62063001182 นางสาวอังคณา แสนคติ
62063001183 นางสาวฐิติกานต� กรินรักษ�
62063001184 นางสาวเกวลี พรหมจารีต
62063001185 นางสาวนฤมล เทพยศ
62063001186 นางสาวชิดชนก ตันพิชัย
62063001187 นายฤทธิรงค� ต�างเพ็ชร�
62063001188 นางสาวมะลิวัลย� ป=ญญารักษา
62063001189 นายปฏิภาณ นนทมาลย�
62063001190 นางสาวปCยธิดา สันปYาเปUา
62063001191 นายศุภกิจ บัวผัด
62063001192 นายชินดนัย ม่ิงมิตรวัน
62063001193 นางสาวธนีพร เกิดสมศรี
62063001194 นายเอกรักษ� รุ�งเรือง
62063001195 ว�าที่ร�อยตรีณัฐกูร กันทรัญ
62063001196 นายสุขสันต� โคกสถาน
62063001197 นางสาวชลาลัย พวงสุวรรณ
62063001198 นางสาววารีทิพย� มะริน
62063001199 นางสาวเบญจพร จูรัตน�
62063001200 นางสาวนิศารัตน� วรรณผ�องใส
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62063001201 นางสาวณัฐวนิชดา ยาสกุล
62063001202 นางสาวน้ําทิพย� รอดบ�านเกาะ
62063001203 นางสาวสุทธิดา นามวงศ�
62063001204 นางกัลญาวีร� รัตนะ
62063001205 นางสาวนัฐกานต� ศรีลังกา
62063001206 นางสาวปวริศา คํายอดใจ
62063001207 นางสาวเกษรินทร� บําเรอสง
62063001208 นางสาววิภาดา เลิศฤทธ์ิ
62063001209 นางสาวแก�วตา อนันต�วิไล
62063001210 นางสาวสิริพร แก�ววอ
62063001211 นางสาวกมลชนก บ�อศรี
62063001212 นางสาวจุฑามณี เมฆรัตนชัย
62063001213 นางสาวลลิดา ป=นแก�ว
62063001214 นางสาวจุรีรัตน� ฝ=Pนจักสาย
62063001215 นางสาวนิรมล อนุรักษ�ปYา
62063001216 นายธนันชัย ใจคล�องแคล�ว
62063001217 นายอนุสรณ� จอมงาม
62063001218 นางสาวอังคณา ชมภูศรี
62063001219 นางอรทัย สมัยกุล
62063001220 นายสินวนา อู�เงิน
62063001221 นายทศพร วงค�งาม
62063001222 นางสาวกานต�สุรีย� เหล็กกล�า
62063001223 นางสาววันทนีย� คงความสะอาด
62063001224 นางสาวประกายกานต� กุนแสง
62063001225 นางสาววรวลัญช� ลือนคร
62063001226 นางสาวกนกพร จันทร�ขาว
62063001227 นายมานพ บุหลง
62063001228 นางสาวสุดารัตน� มีใจ
62063001229 นางสาวจิราพร วงค�ตรอง
62063001230 นายไพรรักษ� ของเดิม
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62063001231 นายรัชชานนท� บุญเรือง
62063001232 นางสาวจตุพร พีระเวียง
62063001233 นางสาวณัฏฐณิชา ถึงวงษ�
62063001234 นางสาวดวงใจ พิมพ�โคตร
62063001235 นายสุรชัย ป=ทมธนิสร�
62063001236 นางสาวพรทิพย� ปร�ะย�อ
62063001237 นางสาวณัฐฌลา กอบแก�ว
62063001238 นางสาวชุลีพร ผึ้งปYา
62063001239 นายกฤษฎา เมฆอากาศ
62063001240 นายนิติศาสตร� ตันยศนนท�
62063001241 นายอากีร�า มิยาซากิ
62063001242 นางสาวภานุชนารถ บุญมาสืบ
62063001243 นางสาวอัญญากรณ� วรรณโสภา
62063001244 นายศุภกฤต แก�วใจ
62063001245 นางสาวกัญญาณัฐ ต�ะยามัน
62063001246 นายชัยวัฒน� ศรีสม
62063001247 นางสาวสุภัสสรา อายีกู�
62063001248 นางสาวสุภาพร อิ่นป=น
62063001249 นายพีรัชชัย ทองคํา
62063001250 นางสาวโยธกา ชัยยา
62063001251 นางสาวพิมพ�พลอย วงค�แจ�ม
62063001252 นางสาวขนิษฐดา นาทอง
62063001253 นายวีรพงษ� ปูคํา
62063001254 นางสาวชาลิสา ไชยคําวัง
62063001255 นายภูมิพงษ� หวานเสียง
62063001256 นางสาวสุวนันท� บุญเรือง
62063001257 นายธนวัฒน� เวียงนาค
62063001258 นางสาวสุภาพร ปCFนโมรา
62063001259 นางสาวมยุรฉัตร อินทะยา
62063001260 นายสราวุฒิ ใจไว
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62063001261 นางสาวพัชนิดา มณีชื่น
62063001262 นางสาวนงลักษณ� เมืองปCง
62063001263 นางสาววรรณภา คล�ายคลึง
62063001264 นางสาวบงกชรัตน� ไชยวงค�
62063001265 นายธนกร กันทะลึก
62063001266 นางสาวกาญจนาพร คีรีแก�ว
62063001267 นางสาวสิธิยา ชัยราช
62063001268 นางสาวอาทิตยา สุดใจ
62063001269 นางสาวทิพย�วรรณ ปCติจะ
62063001270 นางสาวปริยากร แก�วน้ําอ�าง
62063001271 นางสาววารุณี คําเครือ
62063001272 นางสาวธัญญาภรณ� วรรณศรี
62063001273 นางสาววาสนา ปCนตาแจ�ม
62063001274 นายเอกพงศ� เจริญโชคมหันต�
62063001275 นางสาวชลยา ต�ะหล�า
62063001276 นางสาวกฤติยา คํามูล
62063001277 นางสาวพรรณราย แก�วนพรัตน�
62063001278 นางสาวปวีณา ไพรพนาคีรีเลิศ
62063001279 นางสาวสุรีรัตน� วรรณวงค�
62063001280 นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต�
62063001281 นางสาวเพ็ญนภา ใจยะเลิศ
62063001282 นางสาวธิพรรณพร บุตรศรี
62063001283 นายธนวรรธน� กรรณิกา
62063001284 นางสาวทัชชกร ใจใหญ�
62063001285 นายอัษฏาวุฒิ อิงอร
62063001286 นางสาวมัณฑนา อินต�ะวงค�
62063001287 นางสาวอรุโณทัย อินรัง
62063001288 นายเรืองวิทย� ศรีหิน
62063001289 นางสาวจิณณ�ณิตา ต้ังปCยสวัสด์ิ
62063001290 นางสาวมนธิวาห� ป=ญโญกิจ
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62063001291 นางสาวแพรวพรรณ พิมโสดา
62063001292 นางสาวนวรัตน� บุญชุม
62063001293 นางสาวไพลินลักษณ� ดวงเกิด
62063001294 นางสาวธัญชนก อธิจิต
62063001295 นางสาววิไลพร บัวโรย
62063001296 นายกฤตภาส อาฟู
62063001297 นางสาวณัฐธิดา มะโนวัง
62063001298 นางสาวกานต�ธิดา ศรีไชยวงศ�
62063001299 นางสาวลําดวน เตชะนันท�
62063001300 นายยุทธการ ถ่ินจอม
62063001301 นายธนากรณ� ปาละวงศ�
62063001302 นางสาววิรันตรี แก�วจิตร
62063001303 นางพรวรรณ� ป=ญต�ะบุตร
62063001304 นางสาวสิริรัตน� สุขคําเมือง
62063001305 นางสาวแสงดาว พร�อมสุข
62063001306 นางสาวรุจิรัตน� เพชรฤทธ์ิ
62063001307 นางสาวอาชณิยา จันทรเพท
62063001308 นางสาวพิมพรรณ อินจันทร�
62063001309 นายณิชพน ใจพรมมา
62063001310 นางสาวพิชนก ปCนตา
62063001311 นายอภิญโญ โปธิป=น
62063001312 นางสาวณัฐชา วิลัยทอง
62063001313 นางสาวกินรี ทาแกง
62063001314 นางสาวสุนิสา ทองสา
62063001315 นางสาวดาวประกาย เพ็ชรดวงดี
62063001316 นายกิตติพงษ� ศรีมูล
62063001317 นางสาวจิตรานุช บุตรเสน
62063001318 นายวรกานต� เปXงเขียว
62063001319 นางสาวพิชชาพร รอดศรี
62063001320 นางสาวปริศา แม�นจิตต�
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62063001321 นางสาวนฤมล คําสุรินทร�
62063001322 นางสาวธีรวรรณ กานนภูม
62063001323 นางสาวศรัณยา กุมาลี
62063001324 นายทักษิณ ปCนคํา
62063001325 นางสาวโยทกา ชุ�มมงคล
62063001326 นายณฐกร ภักดี
62063001327 นางสาวมยุรา ทาโน
62063001328 นางสาวลลิตา ศรีสฤงฆาร
62063001329 นางสาวเพียงดาว ทองดีวงค�
62063001330 นายกิตติชัย เมืองมูล
62063001331 นายศุภกิจ จันทร�เหมือน
62063001332 นางสาวอักกิศา อคิราห�กุล
62063001333 นายวิทยานุกูล ไผ�แสง
62063001334 นายกฤตกร กันทใจ
62063001335 นางสาวขวัญชนก แมตเมือง
62063001336 นางสาวกัลยรัตน� ป=ญโญเหียง
62063001337 นางสาวศุภากร ทวีราช
62063001338 นางสาวนัชชา ฟองอินตา
62063001339 นางสาววันวิสาข� สกุลฤทธ์ิ
62063001340 นางสาวอาทิตยา บุญครอง
62063001341 นางสาวภัทราภรณ� ใจต�ะมา
62063001342 นางสาวกุลิสรา กิตติวิบูลย�
62063001343 นายธีระนัส กันทะเสน
62063001344 นางสาวแพรรําพรรณ ตันบุตร
62063001345 นางสาวอังศุมาลิน สุริยพรม
62063001346 ว�าที่ร�อยตรีเชิงเชาวน� จงหวัง
62063001347 นายภควัต พรหมชาติ
62063001348 นางสาววราพร ใจบุญ
62063001349 นางสาวณัฐรดา อินทุวัน
62063001350 นางสาวพิรธารณ� หน�อคํา
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62063001351 นางสาวผกาวรรณ สุรินทร�
62063001352 นางสาวจิราภา เด�นสม
62063001353 นางสาวชนิดา เทพแปง
62063001354 นายนารท นาคเฉลิม
62063001355 นายพิรัชชัย สูงปานเขา
62063001356 นายปฎิภาณ ถากําเลิศ
62063001357 นางสาวสาวิตรา ริญญา
62063001358 นางสาวขวัญชนก บุญตัน
62063001359 นางสาวนวพร ทองคํา
62063001360 นางสาวปรียานุช สุเนติโกวิท
62063001361 นางสาวรุ�งรัตน� มูลชีพ
62063001362 นางสาวเปรมทิพย� ยองตา
62063001363 นายสมิทธ์ิ เพ็ชรทิม
62063001364 นางสาวชนากานต� แสนคํา
62063001365 นางสาวพลัญญา ปกรณ�ธาดาพันธ�
62063001366 นายณัฐพล ตันสุวรรณ
62063001367 นายธนากร ฟองเมฆ
62063001368 นางสาวเยาวเรศ ทะศรี
62063001369 นางสาวฐิติพร จันทิมา
62063001370 นางสาวฐิติตา ดวงดี
62063001371 นางสาววัชราพันธ� เพลิดเพลิน
62063001372 นางสาวเชษฐ�ธิดา ทองคํา
62063001373 นางสาววิภาวรรณ ตาเป^Pย
62063001374 นางสาวโสภิดา เทพอุดม
62063001375 นางสาววรารัตน� จอมศักด์ิ
62063001376 นางสาวศิรินทร�ญา โพธ์ิแก�ว
62063001377 นางสาวป=ทมวรรณ พันธ�เลิศ
62063001378 นางสาวธัญญา อินใจ
62063001379 นางสาวอมรรัตน� มูลชีพ
62063001380 นางสาวนิตยา ภีระ
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62063001381 นางสาวการะเกด ยงยุทธ
62063001382 นายณัฐพล นิลรัตน�
62063001383 นางสาวเอมวิกา ใจป=ญญา
62063001384 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชณัฐฎา แสงงาม
62063001385 นางสาวสุชามาศ ปวงสมุทร
62063001386 นายธนกร จันทร�ทิม
62063001387 นางสาวธัญญารัตน� ขอบป^
62063001388 นางสาวชญานี ชินพีระเสถียร
62063001389 นายณัฐพงค� เทพทองคํา
62063001390 นายปCยะวัฒน� ไชยมณีลังการ�
62063001391 นายณัฐพนธ� ป=ญญาศรี
62063001392 นางสาวเยาวลักษณ� กาละดี
62063001393 นายปฏิภาณ วงศ�แปง
62063001394 นายวทัญ]ู เกิดแสงนาค
62063001395 นายรัฐพล กุลสุทธิเสถียร
62063001396 นางสาวรัชณีกร บุญสุข
62063001397 นางสาวจงรักษ� แดงต๋ัน
62063001398 นางสาววาสนา จันทร�ต�ะละ
62063001399 จ�าสิบตรีวรวิทย� เพ็ญโพธ์ิ
62063001400 นายพงศกร แสนขัติ
62063001401 นางสาวสุภารักษ� สุจารี
62063001402 นางสาวศุภานัน ปCนตานา
62063001403 นางสาวชลนิกานต� สิทธิพรม
62063001404 นางสาวบุษราภรณ� พ�วงพลับ
62063001405 นางสาวพิญชญา ป=ญญาเทียม
62063001406 นางสาวณัฐธิดา แสนราช
62063001407 นายอาทิตย� เสริมมา
62063001408 นางสาวชฎาทิพย� โยกาศ
62063001409 นางสาวสุดธิดา หล�าปCนตา
62063001410 นางสาวศุภพิชญ� ขุนค้ิม
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62063001411 นางสาวสรณรัชฎ� สมกูล
62063001412 นางสาวสุวัชรีภรณ� จิตใจ
62063001413 นางสาวอัจฉราภรณ� ป=ทม�แก�ว
62063001414 นางสาวพิชญา วิรัตนชัยวรรณ
62063001415 นางสาวกิติยา กะสุข
62063001416 นายชาติชาย นิทัศน�สันติวงศ�
62063001417 นางสาวอักษราภัค วังสะทุง
62063001418 นางสาวณัฐวรรณ เลี้ยงตน
62063001419 นายสมพงษ� พรมเมืองยอง
62063001420 นายศตวรรษ สารถี
62063001421 นางสาวพิมพกานต� จันแสง
62063001422 นางสาวสุภาพร จําป^ศรีโสภา
62063001423 นางสาวสุจิกา ราชา
62063001424 นางสาวชนนิกานต� ขุนเงิน
62063001425 นางสาวหทัยทิพย� พรมเดช
62063001426 นายปลื้ม ประทุมขํา
62063001427 นางสาวศรันย�รัชต� โสภา
62063001428 นายอนุศาสน� วนาสวรรค�
62063001429 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจุฑามาศ จุลสุวรรณ
62063001430 นายพิพัฒพงษ� อัมพุธ
62063001431 นายเกริกพล หินนก
62063001432 นางสาวจรัสรวี ชาภู�พวง
62063001433 นางสาวภัทรวดี หง�าฝา
62063001434 นายกฤษดา บัวสละ
62063001435 นางสาวฝน คําแดง
62063001436 นางสาวอนงค�นาฏ แสนธุระ
62063001437 นางสาวกวินันท� อนุกุล
62063001438 นางสาวนภัสสร แพรบุตร
62063001439 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนิตยา จุมปูมูล
62063001440 นางสาวจิราวรรณ ขันแข็ง
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62063001441 นางสาวณัฐลิตา หล�าพุฒิ
62063001442 นางสาวดวงหทัย ใจมุข
62063001443 นางสาวนัชนก วงค�อินทร�
62063001444 นายสกล บุญทวีสิริพร
62063001445 นางสาวเกศรินทร� ปCนตานาง
62063001446 นางสาวนาถตยา ธรรมชัย
62063001447 นางสาววารุณี ต�ะอินทร�
62063001448 นายคณาศักด์ิ ธงลังก[า
62063001449 นางสาวนุธิกานต� มงมาตร
62063001450 นายตรีภพ ผาแก�ว
62063001451 นางสาวศศิวิมล ชัยศรี
62063001452 นายปฏิพากย� เสียงดัง
62063001453 นายพรไพรสณฑ� ใจมูล
62063001454 นายเสนพิชาญ ทนันติ
62063001455 นายบัลลังก� มูลแจ�ม
62063001456 นายพงศ�ภัค ประภากรมณฑล
62063001457 นางสาวมะลิวัลย� แสงคําลา
62063001458 นายฤทธิเกียรติ ส�วนสมพงษ�
62063001459 นายวัชรินทร� ธรรมจํานงค�
62063001460 นายกรกฎ นามเมือง
62063001461 นายฟUาตะวัน ป=ญญาธนัญชัย
62063001462 นางสาวศิริกานดา เครือโอ[
62063001463 นายณัฐพล อุ�นต�ะ
62063001464 นางสาวเกศิณี วิไลรัตน�
62063001465 นางสาวอารียา ใจชม
62063001466 นางสาวศุภรัตน� ชัยมงคล
62063001467 นางสาวสุภนิช ทานุชิต
62063001468 นายพรชัย บุญเรือง
62063001469 นายสมชาย เจริญเล็ก
62063001470 นางสาวสุมิตตา ธงงาม
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62063001471 นางสาวทิพรดา ศรีลาบัว
62063001472 นางสาวชลธิชา กันทะ
62063001473 นายปราเมษฐ� สนองนารถ
62063001474 นางสาวอรจิรา จุมปา
62063001475 นายชลฑิต วงศ�ใหญ�
62063001476 นางสาวชุติกาญจน� ศิริกุลอนันตญา
62063001477 นายวิศรุต คูณทอง
62063001478 นางสาววิลาวรรณ ศูนย�กลาง
62063001479 นายนิติกร ไชยมงคล
62063001480 นายปฏิพัทธ� ใฝYฝ=น
62063001481 นายสามารถ คําสุข
62063001482 นางสาวชญาดา สิทธิวัฒน�
62063001483 นางสาวรุ�งอรุณ เชื้อเมืองพาน
62063001484 นางสาววิมพ�วิภา วนาพาณิชย�
62063001485 นายศิรชัช ธนะป=ด
62063001486 นายตันติกร สามเมือง
62063001487 นายปฏิภาณ แก�วคงบุญ
62063001488 นางสาวณัฐชยา ประสมทรัพย�
62063001489 นายหลิว อินทนะ
62063001490 นางสาวทิพย�สุดา จันทร�นวล
62063001491 นายพรทวี ต�ะต�องใจ
62063001492 นางสาวนุชจรี ยาวิละ
62063001493 นางสาวศิริวิมล คํานันยา
62063001494 นางสาวจิราวรรณ ทองคํา
62063001495 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลชิด
62063001496 นายธนกฤต วุฒิกรณ�
62063001497 นางสาวเกตุวรินทร� อินต�ะสิน
62063001498 นางสาวปาณิสรา ศาตากร
62063001499 นางฐิติกานต� วิไลรัตน�
62063001500 นางสาวนภัค จินะกาศ
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62063001501 นางสาวเจนจิรา เย่ียมวารี
62063001502 นางสาวณิชรัตน� พรจิรายุวัฒน�
62063001503 นางสาวกฤชสร ดวงต๊ิบ
62063001504 นายพงศกร สร�อยแก�ว
62063001505 นางสาวนัทธมน เมืองมูล
62063001506 นายโยธิน ขัติพิบูลย�
62063001507 นางสาวศิรประภา เลื่อนลอย
62063001508 นางสาวจุฑามาศ ไชยชนะ
62063001509 นางสาวศุภวดี กองพรม
62063001510 นางสาววาสนา รอดรัตน�
62063001511 นางภัทร�ปรียา กันทาใจ
62063001512 นางสาวทวีพร ศรีชัย
62063001513 นางสาวตรีรัตวดี ดวงบุปผา
62063001514 นายรัชพล ฤทธิศร
62063001515 นางสาวภัทราภรณ� บุญลา
62063001516 นางสาวธิดารัตน� จารุจิตร
62063001517 นายพิทวัส ใจยา
62063001518 นางสาวพีรุพักตร� สุวรรณ�
62063001519 นางสาวศิริพร ไร�ทํา
62063001520 นายโสภณัฐ ดวงเกตุ
62063001521 นายเกียรติชัย แสงทองอร�าม
62063001522 นายเชิดศักด์ิ ไชยบาล
62063001523 นางสาวเบญจาภา ใจเย็น
62063001524 นายทํานุรัฐ ฤกษ�ปฐมวงศ�
62063001525 นางสาวสโรชา สีสุวัน
62063001526 นางสาวนกชเนตร วงษ�ปางมูล
62063001527 นายพงศกร เหมยากรณ�
62063001528 นางสาววลิตชญา เรืองเสน
62063001529 นางสาวณัฐมล วงค�ฟู
62063001530 นางนุชนาถ กิติมา
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62063001531 นางสาวศุภกานต� บัวนาค
62063001532 นางสาวผกามาศ ยศชูสกุล
62063001533 นางสาววลัยภรณ� ต�ะพรมมา
62063001534 นายสมพร ทองดี
62063001535 นางสาวเกตุมณี วันขามปUอม
62063001536 นายจักรกฤษณ� ธรรมรังกา
62063001537 นางสาวพิจิตรา มหาไม�
62063001538 นายธนาเสฎฐ� มองทรัพย�
62063001539 นายวศิน มงคลสาร
62063001540 นางสาวจันทกานต� ใหมฟู
62063001541 นางสาวจิณณ�ณิชา กลิ่นชม
62063001542 นางสาวศิริวิภา ตุ�ยบาง
62063001543 ว�าที่ร�อยตรีวิญ]ู คําวงษา
62063001544 นางสาวผุสรัตน� สุยะใหญ�
62063001545 นายตระกูลทอง เจริญทอง
62063001546 นายธนพงค� ปZนแก�ว
62063001547 นายนันทศักด์ิ ลาวันนา
62063001548 นางสาวทัศนีย� ไพรพนากุล
62063001549 ว�าที่ ร.ต.วัชรินทร� พุ�มศรีธร
62063001550 นางสาวยุวพร พิริยะพันธ�
62063001551 นางสาวอริสราพร ขาวสะอาด
62063001552 นางสาวณิชตา หม�องเขียว
62063001553 นางสาวปารวี ปUอมปราณี
62063001554 นางสาวเกศรินทร� วาเล็กบุตร
62063001555 นางสาวเมธินี สมโภชน�ปรีดา
62063001556 นางกันยา เจ็นจัด
62063001557 นายจิรายุทธ รัสสะ
62063001558 นางสาวกีรติกาญจน� ปูYดี
62063001559 นายพิชัยยุทธ จินะโกฎ
62063001560 นางสาวบุษยา คุณม่ัง
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62063001561 นายวีรพงษ� พูนคํา
62063001562 นางสาวจิราภา ป=นหมี
62063001563 นางสาวพิมพ�ผกา ม�วงมา
62063001564 นายศตวรรษ สุวรรณ
62063001565 นางสาวณิชากร สุดเกตุ
62063001566 นางสาวกรรณิการ� ปากบ�อง
62063001567 นางสาวศิริพร เบ็ญจกรรณ�
62063001568 นายสิรภพ อนุอันต�
62063001569 นางสาวยุพเรศ สุวรรณเลิศ
62063001570 นางสาวธิติมา หงษ�ทอง
62063001571 นางสาวสุภารัตน� วิชาโห�ง
62063001572 นางสาวกัลยา เวียงคํา
62063001573 นางสาวระพีพร ชลประชุม
62063001574 นายวิทยา รูปงาม
62063001575 นางสาวกาญจนศิริ จอมรักษ�
62063001576 นางสาวกัลยารัตน� ผันรักษ�
62063001577 นางสาวพิมพิไล ขันธ�เขียว
62063001578 นางสาวกิตติยา วันร�อง
62063001579 นางสาววนาพร คําพิละ
62063001580 นางสาวพรพิมล คํามา
62063001581 นายประกฤษฎ์ิ แสนธิการ
62063001582 นายจิรายุส มะโนสีลา
62063001583 นางสาวอังศุมาลิณ เมืองแก�ว
62063001584 นางสาวกัญญพัชร เดชเวียงชัย
62063001585 นายภาณุวิชญ� บุญธิมา
62063001586 นางสาวฐิติรัตน� ทรายแก�ว
62063001587 นางสาวเกษวัลลีย� แก�ววรรณดี
62063001588 นางสาวพิมพิลัย อยู�สาโก
62063001589 นางสาวทิพย�สุดา สุวรรณทา
62063001590 นางสาวพรไพลิน หนวดคํา
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62063001591 นางสาวกนกพร จินะ
62063001592 นางกรรณิการ� แก�วบุญป=Vน
62063001593 นางสาวยูกิ ฮาเซะงะวา
62063001594 นายอรรถพงษ� สมบุญโสด
62063001595 นายภานุพงศ� ยาวิราช
62063001596 นายไวทยา ขัดผาบ
62063001597 นางสาวสิริญาพร อุ�นต�าว
62063001598 นางสาวอมรรัตน� สิงหะเสนี
62063001599 นายเสรี เชื้อเจ็ดตน
62063001600 นางสาวกนกวรรณ คําประวัติ
62063001601 นายพชรพล มงคลเนตร�
62063001602 นางสาวชญาณ�นันท� คุณา
62063001603 นางสาวจุฑามาศ จิณะมูล
62063001604 นางสาวณิชกานต� จันทรา
62063001605 ว�าที่ ร.ต.ธนาเทพ ใจแก�ว
62063001606 นางสาวนฤมล ดวงคํา
62063001607 นางสาวชนนิกานต� เทพท�าว
62063001608 นางสาวทิพย�ธนาพร ทองรุ�ง
62063001609 นางสาวดาเรศ สุมาลัย
62063001610 นางสาวหทัยรัตน� หรรษาวงค�
62063001611 นายสุวัธชัย ใจโปร�ง
62063001612 นางสาวมุกชลิดา เสนาวัน
62063001613 นางสาวกฤติกา กิจจานนท�
62063001614 นางสาววิลาวัณย� อุเทน
62063001615 นายฤทธิชัย ไชยวงศ�
62063001616 นางสาวบงกชกร ชอบธรรม
62063001617 นายพงศกร คนสูง
62063001618 นางสาวสุชาดา คุณยศย่ิง
62063001619 นายปราชญา นวมงาม
62063001620 นายธีรภัทร ทาตุการ
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62063001621 นางสาวรัตนภรณ� อิวคํา
62063001622 นางสาวพีราดา แก�วทองประคํา
62063001623 นางสาวธัญญาลักษณ� ฟองแก�ว
62063001624 นางสาวณัฐกานต� ใจงาม
62063001625 นายณัฐพงศ� ครองรัตน�
62063001626 นายณัฐกิตต์ิ เฉลิมวงศ�
62063001627 นางสาววรรณกานต� วันนํา
62063001628 นางสาวรัชดาวรรณ ต�อมเอ�ย
62063001629 นายยศนันทน� สุวรรณ
62063001630 นางสาวสุภาวดี สุกใส
62063001631 นายศราวุธ เผือกไร�
62063001632 นางสาวจุฑามาศ แก�วมาเรือน
62063001633 นางสาวอัญชลี แสนคําฟู
62063001634 นางสาวกัลยาณี แสนจันทร�
62063001635 นางสาววนิดา นกทอง
62063001636 นางสาวพัชนี ใจดี
62063001637 นางสาววิภาภรณ� สารดี
62063001638 นางสาวอรอุมา มาน�อย
62063001639 นางสาวปุณยนุช ณวรรณ�
62063001640 นางสาวอมลรดา อุดม
62063001641 นางสาวธนาภรณ� ซอนสุข
62063001642 นางสาวกชนันท� ใจสุข
62063001643 นางสาวเกศรินทร� คํามะนิตย�
62063001644 นางสาวนันทน�วรันธร ศรีรัตน�
62063001645 นางสาวสุนิษา พรมตุ�ย
62063001646 นายอานนท�ณัฏฐ� สุนทรารักษ�
62063001647 นางสาวพิมผกา สาแก�ว
62063001648 นายประสิทธ์ิ จ�ะแต�ะ
62063001649 นางสาวปุณิกา อินทะรังษี
62063001650 นางสาวนฤพร จําคํา
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62063001651 นายณัฐกิตต์ิ ไพสิฐพิบูลพงศ�พาณิชย�
62063001652 นางสาวนภาพร ชุมไพร
62063001653 นางสาวพัสนันท� จันทร�ทอง
62063001654 นายจักรพล เครือคําอ�าย
62063001655 นางสาวจุฑามาส หน�อแก�ว
62063001656 นางสาวสุขฤทัย ชัยชนะโรจน�
62063001657 นางสาวตะวัน กลั่นเรืองแสง
62063001658 นายพีรวัส ใจหมี
62063001659 นางสาวสุลีรัตน� จักร�คํา
62063001660 นางสาวแสงทอง กันดา
62063001661 นางสาวประภัสสร ไชยห�วย
62063001662 นายวิษณุ กุนณะ
62063001663 ว�าที่ร�อยตรีศรีทรงชัย รัตนเจียมรังษี
62063001664 นางสาวศิริรัตน� หม่ืนจันทร�
62063001665 นายศิรสิทธ์ิ จ๋ีแก�ว
62063001666 นายพลวสิษฐ� ไชยเทพ
62063001667 นางสาวพนิตรา มีแก�ว
62063001668 นายวชิระ สุทธปCติกุล
62063001669 นายภูบดินทร� บุญสูง
62063001670 นายสุเมธ กิจภัทรภาคิน
62063001671 นายฤทธ์ิชัย รวมสุข
62063001672 นายภูวดล ลอยพระดวง
62063001673 นางสาวณิชานันท� โชคธนชรินรัตน�
62063001674 นายณัฏฐ� เชาวลิต
62063001675 นายเอกลักษณ� สะอาดล�วน
62063001676 นายณัฏฐ�ชัย วิจักขณาภรณ�
62063001677 นางสาวรัตนภรณ� ชาญาติ
62063001678 นางสาวปรานัดดา ป=ญญาต๊ิบ
62063001679 นางสาวสุธิดา เสาร�เรือน
62063001680 นายวีรพล วงศ�ษา
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62063001681 นางสาวจารุณี แว�นแก�ว
62063001682 นางสาวนภัสวรรณ แก�วผล
62063001683 นางสาวศิรินยา ต๊ิบงา
62063001684 นายชินาธิป เครือสาร
62063001685 นางสาวฐิตินันท� ป^บ�านใหม�
62063001686 นางสาวภัสสร ลุงจาย
62063001687 นายธนกร ศราทธทัต
62063001688 นางสาวนาฏสุดา ดอนแก�ว
62063001689 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณวธิดา เดชชะ
62063001690 นายวีระชัย สิริโม
62063001691 นางสาวนิศารัตน� ศรีขันทะ
62063001692 นายณัฐวุฒิ ทองคํา
62063001693 นายพีรพงษ� ศรียาบ
62063001694 นางสาวสุภารัตน� เซอมึกู�
62063001695 นางสาวพัชรินทร� ป=ญญาทิพย�
62063001696 นางสาวกนกวรรณ วงศายะ
62063001697 นางสาวปรียานุช สุขอัตตะ
62063001698 นางสาวปาริวรรณ เสาร�คํา
62063001699 นางสาวพัชรพร เส็จจัก
62063001700 นางสาวนิจวิภา ชัยวงค�ษา
62063001701 นางสาวจันทร�จิรา แก�ววรรณรัตน�
62063001702 นางสาวจิตรา ดอยลอม
62063001703 นางสาวกฤตยาพร ไชยเสน
62063001704 นางสาวกันธิชา กันทะราษฎร�
62063001705 นางสาวมัลลิกา อนุขุน
62063001706 นางสาวณหทัย มหาเทพ
62063001707 นางสาวกมลชนก ลือโขง
62063001708 นางสาวเกวลิน กงล�อม
62063001709 นางสาวพัชรวรรณ กลางถ่ิน
62063001710 นายชานนท� ฝ=Pนไชย
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62063001711 นางสาวชลฤนาท ประทุมมา
62063001712 นางสาวพนาลี แตงน�อย
62063001713 นางสาวพรพิมล จันทร�หน�อย
62063001714 นางสาวอโณทัย กินร
62063001715 นางสาววงศ�วรัณ ประชุมทรัพย�
62063001716 นางสาวอภิชญา เสรีประชาคม
62063001717 นายณัฐกิตต์ิ เทียมแสน
62063001718 นางสาวปรางทิพย� ฟูวุฒิ
62063001719 นางสาวปCยะดา ปานสอน
62063001720 นางสาวธัญญาลักษณ� ขันแก�ว
62063001721 นางสาวสุธิดา พิทาคํา
62063001722 นางสาวมัชฌิมา สุวรรณจันทร�
62063001723 นายสมศักด์ิ วงค�คํา
62063001724 นางสาววธิดา ทองใบ
62063001725 นางสาวหฤทัยชนก คําใส
62063001726 นางสาวณัฐริกา ศรีดวงต๊ิบ
62063001727 นางสาวลภัสนันท� ไชยวงศ�ษา
62063001728 นางสาวบุษกร คํามามุง
62063001729 นางสาวชนนิพัทธ� ใจคํา
62063001730 นางสาวพัชริดา ยะเก๋ียง
62063001731 นายกิตติพงศ� วิเชียรสรรค�
62063001732 นางสาวศิริลักษณ� หม่ืนบุญเปXง
62063001733 นางสาวคณิตา ป=ญโย
62063001734 นางสาววัชราภรณ� ศรียาบ
62063001735 นายอภิชัย นามมาลา
62063001736 นางสาวนฤมล ไพรสูงส�ง
62063001737 นางสาวอาภาภรณ� มอยติละ
62063001738 นางสาววณัฐยา นางเมาะ
62063001739 ว�าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา ขุนลาว
62063001740 นางสาวจุฬาลักษณ� ขันโท
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62063001741 นางสาวกัลยกร ห�านตระกูล
62063001742 นายภาณุเดช อุ�มนาง
62063001743 นายวรรธนะ เงินนา
62063001744 นายพงศ�รักษ� นาคะผิว
62063001745 นางสาวกวินนา ทองดี
62063001746 นางสาวปCยะนุช งามสวย
62063001747 นางสาวสายธาร สมแก�ว
62063001748 นางสาวอัชณา เดชะบุญ
62063001749 นางสาวธนารัตน� บุญเฉลิม
62063001750 นางสาวทัศนวรรณ ฉางข�าวคํา
62063001751 นายณัฐวุฒิ ต�ะวัง
62063001752 นางสาวงามสิริ บัวม่ัน
62063001753 นายนัสทนา กันธะพรม
62063001754 นายภาคภูมิ ภูมิคอนสาร
62063001755 นางสาวพิมพ�สมัย ไพโรจน�
62063001756 นางสาวบงกชรัตน� ภักดี
62063001757 นางสาวธิติสุดา จงเทพ
62063001758 นายธันยบูรณ� ศรีนวลอ�าย
62063001759 นางสาวเมธาวี พรมวิน
62063001760 นางสาวอภิรดี ทาคํา
62063001761 นางสาวจันทร�ฉาย ตุ�ยแสน
62063001762 นางสาวสุดารัตน� กาซาว
62063001763 นางสาวอัญชลี ตุ�ยแพร�
62063001764 นางสาวศิริลักษณ� เปรมเจริญจิตร
62063001765 นางสาวณิศารัตน� ดวงเนตร
62063001766 นางสาวรัชฎาภรณ� เสาร�แก�ว
62063001767 นายจิรายุทธ กุลนะ
62063001768 นางสาววรรธกาญจน� มณีเนตร
62063001769 นายธนกฤต เรืองสวัสด์ิ
62063001770 นายเจษฎากร บัวประเสริฐ
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62063001771 นางสาวเกศสุดา ฟูแก�ว
62063001772 นายนพรัตน� สมศักด์ิ
62063001773 นางสาววราภรณ� กองมูล
62063001774 นายกรกช กันจะนะ
62063001775 นางสาวประกายทิพย� ไชยชมภู
62063001776 นางสาววราภรณ� วณีสอน
62063001777 นางสาววริศรา แสนใจ
62063001778 นางสาวสาริกา แก�นคําเป_ก
62063001779 นางสาววราภรณ� เนตรประดิษฐ
62063001780 นางสาวทักษพร คํานาค
62063001781 นายอนาวิล ศรีบุญมี
62063001782 นายเช�อ รัศมีบารมี
62063001783 นายชยุต จันไชยยศ
62063001784 นางสาวสุภัสษร ไพรเพลิน
62063001785 นางสาวกมลทิพย� วงค�เรียบ
62063001786 นางสาวทิพย�สุดา ชูมณี
62063001787 นายธันวา ตันอุ�นเดช
62063001788 นางสาวสิดาพร นามวงศ�
62063001789 นายปฐมพงศ� สุดสาย
62063001790 นางสาวดลญา เคหะ
62063001791 นางสุนีย�รัตน� ธิดารัตน�
62063001792 นายพงศ�ปณต ทองคํา
62063001793 นางสาวป=ทวดี เรือนอินทร�
62063001794 นางสาวกาญจนา เรือนคําฟู
62063001795 นางสาวเมวิกา คงแสนคํา
62063001796 นางสาวณัฐพร สมบูรณ�ชัย
62063001797 นายสุรศักด์ิ นวลสนิท
62063001798 นายวิทวัส ศรีวิชัย
62063001799 นางสาวจิตติมา ลุนอินตา
62063001800 นางสาวพิมพ�ภัสสร สมราช
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62063001801 นายวีระวัฒน� ลังกาเป^Pย
62063001802 นางสาวภัทรธิดา เดชายศ
62063001803 นางสาวสุชาดา ธนูชิต
62063001804 นางสาวพรรธิกา แซ�ต้ัง
62063001805 นางสาวมัชฌิมา ขันคลาย
62063001806 นายธีรศักด์ิ สิทธิเลิศ
62063001807 นางสาวกฐิน อุดอาจ
62063001808 นางสาวสุกัญญา นิลรัตน�
62063001809 นายอดิเทพ วงศ�ใหญ�
62063001810 นางสาวสุธีรา พรหมขัติแก�ว
62063001811 นายกรปณต ทัพพพันธ�
62063001812 นางสาวพรตะวัน เริ่มคิดการ
62063001813 นายปวริศร� ปCงเมือง
62063001814 นายปCยทัศน� จิตเจริญ
62063001815 นางสาวดวงกมล ศรีสิทธิชูชาติ
62063001816 นางสาวบุญญารัตน� บุญสืบ
62063001817 นายเฟZFองยศ ฝ=Pนมงคล
62063001818 นางสาวผกามาศ ธรรมมา
62063001819 นางสาวระพีพรรณ มณีรัตน�
62063001820 นางสาวอรสา เข่ือนเพชร
62063001821 นางสาวสุภาพรรณ รัตนะกาศ
62063001822 นางสาวกฤติยา กริ่นซ�อน
62063001823 นางสาวณัฐฐากุลยา นิสสัยหม่ัน
62063001824 นายกฤช จันทร�แสนตอ
62063001825 นายประวิทย� กําเนิด
62063001826 นางสาวภควดี ป=ญญานวล
62063001827 นางสาวพัชราภรณ� เรือนผาม
62063001828 ว�าที่ร�อยตรีกมล สุขสวัสด์ิ
62063001829 นายธีระพงษ� วารี
62063001830 นางสาวณัฐสุดา เรือนกูล
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62063001831 นายชุติพนธ� โปร�งใจ
62063001832 นางสาวจุฑารัตน� กองคํา
62063001833 นายอัศวิน จันมะโน
62063001834 นางสาวณัฐวดี ขุนเงิน
62063001835 นายอําพล บุญจู
62063001836 นางสาววิชุดา สายอินตา
62063001837 นางสาวรติพร อินต�ะพันธ�
62063001838 นางสาวจิราพร วงศ�เทพ
62063001839 จ.อ.พูลศักด์ิ ชัยยะ
62063001840 นางสาวเกวลิน สถิตย�ทรัพย�ย่ิง
62063001841 นางสาวจุฬาภรณ� ออกแม�น
62063001842 นางสาวพิมพ�คณิศ อินทรัตน�
62063001843 นางสาวอรวรรณ แก�วสุข
62063001844 นางสาวศศิวรรณ ไชยฮั่ง
62063001845 นางสาววริศรา ตรัยตันติวงศ�
62063001846 นางสาวจินตวี ศรีจันทร�
62063001847 นางสาวพรรณิกา เทพพรมวงศ�
62063001848 นางศรัณย�พัชต� เทพวงค�
62063001849 นายธนวันต� ทองอยู�สุข
62063001850 นางสาวนพรดา พนาชยานันท�
62063001851 นางสาวงามพร อุบลไพบูลย�
62063001852 นางสาวศศิธร กันธิยะ
62063001853 นายณัฐพงษ� เสนยะ
62063001854 นายสุทธิพจน� ดาวบนดอย
62063001855 นายเสกสรรค� ใจมา
62063001856 นางสาวอรทัย ศรีวิชัย
62063001857 นางสาวพิมผกา เมืองมา
62063001858 นางสาวชนัดดา อนันต�บัณทัต
62063001859 นางสาวเยาวลักษณ� ทําไร�
62063001860 นายภัตธนสันต� เมาใจ
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62063001861 นางสาวทิพย�วรรณ กาวิละมูล
62063001862 นางสาวจันทร�ธิดา นานแกง
62063001863 นางสาวปรินดา หัวนา
62063001864 นายธนวัฒน� เหมืองจา
62063001865 นายสุดสยาม บุญโญรส
62063001866 นางสาวปรินดา มณีศักด์ิ
62063001867 นายธีระศักด์ิ บุญตาล
62063001868 นางสาวศรสวรรค� วงค�ชัย
62063001869 นางสาวพัชรินทร� เข่ือนวัง
62063001870 นางสาวนลินนุช วังกาวี
62063001871 นางสาวศกลวรรณ ใหม�จันทร�แดง
62063001872 นางสาวพัชรินทร� กาวี
62063001873 นางสาวจิราวรรณ สุทธิจิต
62063001874 นางสาวพรธิดา สมมา
62063001875 นางสาวกรรณิกา คํากาน
62063001876 นางสาวทรรศนีย� ใจแปง
62063001877 นางสาวนัทธมน ลาล�วง
62063001878 นายชาคริต สุยะหลาน
62063001879 นางสาวกอปร�พลอย บุตรดี
62063001880 นางสาวกรณิกา ชูไว
62063001881 นางสาวบุษราคัม วิโจทุจ
62063001882 นางสาวพริ้มเพรา กันธิยะ
62063001883 นางสาวกานต�ชนิต สุตาคํา
62063001884 นายอานันท� คําดี
62063001885 นางสาวณัฐพร ตุ�มกูล
62063001886 นางสาวจารุมนต� มะโนวงค�
62063001887 นางสาวสุพรรษา ยะป=นดิษฐ
62063001888 นายเกรียงไกร ทินนา
62063001889 นายทนาวุธ ทุ�งพรวญ
62063001890 นางสาวเรณู สุดพิทักษ�เกียรติ
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62063001891 นางสาวสุพรรษา พรมหงษ�
62063001892 นางเนรัญชลา ใหม�ยศ
62063001893 นางสาวศิริพร ศรเตโช
62063001894 นางสาวเนตรนภา อินทร�ใจ
62063001895 นางสาวธนิสสรา แสนเมืองมา
62063001896 นางสาวอาภาศิริ สิทธิต๊ิบ
62063001897 นางสาวศุภนุช สมวัน
62063001898 นางสาวกัญชพร จะพือ
62063001899 นายอภิสิทธ์ิ ขันเงิน
62063001900 นางนิรัชพร นาถกร
62063001901 นางสาวจันทร�จิรา พร�อมสุข
62063001902 นายบุญญฤทธ์ิ อินทิยศ
62063001903 นางสาวณิชาภา ตะมะพุฒ
62063001904 นายธนพงษ� วังทอง
62063001905 นางสาวฉันทพิชญา สุธรรม
62063001906 นายสราวุฒิ ต๊ิบมาใจ
62063001907 นางสาวจันจิรา จันต�ะคาด
62063001908 นายณัฐพล มณี
62063001909 นางสาวอรุณรัตน� กิมภิระ
62063001910 นางสาวสิริสร ปุรณะวิทย�
62063001911 นางสาวสรินทร�ดา ปCจจะวงค�
62063001912 นางสาวกมลชนก เรืองแสง
62063001913 นายพงษ�ศิริ สืบแสน
62063001914 นางสาวรตนินท� สองศรียนต�
62063001915 นางศิริรักษ� เสนาะสําเนียง
62063001916 นางสาวมัตติกาล โจตนา
62063001917 นางสาวณัฐฑิภรณ� ซาวคําเขต
62063001918 นายนรินทร� บุญเหลือ
62063001919 นางสาวศิริพร ใจมาตุ�น
62063001920 นางสาวสิตราพร ซิวตาวงศ�
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62063001921 นางสาวสุนิสา สิงห�แก�ว
62063001922 นายธนกฤต ลาภจรัสแสงโรจน�
62063001923 นางสาวพรปวีนา คําทา
62063001924 นางสาวจินตนา ประลองผล
62063001925 นางสาวสุดา เตสทิ
62063001926 นางสาววราภรณ� ทาวะรมย�
62063001927 นางสาวกมลวรรณ คําเศษ
62063001928 นายกวี จันทรเคหะ
62063001929 นางสาวภิรมย�กร ขันตาเครือ
62063001930 นางสาวนรีกานต� นุ�มนวล
62063001931 นายชนาธิป แตงอ�อน
62063001932 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ซินมุข
62063001933 นางสาวศิริลักษณ� เกษรพรม
62063001934 นายประนุพงษ� ภูสนาม
62063001935 นางสาวพัชรินทร� ศิริ
62063001936 นางคนึง เสนเสาร�
62063001937 นางสาวธัญยพร ไชยวงค�
62063001938 นายสุรกิต รักการ
62063001939 นางสาวอภิญญา หาญเมืองใจ
62063001940 นายฉัตรชัย อุประแสน
62063001941 นายเกียรติศักด์ิ ทําดี
62063001942 นายปุณยวัจน� อกตัน
62063001943 นายอนุรักษ� แก�วกองนอก
62063001944 นางสาวเกณฑ�จิตตรา วุฒิการณ�
62063001945 นายธนพนธ� สุสมวงค�
62063001946 นางสาววิศัลย�ศยา โวหารเสาวภาคย�
62063001947 นายรุ�งโรจน� ต๋ันดี
62063001948 นางสาวอําพร ตาคํา
62063001949 นางสาวภัทรา ม่ันขัน
62063001950 นายอนุวัฒน� สิทธิชัย
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62063001951 นายคเชนทร� กาศโอสถ
62063001952 นางสาวกรปภา นันไชย
62063001953 นางสาวขนิษฐา นิวิลรัมย�
62063001954 นางสาววาสนา ศรียอด
62063001955 นางสาวจิรัชญา ทุ�งป=นคํา
62063001956 นางสาวชญาณภัส สัสสินทร
62063001957 นางสาวชนากานต� ปาหล�า
62063001958 นางสาวน้ําฝน แก�วปUอ
62063001959 นางสาวอภิญญา พลชัยยา
62063001960 นางสาวณภัสนันท� ศรีทาเกิด
62063001961 นายธีระชัย พิทักษ�ไพรศรี
62063001962 นายอดิศักด์ิ ศรีสุวรรณ�
62063001963 นางสาวณัฐฐาพร ปงกันมูล
62063001964 นางสาวทัศนีย� ลือชา
62063001965 นางสาววชิราภรณ� สกิจกัน
62063001966 นางสาวกุลณดา วงศ�ไชยา
62063001967 นายธีระนัย จันทร�สุข
62063001968 นางสาวนิปุณ วงศ�เสนา
62063001969 นางสาวนภัสสร มหาวงศ�
62063001970 นางสาวณัฐฑิฎา ทรัพย�มา
62063001971 นางสาวนภาลัย มโนมัย
62063001972 นายวิชัย รู�สาท
62063001973 นางสาวเกวลิน ป=นปวง
62063001974 นางสาวต�องลดา นาคคล�าย
62063001975 นายธนกิจ บุญสูง
62063001976 นางสาวผกามาศ สว�างกาย
62063001977 นางสาวจุรีรัตน� จะหละ
62063001978 นางสาวรมิดา ศรีสว�าง
62063001979 นายราชันย� จันทรคราส
62063001980 นางสาวสุภัสสร ราชคม
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62063001981 นายอนุพงษ� ธีระนนท�ศิริ
62063001982 นางสาวอนุสรา รุ�งอภิรมย�
62063001983 นางสาวรัตติยากร ธรรมขันธ�
62063001984 นายอรรถกร พุ�มประจักษ�
62063001985 นางสาวนัทธมน ทรายมูลคํา
62063001986 นายนาวิน พุดน�อย
62063001987 นางสาววารุณี ป=ญเศษ
62063001988 นางสาวนิ่มอนงค� วงศ�มอก
62063001989 นายทีปNชลิต บินอารี
62063001990 นางสาวอนงค�นภา เผ�ากันทะ
62063001991 นางสาวชมพูนุช เรืองจิตร
62063001992 นางสาวธิดารัตน� เตชะรัตน�
62063001993 นายสุรเกียรติ พรชัยกิตติกุล
62063001994 นางสาวอภิสรา ทัพพพันธ�
62063001995 นายพิสิษฐ� ชมสวนสวรรค�
62063001996 นางสาวชนากานต� เชื้อหมอ
62063001997 นางสาวดาณีพร กรองบริสุทธ์ิ
62063001998 นางสาวประไพพิมพ� พรมทา
62063001999 นางสาวธนันณัฏฐ� กีรติบุณณ�
62063002000 นางสาวจีรนันท� จันทร�ศิริ
62063002001 นางพนิตนาฎ ไชยศิลปN
62063002002 สิบเอกกานตพงศ� ศรีดา
62063002003 นางสาวภานุชนาถ สามป=นสัก
62063002004 นายณรงค� สุวรรณเดช
62063002005 นางสาวชะไมพร ก่ิงแก�วเพชร
62063002006 นางสาวจุฬาลักษณ� อํานาจศาล
62063002007 นางสาวจงกลนี กับปCนะ
62063002008 นางสาวเจนจิรา อินตา
62063002009 นางสาวภูริชญา ไชยโย
62063002010 นางสาวนฤมล กันสีเวียง
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62063002011 นางสาวกนกภรณ� ปกติ
62063002012 นายเสริมวิทย� บรมพิชัยชาติกุล
62063002013 นางสาวจิรัชญา วัดคํา
62063002014 นายปCติพัชร รักษธรรม
62063002015 นายสมบัติ ไพรนิมิตกุล
62063002016 นางสาววาทินี เกิดแต�ไพร
62063002017 นายสิทธิชัย แหล�งปYาหมุ�น
62063002018 นายวรุตม� ฉัตรทิพากร
62063002019 นายพชร พุ�มน�อย
62063002020 นายสิทธิพงษ� ใจทอง
62063002021 นางสาวเยาวลักษณ� คําวัง
62063002022 นางสาวภิญญาภัทร หนสมสุข
62063002023 นายดนัยพันธ� บุญรัง
62063002024 นายณัฐวุฒิ อินทะอุด
62063002025 นายจีรพล พลศิลปN
62063002026 นายประดับพันธุ� โนจา
62063002027 นางสาวอภิชญา กันยา
62063002028 นางสาวอารยา ทิพย�ป=ญญา
62063002029 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทพันธ�
62063002030 นางสาวนพรัตน วงค�สุทะ
62063002031 นายกวิน มูลชีพ
62063002032 นายศิวรักษ� ห�านวงษา
62063002033 นางสาวอมรรัตน� ทิพย�อิ่น
62063002034 นางสาวอารียา อริยะโคตร
62063002035 นายเฉลิม บุญมา
62063002036 นางสาวบุศรินทร� เกตุนิ่ม
62063002037 นายวุฒิพงษ� วงศ�เทพ
62063002038 นายวันเฉลิม ม่ันเหมาะ
62063002039 นางสาวญาณัจฉรา ยะป=ญญา
62063002040 นางสาววันทนา ปงยานะ
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62063002041 นายพัฒนพงษ� รักสัตย�
62063002042 นายนฤนาท วังแสน
62063002043 นางสาวนิภาพร บิดาเรือน
62063002044 นางสาวชุติมณฑน� คําภิโร
62063002045 นางสาวดวงฤทัย ทาอาสา
62063002046 นางสาวปCยภรณ� เปXงนา
62063002047 นางสาวเนตรนภา เตชะอ�าย
62063002048 นางสาวรุ�งทิวรรณ สุวรรณทา
62063002049 นางสาวปาริชาติ กันทะวงค�
62063002050 นางสาวปCยะวรรณ สัมฤทธ์ิ
62063002051 นางเยาวลักษณ� หอมชู
62063002052 นางสาวเสาวณีย� วงค�เจริญ
62063002053 นายอนันต� หมอกใหม�
62063002054 นางสาวภัทรนันท� สมบัติใหม�
62063002055 ว�าที่ร�อยตรีปCยพงศ� ทรายใจมา
62063002056 นายธนกฤต สมควร
62063002057 นางสาวญาณิชา เลาดี
62063002058 นางสาวจรรญาลักษณ� สําเภาเงิน
62063002059 นางสาวสุวัจนี สกุณาคีรี
62063002060 นางสาวอัญมณี พุฒสง�า
62063002061 นายไชยกาญจน� วิเชียรธนเมธา
62063002062 นางนันท�นภัส คําป=น
62063002063 นางสาวจิรัชญา วงศ�ม�าน
62063002064 นายไกรวุฒิ สันวงศ�
62063002065 นายสุชัย เสริมตระกูล
62063002066 นายเกรียงไกร สุยะ
62063002067 นางณปภัช สุยะดี
62063002068 นางสาวนิสากร ก[องอินตา
62063002069 นางสาวอภิสรา คําฟู
62063002070 นางสาวนิภาพร บัวศรี
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62063002071 นางสาวปานวาด ชัยวงค�
62063002072 นางสาวอารยา จันพรมมิน
62063002073 นางสาวประภัสสร อุ�นเรือน
62063002074 นางสาวจุไรรัตน� ฝYายลิพล
62063002075 นางสาวพรนิภา พรมแปง
62063002076 นางขวัญธิดา เทพสุริยะ
62063002077 นางสาวปาลิตา เปYาไม�
62063002078 นางสาวกีรติพร โนคํา
62063002079 นางสาวนงณภัส นาเจริญ
62063002080 นางสาวปรียาพร เมืองมูล
62063002081 นายบูรฉัตร ท�าวเชียง
62063002082 นายพงศกร ทองขาว
62063002083 นายพิชัยยุทธ แก�วจันทร�หล�า
62063002084 นางสาวกันต�กนิษฐ� มาฟู
62063002085 นางกฤตพร สุระปUอม
62063002086 นางสาวกฤษฎาพร กันทะเลิศ
62063002087 นางสาวสุดารัตน� น�อยเครือ
62063002088 นางสาววารุณี ไชยศิลปN
62063002089 นางสาวทิพานัน ธิวงค�
62063002090 นางสาวพรปภัสสร เตือนสกุล
62063002091 นางสาวประไพพร ซางซ่ือมูล
62063002092 นางสาวป=ทมาพร ไชยสิงห�
62063002093 ว�าที่ร�อยตรีพลนวสี วุฒิ
62063002094 นางสาวรจนา แก�วกาศ
62063002095 นางสาวสุพัชรา บัวสอด
62063002096 นางสาวจีรนันท� กาบกรณ�
62063002097 นางสาวเจนจิรา เวียงเงิน
62063002098 นางสาวกาญจนา แสงมณี
62063002099 นางสาวพนุสร ต๊ิบกาศ
62063002100 นางสาวจิรัฐติกาล หินสด
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62063002101 นางสาวณัฏฐริกา คําพันธ�
62063002102 นางสาวพิชฌาพร ลือโสภา
62063002103 นายภัทรพล กันฤทธ์ิ
62063002104 นางสาวปฏิพัทธ� ดวงแสง
62063002105 นายกิติศักด์ิ สาธุวงศ�
62063002106 นางสาวกนกวรรณ� อุสาใจ
62063002107 นายอภิวัฒน� ใจดี
62063002108 นางสาวยุพิน เสรีลักขณา
62063002109 นางสาวพิมผกา มลอา
62063002110 นางสาวจิราพร ปุคําปวง
62063002111 นางสาวพจนารถ พงษ�สงวนจันทร�
62063002112 นางสาวกรกนก วงศ�กํ่า
62063002113 นางสาวปวรรัตน� พินิจ
62063002114 นางสาวขนิษฐา สวรรค�ทอง
62063002115 นายอนุชิต จอมแปง
62063002116 นางสาวศิราพร สอนจักร
62063002117 นางสาวภัทราภา บุญถึง
62063002118 นางสาวกฐิน หม่ืนคํา
62063002119 นางสาวนิธินันท� ทาจ้ี
62063002120 นางสาวสุธาสินี อยู�ดี
62063002121 นายธีรภัทร ปาหา
62063002122 นายจิรัฏฐ� ไชยะหม่ืน
62063002123 นางสาวสุวนันท� นันทะวรรณ
62063002124 นางสาวศษิธร สินเป^ยง
62063002125 นายวิษณุ พิชยศ
62063002126 นางสาวกัญชลิกา กาญกาวี
62063002127 นางสาวรัตินันท� จันทร�แดง
62063002128 นางสาวอรกาญจน� วงค�จันทร�มา
62063002129 นางสาวสุวันษา ขันธิมา
62063002130 นายวีรพงษ� ไพโรจน�
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62063002131 นางสาวนารีรัตน� ป=นนา
62063002132 นางสาวอุบลวรรณ พิกุล
62063002133 นายอนุสรณ� ศิริวงศ�
62063002134 นางจีระนัน เปXงเรือน
62063002135 นางสาวเกวลิน คําอินสม
62063002136 นายเอกลักษณ� ชมภูศรี
62063002137 นางสาวนัชนาภรณ� เจริญย่ิง
62063002138 นางสาวอุมาพร คํามา
62063002139 นายณัฐภูมิ ต�ะป`ง
62063002140 นางสาวนิชาต� มูลคํา
62063002141 นางสาวสุรีย�พร ประทุมมา
62063002142 นางสาวณิรินทร�รดา คําขจร
62063002143 นางสาวอรอนงค� ป=ญญาแก�ว
62063002144 นางสาวลัดดาวัลย� ขันแกล�ว
62063002145 นายวุฒิชัย แสงเทียน
62063002146 นางสาวเยาวรินทร� ปCดดวง
62063002147 นางสาววิชุดา จินะกันต�
62063002148 นายอรุช นันตา
62063002149 นางสาวสิรินทรา มูลประการ
62063002150 นางสาวกันยารัตน� จันต�ะวงค�
62063002151 นายชัยวัฒน� เงินมูล
62063002152 นางสาววรัญญาภรณ� สมณะ
62063002153 นางสาวอัญชลี ติดทะ
62063002154 นางสาวกาญจนา ใจมีมัน
62063002155 ว�าที่ร�อยตรีกัมปนาท หม่ืนใจ
62063002156 นางสาวอรธีรา สุภามูล
62063002157 นางสาวนภสร ขุนทอง
62063002158 นายนวมินทร� กิติวงศ�
62063002159 นายเอกพล มาละพิงค�
62063002160 นายพงศยา พานิชเจริญ
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62063002161 นางสาวรัตน�ติยา แพรดอก
62063002162 นางสาวนงนุช นุชกิจ
62063002163 นางสาวปทุมวดี ดําแดงดี
62063002164 นางสาวพรกนก ลาภเกิด
62063002165 นางสาวพิกุลทอง สงเคราะห�ถ่ิน
62063002166 นางสาวสุธิสา ดีเลิศ
62063002167 นายศุภวิชญ� วังอะโศก
62063002168 นายพงศกร นิวาส
62063002169 นางสาวเฟZFองฟUา คําเจริญ
62063002170 นางสาววศินี กันเร็ว
62063002171 นางสาวอุทุมพร ใบพร�าว
62063002172 นางสาวศิริญญา มูลละ
62063002173 นางสาวหทัยกาญจน� มีสวนทอง
62063002174 นางสาวชลิตา ท�าวอินทร�
62063002175 นายดนัย วรรณตัน
62063002176 นางสาววันทนีย� วงอินทร�
62063002177 นายสุภพงศ� สุวรรณประภา
62063002178 นายไพสิน ปUองภา
62063002179 นายเกียรติ กันทะวงศ�
62063002180 นางสาวพัชรินทร� พงษ�ชัยภูมิ
62063002181 นางสาวก่ิงกาญจน� แก�วคุณา
62063002182 นายขจรศักด์ิ สมลิคุณ
62063002183 นางสาวภัสราภรณ� เถิงคํา
62063002184 นายณัฐพงศ� รุ�งโรจน�ถาวร
62063002185 นายจิรกิตต์ิ คันธะนาลัย
62063002186 นางสาวอรวรรณ ใจโผก
62063002187 นางสาวภานุมาศ วังฐาน
62063002188 นายยุทธนา กาละพวก
62063002189 นางสาวนวภัสร� บุญดี
62063002190 นางสาวขนิษฐา ราชไชยยา
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62063002191 นายกฤษฎา ถาแก�ว
62063002192 นายธนัชภัทร วันควร
62063002193 นายวัลลภ มหาวรรณ�
62063002194 นางสาวณัฐนันท� สุทธการ
62063002195 ว�าที่ร�อยตรีทศพร กรใหม�
62063002196 นางสาวอัญชลี มัชเรศ
62063002197 นายพงศธร ศรีวงศ�
62063002198 นายชาคริต จะแบ
62063002199 นางสาวรัชฎาพร บุญนาวา
62063002200 นางสาวเปมิกา สุรินทร�
62063002201 นางสาววันทนีย� วงศ�ออมทรัพย�
62063002202 นางสาวบุษบา สามอ�าย
62063002203 นายปราณภูมิ ดิษยะกมล
62063002204 นางสาวศิริพร ปราชัย
62063002205 นายศราวุฒิ ปCนกันทา
62063002206 นายภูวดล ป=ญญาจิตร
62063002207 นางสาวณิชา อินต�ะ
62063002208 นางนฤมล ชัยวรณ�
62063002209 นางสาวทรรศนีย� สุดสวาท
62063002210 นางสาวชนม�นิภา ชะม�าย
62063002211 นางสาวอภิชญา ประกอบกิจ
62063002212 นางสาวสรสวรรค� จิตต�สุทธิ
62063002213 นายวัชรพงษ� มานะ
62063002214 นางสาวแววใจ แหนมเชย
62063002215 นางสาวนุชจรี อุ�นเรือน
62063002216 นางสาวอรษา ยวงใจ
62063002217 นางสาวศิริพร สกุลพันธ�
62063002218 นางสาวธนพร อรุณทิพย�ไพฑูรย�
62063002219 นายไกรกร ธรรมสรางกูร
62063002220 นางสาวพรชนก คงขันธ�
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62063002221 นายศรัณยวิชญ� พันเพ็ญ
62063002222 นางสาวจุฑาลักษณ� อักเบอร�
62063002223 นายธนากร ทิพย�ทิมาพันธ�
62063002224 นางสาวกมลวรรณ ไชยภพวงค�
62063002225 นางสาวจิตราภรณ� แสงคํา
62063002226 นายจักรกฤษณ� ใจคํา
62063002227 นางสาวจุฑารัตน� จันแก�ว
62063002228 นางสาวพรกช แก�วใจบุญ
62063002229 นางสาวธนารัตน� ศรีธนะ
62063002230 นายนันทนากร ป=ญญานะ
62063002231 นายพัชวีร� ชัยรัตน�
62063002232 นายชาลิต ศรีทัน
62063002233 นายอํานาจ คําหล�า
62063002234 นางสาวธิดารัตน� ภูคะเณร
62063002235 นายธนมินทร� บัวผัด
62063002236 นางสาวอําไพ จ�าวเจริญ
62063002237 นางสาวอนุสรา สายวงศ�เป^ยง
62063002238 นางสาวนภัสสร แสนคํา
62063002239 นางสาวจิรัตติกาญจน� เพชรฤทธ์ิ
62063002240 นางสาวสุดารัตน� สุขปราศรัย
62063002241 นายธัชพล เกิดมี
62063002242 นายเกียรติศักด์ิ ตาคําวัน
62063002243 นางสาวกัลยาณิน ป=นอินทร�
62063002244 นางสาวอําพร จอมพงษ�
62063002245 นายปกรณ� ป=ญญาอุด
62063002246 นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ
62063002247 นางสาวรัชดาภรณ� ชํานาญค�า
62063002248 นางสาวธัญลักษณ� เสียงใหญ�
62063002249 นายสาธร วินิจกิจเจริญกุล
62063002250 นางสาวป=ทมา การเร็ว

หน�า 75 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063002251 นายภาณุพงศ� วิบูลย�บวรชัย
62063002252 นางสาวจุฑามาศ ยอดคํา
62063002253 นางสาวแจ�มจันทร� กันทะวงค�
62063002254 นางสาวชลัดดา นันตา
62063002255 นางสาวคนึงนิช ทาจุมปู
62063002256 นางสาวพีรยา อูปแปง
62063002257 นางสาวจิรัชญา มาวะดี
62063002258 นางสาวชญาภา ธนะศิษฐกร
62063002259 นายกรณ� สิงห�เลิศ
62063002260 นางสาวเพ็ญนภา อินต�ะ
62063002261 นายพงศกร อุดสาพะแล
62063002262 นายพัฒฐพงศ� วุฒิสาร
62063002263 นายธนดล จันทร�โสภา
62063002264 นางสาวนิชาภา ป=ญญาช�วย
62063002265 นางสาวพรนภา ล่ําแรง
62063002266 นายกมลภัทร โลกคําลือ
62063002267 นางสาวลําดวน กาธิกาศ
62063002268 นางสาวเมธินี บุญสูง
62063002269 นางสาวกฤษณา บัวแดง
62063002270 นางสาวรุ�งนภา ภู�พนมภูมิ
62063002271 นายชนาธิป กระแสร�ทิพย�
62063002272 นางสาวมนพร เลิศวชิรมณี
62063002273 นางสาวสุภัทรา คันธา
62063002274 นายธนวัฒน� มากมาย
62063002275 นายกรวิชญ� กันกา
62063002276 นายบุญส�ง อยู�พรหมแดน
62063002277 นางวิภาดา หล�อวงค�
62063002278 นางสาวสิริยุพน จ่ิงหมาย
62063002279 นางสาวกิตติกานต� อุทรา
62063002280 นางสาวมิรันตรี คําพงษ�
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62063002281 นางบุปผา ดวงจันทร�
62063002282 นางสาวณชญาดา วัชรนรีกานต�
62063002283 นางสาวชณิชกานต� มงคล
62063002284 นายธนพงษ� วรรณวัฒนานนท�
62063002285  �ว�าที่ร�อยตรีหญิงชนัญพัทธ� อนันต�บุญสุข
62063002286 นางสาวนิรชา ปาลี
62063002287 นางสาวขวัญฤทัย ใจคํา
62063002288 นายกายสิทธ์ิ ปCจดี
62063002289 นายชัยสิทธ์ิ ภูจีวร
62063002290 นางสาวณัฐภรณ� ประจันทกาญจน�
62063002291 นายกฤษณพงศ� ชาติดอนไฟ
62063002292 นายสัตตบรรณ สิริปุญญปารม�
62063002293 นางสาวนิลาวัลย� กาวี
62063002294 นายณัฏฐกิตต์ิ ยารังกา
62063002295 นางสาวภานุมาส เสนาธรรม
62063002296 นางสาวจริยา นามวงค�
62063002297 นางสาวเสริมสิริ บุญมาก
62063002298 นางโสรยา แก�วภิรมย�
62063002299 นางสาวกมลทิพย� ทาวงค�
62063002300 นายณัฐทพงค� ธรรมชาติ
62063002301 นางสาวปรานอม แข็งขัน
62063002302 นายสุพิสิฐ วงศ�พุทธิสิน
62063002303 นางสุภัค ใจธรรม
62063002304 นายนรพนธ� ลาเถิน
62063002305 นายภานุพงศ� สมศรี
62063002306 นางสาวสิริวิมล โลนุชิต
62063002307 นางสาวนุจรี มีคําเหลือง
62063002308 นายปริญญา ดารารัตน�
62063002309 นางสาวมาริสา เชื้อบ�านไร�
62063002310 นางสาวกฤษศินี อนุรักษ�
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62063002311 นางสาวมลฤทัย เสนแก�ว
62063002312 นายณัฐชนน สุขเจริญ
62063002313 นางสาวภคกมล ทาฟุYน
62063002314 นางสาวสุณิสา เพ่ิมพูล
62063002315 นางสาวทราภรณ� สุธรรมมะ
62063002316 นายปราชญา กิติวรรณ
62063002317 นางสาววัชราวรรณ ดวงศรี
62063002318 นางสาวอัจฉราพร เถาเมืองใจ
62063002319 นางสาวก่ิงกมล หล�าพรม
62063002320 นางสาวก่ิงกาญจน� แก�วมา
62063002321 นางสาวศศิพิมล ล�อมเขตต�
62063002322 นายสุกฤษฏ์ิ ป=ญญา
62063002323 นางรัชนี มหาวันชัย
62063002324 นางสาวเดือนเพ็ญ เมืองคํา
62063002325 นางสาวอรวรรณ ตุ�ยวงศ�ษา
62063002326 นางสาววันทณี วรรณใส
62063002327 นายณรงค�ฤทธ์ิ แย�มวจี
62063002328 นางสาวอรผกา มูลนินตา
62063002329 นางสาวกัลยา บุญกัน
62063002330 นางสาวจิตลดา ลือโฮ�ง
62063002331 นางสาวณัฐกานต� ตาสา
62063002332 นางสาวจรรยพร ใจวงศ�
62063002333 นางสาวพัชรีพร พรหมทา
62063002334 นายนาวิน วงศ�คําตัน
62063002335 นางสาวปCยะนุช ดวงจวน
62063002336 นางสาวเขมิกา คําพรรณ
62063002337 นางสาวชนัญชิดา สายคําฟู
62063002338 นางสาวญาณิศา ยาสุรินทร�
62063002339 นายอัครชัย แสงบุญ
62063002340 นางสาวชลธิชา ทาคําฟู

หน�า 78 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063002341 นางสาวจันทกานต� วรรณฟู
62063002342 นางสาวณัฏฐ�ชุดา บุญธรรม
62063002343 นางสาวรวิการณ� โก
62063002344 นางสาวกาญจนา ประมะสร
62063002345 นางสาวมลิวัลย� กลิ่นบุปผา
62063002346 นางสาววรางคณา สุวรรณรัตน�
62063002347 นางสาวกนกพร ฟองตา
62063002348 นายอัชฎา ญาณป=ญญา
62063002349 นายสุรเชษฐ� ตันตลา
62063002350 นายอธิป สิงห�โตทอง
62063002351 นายวีรศรุต กาญจนจันทน�
62063002352 นางสาวพรรษา อาปู
62063002353 นางพิไลวรรณ เตชะลือ
62063002354 นายฐาปนพงศ� พริบไหว
62063002355 นางสาวอรพรรณ ทํานา
62063002356 ว�าที่ร�อยตรีผกามาศ เหลี่ยมแหลม
62063002357 นายจตุพล ดวงแก�ว
62063002358 นายนที นวลแก�ว
62063002359 นายยุทธธวัช แก�วธิดา
62063002360 นายนพรัตน� สุขสําราญ
62063002361 นางสาวอารีย� แซ�ย�าง
62063002362 นายพิพัฒน� ป=ญญาแวว
62063002363 นางสาวสุชาดา มะณีย�
62063002364 นายอาทิตตะ สมยศ
62063002365 นางสาวชนากานต� ตุ�นจาอ�าย
62063002366 นางสาวอาภาวรรณ พรหมมา
62063002367 นางสาวปาริชาต แก�วยะ
62063002368 นางสาวกัณฐิกา เดชวงศ�ญา
62063002369 นายนพพร จิตผ�อง
62063002370 นางสาวจามจุรี เพียรทํา

หน�า 79 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063002371 นางสาวศิริลักษณ� ธรรมใจ
62063002372 นายชาญวิทย� มาละแซม
62063002373 นายเกียรติชัย ศิริแสน
62063002374 นางสาววิไลพร ผารินทร�
62063002375 นายอรรถพล แสนอาทิตย�
62063002376 นางสาวกาญจนา ขันทะ
62063002377 นายธีรภัทร หยกรติกาญ
62063002378 นางสาวปาณิสรา สามเจียน
62063002379 นายชลธิศ กันทวงค�
62063002380 นางสาวธัญกมล ปะทะนมป^
62063002381 นางสาวกัญญาณัฐ มูลใจยา
62063002382 นางสาวรสริน ลุงนะ
62063002383 นางสาววณิชธัญญ� จันทรผูกพันธุ�
62063002384 นางสาวอมรรัตน� ฑวัฒน�นนท�
62063002385 นางสาวกนกวรรณ งามใจ
62063002386 นายหัตถพงศ� วงษ�ตาเขียว
62063002387 นางสาวธัญญารัตน� อินชมภู
62063002388 นางสาวสุรัสวดี บัวทอง
62063002389 นางสาวธิดารัตน� ป=นคํา
62063002390 นายจักรวาล ป=Vนเวียง
62063002391 นางสาวศิรินุชบา ระหงษ�
62063002392 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปริฉัตร ราชคม
62063002393 นางสาวโสรญา ต�ะปวน
62063002394 นายประภาส บุญธรรม
62063002395 นางสาวเบญจมาพร คําชะนะ
62063002396 นางสาวภัทรสุดา วงษาเนาว�
62063002397 นายสักกรินทร� ป=ญญา
62063002398 นางสาวปพิชญา ภิระตา
62063002399 นางสาวสายชล จินดามัง
62063002400 นางสาวดลยา ใหม�ตัน
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62063002401 นางสาวอารยา ไชยบุรี
62063002402 นางสาวศิวาพร ศิรินันท�
62063002403 นางสาวพัชรีภรณ� เสาร�วรานนท�
62063002404 นางสาวสาริษร บุญเปXง
62063002405 นายปรัตถภาคย� นิ้วยะวงศ�
62063002406 นางสาววารุณี กาศสกุล
62063002407 นางสาวนันทิกานต� ต�ะวรรณา
62063002408 นางภัทริยา ก�อนแสนไชย
62063002409 นางสาวมัณฑิรา ธนะสมบัติ
62063002410 นายฤทธิเกียรติ สักลอ
62063002411 นางสาวนวรัตน� ปCงเมือง
62063002412 นายวิทวัส พรมเมืองดี
62063002413 นายอนุศิษฐ� อินแสนต�ะ
62063002414 นางสาวอมรมลสิริกานต� ฉิมพาลี
62063002415 นายภูมิกนก จวงจันทร�
62063002416 นางสาววิไลวรรณ ธิดุลดุก
62063002417 นางสาวศศิพร แสงคํา
62063002418 นางสาวจิราภรณ� รินสม
62063002419 นางอรุณี เสนาโปธิ
62063002420 นางสาวสมหญิง ใคร�โท�ง
62063002421 นางสาวรุ�งธิดา วังตา
62063002422 นางสาวรุ�งนภา ศิริประสพ
62063002423 นางสาวจิรภัทร เหล�ากาวี
62063002424 นางสาวก่ิงกาญจน� สุนันต�ะ
62063002425 นางสาวศิลาพรรณ จันทร�ชาญ
62063002426 นางสาวชมพูนุช คําป=ด
62063002427 นายวีรยุทธ ธรรมขัน
62063002428 นางสาวขจีมาศ ฟูคํา
62063002429 นายวุฒิชัย ศรีฉัตรใจ
62063002430 นางสาววิรดา ป=ญญาบาล
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62063002431 นายอภิชาติ ชมภูศรี
62063002432 นางสาวกัลยา ตาคํา
62063002433 นางสาวพิกุลทอง แสนตา
62063002434 นายสาธิต รินคํา
62063002435 นางสาวธันย�ชนก พรมพิงค�
62063002436 นางสาวอารียา บุดดี
62063002437 นางสาวมรกต พ�วงมาลี
62063002438 นางสาวเฌนิศา หมูทอง
62063002439 นางสาวอรพิณ พะเก�พอ
62063002440 นายวราวุธ แสนวิชัย
62063002441 นางสาววัลลิภา ชัยนิพพันธุ�
62063002442 นางสาวอังควิภา ธิยะ
62063002443 นางสาวอังคณา ไชยองการ
62063002444 นางสาวศิริรัตน� มหาวัน
62063002445 นางสาวกรรณิการ� ราชธานี
62063002446 นางสาวกนกวรรณ กันทะมี
62063002447 นายสมเกียรติ โสภารัตน�
62063002448 นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ�
62063002449 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิราวรรณ บุญทาวงศ�
62063002450 นางสาวธัญทิพย� สีแปงวงค�
62063002451 นางสาวศรัญญาย� พิงคะสัน
62063002452 นางสาวเยาวรักษ� ลักขณาเดช
62063002453 นายเอกชัย เสาว�เอ�ย
62063002454 นางสาวจิรนันท� เฉิน
62063002455 นางสาวธนภรณ� งานดี
62063002456 นางสาวอรจิรา ปวงวรรณา
62063002457 นางสาวสุปรียา อภิพงศ�ระสี
62063002458 นางสาวกมลลักษณ� การปลูก
62063002459 นางสาวมัชฌิมา เชยประเสริฐ
62063002460 นางสาววรรณณิษา บัวคําเขียว
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62063002461 นางสาวณิชนันทน� ผาน้ําคํา
62063002462 นางสาวมาริษา ไชยมงคล
62063002463 นายกัมพล โฮ�งจิก
62063002464 นางเรณู เกียรติดี
62063002465 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเยาวเรศ ก[าสวย
62063002466 นางสาวกันตณัท ชาติวงษ�
62063002467 นายเทอดพงษ� เวียงคํา
62063002468 นางสาวปริพนธ� ป=ญญาสุทธิ
62063002469 นายพิทักษ� เชี่ยวชาญ
62063002470 นายภูวเนศวร� คําลือศักด์ิ
62063002471 นายอรรณพ พรหมภิญโญ
62063002472 นางสาวสรัลยภัคร� จอมสืบ
62063002473 นายปรัชญา กาเมืองลือ
62063002474 นางสาวกรรณิการ� ฝ=Pนพรม
62063002475 นางสาวฉัตรฤทัย ไชยชนะ
62063002476 นายพิทยา กันวุฒิ
62063002477 นางสาวญาณัจฉรา สิงห�แก�ว
62063002478 นายทักษณุ คํ้าจุนสายชล
62063002479 นางสาวปรียาทิพย� อุปพรรณ�
62063002480 นางสาวฐิติมา ธรรมนูญ
62063002481 นางสาวมัญชุพร ฟองมอญ
62063002482 นางสาวณัฐพิมล แสงภักดี
62063002483 นายเก�ง รักชาติ
62063002484 นางสาวสหัสทยา กาใจ
62063002485 นายสมเกียรติ ทองชาติ
62063002486 นางสาวพิสมัย แซ�เฮ�อ
62063002487 นางสาวจุฑารัตน� แสงหมี
62063002488 นางสมใจ ต้ังสุวรรณ�
62063002489 นางสาวศุภากร ดวงเนตร
62063002490 นายวสันต� ป=ญถา
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62063002491 นายเรวัตร วนานิมิต
62063002492 นางสาวรัตนวลี ลังกากาศ
62063002493 นางสาวกนกทิพย� ใจสิทธ์ิ
62063002494 นางสาวธัญนิชา สุทธาชีวะ
62063002495 นางสาวทัศนีย� ใจแว�น
62063002496 นางสาวแพรวพรรณ แก�วโขง
62063002497 นายเนติพล สุขสมบูรณ�
62063002498 นางสาวพวงฤทัย พุทธรัตน�
62063002499 นางสาวอทิตยา จันดาบุตร
62063002500 นายวัชรินทร� สีฟUา
62063002501 นางสาวลัทธวรรณ จันต�ะฟู
62063002502 นางสาวมยุรี ประพาสมีเจริญ
62063002503 นางสาววิรากานต� วงค�ฝ=Pน
62063002504 นางสาวกาญจนา แสนไชย
62063002505 นางสาวนิรัณตรี แซ�เต๋ิน
62063002506 นางสาวเจนจิรา เตชะ
62063002507 นางสาวมณฑรัตน� พรมเพ็ชร
62063002508 นางสาวกฤษณา แสนปุ\ย
62063002509 นางสาววริศรา รินสาย
62063002510 นายชุติพนธ� เทพวงค�
62063002511 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเบญจวรรณ จอมปุก
62063002512 นางสาวนิภารัตน� นุรักภักดี
62063002513 นางสาวจิรกานดา สุภาอินทร�
62063002514 นางสาววัชรา เรืองฤทธ์ิ
62063002515 นางสาวพงศ�ประภา พุทธจันทร�
62063002516 นางสาวกนกกาญจน� แดงสัก
62063002517 นายบุญธิศร มังตา
62063002518 นายกรภัทร� กองศิลปN
62063002519 นางสาวกนกนก โพธ์ิหอม
62063002520 นายยุทธพล ศิลกุศล
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62063002521 นางรัชฎาวรรณ สารดี
62063002522 นายเฉลิมชัย คํามี
62063002523 นางสาวภาสิรี เชื้อเมืองพาน
62063002524 นางสาวพิมพ�วลัญช� สุนันต�ะ
62063002525 นางสาววาริณี ปวนคํามา
62063002526 นางสาวนัชรินทร� ใจอินทร�
62063002527 นางขวัญฤทัย ป=ญญายอง
62063002528 นายธนิต ขัดสงคราม
62063002529 นางสาวกุณฑิกา ไทยใจอุ�น
62063002530 นางสาวจันทรัสม� มาลารัตน�
62063002531 นางสาวบุษบา ทินเจอร�
62063002532 ว�าที่ร�อยตรีศุภชัย กันใจมา
62063002533 นางสาวจิราภรณ� เสาร�เจริญ
62063002534 นายสมชัย อาคมประคองไพร
62063002535 นางสาวพัชรินทร� ผาดศรี
62063002536 นางสาวพิมมณัฐฐา จาระณะ
62063002537 นางสาวฉัตรฑริกา วงศ�คํา
62063002538 นายคงกฤช พุ�มแสน
62063002539 นางสาวผกาวรรณ กันต�ะ
62063002540 นางสาวประวีณา ปวนสุรินทร�
62063002541 นายธนภัทร ศรีสวัสด์ิ
62063002542 นายธนโชติ นครไธสง
62063002543 นางสาวอรพรรณ ใคร�มูล
62063002544 นายป=ญจพล ปล�องมาก
62063002545 นางสาวปวีณา ตาสุภา
62063002546 นายอภิสิทธ์ิ เสนอิ่น
62063002547 นายอานนท� ทองสุข
62063002548 นางสาวลลิภัทร วงค�สวัสด์ิ
62063002549 นายธนายุทธ ปริศนา
62063002550 นายเมธานนท� มีชํานะ
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62063002551 นางกนกรส เขียวม่ัง
62063002552 นายญาณเศรษฐ� บุญส�ง
62063002553 นางสาวสุพิชชา ยารังษี
62063002554 นางสาวจุไรรัตน� เหน�คํา
62063002555 นางสาวณัฐกานต� เข่ือนป=ญญา
62063002556 นายพงศ�พัทธ� กาบกรณ�
62063002557 นางสาววิรยา บุญยืน
62063002558 นางสาวนุชปวีณ� เทียมตา
62063002559 นายวันชัย ดอนลาว
62063002560 นายคณิน เสถียรยศ
62063002561 นางสาวกาญจนา ไอถิน
62063002562 นางสาวธัญญา พวกอินแสง
62063002563 นายพิช]ุตม� กาญจนะ
62063002564 นางสาวสุรีรัตน� พิทักษ�พิจิตรแสง
62063002565 นางสาวพุทธชาด อารมณ�พุทธคุณ
62063002566 นางสาวกมลทิพย� จองกลาง
62063002567 นางสาวพัชรี ถาอ�าย
62063002568 นางอรพรรณ สมกอง
62063002569 นางสาวเนตรนภา ทุนแท�
62063002570 นางสาวศตพร ศรีชัย
62063002571 นางสาวศิริกานต� สิทธิมูล
62063002572 นางสาวสิริกร นะสาร
62063002573 นางสาวธนาภรณ� หมอกมุงเมือง
62063002574 นางสาวธัญลักษณ� อุตมา
62063002575 นายศตวรรษ เฉลิมวิวรรธน�
62063002576 นางสาวพัชรีญา ส�งแสง
62063002577 นางสาวมัณฑนา ทับทิมทอง
62063002578 นางสาวปรียานันท� คงชุ�ม
62063002579 นายศรารักษ� ไชยวงค�
62063002580 นางภัทรชุดา ยศเรืองศรี
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62063002581 นางสาวลลิตา เขียวมาวงค�
62063002582 นางสาววันทนีย� เรืองโรจน�สกุล
62063002583 นางสาวนัฐติกา ยานุ
62063002584 นางสาววันทณีย� ปรองดอง
62063002585 นางสาววรรณภา แก�วสืบ
62063002586 นางสาวจริยาภรณ� ใจบาล
62063002587 นางสาวจตุธิษฐาน ญาณพัฒน�สิริ
62063002588 นางสาวศศิภา บุญมา
62063002589 นางสาวอรสา ไชยแสน
62063002590 นางนิศาชล สัตยดิษฐ�
62063002591 นางสาวกรรณิการ� แก�วสลัก
62063002592 นางสาวธัญญารัตน� เข่ือนสี่
62063002593 นางสาวรัตนาภรณ� อนุบัน
62063002594 นางสาวกนกวรรณ เครือประสาร
62063002595 นางสาววิลาวรรณ พรวนหาญ
62063002596 นางสาวสุพรรษา พงศ�สันติพิทักษ�
62063002597 นางสาวสุดา พรมรัตน�
62063002598 นางสาววรินญา รักนา
62063002599 นางสาวปภาวรินทร� เพ่ิมพิพัฒน�
62063002600 นายจิรายุ เมธาวิเศษสวัสด์ิ
62063002601 ว�aาที่รตหญิงวชิราภรณ� คนการ
62063002602 นางสาวพิจิตรา พรมเรือง
62063002603 นางสาวสรสวรรค� ศรีระ
62063002604 นางสาวสุดารัตน� จอมพุทรา
62063002605 จ�าสิบตํารวจหญิงนุจิรา ทาราทิพย�
62063002606 นางสาวณัฐรดา บุญเพียร
62063002607 นายศราวุฒิ อุ�นเสาร�
62063002608 นางสาวอาภาภรณ� ดู�แก�ว
62063002609 นางสาวพรพิมล เข่ือนเพชร
62063002610 นางสาวศิริรัตน� งามหมู�
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62063002611 นางสาวมัทวัน วงค�ขัติย�
62063002612 นางสาวเจนจิรา วรรณา
62063002613 นางสาวปรียาพร เสือเรือง
62063002614 นางสาวสุวิมล สุระวัง
62063002615 นางสาวอนุชรัตน� รัศมี
62063002616 นางสาวศิรินภา วงค�นันตา
62063002617 นางสาวภควรรณ จันทร�คํา
62063002618 นายชลธิศ ลือเดช
62063002619 นางสาววราภรณ� ตาแก�ว
62063002620 นายติณณภพ ตามูล
62063002621 นางสาวพิมพิลา เนตรใหญ�
62063002622 นายจีรวัฒน� บํารุงหมู�
62063002623 นายพิทักษ� วงค�บุญมา
62063002624 นางสาวรุ�งฟUา เป^Fยมบริบูรณ�
62063002625 นางสาวเพชรินทร� ตุ�นคํา
62063002626 นางสาวธิดารัตน� บุตรดาแก�ว
62063002627 นายรณชัย ทะนามแสง
62063002628 นางสาวทิพวรรณ เปXงเมืองมูล
62063002629 นายอโนทัย พลภาณุมาศ
62063002630 นายนราศักด์ิ สุคํา
62063002631 นางสาวปภัสรา ทิพย�แมม
62063002632 นางสาวเบญจมาศ อ�ายวัน
62063002633 นางสาวอรุณี พุทธกาล
62063002634 นางสาวปรียานันท� กันทะวงค�
62063002635 นางสาวสุดารัตน� ไชยชุมภู
62063002636 นางสาวธัญญภัคย� มีมานะ
62063002637 นายสมบัติ ติดรัก
62063002638 นายทวีวุฒิ ศรีจันมาก
62063002639 นางสาวกัลยา โก�งสายเงิน
62063002640 นางสาวพิมพกานต� อินทจักร
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62063002641 นายศุภัคพงษ� บุญมาประเสริฐ
62063002642 นางสาวสุชาดา ธรรมสอน
62063002643 นายพิทักษ� ยะท�าตุ�ม
62063002644 นางสาวจินะดา จิวาลักษณ�
62063002645 นายทิวา เข็มพันธ�
62063002646 นางสาวกัลยรัตน� สมวงค�
62063002647 นางสาวกัลยาณี งามป=น
62063002648 นางสาวกุลดา เพ็ญสิทธ์ิ
62063002649 นางสาวกุณช�พิชาพร เจริญฐิติกานต�
62063002650 นางสาวภัทรภร ตัลยา
62063002651 นางสาวสุพรรษา กาละพิน
62063002652 นายณัฐพล ทายะ
62063002653 นางสาววิรตี ลือชา
62063002654 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยลังกา
62063002655 นางสาวธนิฎฐา วิชา
62063002656 นางสาวปพรจิต พายัพสถาน
62063002657 นายรัฐพงษ� สุมาทย�
62063002658 นายกรกช ยอดศรีเมือง
62063002659 นางสาวกุลธิดา จําปาวงค�
62063002660 นายศักด์ิชัย เสถียรพีระกุล
62063002661 นางสาวธิดารัตน� ภาชนะ
62063002662 นางสาวกุลณัฐ บุญแก�ว
62063002663 นายภูวดล อินด�วง
62063002664 นางสาวธัญวรัตม� พันธะยอด
62063002665 นางสาวณัฐกานต� ยาสมุทร
62063002666 นางสาวชนิดา ยาวิราช
62063002667 นางสาวอัจฉราภา อนัณพิทักษ�
62063002668 นางสาวนภัส พรมชัย
62063002669 นางสาวขนิษฐา จิตนากร
62063002670 นายณัฐพงษ� ทะปะละ

หน�า 89 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063002671 นายกลศ ไชยวงศ�
62063002672 นางสาวเกษราพร วิวันชัย
62063002673 นายศานิต เชื้อเชิญ
62063002674 นางสาวภัทรภร แสนเข่ือน
62063002675 นางสาวอารียา อ�นเชียง
62063002676 นางสาวสายฝน จันกันทะ
62063002677 นางสาวสาวิณี เนตรประสิทธ์ิ
62063002678 นางสาวสุทธินันท� ปCยะโกศล
62063002679 นางสาวจุฑามาศ ปวงคํา
62063002680 นายชลกานต� ดวงคํา
62063002681 นายจีรวัฒน� หอมนาน
62063002682 นางสาวอภิญญา ใจสัตย�
62063002683 นางสาวรวิพร ขยันกิจ
62063002684 นางสาวรสนันท� วุฒิ
62063002685 นายพัฒรกรณ� นุภาพ
62063002686 นางสาวสุนิสา จันอินทร�
62063002687 นายศตวรรษ อุปรี
62063002688 นางสาววิภาพร ชัยวรณ�
62063002689 นางสาวเบญจรัตน� ป=ญญาสุข
62063002690 นายไพรวัลย� เงินขาว
62063002691 นายกฤษณพล เลาศรี
62063002692 นายอนุชา ปรีชาวัย
62063002693 นางสาวรัติยากร งานดี
62063002694 นางสาวณัฐธิดา ศิริตัน
62063002695 นางสาวปCยะพร โรคน�อย
62063002696 นายชนาธิป ขัติยะ
62063002697 นางสาวจรัสศรี จินาเหมย
62063002698 นางสาวสุดารัตน� ศรีภักด์ิ
62063002699 นางสาววรรณทิวา บุญมี
62063002700 นางสาวภิญญารัตน� ด�วงทรง
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62063002701 นางสาวกฤตชญา เจริญสุข
62063002702 นางสาวกชกร แซ�เย�า
62063002703 นายโกวิท เดชะกองบุญ
62063002704 นางสาวธนัญญา ตาบุญยืน
62063002705 นายอนันต� ดวงตัน
62063002706 นางสาวรินรดา เธียรสิริ
62063002707 นางสาวพรทิพย� มณีกาศ
62063002708 นายวุฒิชัย พิไสย
62063002709 นายวิวัฒน� เลิศลาภยศ
62063002710 นางสาววไลพร วงศ�อินทร�
62063002711 นางสาวณัฐนรี ไชยป=ญญา
62063002712 นางสาวสิรินดา โพยะ
62063002713 นายวุฒิกร ชัยพรม
62063002714 นางสาวอภิญญา กิติแก�ว
62063002715 นายเดชา สุปCนณะ
62063002716 นายอภิชัย ยศป=น
62063002717 นางสาวณัฐริยา ดัดดีสอง
62063002718 นางสาวศิริรัตน� สมพะมิตร
62063002719 นางสาวแพทรียา อุตตะละ
62063002720 นางสาวแพรวพรรณ ศรีคํายอด
62063002721 นางสาวเบญจพร ไทยานุสรณ�
62063002722 นายวิทยา หอมมาลา
62063002723 นางสาวมลวธู ปลื้มบุญ
62063002724 นายภูเบศวร� มงคลสิทธ์ิ
62063002725 นายกฤษณะ ป=ญญา
62063002726 นางสาวณิชารีย� มงคล
62063002727 นางสาวพรรณทิพา หอมเย็น
62063002728 นางสาวฐิติพร ต�ะใจ
62063002729 ส.ต.อ.เอกลักษณ� วงค�สา
62063002730 นายปรัชญา แก�วแสง
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62063002731 นางสาวรัตติกาล กรใหม�
62063002732 นางสาวกนกวรรณ ฐานะธนนิตย�
62063002733 นางสาวปCยะพร วงศ�วาทย�
62063002734 นางสาวดอกอ�อ ต�ะมุดา
62063002735 นางสาวอัจฉรา ดวงแลบ
62063002736 นางสาวนุสบา อายะชู
62063002737 นางนิสากร วัฒนกุล
62063002738 นางสาวธัญจิรา บุญรักษา
62063002739 นางสาวทิชากานต� รัตนประทุม
62063002740 นายธีระศักด์ิ สมยศ
62063002741 นายบัณฑิต ยานัง
62063002742 นางสาววรัชยา ทนันชัย
62063002743 นางสาวกนกวรรณ กองสอน
62063002744 นางสาวน้ําฝน กึกก�องโลกา
62063002745 นางสาวอรุณลักษณ� คําชอบ
62063002746 นางสาวภัทร�พิชชา วรรณูปถัมภ�
62063002747 นางสาวอภิราษ ชุ�มศรี
62063002748 นายราเชนท� เบ็ญชา
62063002749 นายปฐมพชร� ศิริกังวาล
62063002750 นางสาวกมลวรรณ ขันตี
62063002751 นายปฏิภาณ พ้ืนอินต�ะศรี
62063002752 นายธิปก ช�วยเจริญ
62063002753 นางสาวประภาพรรณ รวดเร็ว
62063002754 นางสาวธนศิริ โค�วเจริญ
62063002755 นางสาวนัทวรรณ มะโนตัน
62063002756 นางสาวรุ�งนภา ถาแก�ว
62063002757 นางสาวชนัดดา สุขเกษม
62063002758 นายภานุพงศ� เอี้ยงทอง
62063002759 นายวีรชัย กองแก�ว
62063002760 นายธีรโชติ จ๋ิวแก�ว
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62063002761 นางสาวณิชา เหมะจุฑา
62063002762 นางสาวสร�อยเพชร แสนเสนยา
62063002763 นางสาวกัญญาภัค คําเข่ือน
62063002764 นายนิธิธร กาพย�ไชย
62063002765 นางสาวพรนิภา สองสีขวา
62063002766 นางสาวรสสุคนธ� ทวยเจริญ
62063002767 นายวิทยวุฒิ ไหว�พรหม
62063002768 นางสาวปรัชญาภรณ� อินตา
62063002769 นางสาวณัฐชยา ใจละออ
62063002770 นางสาวศิริพร จันทิมา
62063002771 นายเทิดธรรม บุญเทียน
62063002772 นายชยากร ฟองฟู
62063002773 นางสาวณัฏฐณิชา อสงไชยวัฒนกุล
62063002774 นางสาววรรณ�เพ็ญ อานา
62063002775 นางสาวจันทร�จิรา แสนเพชร
62063002776 นางสาวเพ็ญฤดี ปานันท�
62063002777 นางสาวมยุรา ทาแก�ว
62063002778 นางสาวญดากานต� แสนสมฤทธ์ิ
62063002779 นางสาวจิณห�วรา จินดามณี
62063002780 นางสาวอรวรรณ กันทะคํา
62063002781 นางสาวแสงจันทร� บุญดี
62063002782 นางสาวสุมินตรา สุปการ
62063002783 นายสุริโย สุริยะไชย
62063002784 ว�าที่ร�อยตรีฤทธิชาติ เลอปกรณ�
62063002785 นางสาวสุรีย�พร ร�องดุสิต
62063002786 นายณัฐพล ย่ีทอง
62063002787 นายนราพงศ� เตชะสืบ
62063002788 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� ครองสิน
62063002789 นางสาวปริญญา ทาเนตร
62063002790 นางสาวกุลธิดา วงศ�ประสิทธ์ิ
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62063002791 นางสาวดอกฟUา จองลือ
62063002792 นายพงศ�พิสุทธ์ิ แสงศิริ
62063002793 นางสาวเอราวัณ อ�อยหวาน
62063002794 นายรชฏ วิริยา
62063002795 นายณัฐพล กุณกัน
62063002796 นายเกษมสันต� วรรณศรี
62063002797 นางสาวกนกกาญจน� เร�งเร็ว
62063002798 นางจีราพร ธรรมป=ญญา
62063002799 นางสาวเกตน�สิริ รัตนจันทร�
62063002800 นางสาวสิรินภา ไชยลังกา
62063002801 นางกัลยาภรณ� ถือความสัตย�
62063002802 นางสาวณัฐรีย� ปูนตา
62063002803 นายรุ�งเรือง พันบุดดา
62063002804 นางสาวจารุวรรณ กําบังตน
62063002805 นางสาวกัญญาณัฐ คงชนะ
62063002806 นายภัทรพงศ� ป=ญญาเจริญ
62063002807 นางสาวกนกกาญจน� บุตรดี
62063002808 นายอัครพล นักพรม
62063002809 นางสาววาสนา ก�องพนาลี
62063002810 นายธนวัฒน� ภัทรวรกานต�
62063002811 นางสาวแพรวนภา สุรินทร�ตา
62063002812 นายรัตตบุตร จิตภักดี
62063002813 นางสาวสุพัตรา ต�ะสุริโย
62063002814 นางสาวสุภาพร ยศทนนท�
62063002815 นางสาวพรสุดา ชํานาญดู
62063002816 นางสาวเบญญาภา ต๋ันวงค�
62063002817 นางสาวภาวิณี ประทุมสาย
62063002818 นางสาวพัชรี ธรรมขัน
62063002819 นางสาวอัญชนา แก�วเมา
62063002820 นายณัฐวุฒิ กลิ่นถาวร
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62063002821 นางสาวนุชนาถ ขัดศิริ
62063002822 นายชิษณุพงศ� จูจํารัส
62063002823 นางสาวมานิตา สมทรา
62063002824 นางสาวเกียรติสุดา การะเกตุ
62063002825 นางสาวนุชนาถ ต�ะมัง
62063002826 นางสาวรมิดา รักสัตย�
62063002827 นางสาวจีราภรณ� ต๊ิบปวง
62063002828 นายชัยธวัช วิชิตาภา
62063002829 นายรัฐพงษ� เรือนคํา
62063002830 นายภคพล สมหาญวงศ�
62063002831 นางสาวลักษมี สมพงษ�
62063002832 นายวิทยา พจนเมธานันท�
62063002833 นางสาวณปภัช สุนทรประดิษฐ
62063002834 นางสาวสุธิดา กรุณานนท�
62063002835 นายวิโรจน� เจริญศักด์ิชัยกุล
62063002836 นางลักขณา คําพรหม
62063002837 นางสาวมณีสร โลมะวิสัย
62063002838 นางสาวรสิกา พิทักษ�ขวัญแก�ว
62063002839 นายเฉลิมพล เลาลี
62063002840 นายธนพล เจริญสุข
62063002841 นางสาวจรัสศรี หลวงพันธ�
62063002842 นางสาวสุชาดา ตระสักกานน
62063002843 นายชาญณรงค� ใจยา
62063002844 นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ�
62063002845 นางสาวชุติมดี จะประสงค�
62063002846 นางสาวชัญญานุช ไชยพรมมา
62063002847 นายภูวดล แก�วกาศ
62063002848 นางสาวกุลรัศม์ิ เวียงแก�ว
62063002849 นางสาวณัฐกานต� เรือนป\าน
62063002850 นางสาวพรรณทิพย� อ�อยหวาน
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62063002851 นางสาวสุวนันท� ป=ญญาเพชร
62063002852 ว�าที่ร�อยตรีอดิศร กันทะวงค�
62063002853 นางสาวชมพูนุท พุทธวงค�
62063002854 นางสาวสุภาวดี บัวขาว
62063002855 นางสาววิศัลยา จูใจแจ�ม
62063002856 นางเฟZFองลดา กาวิละ
62063002857 นายนันทวัตร สุขใจ
62063002858 นางสาวพรพิมล หน�อแก�ว
62063002859 นางสาวเมวิกา นิลสวิทย�
62063002860 นางสาววิริยาพร พ้ืนอินต�ะศรี
62063002861 นางสาวสุพิชฌาย� ธนัชเศรษฐการ
62063002862 นายชนิพล นาต�ะวรรณ
62063002863 นายธนโชติ ธงนาค
62063002864 นางสาววิไลลักษณ� ป=ญญาเมา
62063002865 นายกาญจนโรจน� โล�ห�ตระกูล
62063002866 นางสาวเยาวภา อวดผล
62063002867 นายนพดล สุตาคํา
62063002868 นางสาวปรียา ป=ญญา
62063002869 นายกิตติพล ขันตี
62063002870 นายเด�นพงษ� วุฒิเสถียร
62063002871 นางสาวบุษบา อินเขียว
62063002872 นายธรรมากร บริหาร
62063002873 นายจันทรัสม� ตาปูลิง
62063002874 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพัชร วันตัน
62063002875 นางสาวสุนิสา เพียรศิลปN
62063002876 นางสาวทิพย�วรรณ เพ็งสอน
62063002877 นายธีระวัฒน� วงค�กา
62063002878 นายณัฐกิตต์ิ มาฟู
62063002879 นางสาวภัทรพร สุรินทร�รังศรี
62063002880 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ดี

หน�า 96 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063002881 นางสาวณัฐชา วงศ�คําเครื่อง
62063002882 นายรัตน�พงศ� อริยะ
62063002883 นายธนพล ต้ังตระกูล
62063002884 นางสาวอัจฉรา ยะถากรรม
62063002885 นางสาวสุนทรีย� เป_อะป=นสุข
62063002886 นางสาววิชุดา ศรีรัตน�
62063002887 นางสาวสุธินี โพธิสาร
62063002888 นางสาวสุกัลยา สายจันยูร
62063002889 นายโอฬาร มณีคันโท
62063002890 นางสาวกมลวรรณ วงศ�เปXง
62063002891 นางสาวมัณฑนา พงษ�ด�วง
62063002892 นางสาวพรสุณีย� ท�าวอินต�ะ
62063002893 นางสาววรัญญา ต�ะวงษ�
62063002894 นายณรงค�ศักด์ิ เชื้อมี
62063002895 นางสาวปCFนประภา เยียดยัด
62063002896 นางสาวดวงหทัย เสาร�แก�ว
62063002897 นางสาวไอลดา ทองตอง
62063002898 นายอดิศร นันทะ
62063002899 นายสราวุฒิ เพชรศรี
62063002900 นายอธิราช ตรัยตรากุล
62063002901 นางสาวนุชนาถ จันทร�ดง
62063002902 นางสาวนันนภัส อ�อนหวาน
62063002903 นางสาวทิพรัตน� ถ่ินสอน
62063002904 นางสาวนริศรา กุศล
62063002905 นางสาวรักษ�สุดา ไชยาสืบ
62063002906 นางสาวอัมพิกา ประสมเพชร
62063002907 นางสาวสุภมาศ แก�วขาว
62063002908 นายนันทเชษฐ� นิมิตรศิลปN
62063002909 นายพีรรัตน� ศักด์ิบุญเรือง
62063002910 นางสาววารุณี แก�วเทพ
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62063002911 นางสาวณภัทร�ฐมญฑ� สัมพันธ�
62063002912 นายบัญชา ธิวงค�
62063002913 นางสาวธนัญญา ใจกว�าง
62063002914 นางสาวธนาภรณ� จินะการ
62063002915 นายศุภ เหมันต�
62063002916 นางสาวศิริพร ชัยวงศ�
62063002917 นางสาวภัคจิรา เข็มวิชัย
62063002918 นางสาวชญานิศ มะโนวรรณา
62063002919 นายนฤเบศร� ไทยใจอุ�น
62063002920 นางสาวดานิกา ลีลาวดีเลิศ
62063002921 นางดาราวรรณ ม�าอุตส�าห�
62063002922 นางสาวศิริลักษณ� จินาการ
62063002923 นางสาวพรทิพย� สุขทรัพย�
62063002924 นายจาตุรนต� พรหมเสน
62063002925 นายวุฒินันท� โพธิจินดา
62063002926 นายณัฐนันท� วุฒิคุณ
62063002927 นางสาวสุพัตรา คําวงศ�
62063002928 นางสาวปCยมาศ นันทขว�าง
62063002929 นางสาวจุฑามาศ แก�วมา
62063002930 นางสาวศุภลักษณ� ตนซ่ือ
62063002931 นายอนุวัฒน� ท�าวไชยยา
62063002932 นายปCยรุจน� ญาวิลาศ
62063002933 นางสาวภูริชญา บุญยวง
62063002934 นางสาวประกายดาว โม�คํา
62063002935 นายกิติคุณ บุญแสนไชย
62063002936 นางสาวกรรณิการ� สมจีน
62063002937 นายวรัญ]ู คําเป^ยง
62063002938 นางสาวอาภัสรา จิณะป=น
62063002939 นางสาวเกตุวนีย� วงค�ดาว
62063002940 นางสาวฐิติรัตน� แสงบุญ
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62063002941 นางสาวนุชนารถ สืบสวน
62063002942 นางสาวศิรัญญา ลาดไชย
62063002943 นางสาวนวภัสร� อุ�นสกล
62063002944 นายอนุวัฒน� ไชยชนะ
62063002945 นางสาวศศิวิมล สิงห�คํา
62063002946 นายฌานปกรณ� แก�วกรม
62063002947 นางสาวนิตยา ปูเขียว
62063002948 นายปวิช ศิริอธิคม
62063002949 นางสาวณัฐริกา พิมพา
62063002950 นายชนะภูมิ ศรีสิงห�
62063002951 นางสาวธัญรัตน� วงค�ดาว
62063002952 นางสาวอรอนงค� ทับทิม
62063002953 นางสาวรุ�งนภา ชอบธรรม
62063002954 นางสาวปาริฉัตร สุนันต�ะ
62063002955 นางสาวกานติมา แก�วไตรรัตน�
62063002956 นางลักษมี เข�งเงิน
62063002957 นางศิมาพร พริบไหว
62063002958 นางสาวคนึงนิตย� เหมืองหม�อ
62063002959 นางสาวพิจิตรา สายเกษม
62063002960 นางสาวสร�อยเพชร ดวงคิด
62063002961 นางสาวชุติกาญจน� หล�าสา
62063002962 นางสาวมฤษฎา คุณยศย่ิง
62063002963 นางสาวนราภรณ� สุวรรณแปง
62063002964 นายธรนินทร� คําฟู
62063002965 นางสาวธัญพัชร เตชะอุ�น
62063002966 นางสาวป=ทมาศ วิชัยศิริมงคล
62063002967 นางสาววรดา พาเกตุสิงห�
62063002968 นางสาวธนาภรณ� จุติธรรมกุล
62063002969 นางสาวฐิติภา ทาสืบ
62063002970 นายเอิบเปรม ภู�มาลา
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62063002971 นายบัญชา ศิวะศรีรุ�งโรจน�
62063002972 นางสาวพรทิพย� ลือชัย
62063002973 นางสาวกัญจน�รัชต� เมืองสุวรรณ
62063002974 นางสาวสุภาภรณ� หาญแก�น
62063002975 นางสาวพนิดา ธาตุอินจันทร�
62063002976 นายสันติพงศ� พงค�ธรรม
62063002977 นายอนุศาสตร� จําญาติ
62063002978 นายศิวพัฒน� ภานุวัฒน�ศิริกุล
62063002979 นางสาวชิดชนก วงค�สอน
62063002980 นางสาวกรรณิกา ดาษดาวัลย�
62063002981 นายนที สิทธิแก�ว
62063002982 นายเจริญ สารตัน
62063002983 นางสาวศรีสกุล ทองใฝ
62063002984 นางสาวกาญจนสิริ ทิพยผลาผลกุล
62063002985 นายชัยณรงค� ปCนตามูล
62063002986 นายอลงกรณ� ดวงจันทร�
62063002987 นางณิชชา มณีวรรณ
62063002988 นางสาวภาวิณี แสนจิตต�
62063002989 นางสาวเมธาวี วจีกรรม
62063002990 นางสาวอัมพิกา พิทาคํา
62063002991 นางสาริกา ป=นตา
62063002992 นายณัฐปกรณ� ปCยกุลสันติสุข
62063002993 นางสาววรรณภา แอสระ
62063002994 นางสาวกรรณิการ� ชัยยา
62063002995 นางสาวกัญญารัตน� หอมบรรดาศักด์ิ
62063002996 นายณรงค�ศักด์ิ โยตมาน
62063002997 นางสาวศรสุคล ธรรมใจ
62063002998 นางสาวนันชณิการ� จันทร�ศิริ
62063002999 นางสาวปาริชาติ ใจวัง
62063003000 นางสาวสิริกร ธนานนท�สันติกุล
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62063003001 นายเจษฎา สายด�วง
62063003002 นางสาวณัฐรินีย� ภัทรภูริตานนท�
62063003003 นางสาวพิมลพรรณ มัฆวาฬ
62063003004 นางสาวทาริกา แสงศรีจันทร�
62063003005 นายสิรภพ เจนใจ
62063003006 นางสาวเพชรรัตน� คงปาน
62063003007 นายณัฐกิตต์ิ แซ�ต้ัง
62063003008 นายผไท คชนิล
62063003009 นางสาวอัจฉรา เจตนานุเคราะห�
62063003010 นางสาวโชติกา ทิพยโสธร
62063003011 นางสาวจิตรติพร เจริญศรี
62063003012 นายณัฐกัณฑ� กัลยามิตร
62063003013 นางสาวสุวิมล สุจิตต�
62063003014 นายทศพล ตากูล
62063003015 นางสาวชญานิศ เทียมแสน
62063003016 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดวงจันทร�
62063003017 นางสาววิภารัตน� ไชยกุล
62063003018 นางสาวกนกพร ชื่นชม
62063003019 นางสาวอนงค�นาถ ป=ญญาแก�ว
62063003020 นายธีรภัทร� อ�วนวรรณา
62063003021 นางสาวปราณี กูลสวัสด์ิมงคล
62063003022 นางสาวอังคณา รุ�งเรืองวัฒนกูล
62063003023 นางสาวมนัสวี อุปนันท�
62063003024 นางสาวปุณยนุช นิลชนิภรณ�
62063003025 นางสาวรมิดา คําสุวรรณ�
62063003026 นางสาวภควดี สินธุพงษ�
62063003027 นางสาวสายใจ ชีพชนแดน
62063003028 นางสาววรางคณา มณีจักร
62063003029 นางสาวสิริพร ศรีบุญเรือง
62063003030 นางพัชรินทร� ศรีจันทร�
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62063003031 นางสาวศศิธร ทองสีขาว
62063003032 นางสาวนัฐญา พวงดอกแดง
62063003033 นางสาวสุพัตรา จอมเมือง
62063003034 นายศักดิธัช ปCนตาแจ�ม
62063003035 นางสาวมณีกาญจน� รักสํารวจ
62063003036 นางสาวอรวรรณ เฉกแสงทอง
62063003037 นางสาวณัฏฐนิต คงวานิชโรจน�
62063003038 นางสาวสันธิลา คิดอ�าน
62063003039 นายไกรวิทย� กันทะเนตร
62063003040 นางสาวณภัทร พุฒพันธ�
62063003041 สิบตํารวจโททศพร สุวรรณจักร�
62063003042 นางสาวสุจิตรา จะเรวงค�
62063003043 นางสาวชิดชเนตต� เมฆลา
62063003044 นางสาวประทุมวรรณ ธรรมทิน
62063003045 ว�าที่ร�อยตรีธนาธิปสุวีฐ� ลาภิศไรวิณศ�
62063003046 นางสาวทับทิม ยานะธรรม
62063003047 นางสาวจริยา เป^Pยอุ�ด
62063003048 นายทักษ�ดนัย วงค�ใจ
62063003049 นางสาวปณิภัส แสงเมือง
62063003050 นางสาวสิริรัตน� สายน้ําเย็น
62063003051 นางสาววรรณกานต� ชัยนนถี
62063003052 นายวัจสันต� ป=ญญาใจ
62063003053 นายเดชฤทธ์ิ บุญมา
62063003054 นายณัฐพงศ� วงศ�แพทย�
62063003055 นายนิพนธ� แย�มคร�าม
62063003056 นางสาวอนงค�นาฏ สุริยะ
62063003057 นายวัชรโอฬาร จําอินถา
62063003058 นางสาวศิลาพร เจริญศรี
62063003059 นายสุภเวศน� วงศ�เรียน
62063003060 นายอภิชาติ เขตปราการไทย
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62063003061 นางสาวอรวรรณ ทําอินแก�ว
62063003062 นายชูชาติ ธาตุอินจันทร�
62063003063 นายทัตดนัย อินต�ะแปง
62063003064 นายกฤษณะ มณฑาทอง
62063003065 นางสาวประภัสสร นงนุช
62063003066 นายหฤษฏ� สมณช�างเผือก
62063003067 นายสยาม สวาทนา
62063003068 นางสาวศลิษา สิริโภคนัย
62063003069 นางสาวภัทรวรรณ จิตงาม
62063003070 นางสาวสมฤทัย กันแก�ว
62063003071 นายจินภัทร� ใจอ�อน
62063003072 นางสาวพรนิภา เพชรพญาไพร
62063003073 นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญเงิน
62063003074 นางสาวนุชนารถ วีรอนันตมิตร
62063003075 นายวีระนันท� กลิ่นเนตร
62063003076 นางสาวนภาพร พระจันทร�แย�ม
62063003077 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ
62063003078 นางสาวสายพิรุณ กิจธเนศ
62063003079 นางสาววิไลวรรณ อะจิมา
62063003080 นางสาวณัฐชา เชียงสร�อย
62063003081 นางสาวฐิติมา ลางคุลเสน
62063003082 นายอดุลวิทย� ลิมปาวิภากร
62063003083 นางสาวเยาวเรศ ขวัญใจ
62063003084 ว�าที่ร�อยตรีหญิงญาณภา จินดาแดง
62063003085 นายรัตนวัชร� เจริญทรัพย�
62063003086 นายกันตธีร� ฉันทะ
62063003087 นางสาวเวณิกา เทพรักษ�
62063003088 นางสาวอมรรัตน� คํามามูล
62063003089 นางสาวธนาภรณ� คอทอง
62063003090 นางสาวดรุณี พวงดอกแดง
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62063003091 นางสาวศุภพิชญ� สุกัณทา
62063003092 นางสาวศิริวรรณ โฉลกดี
62063003093 นางสาวผกาวดี อินต�ะวงศ�
62063003094 นายกันตกานต� วิเศษศิลปN
62063003095 นางสาวอังคณา อินป=Vนแก�ว
62063003096 นางสาวณัฐพัชร� ร�องช�าง
62063003097 นายจุลลพงษ� มหาวรรณ�
62063003098 นางสาวปวีณ�นุช วุฒิเดช
62063003099 นางสาวอรทัย ฟ=งเพลิน
62063003100 นางสาวจารุวรรณ จักรบุญมา
62063003101 นางสาวระพีพรรณ สิทธิ
62063003102 นายวิโรจน� วากยะศิลปN
62063003103 นางสาวปCยพร คําแดง
62063003104 นางสาวเวฬุวัน ดีศรี
62063003105 นายชาคริต รักษาพล
62063003106 นางสาวจิรางกุล อุ�นโทกาศ
62063003107 นางสาวอัจจิมา คุณณาศรี
62063003108 นางสาววราพร วรรณพรหม
62063003109 นางสาวสรินทา อมุงมา
62063003110 นางสาวภัทรวดี ศรีหิน
62063003111 นายธวัชชัย ศรีมัน
62063003112 นางสาวณัฐกาญจน� จองเอ
62063003113 นางสาวธิติยา นาหัวนิล
62063003114 นางสาวศรัญญา กันทะรันต�
62063003115 นายสุริยา มีครู
62063003116 นางสาวธนิดา ศิริบวรเดช
62063003117 นางสาวพัณณชญาศ� ศิริปกรณ�รัช
62063003118 นายคณาบดินทร� ชุมวิชา
62063003119 นางสาวอมฤตา ติดผาย
62063003120 นายณัฐพล ใจคําต๊ิบ
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62063003121 นางสาวน้ําฝน รัตนพระ
62063003122 นางสาวปภาดา อินนันชัย
62063003123 นางสาวละอองทราย ดวงแก�ว
62063003124 นางสาวนิภา คําต�อม
62063003125 นางสาวสุนิสา คงทับพา
62063003126 นางสาวปภาวรินทร� มะณี
62063003127 นางสาวกนกทิพย� กงคํา
62063003128 นางสาวศีดาลักษณ� แก�วปุก
62063003129 นางสาวน้ําผึ้ง วังมงคล
62063003130 นางสาวปCยะวรรณ สวิงรัมย�
62063003131 นายธรานนท� รุ�งเรือง
62063003132 นางสาวระพีพรรณ เริงหิรัญ
62063003133 นางสาวธัญนิฏฐา นะติยา
62063003134 นางสาวรจนา ทารินทร�
62063003135 นางสาวปรียารัตน� รัศมี
62063003136 นายสรายุทธ� สุภาวงค�
62063003137 นางสาววัชราภรณ� วิกาหะ
62063003138 นางสาววิภาวรรณ อินสม
62063003139 นางสาวนุจรี คํากุณะ
62063003140 นางสาวทิพย�ศิริ ทิศอุ�น
62063003141 นายรณชัช เมืองมูล
62063003142 นายอภิวัฒน� ยาวุธ
62063003143 นายยุทธศักด์ิ ไชยเจริญ
62063003144 นางสาวออรญา ไชยชิน
62063003145 นางสาวทัศนีย�วรรณ ไชยมงคล
62063003146 นายวัชรพงษ� ตรีสอน
62063003147 นายอาทิตย� สุทธนู
62063003148 นายกฤติเดช ธนะชัยขันธ�
62063003149 นางสาวปาริชาติ บรรเรียนกิจ
62063003150 นายประกฤต กิริยา
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62063003151 นายเมธธีร�การ ป=ญญา
62063003152 นางสาวขวัญวลี ณะพิชัย
62063003153 นางสาวรัตนาภรณ� บุญสม
62063003154 นายสันติสุข อินทนิด
62063003155 นายวราพงค� เครืองาม
62063003156 นางสาวชญาดา รวิวรรณ
62063003157 นางสาวสุดาทิพย� เรือนแก�ว
62063003158 นางสาวชัญญานุช แอ�นป=ญญา
62063003159 นางสาวพิมพ�ทิพย� พิชัย
62063003160 นางสาวกัลยาณี ท�าคล�อง
62063003161 นางสาวพรจรัส ดีทอง
62063003162 นายอรรถสิทธ์ิ หอมแก�นจันทร�
62063003163 นางสาวณัฐวรรณ เหลืองเมฆา
62063003164 นางสาวชยากร ประมูลเชื้อ
62063003165 นายทรงสิทธ์ิ สนธิคุณ
62063003166 นางสาวธนัญญา เกิดแก�ว
62063003167 นายเกริก ม่ังมี
62063003168 นางสาวนภัทรชล วรจารุวรรณ
62063003169 นายกิตติ ทับเหล็ก
62063003170 นางสาวนรมล กองวงค�
62063003171 นางสาวฐิตินันท� ยารังษี
62063003172 นางสาวสิริภรณ� ฤกษ�ถนอมศรี
62063003173 นายสิงหา ภูธิเบศน�
62063003174 นางสาวยุพเรศ วงศ�ไชย
62063003175 นายวรกร สุริยะชัยพันธ�
62063003176 นายมนตรี วิจันยา
62063003177 นางสาวอรทัย บุญเรือง
62063003178 นายไพศาล ปุริกา
62063003179 นายวรพล หล�าทา
62063003180 นางสาวพัชฎาพร ขัติถะ
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62063003181 นางสาวนันทพัชร� สุภาษี
62063003182 นายเมธากูล กันภัย
62063003183 นายเสฏฐวุฒิ วังซ�าย
62063003184 นายณัฐพล อภัย
62063003185 นางสาวรัตนาภรณ� ใจจิตต�
62063003186 นางสาวศุภรัตน� นวลขาว
62063003187 นางอรวรรณ ประเสริฐศิลปกุล
62063003188 นายวิภู เลิศทัศนวนิช
62063003189 นางสาวกาญจนาพร พ�วงโชติ
62063003190 นางสาววรางค�ภรณ� บัณฑิต
62063003191 นางสาวสิริ สมเกตุ
62063003192 นางสาวนีรนุช พิรุณนภา
62063003193 นางสาวปาวีณา มาสืบ
62063003194 นายอภิวิชญ� ป=ญญาโชติ
62063003195 นางสาวพิมพ�นภา สุขเปXง
62063003196 นางสาวกนกพร ศรีวิลัย
62063003197 นางสาวสตรี ไชยวรรณ�
62063003198 นายนพรัตน� จันทร�สอน
62063003199 นางสาวสาวิตรา สุวรรณ�
62063003200 นางสาวพีระดา คนตรง
62063003201 นางสาวพิมพ�ชนก วัฒนศัพท�
62063003202 นางสาวรัชนีวรรณ ป=นเครือ
62063003203 นางสาวชยานันท� อินต�ะวงค�
62063003204 นางสาวทักษพร คําไผ�ประพันธ�กุล
62063003205 นายอํานาจ แสนธิวัง
62063003206 นายทิวากร ศุภการมงคล
62063003207 นางสาวธาดา ทองอาษา
62063003208 นายภาณุพงศ� พุ�มเรือง
62063003209 นางสาวพัชรพร ศรีย่ีสุ�น
62063003210 นางสาวติณณมินทร� ทับทิม
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62063003211 นายเอกสิทธ์ิ สุขเปXงทวี
62063003212 นางประทุม ชาวไทย
62063003213 นางสาวรัตติกาล ศรียอด
62063003214 นางสาวอภิญญา ศรีไชยา
62063003215 นางสาวดลยา สมกูล
62063003216 นางสาวพิราวรรณ ชูศักด์ิ
62063003217 นางสาวชบาไพร เวชกิจ
62063003218 นางสาวรสสุคนธ� กวางเงิน
62063003219 นายปริญญา ทาระนัด
62063003220 นางสาวอาทิมา อภิชยารักษ�
62063003221 นางสาวจันทณี ไชยวุฒิ
62063003222 นางสาวมณีรัตน� ศรีวีละ
62063003223 นางสาวสุรีรัตน� แซ�ท�อ
62063003224 นางสาวทัศนีย� ศรีตาบุตร
62063003225 นางสาวพิชชานันท� แสนราชา
62063003226 นางสาวกมลชนก กอนแก�ว
62063003227 นายเวชยันต� รัตนพงศ�สกุล
62063003228 นางสาวอุมารินทร� อินโปธา
62063003229 นางสาวพวงผกา บุญเหลา
62063003230 นางสาวเจนจิรา กิติตุ�ย
62063003231 นางสาวชไมพร ชูมนต�
62063003232 นางสาวปนัดดา จงถนอม
62063003233 นางสาวกนกวัลย� ไกลถ่ิน
62063003234 นางสาวณัฐณิชา ต๋ันเฟย
62063003235 นางสาวสุรารักษ� คํายันต�
62063003236 นางสาวกานต�ธิดา เริงนภาพล
62063003237 นายชัยวัฒนา เงินพิงค�
62063003238 นางสาวสุภาภรณ� แบนสี
62063003239 นางสาวนริศรา ดวงสม
62063003240 นายวิทวัส ชลธิศบรรพต
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62063003241 นางสาวภัทรนันท� ยอดชาย
62063003242 นางสาวไอรัญญา ทรงคํา
62063003243 นางสาวอมินตรา ทาสม
62063003244 นายอธิพงษ� ท�นไชย
62063003245 นางสาวมัสลิน สิงห�บุญญานุภาพ
62063003246 นางสาวรัชพร สิงห�แก�ว
62063003247 นายอภิชัย ศรีใจสถาน
62063003248 นางสาวพรนภา ยะมา
62063003249 นางสาวสุดา วงศ�ศรีชัยกุล
62063003250 นางสาวพัชรพร เพียรงาม
62063003251 นางสาวศิริลักษณ� แปงกันทา
62063003252 นางสาวดรุณี มูลสุรินทร�
62063003253 นางสาวกิตติยา หลวงแสนแก�ว
62063003254 นางสาวดาริน วารีกําเนิด
62063003255 นางสาวหทัยรัตน� รอสูงเนิน
62063003256 นางสาวปณิดา ไชยโย
62063003257 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสรินทร� พานใหญ�
62063003258 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนิจวรรณ เงินโม�
62063003259 นางสาววัชราภรณ� เต็มใจ
62063003260 นายณัติธนา ตาสิทธ์ิ
62063003261 นางสาวเกษมณี สมฤทธ์ิ
62063003262 นางสาวปCFนทิพย� แก�วเสน�ห�
62063003263 นางสาวธุมาวลี ดอนราชลี
62063003264 นางสาวสิริกร อินบรรเลง
62063003265 นางสาวเบญจมาศ บุตรกระจ�าง
62063003266 นายสุรศักด์ิ พลจร
62063003267 นางสาวเรวดี อินทา
62063003268 นายศรัญ]ู หมอยา
62063003269 นางสาวเกษรา ใจยา
62063003270 นายชาญณรงค� พรมสอน
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62063003271 นางสาวนลินี รัตนวิชัยกุล
62063003272 นายชาวี ยุทธสิทธ์ิ
62063003273 นางสาวพัชรี ใจวัน
62063003274 นายณัฐพล มุ�งบําเพ็ญศิล
62063003275 นายดวงเดช ดวงใจสวรรค�
62063003276 นางมนณกร เลิศคํา
62063003277 นางสาววิภาวรี พรมธิ
62063003278 นายรัชชานนท� ใจแสน
62063003279 นายณัฐิวุฒิ ยศน�อย
62063003280 นางสาวปCยาภรณ� พรหมมา
62063003281 นางสาวปราณี วิลัยรัตน�
62063003282 นายกิตติโรจน� อภิภัชผ�องใส
62063003283 นายฉัตรเทวา อะริแสน
62063003284 นายพุฒิพงษ� อินชมภู
62063003285 นายประทีป พูลสวัสด์ิ
62063003286 นางสาวศุภาภรณ� กันทาเปXง
62063003287 นางสาวปภาภัสสร� เจริญวงศ�ลิขิต
62063003288 นางสาวนพรัตน� อินดี
62063003289 นางสาวปนัดดา แก�วบุญตัน
62063003290 นางสาวกิตติวรา ดวงรัตน�
62063003291 นายณัชพล กาต๊ิบ
62063003292 นางสาวอชิรญา จันทนา
62063003293 นางสาวชลัชภัทร วงศ�มโนธรรม
62063003294 นายภากร ขัติยะ
62063003295 นางสาวณัฐทินี ราชประสิทธ์ิ
62063003296 นางสาวเบญจมาศ ประดิษฐ�
62063003297 นางสาววิจิตรา เป^Pยน�อย
62063003298 นางสาวธีราพร สุริภา
62063003299 นางสาวลลิตา มังคลาด
62063003300 นางสาวณิชชา เฉลิมเลิ้ม
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62063003301 นางสาวณัฐสิริกานต� อุทธจักร
62063003302 นางสาวพิกุลทอง อ[องทิพย�
62063003303 นางสาวกาญจนา สาทรอัมพา
62063003304 นายธเนศ ลังกากาศ
62063003305 นายธีรวัฒน� สะพานแก�ว
62063003306 นายปฏิภาณ สีปุ_ด
62063003307 นางสาวบัณฑิตา ชูจิตร�
62063003308 นางสาวมณีวรรณ ต๋ันเอ�ย
62063003309 นางสาวนิตยา นางแล
62063003310 นางสาวจิดาภา อนุขุน
62063003311 นายเจนพบ นันต�ะเสน
62063003312 นายทรงฉัตร ป=นส�า
62063003313 นางสาวนันณภัชสรณ� ดีเบา
62063003314 นางพัชราภรณ� ทีเก�ง
62063003315 นางสาวศศิธร ม�วงชุมสม
62063003316 นางสาวกนกวรรณ ใจสมคม
62063003317 นางสาวขวัญพิทักษ� รักสันติศานติ
62063003318 นางสาวขวัญฤทัย เตปCนใจ
62063003319 นางสาวเณรานันท� ธรรมใจ
62063003320 นางสาวมณฑิญา วงค�คม
62063003321 นางสาวแพรวพรรณ วรรณทอง
62063003322 นางสาวภาวิณี ปูYจันทร�
62063003323 นายเรืองฤทธ์ิ จันระวังยศ
62063003324 นางเพ็ญพิมล กันทะวงค�
62063003325 นางสาวสรรเพ็ญ องค�สุรพงศ�
62063003326 นางสาวสุรีย�มาศ สิงห�คํา
62063003327 นายวิริทธ์ิ ภาวะกุล
62063003328 นางสาวณัฐลิน นันต�ะเสน
62063003329 นางสาวประภัสสรา ธนะวงศ�
62063003330 นายพีรวิชญ� ทิพย�เนตร
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62063003331 นายนรินทร� จินะกาศ
62063003332 นางสาวทิมธิดา วงค�พุทธคํา
62063003333 นางสาวนิตยา ยาวิละ
62063003334 นางสาวทักษพร บุญแรง
62063003335 นายวรวรรณ ศรีลาพัฒน�
62063003336 นางสาวกนกวรรณ ม�านแก�ว
62063003337 นางสาวพิมพ�ชนก งานนันไชย
62063003338 นางสาววานิสสา อินเตจ�ะ
62063003339 นางสาวอาภาศิริ มีคํา
62063003340 นางสาวแพรวพรรณ บุญจิตร
62063003341 นางสาวศศิวิมล ใจติขะ
62063003342 นางสาวอรพรรณ กันคํา
62063003343 นางสาววรารัตน� ไชยะถา
62063003344 นางศิริพร มีสัตย�
62063003345 นางสาวชุติมา วงศ�ชัย
62063003346 นางศรสวรรค� อินต�ะวงศ�
62063003347 นางสาวกนกนุช ไชยชนะ
62063003348 นางสาวปนัดดา ตามรูป
62063003349 นายประดิษฐ� คงตุ�น
62063003350 นางสาวเพ็ญนภา ไชยกัน
62063003351 นายอมรินทร� ยอดคํา
62063003352 นางสาวธันย�ชนก ธนโชติโสภณภัคด์ิ
62063003353 นายทินภัทร อินต�ะวงค�
62063003354 นายสุรพรชัย กาแก�ว
62063003355 นางสาววริศรา ศรีลาวัลย�
62063003356 นายนนทสรณ� แหลงคํา
62063003357 นายพูนศักด์ิ ใจแก�ว
62063003358 นางสาวอภิชญา สิงห�คราช
62063003359 นางสาวณัทธิดา จันทร�หอม
62063003360 นายสามารถ เปXงมล

หน�า 112 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063003361 นางสาวพัชรี หม่ืนศิษย�
62063003362 นางสาวภาวิตา ทรายมูลคํา
62063003363 นางสาวภาณี คนม่ัน
62063003364 นางสาวกิจพิชา สร�อยคํา
62063003365 นายรฐา ฟูเมืองคํา
62063003366 นายกฤตนัย ป=ญจะเรือง
62063003367 นางสาวณัฐกาญจน� วรินทร�รักษ�
62063003368 นางสาวอัฐภิญญา ไชยราช
62063003369 นางสาววรรณี สินป=กษา
62063003370 นางสาวคมเดือน ช�วยสุรินทร�
62063003371 นางวรารัตน� ป=นวารี
62063003372 นายชนะชนม� ศรีวิชัย
62063003373 นางสาวพรพิรุณ คําอักษร
62063003374 นางสาวกาญจนา วงค�แสง
62063003375 นายฉัตรมงคล ป=ญโญวาท
62063003376 นางสาวธนนันทน� ศุภจรูญทรัพย�
62063003377 นางสาวรัชนี มหาชัย
62063003378 นางสาวอรญา กองกูล
62063003379 นางสาวอริสรา จิตอารีย�
62063003380 นางสาวกรรณิการ� ศรีเฉลียว
62063003381 นางสาวฤทัยรัตน� กันธิยะ
62063003382 นายศราวุธ แก�วเฟย
62063003383 นางสาวรัตนา จําปาทอง
62063003384 นางสาวพนิดา ปาสาเนย�
62063003385 นางสาวยุวดี คงเพชรศักด์ิ
62063003386 นางจรรยา ป=ญญาวงศ�
62063003387 นางสาวโรสลินดา พุ�มพวง
62063003388 นางสาวจีรวรรณ จองหม้ัน
62063003389 นายอภิวัฒน� ชื่นวุฒิ
62063003390 นายรัชนนท� ทิพย�มณฑา
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62063003391 นายจักรกลด อุ�นใจ
62063003392 นางสาวรจนา โนสุยะ
62063003393 นางสาวดวงนภา ต�อมสังฆ�
62063003394 นางสาวกาญจนา เวียงคํา
62063003395 นางสาววริษฐาภัฏ ธนานิธินันทน�
62063003396 นางสาววิภาวี แสนสีขวา
62063003397 นางสาวปวริศา พรหมเทศ
62063003398 นายศิวะศาสตร� แสงศรีจันทร�
62063003399 นางสาวณัฐรดา สารสุระกิจ
62063003400 นางสายพิณ เครือเมือง
62063003401 นายทัชชกร ป=ญญาวิชา
62063003402 นางสาวอรทัย บุญมี
62063003403 นายพงศ� หลวงมูล
62063003404 นายภานุพงศ� เงาธรรม
62063003405 นายกิตติพันธ� กันธิยะ
62063003406 นายธนชาติ บุญวงค�
62063003407 นางสาววนัสฌา เฉลิมพิพัฒน�
62063003408 นางสาวจิราพรรณ วงศ�ปCนใจ
62063003409 นางสาวนัจนันท� แก�วดี
62063003410 นางสาวลลิตพรรณ ก[าสวย
62063003411 นางสาววรรณวิมล วังพิลาภ
62063003412 นายกันต� เสนะสุทธิพันธุ�
62063003413 นางสาวกิศติยาวรรณ ศรียานนท�
62063003414 นายณัฐพล สุวรรณฤทธ์ิ
62063003415 นางสาวชลีกร ชาวคําเขต
62063003416 นายคมสัน จันทร�มาลี
62063003417 นางสาวกาญจนา กุนธะวรรณา
62063003418 นางสาววิป=ศยา บุญป=Pน
62063003419 นายโพธิวงศ� ภิรมย�พันธ�
62063003420 นางสาวนิตยา ฟูธรรม
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62063003421 นางสาวกุลรัศม์ิ ตาต�ะ
62063003422 นางสาวปภาพินน� เมาก[าย
62063003423 นางสาวจุฑามาศ วันอ�าย
62063003424 นางสาวเบญจวรรณ ชัยชนะ
62063003425 นางสาวธัณฐภรณ� ทองเจือฐิติโชติ
62063003426 นายภูภัฎธ� ทัพธานี
62063003427 นางสาวอัจฉนันท� พรมดวงดี
62063003428 นางสาวปรมาภรณ� ทิพย�สุด
62063003429 นายอาทร ไชยลังกา
62063003430 นางสาวทรงศรี สถิตย�พนาไพร
62063003431 นางสาวอิชญาพร พ�อนา
62063003432 นางสาวชลผกา ไฝชมภู
62063003433 นางสาวศรัณรัตน� กอบคํา
62063003434 นายชัยวัฒน� สมบูรณ�
62063003435 นางสาวธนพร ศรีสวรรค�
62063003436 นางสาวชิดชนก ชมชื่น
62063003437 นายวิสูตร บุญงาม
62063003438 นางสาวธมณภัทร สุขมี
62063003439 นางสาวสุภาพรรณ ป=นยะ
62063003440 นางสาวสิตานันท� จันทร�ครุธ
62063003441 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�หอม
62063003442 นางสาวพัชรินทร� กิจแก�ว
62063003443 นางสาวพิมพ�พิไล ใจจะนะ
62063003444 นางสาวกมลชนก จําปาทุม
62063003445 นายวสันต� วันตะ
62063003446 นายอลงกรณ� ตันติวรานุรักษ�
62063003447 นายจักรพงษ� โกมลธง
62063003448 นายดนุภพ สุจา
62063003449 นางสาวอรุณศิริ ตนะรัตน�
62063003450 นายชัยธวัช มูลแขม
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62063003451 นายธนพล เจตจริยกุล
62063003452 นางสาวนันทิชา ภูวโรจน�ชัยกุล
62063003453 นายเทวารักษ� บุญเปXง
62063003454 นายกนกศักด์ิ นันทะศิริ
62063003455 นางสาวเมวียา ป=นเข่ือนขัด
62063003456 นายณรงค� คําลํา
62063003457 นางสาวเอมพิกา ตาใจ
62063003458 นางสาวจุฬา เจาะโด
62063003459 นายคณาทรัพย� ธวัฒติง
62063003460 นางสาวชนิตา ราชเทวินทร�
62063003461 นางสาววารุณี ใจคุ�มเก�า
62063003462 นายยุทธนา ตาเมืองใจ
62063003463 นางสาวก่ิงกาญจน� สมสุข
62063003464 นายวารินาถ พุทธสิมมา
62063003465 นางสาวอัจจิมา เล็กอิ่ง
62063003466 นางสาวภาพิมล ปCงเมือง
62063003467 นางสาวกัญญาณัฐ สาพิน
62063003468 นางสาวนงเยาว� มูลกลาง
62063003469 นางสาวสุนิตรา ศรีแดง
62063003470 นางสาวรุ�งลาวัลย� ปCนตาเลิศ
62063003471 นางสาวเปมิกา จุลเกตุ
62063003472 ว�าที่  ร.ต.ชัยณรงค� บัวคํา
62063003473 นายพิสุทธ์ิศักด์ิ มะโนวัง
62063003474 นางสาวศิวนาถ สมรูป
62063003475 นายนพวิชญ� คําโท�ะ
62063003476 นางสาวจิรฐา เมืองนพเก�า
62063003477 นางสาวอภิชญา ภัทรจิตต�สกุล
62063003478 นายปรเมศร� ยาวิชัยแก�ว
62063003479 นายกฤษดากร นิ่มนวล
62063003480 นางสาวจุฑารัตน� แสนพยอม
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62063003481 นางสาวอัครวดี คนงาน
62063003482 นางสาวศศิธร อินต�ะรักษา
62063003483 นางสาวรมย�รวินท� น�อยทัพ
62063003484 นางสาวพิชญาภัค พุทธิมา
62063003485 นางสาววรวลัญช� ธิปYาหนาด
62063003486 นางสาวยลดา กังวาลไพร
62063003487 นางสาวรสสุคนธ� ธัมทะมาลา
62063003488 นางสาวสุพัตรา ทวีสุข
62063003489 นายสิทธิพงษ� จายโจง
62063003490 นางสาวศิลารัตน� แซ�เฮ�อ
62063003491 นายวิรัตน� แซ�เต๋ิน
62063003492 นายณัฐพล ประไพ
62063003493 นางสาวกฤตชญา หม่ืนแก�ว
62063003494 นางสาวสุทธิพร นิเปยนิ
62063003495 นางสาวกมลชนก แซ�จิว
62063003496 นายเมฆ วงศ�มาใจ
62063003497 นางสาวอิสริยาภรณ� ประไพชาติ
62063003498 นางสาวชลียา เจริญผล
62063003499 นางสาวหัทยา พัฒนะพงศ�พันธุ�
62063003500 นางสาวขนิษฐา กันธรรม
62063003501 นายศักด์ิสิทธ์ิ เผือกพาคํา
62063003502 นางสาวพิมพา อินธิยศ
62063003503 นางสาวธัญชนิต ศรีเรืองฤทธ์ิ
62063003504 นางสาวอนัญพร เทพกอม
62063003505 นางสาวน้ําฝน กันต๊ิบ
62063003506 นางสาวเบญจวรรณ มณีจันสุข
62063003507 นางสาวปาริฉัตร อินทสาร
62063003508 นายกฤษณะ ชุมภู
62063003509 นางสาวจริยา อเนกธารทิพย�
62063003510 นางสาวธนัฎฐา หาญจักรคํา
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62063003511 นางสาวสิริยากร กงแก�ว
62063003512 นายวัลลภ ศรีเมือง
62063003513 นางสาวขวัญชนก ใจเขม็ง
62063003514 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขนิษฐา สิงมะหัน
62063003515 นายเฉลิมพล สมศรี
62063003516 นางสาวศิริลักษณ� เกิดศิริ
62063003517 นายธีระยุทธ กิติมูล
62063003518 นายธนัยพร มอรูวี
62063003519 นายศักรินทร� ชัยทา
62063003520 นางสาวสริยาภรณ� ทุมอาริยะ
62063003521 นายนฤชา แก�ววัน
62063003522 นายปราโมทย� เป^ยงตา
62063003523 นายปภาวิชญ� ราศรี
62063003524 นางสาวเกดสุดา เชียงจันทร�
62063003525 นางสาวอนิษา โชคดี
62063003526 นางสาวอุบล บัวดาบต๊ิบ
62063003527 นายวงศกร สุวรรณดี
62063003528 นายเกียรต์ิสยาม นําบุญจิตต�
62063003529 นายกฤษฎา กองมา
62063003530 นางสาววิสุนีย� พุกวงษ�
62063003531 นางสาวศุลีพร พรมการ
62063003532 นายธีร�ธวัช เอี่ยมเครือเจริญ
62063003533 นางจารุณี ศรีวิชัย
62063003534 นางสาวภูริตา กสิวัฒน�
62063003535 นางสาวศิริภรณ� ขันธ�เขียว
62063003536 นางสาวพวงเพชร หมดศรีมา
62063003537 นางสาวบุษกร เถาวัลย�
62063003538 นางสาววรวลัญช� เรือนปานันท�
62063003539 นางสาวพรทิวา ศรีใบหนา
62063003540 นางสาวประภัสสร เปรมทวีกุล
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62063003541 นายชลิต ยอดพลู
62063003542 นางสาวสุดารัตน� แซ�เต�า
62063003543 นางสาวสุภาพร วงค�ษายะ
62063003544 นางสาวปุณยวีร� นากุย
62063003545 นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย
62063003546 นางสาววิลาวัลย� ขันวงค�
62063003547 นายทินกร ต�ะผัด
62063003548 นายนันทวัฒน� ใจยาบุตร
62063003549 นางสาวรุจีรัตน� ทองศรี
62063003550 นางสาวกรณ�กวี ทนุธรรมพิทักษ�
62063003551 นางสาวจุฑาทิพย� พันธุ�วิชัย
62063003552 นางสาวจรรยพร มหาวรรณ�
62063003553 นางสาวจุฑามาศ โทอรัญ
62063003554 นางสาวรัตนาวดี ตันมา
62063003555 นางสาวสิราวรรณ เผ�ากันทะ
62063003556 นายวุฒิชัย บุญมา
62063003557 นางสาวณัฐาภรณ� เป^Pยขัน
62063003558 นายจักรกฤษ ประกอบศิลปN
62063003559 นายเมธี กันทะพะเยา
62063003560 นางสาววรรณนิภา คําป=น
62063003561 นายสรวิชญ� อินตาเปา
62063003562 นางนันทนา ป=ญญาบุญ
62063003563 นายอัครพล ท�าวแพทย�
62063003564 นางสาวอังคณา อินถา
62063003565 นางสาวสาวิณี แสงดาว
62063003566 นายฐิตินันท� คันที
62063003567 นายศิราวุฒิ กล�าแข็ง
62063003568 นายดิชพงษ� เก�งจริง
62063003569 นายปCลันธน� ธรรมสุวรรณ
62063003570 นางสาวอัจฉราภรณ� ต�ะเปXง
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62063003571 นางสาววนิดา โชคนิมิตไพศาล
62063003572 นางสาวปรีชญา แถวถาธรรม
62063003573 นายกิตติพงษ� ปรีดี
62063003574 นางสาวปCยวรรณ อุ�นใจ
62063003575 นางสาวเกษสุดา สุนันต�ะ
62063003576 นายเกียรติศักด์ิ อุ�นเอ�ย
62063003577 นายจิรวัฒน� ศรีบัว
62063003578 นางสาววราภัสร� บุญธันย�ธนโชติ
62063003579 นางสาวเย็นจิตร ใจภูมิ
62063003580 นางสาวนภาพร คุณยศย่ิง
62063003581 นางสาวพรรณวดี พันธ�ศรี
62063003582 นางสาวแคทรียา โยธาภักดี
62063003583 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�ป=ญญา
62063003584 นางสาววิณิชยา มหาวรรณ�
62063003585 นายวิเคณฑ� นันต�ะเสน
62063003586 นางสาวโชติมา กวางแก�ว
62063003587 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพนิดา โสภามา
62063003588 นางรุ�งนภา เตโช
62063003589 นายรุ�งภพ เผ�าดี
62063003590 นายกําธร ใจวงษ�สี
62063003591 นางสาวพัณณิตา มาระเงิน
62063003592 นายอดิศักด์ิ นิลคง
62063003593 นางสาวกรกนก กิติเดช
62063003594 นางสาวสุธัญญา ไคร�หมู
62063003595 นายสุวิจักขณ� บูรณจารุพันธ�
62063003596 นายกิตติศักด์ิ วุฒิ
62063003597 นางสาวกมลชนก ชมชื่น
62063003598 นางสาวกันยากร แปงกาใส
62063003599 นางสาวรวมพร สุขย่ิง
62063003600 นางสาวชาลินี ภูทอง
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62063003601 นางสาวรัตติยากร กิติเงิน
62063003602 นางสาววิชุดา ชัยสมบัติ
62063003603 ว�าที่ร.ต.หญิงสาธิตา วรรณรัตน�
62063003604 นางสาวปรียานุช แก�วกระมล
62063003605 นางสาวดุษณีย� หน�ออ�อน
62063003606 นางสาวจิราวรรณ บุญเรือนยา
62063003607 นางสาวกนกรัตน� เมืองคํา
62063003608 นางสาวรสินทรา ฟ=กแก�ว
62063003609 นางสาวสุรีย�วรรณ สิทธิมา
62063003610 นางสาวรัตนาภรณ� จันกันทะ
62063003611 นางสาวปรางทอง ดวงประเสริฐ
62063003612 นางสาวกาญจนา เปXงจันทร�
62063003613 นางสาวกชามาศ เมืองมานิตย�
62063003614 นายปวรุตม� สมควร
62063003615 นางสาวศิวะพร แควชล
62063003616 นายเอกรัชต� พิศุทธิพันธ�
62063003617 นางสาวประภารัตน� มัลธิกาล
62063003618 นางสาวภัทรียา ศิริวาท
62063003619 ว�าที่ร�อยตรีพิทักษ� ฤทัยสุจริตกุล
62063003620 นางสาวธียารัตน� ศาสตร�ศรี
62063003621 นางสาวกฤติยา บุญป=Vน
62063003622 นายธนวรรธน� พยาคํา
62063003623 นายณัฐพงศ� ม�วงแก�ว
62063003624 นายธนากร ชอบเจริญกุล
62063003625 นางสาวนิดา กวาวสืบ
62063003626 นางสาวอาทิตยา บุญทอง
62063003627 นางสาววราภรณ� เปXงใจ
62063003628 นายกฤษฎา จินานาง
62063003629 นางสาววชิราภรณ� ศรีพนา
62063003630 นางสาวขวัญพิมพ� สรรค�นิธิ
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62063003631 นางสาววราภรณ� วรรณวิลัย
62063003632 นายกัมปนาท แก�วนํา
62063003633 นางสาวพรพิมล โพธิ
62063003634 นางสาวอลิสา อาฟู
62063003635 นายอภิวัฒน� ธาตุอินจันทร�
62063003636 นางสาววนัสนันท� อ่ําเชียง
62063003637 นางสาวธัญญาเรศ แสนเขียววงศ�
62063003638 นายสมพงศ� สร�อยนาค
62063003639 นายพงศกร แหลงคํา
62063003640 นายกนก ยะตา
62063003641 นางสาวสุชัญญา ยุบยําแสง
62063003642 นายธเนศ ศิระวงษ�
62063003643 นางสาวอรสา แสนยศ
62063003644 นางสาวกัญญารัตน� ยังเจริญ
62063003645 นางสาวกรณ�วรา ใจต�ะมา
62063003646 นายจิรภัทร สมโพธ์ิ
62063003647 นางสาวณัฐกฤตา มูลวงค�
62063003648 นางสาวกรรณิการ� กันทะเสน
62063003649 นางสาวสุภาพรรณ ป=ญญา
62063003650 นางสาวณัฐริกา ผะธง
62063003651 นางสุภาพร แสนศักด์ิหาญ
62063003652 นายธนาธิป อุเทน
62063003653 นางสาวเย็นดี ย�อเปย
62063003654 นางสาววรนิษฐา หล�อเลิศสุนทร
62063003655 นายปฐวี ตะวิจัง
62063003656 นางสาวปราณกมล ทะหล�อ
62063003657 นางณัชชา ยืนชีวิต
62063003658 นางอรวรรณ จันทร�ฟอง
62063003659 นางสาววัชรี คําอ�าย
62063003660 นางสาวนุชญา สีเขียว
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62063003661 นางสาวรุ�งทิวา ประสงค�ทรัพย�
62063003662 นางสาวสุธีกานต� ไชยอามิตร
62063003663 นายก�องกิดากร ชาติแสนปCง
62063003664 นายศตวรรษ ใจการ
62063003665 นางสาวชฎาภรณ� อินทรวง
62063003666 นางสาวธีมนาถ ตรีปCยรัตน�
62063003667 นายวรวิทย� ทรงคํา
62063003668 นางสาวนงค�ประภา สาริใจ
62063003669 นางสาวนิตยา ปUองกัน
62063003670 นายพงษธร สอนศิริ
62063003671 นายธนชวินทร� บุญศรี
62063003672 นางสาวนฤชล แก�วคํามา
62063003673 นางสาวทัศนีย�พร กองตา
62063003674 นางสาวนฤมล เกษียร
62063003675 นางสาวปนัดดา ราชจริต
62063003676 นางสาวปารมี เชียงส�ง
62063003677 นางสาวกมลทิพย� อินต�ะกัน
62063003678 นางสาวสุพัตรา สุขย่ิง
62063003679 นายกาวิน ย่ังยืนปCยรัตน�
62063003680 นายวิโรจน� วารุณรัตนกร
62063003681 นางสาวชนนพร กันทา
62063003682 นางสาวรัมภาภัค สิทธิ
62063003683 นางสาวสุดาลักษณ� ปCนตาเสน
62063003684 นางสาวสุมิตรา สุกันทา
62063003685 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเรือง
62063003686 นางสาวอารยา ชัยเรืองศรี
62063003687 นายเปรม จันสุ
62063003688 นายวิทยา ลาภวงศ�
62063003689 นางสาวประภัสสร ใจสว�าง
62063003690 นางสาวกันตินันท� คําตา
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62063003691 นางสาวกมลวรรณ เตชะตน
62063003692 นายสุทธิพงษ� บัวลา
62063003693 นางสาวอัญชลี สุกันทา
62063003694 นายอนุรักษ� ฟ=กรักษา
62063003695 นางสาวสุพิชญ�นันท� สัจจะนรพันธ�
62063003696 นางสาวทรรศยา คงเพชรศักด์ิ
62063003697 นางสาวอภิญญา นันตาเครือ
62063003698 นางสาวเกวลิน ธิบุญเรือง
62063003699 นายภาคินัย ระวังสําโรง
62063003700 นางสาวแพรพลอย แก�วแกมสุวรรณ
62063003701 นางสาววรัทยา คุณรา
62063003702 นายจิรเดช ม่ันเหมาะ
62063003703 นายวรกานต� วุฒิกรณ�
62063003704 นายธวัชชัย กิติหม�อง
62063003705 นายสิทธิโชค โปเสี้ยว
62063003706 นายธีร�ธวัช แดงเพ็ง
62063003707 นายชินวิชญ� สุภาวรรณ�
62063003708 นางสาวปCยะพร ชัยเจริญ
62063003709 นางสาวจุฑาภรณ� ฟูวิโรจน�
62063003710 นางสาวศิริลักษณ� คําชัยลึก
62063003711 นายนครินทร� วิชามล
62063003712 นายสุทัศชัย จันโท
62063003713 นางสาววิชุดา มูลละออ
62063003714 นายเศรษฐ�นรินทร� ยศศรี
62063003715 นางสาวอัญฑริกา วงค�หาดทราย
62063003716 นายสาคร ป=นทะโย
62063003717 นางสาวญาดา มุนินทราพงษ�
62063003718 นายณัฐดนัย สุบงกช
62063003719 นายวัทนพร จะลา
62063003720 นางสาวธัญชนก วงศ�วิลาศ
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62063003721 นางสาวพนิดา อินยาวิเลิศ
62063003722 นางสาวกัลยา หัวนา
62063003723 นายณัฐวัฒน� กูลเรือน
62063003724 นางสาวกมลชนก บุญฟู
62063003725 นางสาวภัทรา สนแก�ว
62063003726 นางสาวจันจิรา ทําทาน
62063003727 นางสาวสรสิชา แสงสุก
62063003728 นางสาวพิศชนันท� ชาวเวียง
62063003729 นายสิทธ์ิทวี แสงงาม
62063003730 นางสาวรุ�งพิชา ดวงบาล
62063003731 นางสาวสุดารัตน� เหล็กแก�ว
62063003732 นายพีรศักด์ิ ไชยเทศน�
62063003733 นางสาวณัฐกานต� มาเดช
62063003734 นางสาวกิตติยา สมัครการ
62063003735 นางสาวสมฤทัย ฮ�อธิวงศ�
62063003736 นายชัยวัฒน� ชัยรส
62063003737 นางสาวนฤภร สินสมุทร�
62063003738 นายเจษฎา แสนใจยา
62063003739 นางสาวธนาภรณ� ลือชา
62063003740 นายกิตติคุณ ใจยา
62063003741 นางสาวธนพร คําแดง
62063003742 นางสาวรุจิภาส ทุนอินทร�
62063003743 นางสาวพิริญญา วรจักร
62063003744 นางสาวจิราพัชร� กิติวงศ�
62063003745 นางสาวจารุวรรณ จักรเงิน
62063003746 นางสาววนิดา พรมเลิศ
62063003747 นายวัชรพงษ� นันตาชัยวุฒิ
62063003748 นางสาวศิรินุช ไชยโรจน�
62063003749 นายศักรินทร� มุ�งทอง
62063003750 นางสาวพิราวรรณ ปCนใจยศ
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62063003751 นายอําพล สมใจ
62063003752 นางสาวธนิดา จักร�แก�ว
62063003753 นายจักรกฤษณ� เดคํากาศ
62063003754 นางสาวณัฐิดา กรชวน
62063003755 นายวิศวนาถ ไชยแดง
62063003756 นายปณิธาน ยศวงศ�ใจ
62063003757 นายอภิรักษ� มณีทอง
62063003758 นางสาวบัณฑิตา เครือยะ
62063003759 นายวัชรกร รวมจิตร
62063003760 นายเจษฎา สาคิรินทร�
62063003761 นายเก�งไกร ป=นทะนะ
62063003762 นางสาวอารียา ยอดคําปา
62063003763 นางสาวสุภาวรรณ นันตา
62063003764 นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ
62063003765 นางสาวบุญสุภา คํานา
62063003766 นางสาวศิรภัสสร ธัญญะ
62063003767 นายอินทนนท� กองโกย
62063003768 นายประภัทร ชะนะ
62063003769 นางสาวทิพย�สุวรรณ อําภะวา
62063003770 นางสาวอัญดามัน พันแสนแก�ว
62063003771 นายโชติวิทย� เจริญศรีปกรณ�
62063003772 นางสาวจารุวรรณ ชมภูเทพ
62063003773 นายธีรพงศ� เกียรติสวรรค�
62063003774 นายเข็มเพชร งามจิตเจริญ
62063003775 นางสาวสกาวเดือน ก่ิงแก�ว
62063003776 นายอภิสิทธ์ิ โนวิชัย
62063003777 นางสาวเบญจลักษณ� ปริญญา
62063003778 นางสาวอภิษฎา อุปสอด
62063003779 นางสาวสินีรัตน� หลวงมูล
62063003780 นางสาวละอองดาว อินต�ะขัตย�
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62063003781 นางสาววิไลภรณ� สิทธิตัน
62063003782 นางสาวนงลักษณ� ยะขืน
62063003783 นายรังสิมันต� โปธิตา
62063003784 นางสาวฐิติชญาณ� จงมอบกลาง
62063003785 นางสาวพัชริดา มาต�ะ
62063003786 นายประวิทย� คันธะด�วง
62063003787 นางสาวปาจรีย� อภิโชคชัยชาญ
62063003788 นางสาวสุวพัชร สอนดี
62063003789 นางสาวภิรมย�ญา จักรเครือ
62063003790 นางสาวรัชตนิช พิทักษ�สิทธ์ิสกุล
62063003791 นางสาวบุษบงค� วงเวียน
62063003792 นายสิรวิชญ� ใจดี
62063003793 นางสาวปCยมาศ สมใจอ�าย
62063003794 นางสาวจิตตมาศ อัตมะ
62063003795 นางสาวพัชรินทร� ป=ญญาวงค�
62063003796 นายพีระพล ดวงวะนา
62063003797 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิตรลดา สืบจิตต�
62063003798 นางสาวรุจิรา เมืองมา
62063003799 นางสาวสุภาวดี ท�าวพันวงค�
62063003800 นายวรวิทย� มหาวันชัย
62063003801 นางสาวปวรินทร� อินแตง
62063003802 นางสาวนันทภัค เลอเกียรติลิขิต
62063003803 นางสาววิรชา วิชาวุฒิพงษ�
62063003804 นายพลณัฐ วรรณรัตน�
62063003805 นางสาวชัญญานุช ไชยวงค�
62063003806 นางสาวศิริญธนา ราชาตัน
62063003807 นางสาวอาทิตยา มาเปXง
62063003808 นายปCยะพงษ� ยอดรัก
62063003809 นางสาวนันทนา มรกต
62063003810 นางสาวพัทธนันท� ชุ�มเชื้อ
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62063003811 นางสาวภรทิพย� ศรีอิ่นแก�ว
62063003812 นางสาวนฤมล อนุ
62063003813 นางสาวชนากานต� แต�มด่ืม
62063003814 นางสาวปานหทัย อินทรส
62063003815 นายฐิติพงษ� โตนะโพธ์ิ
62063003816 นายคัมภีร� วิจักขณาภรณ�
62063003817 นางสาวณัฐยาน� เซ�งจ�าว
62063003818 นายนพรัตน� ดอกคําแดง
62063003819 นางสาวมะลิวัลย� เครือแขม
62063003820 นายชลธิศ มันห�วย
62063003821 นางสาวอังศุมาลิน มหทรัพย�สกุล
62063003822 นายกฤษณะ ก�างออนตา
62063003823 นางสาวชัชชญ ยะนา
62063003824 นางสาวพชรณัท จิรเมธา
62063003825 นางสาวกัญญาณัฐ อยู�คง
62063003826 นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
62063003827 นางสาวณิชชาภัทร เทพวรรณ
62063003828 นางสาวชลิตา รัตนการุณจิต
62063003829 นายธเนศ วงศ�พิริยะวาทิน
62063003830 นางสาวชมพูนุช เอื้อเฟZPอ
62063003831 นายศรายุทธ แมะบ�าน
62063003832 นายศุภกิจ พรมโณภาส
62063003833 นางสาวศรัญญา ตุ�นแก�ว
62063003834 นางสาวณัฎฐา เทียมเมฆา
62063003835 นายตันติกร อินป=นกุล
62063003836 นางสาวกชกร วิริยนําชัยกุล
62063003837 นางสาวกมลวรรณ สุรินแก�ว
62063003838 นางสาวนุชนาฏ วงศ�ใจแก�ว
62063003839 นางสาววิภาดา ต�นแก�ว
62063003840 นางสาวณัฐณิชา ต๊ิบแปง
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62063003841 นางสาวกรรณิการ� เขียวกองเด�น
62063003842 นางสาวจิตาภา ตรียาพันธ�
62063003843 นางสาววิลาสินี สุรินทร�
62063003844 นางสาวณหทัย กรุงศรี
62063003845 นายจาตุรงค� แก�วสามดวง
62063003846 นางสาวสุภาวรรณ ณะอิ่น
62063003847 นายธวัชชัย ไชยวัน
62063003848 นางสาวสุชานาฎ กิจพฤกษ�
62063003849 นายธีระพงษ� พุทธิมา
62063003850 นางสาววีรวรรณ อุปรี
62063003851 นางสาววราภรณ� มหาสิงห�
62063003852 นางสาวช�อผกา ท�าดีสม
62063003853 นางสาวจุฬาลักษณ� ขัดแสนจักร
62063003854 นางสาววริศรา ก�อนแก�ว
62063003855 นายมุนินทร� พันธุ�สืบ
62063003856 นางสาวลักษณ�นารา บัวตอง
62063003857 นางสาวสุรีย�รัตน� มูลตะโล
62063003858 นางสาววิภาวรรณ ภูครองทอง
62063003859 นายธนัท นันต�ะกาศ
62063003860 นางสาวสุกัญญา ยุทธศาสตร�
62063003861 นายธนพล อินต�ะขัน
62063003862 นางสาวเมมิกา เตชะชื่น
62063003863 นางสาวศิริลักษณ� กุนะคํา
62063003864 นางสาวเพ็ญนภา ขัดสาร
62063003865 นางสาวสตรีรัตน� นิลสุด
62063003866 นางสาววชิรา วรศรี
62063003867 นายประภวิษณุ� แก�วมาเรือน
62063003868 นายนฤดม จันทเลิศ
62063003869 นางสาวกรรณิการ� ใจเที่ยง
62063003870 นางสาวเกตุสิรินทร� คําบาล
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62063003871 นางสาวณัฐนิช วัยภา
62063003872 นางสาวสุรีย�ฉาย สัตย�จริง
62063003873 นางสาวนันท�นภัส แก�วมูล
62063003874 นายศิริพงษ� โอกาศ
62063003875 นางสาวอรอุมา วัฒนลักษณ�
62063003876 นางสาวดวงฤทัย วาระศรี
62063003877 นางณัฐรินทร� เทพสมบัติ
62063003878 นางสาวพรพิลาส แต�มคล�อง
62063003879 นางสาวศานต�ฤทัย อินทรอักษร
62063003880 นายธนพล กาวิละ
62063003881 นางสาวรัชฎาภรณ� นาต�ะ
62063003882 นายทนงยศ คําคงเรือน
62063003883 นางสาวนฤมล มาใจ
62063003884 นางสาวชฎาภรณ� ทําของดี
62063003885 นางธนาวดี แก�วมูลสา
62063003886 นางสาววรุณ รัตนดิลก
62063003887 นายธนกาญจน� พลไชย
62063003888 นางสาวฉัตราพร ดีศรี
62063003889 นางสาวจินตนา ใจบาน
62063003890 นางสาวพิจิรัตน� รักษธรรม
62063003891 นางสาวอรพิน พิมพ�หอม
62063003892 นางสาวสุภาพร เหล็กเทศ
62063003893 นางสาวรุ�งทิวา ทองเย็น
62063003894 นางสาวกัลยาณี กุณะ
62063003895 นางสาวสุวินันต� ป=ญญาวิชา
62063003896 นางสาวณัฐวรรณ ก�อนคํา
62063003897 นายพงศกร จานุวี
62063003898 นางสาวศรัณย�พัทธ� การคนซ่ือ
62063003899 นางสาวปCยะธิดา บุญบูรณ�
62063003900 นางสาวรุ�งอรุณ บุญเรือง
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62063003901 นายนิวัฒน� ใจแดง
62063003902 นางสาวกันต�กนิษฐ� สมณะ
62063003903 นายพงศกร ขันแก�วม่ิง
62063003904 นางสาวเพียงฤทัย จินานา
62063003905 นางสาวธนภัทร เขียวพันธ�
62063003906 นายปCยะณัฐ ผิวผ�อง
62063003907 นางสาวอนุสรา ยะมัง
62063003908 นางสาวกุลสตรี บําเพ็ญไพบูลย�
62063003909 นายจาตุรนต� ฟองเสียง
62063003910 นางสาวภิชญาพร วงศ�คําแก�ว
62063003911 นางสาวพิมพิกา เสาสีนาด
62063003912 นายธีรวัฒน� บัวเพ็ชร
62063003913 นางสาววันวิสา สิงหนันท�
62063003914 นายภูริต เหล�าสืบสกุล
62063003915 นายพัชระ วงศ�โสภา
62063003916 นายโรจน�สุวรรณ เรือนรักเรา
62063003917 นางยุพิน ประชุมศรี
62063003918 นางสาวเอกบุตร ไม�หวาดยุทธ
62063003919 นางสาวชนม�นิภา ธรรมใจ
62063003920 นางสาวกรวรรณ เตจาคํา
62063003921 นายณัฐชานนท� บุญเติม
62063003922 นางสาวรัชนียา ป=นดิ
62063003923 นางสาวธัญญารัตน� สิทธิยะ
62063003924 นางสาวกันต�ปวีร� นาชัยเวียง
62063003925 นางสาวอทิติญา บัวบรรเทา
62063003926 นางสาวภิญญาพัชญ� กันทะรส
62063003927 นายยงยศ อิ่นคํา
62063003928 นางสาวจุทาธิป ไผ�ตาแก�ว
62063003929 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจินตนา วันตา
62063003930 นางสาวญาณิศา อิสสระ
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62063003931 นายวีระศักด์ิ โสมโยธี
62063003932 นายสงกรานต� เข่ือนมณี
62063003933 นายนิรันดร� นามแสง
62063003934 นางสาวนันท�ปภัทร ทาวี
62063003935 นายธนพล โวหาร
62063003936 นายปCยพนธ� ภักดี
62063003937 นายธนัท ตาป=ญญา
62063003938 นางสาวณัฐนิชา ทิศสุกใส
62063003939 นางสาวพัชรียา คําอินต�ะ
62063003940 นางสาวณัฐธิดา ตาบุรี
62063003941 นายนัฐพงษ� ทัศนาพันธ�
62063003942 นายเจนนรินทร� แก�วก[า
62063003943 นายรัฐโรจน� จิระธํารงพันธ�
62063003944 นางสาวสุพิชญา แสงสุข
62063003945 นายสาโรจน� เขียวหล�า
62063003946 นางสาวนนธิชา หอมนาน
62063003947 นางสาวภัทรียาวรรณ เพียรสาระ
62063003948 นายเจตดิลก โนกัน
62063003949 นางสาวสุนิษา สิทธิมา
62063003950 นายหัสติชัย ทองงาม
62063003951 นายพงศกร พรมมะ
62063003952 นายวุฒิพงศ� จอมป=ญญา
62063003953 นางสาวเรนุกา ค�ายสุวรรณ
62063003954 นางรัตติกาล กรมณา
62063003955 นายปฏิพล นนทะคําจันทร�
62063003956 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจีราพร เมืองมินทร�
62063003957 นางสาวอาทิตยา แอ�นฟUา
62063003958 นางสาวณิชาภัทร นันตา
62063003959 นางสาวนภัสสร สิทธา
62063003960 นางสาวภัสราภรณ� จันต�ะตึง
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62063003961 นางสาวสุภาพร แปงกาศ
62063003962 นายภัทรธนกานต� กันทะวงค�
62063003963 นางสาวศรัญญา นิลทิตย�
62063003964 นางสาวกมลพรรณ จงสิริวัฒน�
62063003965 นายศิริชัย ปCยา
62063003966 นางสาววรวลันช� ภิราษร
62063003967 นางสาวปาริฉัตร ปCFนสกุล
62063003968 นายวีรชน สัตย�ซ่ือ
62063003969 นางสาวชญาภา ม่ิงศักด์ิศรี
62063003970 นางสาวขวัญเนตร เครือวิเสน
62063003971 นายสัตยา จักร�รถ
62063003972 นายถิรวัฒน� ชัยชนะ
62063003973 นางสาวนุชจรีย� กองตัน
62063003974 นางสาวรัชนีกร มหาวรรณ�
62063003975 นางสาวจิณณ�พัชฌาณ� คําป=นต๊ิบ
62063003976 นางสาวไพรินทร� ธรรมสุตร
62063003977 นายจักรพันธ� สมก[า
62063003978 นางจุฬาลักษณ� ป=ญญาวงศ�
62063003979 นายอภิวัฒน� เทพพุทธา
62063003980 นางสาวน้ําฝน สมวรรณ�
62063003981 นางสาวณัชยา ตันยานะ
62063003982 นางสาววีรยา รู�ยาม
62063003983 นางสาวไพรประภา บัวแดง
62063003984 นายธนกฤต สุริยะมณี
62063003985 นางสาวศิริวารินทร� ตามล
62063003986 นางสาวกาญจนา ใจป=ญญา
62063003987 นายธีระพงศ� สุขปราศรัย
62063003988 นายวรวิทย� ป=ญญา
62063003989 นางสาวชุติมา ไตรคังคา
62063003990 นางสาวสาวิณี กวางเต�น
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62063003991 นางสาวธัญญาภรณ� ทองสุข
62063003992 นางสาวเพ็ญนภา คําใส
62063003993 นางสาวสิริรัตน� แซ�เห�อ
62063003994 นางสาวกานต�รวี มากมูล
62063003995 นางสาวจิราภรณ� กิติศรี
62063003996 นางสาวนันท�ธนัษฐ� พรหมจ๋ิว
62063003997 นางสาวชนัฐฐา พรมปCง
62063003998 นางสาวปวิตรา ธิสา
62063003999 นางสาวอัจฉราพร พรหมรินทร�
62063004000 นางสาวปนัฎฐา ป=ญญายอง
62063004001 นายสมประสงค� ธะนะเปXก
62063004002 นางสาวอาภาภัทร วัฒนาวงศ�ชัย
62063004003 นางสาวปุณรดา ธะนันชัย
62063004004 นายชนาธิป จินะราช
62063004005 นางสาวรัตติกาล แก�วเกิดศรี
62063004006 นางสาวศรัญญา โปธาเบี้ยว
62063004007 นายธนาดล ภูมิศิริรักษ�
62063004008 นางสาวเพ็ญนภา มีสัตย�
62063004009 นางสาวสุกัญญา สุวรรณ
62063004010 นางสาวอัจฉราพร ใหม�ต�ะวัน
62063004011 นางสาววีรยา ไชยวงศ�
62063004012 นางสาวบัณฑิตา กรรเชียง
62063004013 นายดุลวินิจ จินต�ะนา
62063004014 นางสาวภูษณิศา อยู�ภักดี
62063004015 นายมงคล ทุ�งสง
62063004016 นายเมธาสิทธ์ิ อินป=Vน
62063004017 นางสาวพีรญา เฟZFองวิทยารัตน�
62063004018 นางสาววิรชา อินทร�ตาวงค�
62063004019 นายปฐวี ทองคํา
62063004020 นางสาวชวนฝ=น ทันใจ
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62063004021 นายอธิคม ปYาธนู
62063004022 นางสาวศลิตา รกไพร
62063004023 นางสาวเมนิกา พระวิฑูรย�
62063004024 นายเกรียงไกร ไชยวงค�
62063004025 นางมยุรี ศรีวิชัย
62063004026 นายฐกฤต อุมาสิตามัน
62063004027 นายวัลลภ โพธ์ิทองคํา
62063004028 นายกัมปนาท สอนนนฐี
62063004029 นายวรศักด์ิ วราเดชสถิตวงศ�
62063004030 นางสาวโชติกา เสยสูงเนิน
62063004031 นายวรวิทย� ชูขวัญนวล
62063004032 นายอภิสุทธ์ิ พูลสวัสด์ิ
62063004033 นางสาวศิริลักษณ� กิติกุศล
62063004034 นายเกรียงไกรวุฒิ ทองใจ
62063004035 นายสรสิช เรืองรุ�ง
62063004036 นายพุฒิสรรค� เกตุมรรค
62063004037 นายรุ�งโรจน� กันธิยะ
62063004038 นางสาวเบญญาภา แปงรักษา
62063004039 นางสาวเบญจวรรณ พะจาง
62063004040 นางสาวพรศิริ ศรีพรม
62063004041 นางสาวพิชญาดา ดวงแสง
62063004042 นายวุฒินันท� วรวิชัยยันต�
62063004043 นางสาวกรรณชนก มุลทะโนช
62063004044 นางสาวอรพินท� อินต�ะเสาร�
62063004045 นางสาวพัชรี เปXนแผ�น
62063004046 นางสาวณัชชา ปCงเมือง
62063004047 นางสาวชนัดพร สายปะละ
62063004048 นางสาวอาทิตยา การเก�ง
62063004049 นางสาววิรัชฎากร ปรารมถ�
62063004050 นายชุณหวิทย� มงคล
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62063004051 นางสาวริมดาว คําก�อน
62063004052 นางสาวสุธิตา ชื่นชม
62063004053 นางสาวอาราญา แปงปุ\ย
62063004054 นายอดิศักด์ิ ภักตรา
62063004055 นางสาวธีราพร แก�วสุรินทร�
62063004056 นางสาวรสสุคนธ� ศรีสุคนธ�
62063004057 นายกิตติพงศ� นันทวรรณ
62063004058 นางสาวพรรณทิวา นันทวรรณ�
62063004059 นายศราวุธ วงค�สาร
62063004060 นางสาวสายชล ป=Vนคํา
62063004061 นางสาวอุทัยวดี คําวัง
62063004062 นายณัฏฐ�วัฒน� วงศ�สว�าง
62063004063 นายธมนภัทร ปCงคะยอม
62063004064 นายศิริศักด์ิ บํารุงยศ
62063004065 นางสาวทิพย�วรรณ มาสืบ
62063004066 นางสาววราภรณ� บุญมา
62063004067 นายกีรติญา จอมแก�ว
62063004068 นางสาวขวัญจิรา หลวงบาน
62063004069 นางสาวรัชฎาภรณ� มังกรพลอย
62063004070 นางสาวเบญจพร พูดงาม
62063004071 นายเสน�ห� ทองหมู�
62063004072 นางสาววชิรญาณ� เลิศวิไลอนันต�กุล
62063004073 นางสาวนภสร ไชยสอน
62063004074 นางสาวอังคณา ศรีร�างกาย
62063004075 นางสาวพัชรินทร� คําหมาย
62063004076 นายธนาคาร สินโฉมงาม
62063004077 นางสาวอรพรรณ สวยม่ัน
62063004078 นางสาวศุษมารัตน� วงศ�ผา
62063004079 นางสาวมินทร�ญา ใจเดช
62063004080 นางลําดวน ปะสาวะโพธ์ิ
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62063004081 นางสาวชญานี ชุมภูรัตน�
62063004082 นางสาวจารุวรรณ จันวัน
62063004083 นายวีระพงษ� ภิรัญคํา
62063004084 นางสาวญาติกา พุทธวงษ�
62063004085 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สุริโย
62063004086 นายพงศธร แดงบุญเรือง
62063004087 นายอนุชา สุนันต�ะ
62063004088 นางสาวนภัสสร คําสุหล�า
62063004089 นางสาวศุกัญญา แสงเรือนแก�ว
62063004090 นางสาวกาญจนา แปUนสวน
62063004091 นายภัทรพงศ� อุดาหน
62063004092 นางสาวจรุณีย� แสนต�ะ
62063004093 นางสาวจินดาวรรณ กามเทพ
62063004094 นายธันยบูรณ� วิริยะสิทธิกุล
62063004095 นายจีรศักด์ิ พันนี
62063004096 นางสาวพิณญาภรณ� วงค�แสนเรือน
62063004097 นางสาวอาทิติยา โชติงาม
62063004098 นางสาวรัตนาพร อภัยโรจน�
62063004099 นางสาวศุภัชญา อินทรีย�
62063004100 นายดนัย ปงกาศ
62063004101 นางสาวศิรดา กรมแสง
62063004102 นางสาวฐิติชญา ฟองใจ
62063004103 นายภานุพัฒน� รักพงษ�
62063004104 นางสาวภิรมย�ทอง อุดร
62063004105 นายชัยพร บริบทคุณธรรม
62063004106 นางสาวกุลรภา เข่ือนเพชร
62063004107 นายเพชรภิมุข พัฒศรี
62063004108 นางสาวเสาวลักษณ� บุญตัน
62063004109 นายธนพล คุ�มสอน
62063004110 นางสาวภูษณิศา ทองประทุม
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62063004111 นางสาวอรุโณทัย ตันถาง
62063004112 นางสาวรัชนีภรณ� พิทอนวอน
62063004113 นางสาวพรรณิภา ธิป=ดเปYา
62063004114 นายวสันต� ชมภูพเยาว�
62063004115 นายศิริศักด์ิ กลมไล
62063004116 นางสาวเกณิกา ทาจันทร�
62063004117 นางสาวพรรณ�ทนา จันทร�ฝ=Pน
62063004118 นายบุญญฤทธ์ิ กุลสุวรรณ
62063004119 นางสาวศิริรัตน� วรรณแก�ว
62063004120 นายพันธกานต� วังราษฎร�
62063004121 นางสาวชญานิษฐ� เหมืองหลิ่ง
62063004122 นางสาวศุภาพิชญ� ภาคพรม
62063004123 นายปฏิภาณ ป=ญญาใส
62063004124 นายมงคล อินทรสุข
62063004125 นางสาวกรภัทร ลาวเฉียง
62063004126 นายฉัตรชัย ชัยเดช
62063004127 นายภาคภูมิ ปวนป=นวงค�
62063004128 นางสาวนฤมล อาจหาญ
62063004129 นางสาวณัฐริณีย� ยาพรม
62063004130 นางสาวภิญญาพัชญ� รักษ�อภิวันท�
62063004131 นางสาวกมลพรรณ ศรีสว�างวงค�
62063004132 นางสาวธนัชพร ยาวิชัย
62063004133 นางสาววิภารัตน� ฉัตรปวงคํา
62063004134 นายศรราม นามแก�ว
62063004135 นายจงสถิตย� มานะ
62063004136 นางสาวจรัญญา กองลี
62063004137 นางสาวพิมพ�วลัญช� ดวงต[า
62063004138 นางสาววราเรศ กิตติรัตนฉายา
62063004139 นายพงศกร จันทร�คง
62063004140 นายกัมปนาท ยะวรรณ
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62063004141 นางสาวพิชญาภร กันธะโน
62063004142 นายปCยะพงศ� วงค�คําเรือง
62063004143 นางสาวนารีรัตน� อุ�นเรือน
62063004144 นางสาวปนัดดา เรือนหล�า
62063004145 นายสุพจน� จันทร�เที่ยง
62063004146 นางสาวผกาวรรณ จุ�มป^
62063004147 นางสาวณัฐชา โสธารัตน�
62063004148 นางสาวสุทธิพร นกแล
62063004149 นางภุมรัตน� จันทรศิริรัตน�
62063004150 นายวชิราชา ทับแถม
62063004151 นางสาวนฤมล แซ�จ[าว
62063004152 นางสาววรัญญา จันทิมา
62063004153 นายสุรสีห� ฉันทกุล
62063004154 นางสาวเบญจมาศ เย็นแจ�ม
62063004155 นางสาวนัทธมน ฟูชามินทร�
62063004156 นางสาวสุพัตรา สุวรรณ�
62063004157 นางสาวอุมาวดี ผิวสด
62063004158 นางสาวสุวนันท� คําขวา
62063004159 นางสุภัชชา มณีจันทร�สุข
62063004160 นางสาวเกศราภรณ� วิญญานะ
62063004161 นางสาวสุวิมล ทองนา
62063004162 นางสาวเทพธิดา จุลเทพ
62063004163 นางสาวสุนารี ขันโท
62063004164 นายอดิศักด์ิ ธรรมสอน
62063004165 นางสาวกนกวรรณ อนุกุล
62063004166 นางสาวณัฐอนงค� ศรีเลาว�
62063004167 นางสาววิลาสินี ศรีคํา
62063004168 นางสาววริศรา นาวินสันติราษฎร�
62063004169 นางสาวกนกวรรณ ตันวงค�
62063004170 นางสาวนิชาภา ใจคํา
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62063004171 นางสาวสุนิชา ก[าเร็ว
62063004172 นางสาวลัดดาวัลย� ชมติยะ
62063004173 นายต�อพล ชัยแก�ว
62063004174 นางสาวรังสิยา สวัสด์ิสุข
62063004175 นางสาวพิลาสลักษณ� ยาวิราช
62063004176 นางสาวนิภาพร ยอดคํา
62063004177 นางสาวอังคณา อุ�นใจ
62063004178 นางสาวศศิประภา ไฝต�ะ
62063004179 นางสาวอดิศัย ใจฉลาด
62063004180 นางสาวณัฏฐธิดา อุ�นเจริญ
62063004181 นายปฏิภาณ สายอุปราช
62063004182 นางสาวกนกกาญจน� แนวนัน
62063004183 นางสาววรรณิภา คําเปXก
62063004184 นายจักรชัย หนูสา
62063004185 นางสาวศุภลักษณ� แก�วยองผาง
62063004186 นางสาวศรีวรรณ อิ่มสมบัติ
62063004187 นายพงศ�พนัส เพ่ิมการ
62063004188 นางสาวนิษฐา เมืองมาหล�า
62063004189 นายสุริยัน ศรีคํา
62063004190 นางสาวเบญจมาศ ศรีป=ญญา
62063004191 นางสาวอุบลวรรณ ปาทะ
62063004192 นายพิชัย สุวรรณทีป
62063004193 นางสาวพิมพ� มณีจร
62063004194 นางสาวเสาวลักษณ� นาคประสาท
62063004195 นายพันธุ�พงษ� ม่ิงมรกต
62063004196 นางสาวญาภัทร มงคลกาวิล
62063004197 นางสาวโชติกา พิมสาร
62063004198 นางสาวละอองดาว จักรปา
62063004199 นางสาวอภิญญา คงชารี
62063004200 นายอินทนนท� สัจจพงษ�
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62063004201 นายยุทธพิชัย ยาวิชัย
62063004202 นายเรวัต กาศสนุก
62063004203 นางสาวศุภนิดา เฟZFองฟูลอย
62063004204 นางสาวมัทนา คําหน�อย
62063004205 นายวัชรพงศ� สุใจ[
62063004206 นางสาวลักษณพร มูลมาก
62063004207 นางสาวอนินทิตา ยานะสรณ�
62063004208 นางสาวชานาซ วิทยากรณ�
62063004209 นางสาวพิมพกานต� สิทธิไพศาล
62063004210 นายก�องภพ โสมพัฒนะพงษ�
62063004211 นางสาวปCยมาศ ป=นวารี
62063004212 นายอภิสิทธ์ิ วงศ�ชัย
62063004213 นางสาวกรองกาญจน� กันทวี
62063004214 นางสาววรรณพร แก�นตาคํา
62063004215 นางสาวศุภนิดา คําเกลี้ยง
62063004216 นายธนวัฒน� เข่ือนคําแสน
62063004217 นางสาวอรพิชญ� ผ�องโสภณ
62063004218 นางสาวกรรณิการ� ตาเสนา
62063004219 นางสาวกรรณิการ� กํ่าศรี
62063004220 นางสาวนลินี อภัยวงค�
62063004221 นางสาววริศรา คําเข่ือน
62063004222 นางสาวประถมาภรณ� เวียงนาค
62063004223 นายสหพัฒน� สมอหอม
62063004224 นางสาวแคทลิยา เทพา
62063004225 นางสาวศรัณญา มีซอง
62063004226 นางสาวพัชรา สุวรรณกิจ
62063004227 นางสาวศิริพร หอมยมณ�
62063004228 นางสาวปติญญา กันทะวงค�
62063004229 นางสาวศิรินันท� ธรรมวงค�
62063004230 นายวีรินท�ลิตา ชนะพิมพ�
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62063004231 นางสาวจุฑาทิพย� ตามยุทธ
62063004232 นายจักรกฤษ กูลตา
62063004233 นายปรัชญา ช�างน�อย
62063004234 นายณัฐนันท� เกษณา
62063004235 นางสาวพรไพลิน รัตนชมภู
62063004236 นางสาวมินตรา ต�ะใจ
62063004237 นางสาวญาณิศา ป=ญญาวัตร
62063004238 นางสาวดลฤดี วังสาร
62063004239 นางสาวสุพัตรา วันทิตย�
62063004240 นางสาวชลธิชา ทําดี
62063004241 นางสาวอุษณา บัววงค�
62063004242 นายอภิชาติ สิทธิบุญเรือง
62063004243 นางสาวอนุสรา แสนกันธิ
62063004244 นางสาวรัชตรียา ยะราช
62063004245 นางสาวเบญจพร สุธรรมปวง
62063004246 นายรุ�งโรจน� ดวงจันทร�
62063004247 นางสาวนพวรรณ ฉัตรตันใจ
62063004248 นางสาวนาถยา โปธา
62063004249 นางสาวขวัญหทัย ใจป=ญญา
62063004250 นางสาวนงค�ณพัตร ฉันท�ชัยเดช
62063004251 นายธนนันท� กันชาติ
62063004252 นายกรกช กาศสมบูรณ�
62063004253 นายภาณุเดช เทียนชัย
62063004254 นางสาวรุ�งทิพย� จ้ีเหียะ
62063004255 นางสาวชลธิชา ถาโล
62063004256 นางสาววรวรรณ จิตม่ัน
62063004257 นางณิชนันทน� ทรัพย�โสภิณ
62063004258 นางสาวอภิรดี โพธ์ิย้ิม
62063004259 นางสาวเมธาพร ไชยบุญทา
62063004260 นายเอกชัย แสงศรีจันทร�
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62063004261 นางสาวณฐอร จงอยู�กลาง
62063004262 นางสาวชนิตา จันทร�เกตุ
62063004263 นายสงกรานต� แมลงภู�ทอง
62063004264 นางสาวศศิประภา วัชรพงศ�อนันต�
62063004265 นางสาวนัฐภรณ� แซ�ลี้
62063004266 นางสาวมณฑิตา คํามี
62063004267 นางสาวสุปราณี เกเยน
62063004268 นายพีรพัฒน� ธํารงค�ธนกุล
62063004269 นางสาวสุดารัตน� ศิริ
62063004270 นายพิชเญศ วงค�จ๋ีแก�ว
62063004271 นางสาววารุณี รุ�งดี
62063004272 นางสาวจุฑามาศ ดอนแก�ว
62063004273 นางสาวชนากานต� ก้ิมเฉ้ียง
62063004274 นางสาวปภิญญา ยืนยงแสน
62063004275 นางสาวจิรัชยา จิระป=ญญาเลิศ
62063004276 นายวัชรินทร� บั้งเงิน
62063004277 นายพิจิตต� นาคเสน
62063004278 นางสาวฐิติกาญจน� อุมา
62063004279 นางสาวเมทินี ขันแก�ว
62063004280 นางสาววัลยา ลาภบัว
62063004281 นางสาวศุภนิดา โสภา
62063004282 นางสาวบุษบา อ่ําสงวน
62063004283 นางสาวรพีพรรณ มุ�งทอง
62063004284 นายณัฐวัฒน� กิติกําจรฤกษ�
62063004285 นางสาวมนัสวี ไชยพรหม
62063004286 นายศรุติ วงค�อินทร�
62063004287 นายธีรภัทร� ทิมาไชย
62063004288 นางสาวณัฐกานต� แพทย�ชัยวงค�
62063004289 นางสาวณัฏฐพร ไชยปะสุ
62063004290 นางสาวบุษบา สมร�าง

หน�า 143 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063004291 นางศริญญา ศรีนันตา
62063004292 นายทรงสิน ชมภูศรี
62063004293 นางสาวธิดารัตน� ป=ญโญใหญ�
62063004294 นายศุภกิจ คําเขียว
62063004295 นางสาวณัฐพัชร� วงศ�ชัยพาณิชย�
62063004296 นางสาวกรวิภา สุริเย
62063004297 นางสาวพรรณิภา เกตุมรรค
62063004298 นางสาวรัตติกาล รัตนะ
62063004299 นางสาวกฤษณา ลางคํา
62063004300 นางสาวลลิตา ตาวิยะ
62063004301 นายพีระพล มูลแก�ว
62063004302 นางสาวขนิษฐา สมภาร
62063004303 นางสาวกมลทิพย� ชิณาญาน
62063004304 นายพงศกร ทองอิ้ม
62063004305 นางสาววิภาดา จริยาดิลก
62063004306 นายวิริยะ สวิง
62063004307 นายอภิเดช ชัยสมบัติ
62063004308 นางสาวรุ�งรัศมี อินต�ะวิกุล
62063004309 นางรสสุคนธ� จินดา
62063004310 นายจ�าโย พนาลีผดุง
62063004311 นายณิชาภัทร รักษาภักดี
62063004312 นางสาวอิสริยาภรณ� คําไชย
62063004313 นางสาวสุวัจนี สมวรรณ�
62063004314 นางสาวกัญญารัตน� ทะนมป^
62063004315 นายทวิพงษ� แก�วทิพย�
62063004316 นางสาวหนึ่งฤทัย สอนทอง
62063004317 นางสาวพิชญา ผ�องสติป=ญญา
62063004318 นางสาวนภาพร ลือเรื่อง
62063004319 นางวิจิตรา ณ.เชียงใหม�
62063004320 นายพศวัต ขัติมงคล
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62063004321 นายสิปปนนท� ดอกแสง
62063004322 นางสาวชนาวรรณ ทนุกุล
62063004323 นางสาวกาญจนา ใจกว�าง
62063004324 นางสาวสุชัญญา อินทร�แก�ว
62063004325 นางสาววราภรณ� ธนะป=ด
62063004326 นางสาวประภาพร มูลรังษี
62063004327 นางสาวภาวิณี ศรีนวล
62063004328 นางสาวณิชากร ก่ิงก�าน
62063004329 นางสาวเกษริน ศักด์ิเรืองศรี
62063004330 นางสาวสุกัลยา ต�อนรับ
62063004331 นางสาวประกายดาว จิตสุข
62063004332 นางสาวสร�อยนภา กันทะวงค�
62063004333 นางสาวพิมลณัฏฐ� สุทธวงค�
62063004334 นายณัฐพล หินใหญ�
62063004335 นายพีรัชชัย สังข�มงคล
62063004336 นางสาวรัตนาพร ช�างคํา
62063004337 นางสาวกฤษณา มณีวรรณ
62063004338 นายศักดาพล มณเฑียร
62063004339 นายวีรพล จิตมานนท�
62063004340 นางสาววรรณกร ศรีภูมิ
62063004341 นางเอื้อมพร สายดวงแสง
62063004342 นางสาวบุญทิภา เทียนอินทร�
62063004343 นายวิทิต มะโนวงษ�
62063004344 นางสาวจิตรทิวา สุขจิตต�
62063004345 นางสาวเบญจวรรณ สวนพุฒ
62063004346 นางสาวศิริวรรณ บ�านสระ
62063004347 นางสาวชุติกาญจน� วงค�ใหญ�
62063004348 นางสาววาทินี แสนสี
62063004349 นายไกรสร แปงใจ
62063004350 นางสาวสุภาวดี สีทา
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62063004351 นางสาวสุทธินี ใจสะอาด
62063004352 นางสาวพชรมล หมูคํา
62063004353 นางสาวลลิตา ปCงพยอม
62063004354 นางสาวศิริพร หนูแปUน
62063004355 นางสาวกาญจนา ยอดสุวรรณ�
62063004356 นางสาวกุลนิษฐ� มุสิกะพงศากุล
62063004357 นางสาววรรณวดี เดือนเพ็ญ
62063004358 นายรังสิมัญต� ปุรณะวิทย�
62063004359 นางสาวศุภนุช อุปพงษ�
62063004360 นางสาวนฤมล ศรีบุญเรือง
62063004361 นายมงคล ปCชัยนะ
62063004362 นางสาวนิภารัตน� รัตนอุดมสวัสด์ิ
62063004363 นายพัฒนพงศ� จันทร�สว�าง
62063004364 นายนฤพนธ� อินสม
62063004365 นางสาววาธิณี กันทะวัง
62063004366 นางสาวชัญญา คําอ�าย
62063004367 นายกิตตินันท� อุดธิ
62063004368 นางสาวสุธาทิพย� สวมชัยภูมิ
62063004369 นางสาวศิริพร คําเปXง
62063004370 นางสาวพัทธ�ธีรา เทพวงค�
62063004371 นางสาววันวิสา เทพวุฒิ
62063004372 นางสาวยุวดี กันทบุตร
62063004373 นางสาวบงกชมาศ พรนภัสสกุล
62063004374 นางสาวกฤติการณ� ไชยกันทา
62063004375 นายสมพล กิริยา
62063004376 นางสาวรัตนาภรณ� อะปะยัง
62063004377 ว�าที่ร�อยตรีธรรมรัตน� ทาหล�า
62063004378 นางสาวพรรนิภา วงค�แสนคํา
62063004379 นายธนกฤต วงศ�วาน
62063004380 นางสาวโยทกา ธรรมลังกา
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62063004381 นายจักรภัทร ติรักษา
62063004382 นางสาววิภาวี ดาวประจํา
62063004383 นายวชิรพงษ� จันหนองฮี
62063004384 นางสาวลัดดา ญาสมุทร�
62063004385 นางสาวชนกนันท� จ๋ีจอมเมือง
62063004386 นายจําลอง ธรรมศรีใจ
62063004387 นางสาวสลิตา บุญเข่ือง
62063004388 นางสาวธนัชชนก รัตนตรัยภักดี
62063004389 นายหฤษฎ� คําป=ญญา
62063004390 นางสาวอภิญญา นามวัง
62063004391 นางสาวสุภาภรณ� ฝ=Pนชมภู
62063004392 นางสาวนิภาภรณ� สารเถ่ือนแก�ว
62063004393 นางสาวธนพร ภักดี
62063004394 นางสาวสุภาภรณ� ป=ญญายงค�
62063004395 นางสาวชฎาพร จันทร�ผา
62063004396 นายณัฐกิตต์ิ เข่ือนแก�ว
62063004397 นางสาวอุทุมพร ยุชมภู
62063004398 นางสาวนุชชา คําซาว
62063004399 นางสาวภิญญาพัชญ� ตามัย
62063004400 นางศุภลักษณ� ลาภิศไรวิณศ�
62063004401 นางสาวรวิวรรณ คําพรหม
62063004402 นางสาวกรกนก ธรรมอุประ
62063004403 นายพัฒนา ตระการพรรณงาม
62063004404 นางสาววริศรา กัญญา
62063004405 นางสาวธิติมา อินเขียว
62063004406 นางสาวอังคณา ทองงาม
62063004407 นางสาวศิริขวัญ ซองเงิน
62063004408 นายกฤติพงศ� บุญตัน
62063004409 นางสาวขวัญชนก เตชะนันท�
62063004410 นางสาวธัญลักษณ� ปลอดภัย

หน�า 147 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063004411 นายกฤษฎา ชุมภูบาง
62063004412 นางสาวเพ็ญพิศ จันนันทะ
62063004413 นางสาวธันวสา ป=ญใจแก�ว
62063004414 นางสาววิภาดา เทียนสว�าง
62063004415 นางสาวศุภการณ� ปCนใจ
62063004416 นางสาวจีรณา อาจหาญ
62063004417 นางสาวนันท�นภัส โกฏิแก�ว
62063004418 นางสาวอาภรณ� ศรีทหาร
62063004419 นางสาวนราวรรณ มหาวรรณ�
62063004420 นางสาวพิชญ�สินี ไชยเชื้อ
62063004421 นายชนินทร� เจษฎารักษ�
62063004422 นางสาวแพททีรยา คําลาพิช
62063004423 นายสิทธิพล ศรีพรม
62063004424 นางสาววิรินดา แก�วแปง
62063004425 นายจักราวุธ ใจคํา
62063004426 นางสาวณัฐชยา คําผัน
62063004427 นางสาวสุพัตรา ฟองคํา
62063004428 นางสาวน้ําฝน สอนดี
62063004429 นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
62063004430 นางสาวพรรณณี ป=Vนจา
62063004431 นายจตุรโชค ไชยธรรม
62063004432 นางสาวหัสยา วนมัณฑนา
62063004433 นางสาวแพรพลอย ชัยศิลปN
62063004434 นางสาวกนกนิภา รัตนศิลา
62063004435 นางสาวสุภาพร โลมากูล
62063004436 นายอนุชา แซ�โต[ว
62063004437 นางสาวกาญจนา เชี่ยวชูกุล
62063004438 นางสาวอรไท ปราบปราม
62063004439 นางสาวณัฐริกา เสาร�แก�วคํา
62063004440 นางหนึ่งฤทัย เจริญทอง
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62063004441 นางสาวธัญชญากาญจน� กันทะวงค�
62063004442 นางสาวเยาวรินทร� ฝ=PนเฝZอ
62063004443 นางสาวอังคณา มะโนวัง
62063004444 นางสาวธัญวรัตม� ใจชุ�ม
62063004445 นางสาวประภัสสร กันทะแสง
62063004446 นางสาวนฤมล ปCงใจ
62063004447 นางสาวอัจฉราวดี ใจจาน
62063004448 นางสาวชนกภรณ� สิงห�ดี
62063004449 นายสิทธิพันธ� กะล�อม
62063004450 นางสาวนิตยา ควรคิด
62063004451 นางสาวสุนิสา พิมวันนา
62063004452 นายศักดินนท� ป=ญญาวิชา
62063004453 นางสาวมธุรส ชุ�มเปXง
62063004454 นายนิธิศ ติแก�ว
62063004455 นางสาวมนัสนันท� สมศรี
62063004456 นายอภิวัฒน� วงศ�วัน
62063004457 นางสาวลักษิกา จันทร�สินธุ�
62063004458 นางจมรพรรณ เย็นใจ
62063004459 นางสาวนงนุช ไชยเครื่อง
62063004460 นายพชรดนัย ใหม�ตาจักร�
62063004461 นางสาวมุจรินทร� แซ�อุ[ย
62063004462 นางสาวพิมพ�อร ป=ญญาเทียม
62063004463 นางสาวอาภากร ไชยยา
62063004464 นางสาววราภรณ� โนภา
62063004465 นางสาวเจนจิรา สอิ้งแก�ว
62063004466 นายอิทธิศักด์ิ ศรีกุนนะ
62063004467 นางสาวศศิพิมพ� กองหล�า
62063004468 นายณัฐพงษ� ปCงแก�ว
62063004469 นางสาวเบญจรัตน� จันทะนา
62063004470 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
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62063004471 นางสาวแสงเดือน ใจกล�า
62063004472 นายพงศธร จันทร�ลือ
62063004473 นางสาวปCยะฉัตร ถาอิ่นแก�ว
62063004474 นางสาวกัลยาณี เมฆอรุณ
62063004475 นายเอนก กันเรือน
62063004476 นางสาวรุจิรา ยอดคํา
62063004477 นายพิชิต รุ�งจรัสศิริ
62063004478 นางสาวอัญชิษฐา สรศักด์ิ
62063004479 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิราภรณ� สมาเกตุ
62063004480 นายวรัญ]ู วิไลกุล
62063004481 นางสาวปริยาภัทร สนิทรัมย�
62063004482 นายทศพร กันจินะ
62063004483 นางสาวสุพัตรา พิมลมาตร�
62063004484 นางสาวนนทกาญจน� ฉิมพลี
62063004485 นางสาวอําภา อุปคํา
62063004486 นายศราวุธ โชติธนธํารง
62063004487 ว�าที่ร�อยตรีพงศ�เทพ พ�นภัย
62063004488 นายกฤษณศักด์ิ เทพจันทร�
62063004489 นางสาวณัฐวรรณ สืบนันตา
62063004490 นางสาววชิราภรณ� ป=ตถาวะโร
62063004491 นางสาวป=ทมาพร บัวลอยลม
62063004492 นางสาวบัณพร ศรีชัย
62063004493 นายทินกร เงินกํ่า
62063004494 นางสาววิชญาพร ถานะตาล
62063004495 นายพิพัฒน�พงศ� ดํารงไชย
62063004496 นางสาวรัชฎา ดารารัตน�
62063004497 นางสริญญา มูลฟู
62063004498 นางสาวเบญญาภา รินคํา
62063004499 นายชิตณรงค� ใจพรม
62063004500 นางสาวรุ�งไพลิน ฤทธ์ิพนา

หน�า 150 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063004501 นางสาวอรพรรณ สุวรรณา
62063004502 นางสาวณัฐสินี วัฒนรุ�ง
62063004503 นางสาวหทัยทิพย� เทพท�าว
62063004504 นางสาวชญานันท� สกุลพันธ�
62063004505 นายปฏิภาณ วิเชียร
62063004506 นายกฤษณพงศ� สามภูศรี
62063004507 นายนฤปนาท อินตายวง
62063004508 นางสาวดลยา อินด�วง
62063004509 นายป=ฐพงษ� พงษ�สมบัติ
62063004510 นางสาวเปรมฤทัย ใจจุ�ม
62063004511 นางสาวประทุมพร กิลาวงศ�
62063004512 นางสาวรัตนาภรณ� โยธินนิธิกุล
62063004513 นายชัยนันท� นันทาไชยวุฒิ
62063004514 นางสาวทิพย�สุดา พรหมจักร
62063004515 นางสาวธนพร เรือนหล�า
62063004516 นายณัฐกานต� วรรณคํา
62063004517 นางสาวอรพรรณ แก�วปUอม
62063004518 นางสาวนุจรี ศิริปUอม
62063004519 นายปรีชาพล ยานะกุล
62063004520 นางสาววนิดา คํามงคุณ
62063004521 นางสาวชนากานต� มาลา
62063004522 นางสาวโชติมนธ� ปYาหลวง
62063004523 นางสาวรุ�งนภา แสนสุรีย�
62063004524 นางสาวสวัสด์ิศรี ป=ญญาธิ
62063004525 นายกิจพิพัฒน� อินต�ะแก�ว
62063004526 นางพาวรรณตรี ปCจนํา
62063004527 นายกิตติพงษ� สีโลปา
62063004528 นางสาวกชกร คําปYาแลว
62063004529 นายธนกฤต สมบูรณ�ใจ
62063004530 นายจรัญ อนุมัติ
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62063004531 นางสาวศิริภรณ� ตันอุตม�
62063004532 นางสาวพัทธ�ธีรา คํารศ
62063004533 นางสาวธิดาพร ชัยมา
62063004534 นางสาวธิดารัตน� ลาวิชัย
62063004535 นางสาวอมรรัตน� หม�อคอ
62063004536 นางสาวรุ�งทิวา คําลือชา
62063004537 นางสาวอนุตรา สุทธิคํา
62063004538 นางสาวลลิตา ป=นฟู
62063004539 นางสาวชัชชวรินทย� ชินนันทชัย
62063004540 นางสาวประภาพรรณ จันทร�จร
62063004541 นางสาวสุธาสินี ป=ญญาศรี
62063004542 นางสาวมะลิวรรณ จิตตารุ�งโรจน�
62063004543 นางสาวเบญจพร ทะสุใจ
62063004544 นางสาวป=ณฑิตา ไชยปะละ
62063004545 นางสาวธีราพร อุดเอ�ย
62063004546 นางสาวขวัญภิรมย� บุญภู
62063004547 นางสุจิตตรา นันทแลบ
62063004548 นายอัครพล บุญกระจ�าง
62063004549 นางสาวสุภาพร พนมธรรมรังสี
62063004550 นางสาวพัทธมน ศรีจันทร�
62063004551 นางสาววิชญาพร มะลิซ�อน
62063004552 นายธัฐวัฒน� ใจกล�า
62063004553 นายยุทธวีร� มนกลม
62063004554 นายณัฐพงษ� สิทธิไพศาล
62063004555 นางสาวธัญญลักษณ� สายปCนตา
62063004556 นางสาวชนากานต� นิถะ
62063004557 นายธมนวัฒน� จินะ
62063004558 นายอรรถกร จินะธรรม
62063004559 นางสาวปCFนแก�ว เอี่ยมรัตนากุล
62063004560 นางสาวพลอยไพลิน งามพิง
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62063004561 นางชนารัศม์ิ แก�วจันทร�เพชร
62063004562 นางสาวสุปริญญา มอนอัฐ
62063004563 นางสาวไพรวรรณ โย�ทู
62063004564 นางสาวปภาณิน กาวิชัย
62063004565 นายอุกฤษฎ� คมวิทยาการ
62063004566 นางสาวอําไพ ใจต๊ิบ
62063004567 นางสาววริชยา สุขสวัสด์ิ
62063004568 นายจเร สุภาใจ
62063004569 นายเมธิชัย วิชัยยา
62063004570 นายอภิสิทธ์ิ ติดธรรม
62063004571 นางสาวจรินทร�รักษ� นาควิโรจน�
62063004572 นางสาวเยาวลักษณ� แสนวัน
62063004573 นางสาวสาวิตรี แก�ววงค�
62063004574 นางสาววรรณภา กันทะ
62063004575 นางสาวปาริดา จาดจิน
62063004576 นายเอกพงษ� แต�มคล�อง
62063004577 นางสาวสุพัตรา ปาระมี
62063004578 นางสาวนัทธมน ปCงเมือง
62063004579 นางสาวสุทธิกานต� ศรีวิรัตน�
62063004580 นายวุฒิยุทธ ตาลํา
62063004581 นายธีรโชติ สมบูรณ�พาณิชกิจ
62063004582 นายเกียรติพงษ� ติดทะ
62063004583 นายคมสันต� บุญชู
62063004584 นางสาวอุรัสยา พันธุ�ทอง
62063004585 นางสาวบุลากร ยารังษี
62063004586 นายวรวัฒน� ป=ญญาลาภสกุล
62063004587 นางสาวธนพร ดวงมณีรัตน�
62063004588 นางสาวอรุณศิริ มามีสา
62063004589 นางสาวอรทัย บุญธรรม
62063004590 นางสาวกนกกร มีทอง
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62063004591 นางสาวพัชราภรณ� พิงค�แก�ว
62063004592 นางสาวชมคณินส� พรภัทร�เจริญกุล
62063004593 นางสาวณัฐวดี ถาวรรณา
62063004594 นางเสาวลักษณ� อินสุขิน
62063004595 นางสาววรนิษฐา ธรรมขัน
62063004596 นายอํานวย หม่ืนตาบุตร
62063004597 นายโดวา ประสงค�เลิศกุล
62063004598 นางสาวภาวิณี จตุนาม
62063004599 นางสาวสุธาสินี ยอดแก�วเหลือง
62063004600 นางสาววิฑาดา ชํานาญดี
62063004601 นางสาวอาทิชา มหายศนันท�
62063004602 นางสาวสายธาร ไชยลวน
62063004603 นางสาวมาริษา แก�วคํา
62063004604 นางสาวฐิติพร แก�วแกมเงิน
62063004605 นายจิรวัฒน� ทองน้ําแก�ว
62063004606 นางสาวพรพรรณ เสริมมติวงศ�
62063004607 นางสาวอังศุมา เชียงแขก
62063004608 นางสาวจันทนิภา ศรีวิชัย
62063004609 นางสาวณิชากานต� ภิระบรรณ
62063004610 นางสาวสาวิตรี จันดีมาก
62063004611 นางสาวชฎาธาร ใจกว�าง
62063004612 นายจีรเวช ไชยชนะใหญ�
62063004613 นางสาวขวัญฤทัย สมศรี
62063004614 ว�าที่รตวชิระ นันตี
62063004615 นายเสฎฐวุฒิ อภิวงค�งาม
62063004616 นางสาวธนทร มณีวรรณ
62063004617 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชลนิกา เครื่องมืด
62063004618 นายอรรถพงษ� ภู�ประเสริฐ
62063004619 นางสาวกมลวรรณ รัตนะ
62063004620 นายวัชระ ฉันพลันรังสี
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62063004621 นางสาวจินตนา เถาปาอินทร�
62063004622 นายสาริน หลวงอินตา
62063004623 นายดุสิต สุวรรณมณี
62063004624 นางสาวกมลชนก ทองฉิม
62063004625 นายวัชระพงษ� บัวต๊ิบ
62063004626 นางสาวกัญญารัตน� สลีวงศ�
62063004627 นายตวงสิทธ์ิ สมจินตนารมย�
62063004628 นางสาวเกศรินทร� จันต�ะมงคล
62063004629 นางสาวพรพรรณ ก�างออนตา
62063004630 นางสาวจุฑามาศ จินะกาศ
62063004631 นายอภิวัฒน� ฮองกุล
62063004632 นางสาวโชติกา พุทธโส
62063004633 นางสาวอําไพ แสงโสดา
62063004634 นายเอกพงษ� บุญช�วย
62063004635 นางสาวสุพิชญา ต�ะสุภา
62063004636 นางสาวกาญจนา ทองนพคุณ
62063004637 นางสาวปภัสรา จันทร�หล�า
62063004638 นายอภิชัย เกิดทิพย�ทอง
62063004639 นายกิติวัฒน� ริยะปYา
62063004640 นายสมเกียรติ ชัยคํา
62063004641 นางสาวศรันย�ธร เพียรเพ่ิมภัทร
62063004642 นางสาวรัตติยากร ฟูปCง
62063004643 นายณัฐพงศ� ลายทองสุก
62063004644 นางสาวณัฐธิรา เลิศพิริยะชัยกุล
62063004645 นางสาวเจนจิรา เปXงเป^ยง
62063004646 นางสาวณัฐธิณี ไชยแก�ว
62063004647 นางสาวรจรี เตปCน
62063004648 นางสาวสโรชา วงศ�วิเศษ
62063004649 นายขจรเกียรติ บ�านสระ
62063004650 นางสาวสุภิตา วงค�เขียวแดง
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62063004651 นายวิณัฐกานต� พิริยคุณทอง
62063004652 นายประพันธ� รักประเสริฐ
62063004653 นางสาวพชรพร คงเติมสิน
62063004654 นายชิตติพงษ� ประทุมพงษ�
62063004655 นายพรรษา กุณฑลกิติเดช
62063004656 นางสาวชุติมา ระวังภัย
62063004657 นางสาวศิริลักษณ� หน�อคํา
62063004658 นางสาววลัญช�กมล ต�อมดวงแก�ว
62063004659 นางสาววิสุดา ใจยาบุตร
62063004660 นายณัฐพล รัศมีโรจน�สกุล
62063004661 นายประจักษ� คุณใจดี
62063004662 นางสาวปุญชรัศม์ิ มีแก�ว
62063004663 นางสาวพัลลภา มะโนหาญ
62063004664 นางสาวเจนจิรา มงคล
62063004665 นางสาวศุภมาศ ทองพันธุ�
62063004666 นางสาวณัฏฐ�ชนัญพร โพธิวงค�
62063004667 นายอาทิตย� บัวเทพ
62063004668 นางสาวตรีญากร คําปUอ
62063004669 นางสาวพิมพ�นิภา ภิราษร
62063004670 นางสาวภัคณัชรัตน� กานต�จิรศักด์ิ
62063004671 นางสาวศิริกัญญา ปลาทอง
62063004672 นายจิรายุทธ ปCFนแก�ว
62063004673 นายกฤษณะ หน�อยสุข
62063004674 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเบญจวรรณ หล�ากาวี
62063004675 นายจิรายุ ริยะอุด
62063004676 นางสาวนัทธมน ตันเครือ
62063004677 นางสาวชฎาพร อ�นม่ัน
62063004678 นายพงษ�พัฒน� เรือนทา
62063004679 นายเอกลักษณ� ต�อมใจ
62063004680 นายพิชิตชัย ธนะวงค�
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62063004681 นางสาวกีรติญา กลีบแก�ว
62063004682 นางสาวชรินทร�ญา เจริญยศ
62063004683 นายศตวรรษ ศรีสุทธะ
62063004684 นางสาวปทุมทิพย� แก�วปCนตา
62063004685 นางสาวธนาภรณ� เสนยอง
62063004686 นางสาวเบญจมาศ กันทายวง
62063004687 นางสาวนัฐกานต� วงศ�ต�อม
62063004688 นางสาวชนานาว สุทธิลักษณ�
62063004689 นายไพรัตน� เรืองฤทธ์ิ
62063004690 นางสาวธมกร ไคร�ยงค�
62063004691 นายพิศุทธ์ิ กันทะเปXง
62063004692 นายนนทชัย สะกํา
62063004693 นางสาววรรธิดา นิธิสมบัติวณิช
62063004694 นางเรณู กาบเก้ียว
62063004695 นางสาวประกายดาว มากาศ
62063004696 นายวิวัฒน� ก�างออนตา
62063004697 นางสาวปาริฉัตร จันต�ะวิชัย
62063004698 นางสาวจันทร�จิรา แสงทอง
62063004699 สิบเอกกชกร พุทธสอน
62063004700 นางสาวรุ�งนภา ทิปCง
62063004701 นางสาวสดารา ศรีวิลัย
62063004702 นางสาวบัวจันทร� แสงเครือ
62063004703 นางสาวกรรณิการ� หล�าเสาร�
62063004704 นางสาวชฎาธาร ทาจุมปู
62063004705 นายอภิรัฐ แพงพิบูลย�
62063004706 นายศิริพงศ� แสนพรม
62063004707 นางสาวเปรมวิภา สุโรพันธ�
62063004708 นางสาวธัญญารัตน� แก�วจินดา
62063004709 นายธิติ ทิวารัตนอังกูร
62063004710 นายเจษฎา จิตอารี
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62063004711 นางสาวศรหทัย หน�อแก�ว
62063004712 นายจิระศักด์ิ ไชยประสิทธ์ิ
62063004713 นายชลการ วิภัก
62063004714 นางสาวบุผานิตร� มึกมณี
62063004715 นายวิทยา ต�นนาค
62063004716 นางสาววีนัส พิทาคํา
62063004717 นายปCยะวุฒิ ประกอบกิจ
62063004718 นางสาวสโรชา สุริยะมา
62063004719 นายพิโรดม สุขัคคานนท�
62063004720 นางสาววิไลวรรณ จันทร�ชูกลิ่น
62063004721 นายธีรพงษ� นามวงค�
62063004722 นางสาวจิตรลดา นันทะวงศ�
62063004723 นางสาวชลิดา ยาวิไชย
62063004724 นายวิเชียร คําปาต[า
62063004725 นางสาวสายรุ�ง บุญเทพ
62063004726 นายสุวรรณ ทองคําป=น
62063004727 นายชัยชนะ ทรัพย�รักษา
62063004728 นางสาวชวาลา วงค�สุพรรณ�
62063004729 นางสาวหนึ่งฤทัย ยะกุย
62063004730 นางสาวกานต�ธิดา เสนสุภา
62063004731 นายวิโรจน� ไชยสมทิพย�
62063004732 นางสาวประไพภรณ� กาศวิบูลย�
62063004733 นายสุรวุฒิ อินต�ะสงค�
62063004734 นายนคร ธรรมโท�ะ
62063004735 นางสาวพนิดา สุจดา
62063004736 นายเอกชัย เงินสายตา
62063004737 นางสาวพิจิตรา เตพิน
62063004738 นางสาววรัญญา ดวงแก�ว
62063004739 นายเชษฐา จอมชัย
62063004740 นางพัชรกัญญ� จันทบัตร
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62063004741 นายเจษฎาพงษ� ป=ญญา
62063004742 นายทีปรกร ต�ะแก�ว
62063004743 นางสาวลดามาศ นันตาลิต
62063004744 นางสาวนฤมล อารีวงค�
62063004745 นายนําพล แก�วประสิทธ์ิ
62063004746 นายชยากร โชคยานุวัฒน�ศิริ
62063004747 นายปรมัตถ� จิรจรูญจิตต�
62063004748 นางสาวณัฐริตา วังศิริกุล
62063004749 นางสาวกชพร สุประกอบ
62063004750 นางสาวสุวนันท� ต�ะพรหม
62063004751 นายอรรถพล ตุ�ยดง
62063004752 นางสาวศุภัทรา ประเพณี
62063004753 นายเกรียงไกร ใจสว�าง
62063004754 ว�าที่ร�อยตรียงยุทธ พะนะ
62063004755 นายวิศรุต ขัดทะเสมา
62063004756 นายศิระกัลปN จิณะไชย
62063004757 นายปวรุตม� วางฐาน
62063004758 นายธีรพจน� ก[าแก�น
62063004759 นายเจษฎา มีสิมมา
62063004760 นายเบญจรงค� วงษ�มหาวรรณ�
62063004761 นายวุฒิพงศ� อภัยกาวี
62063004762 นางสาวกนิษฐา กาวิเปXง
62063004763 นายอดิศร ใจสิทธ์ิ
62063004764 นางสาวทิพย�สุดา อุดก[าธง
62063004765 นางสาวอภิชยา หาญยุทธ
62063004766 นางสาวจันทร�จิรา สมเพ็ชร�
62063004767 นางสาวธัญลักษณ� ชุ�มเย็น
62063004768 นางสาวภาณุมาส เอกจิต
62063004769 นางสาวอังศุมาลี รักเมืองไพร
62063004770 นายมานพ สานตา
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62063004771 นางสาวพีรพร แสงศรีจันทร�
62063004772 นางสาวกมลมาศ สวัสด์ิคํา
62063004773 นางสาวศิริภาภรณ� ม�วงโมทย�
62063004774 นางวาสนา พนาสมบูรณ�ผล
62063004775 นางสาวนภัสวรรณ นันตาหนู
62063004776 นางสาวยุพเยาว� กาบสีลา
62063004777 นางสาวดาริน ดีโต�ะ
62063004778 นางสาวประทับใจ สารใจวงศ�
62063004779 นางสาวบุษรา พรหมวิชัย
62063004780 นางสาวเกตวรรณา วงศ�หม่ืน
62063004781 นายสมจิตร ปวงประสาท
62063004782 นางสาวนุชดา ดอนนันชัย
62063004783 นายปภังกร สุวรรณแปง
62063004784 นายธนวัฒน� แก�วกันทะ
62063004785 นางสาวอุไรวรรณ จันต�ะตึง
62063004786 นายวศิน แก�วอารีย�
62063004787 นางสาวพรนภา จินาจันทร�
62063004788 นางสาวมะลิวัลย� ป=นเปXง
62063004789 นางสาวกรรณิกา แสนภักดี
62063004790 นายกิตติธัช แสนบุตรวงค�
62063004791 นางสาวกาญจนา กลีบแก�ว
62063004792 นางสาวณัฐรดา ขันพนัส
62063004793 นางสาวปรมาภรณ� ความเพียร
62063004794 นางสาวชุติกานต� จันทร�ยะ
62063004795 นายสาริทธ์ิ กริยา
62063004796 นางสาวพรรณธิภา หงษ�แก�ว
62063004797 นางสาวสกาวรัตน� หัวรักกิจ
62063004798 นายทวีวัฒน� พรมประดิษฐ�
62063004799 นางสาววรารัตน� นันต�ะ
62063004800 นางสาวปริยาภัทร ยอดใจ
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62063004801 นางสาวชญานันท� ระจัน
62063004802 นางสาวศิริวรรณ ศรีใจวงศ�
62063004803 นางสาวณัฐสุดา กันตา
62063004804 นางสาวสุนิศา ฟูแก�ว
62063004805 ว�าที่ร�อยตรีหญิงธัญลักษณ� วาสนะตระกูล
62063004806 นายณัฐภัทร เจริญสูงเนิน
62063004807 นางสาวสุทธิพร สุขใกล�พระ
62063004808 นางสาวเช�นชนนี จงรักษ�
62063004809 นางสาวปดิวรดา ล�อมลาย
62063004810 นายกนต�ธร ส�วยนุ
62063004811 นางสาวอลิษา ใจป^
62063004812 นางสาวพิมพิกา จันต�ะโมกข�
62063004813 นายสวิชญา บัวเรียว
62063004814 นางสาวศรีสุดา ปวนศร
62063004815 นางสาวกรวิกา วงค�ษา
62063004816 นายนพดล สมบัติเชื้อ
62063004817 นายชนะพล ภิญโญขวัญ
62063004818 นางสาวสุภาภรณ� ป=ญจมา
62063004819 นางสาวลลิลดา ไชยศิลปN
62063004820 นางสาววราภรณ� บุญทาคํา
62063004821 นางสาวชนกกานต� ชะม�าย
62063004822 สตตชัชพล สมบูรณ�
62063004823 นางสาวกรรณิการ� ลือชัย
62063004824 นางสาววัชโรพร ทาทะลักษณ�
62063004825 นางสาวกมลชนก ชัยวุฒิ
62063004826 นางจินตนา รักษาภักดี
62063004827 นายณัฐพงศ� สีชะนะ
62063004828 นางสาวสุณัชชา ศรีชะนนท�
62063004829 จสทธิติพงศ� มูลคํา
62063004830 นางสาวฐิติวรดา สุขดิษฐ�
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62063004831 นายชัยณรงค� แปUงหอม
62063004832 นางสาวจิราพร คารินทา
62063004833 นางสาวทิพย�วรรณ บานเย็นงาม
62063004834 นางสาวพรทิพย� เครือพรมมินทร�
62063004835 นางพรณิดา กาป=ญญา
62063004836 นางสาวทิพปภา อุดสาพะแล
62063004837 นางสาวเบญจมาศ เที่ยงสุขทวี
62063004838 นายบุญญฤทธ์ิ อุตทนัน
62063004839 นางสาววราภรณ� คําบุญ
62063004840 นางสาวสิริกาญจน� บรรเรียนกิจ
62063004841 นางสาวดวงกมล วงค�ตาเขียว
62063004842 นางสาวเกวลี แสนคํา
62063004843 นางสาวพนัชกร นิกรเถ่ือน
62063004844 นางสาวสุวนันท� คําแก�ว
62063004845 นางสาวกรวลัย อินทร�กัน
62063004846 นายศยาม ด�วงกัน
62063004847 นางสาวพลอยนภา แซ�ต้ัง
62063004848 นางสาวศิริเพชร เครือระยา
62063004849 นางสาวพนิดา จันทวงค�
62063004850 นายกิติกร ศักด์ิคีรีงาม
62063004851 นายพศิณ สุวรรณโกตา
62063004852 นางสาวพัชราภรณ� พินธุกาศ
62063004853 นางสาวพิมพ�ชนก แซ�เลียง
62063004854 นางสาวนริศรา กุณณะ
62063004855 นางสาวศิริรัตน� ขวัญวารี
62063004856 นางสาวพรรณิภา สิงห�หล�า
62063004857 นางนิลวนา แอ�นป=ญญา
62063004858 นางสาวกชวรรณ มะโนพันธ�
62063004859 นายชาญชัย ขอดแก�ว
62063004860 นางสาวทิชาภรณ� ต้ังวิบูลยกิจ
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62063004861 นางสาวเกษร มียันต�
62063004862 นางสาวสุฤทัย เชื้อสายมาก
62063004863 นายชนวีร� รําไพ
62063004864 นางสาวอรอนงค� บริบูรณ�
62063004865 นางสาวภาวินี ศรีสวรรค�
62063004866 นางสาวธีรารัตน� ราวิชัย
62063004867 นางสาวเรณุกา ผ�องใส
62063004868 นายฐิรณัฐ โกเสนตอ
62063004869 นางสาวธัญจิรา วิริยะนุเคราะห�
62063004870 นางสาวสุมลทิพย� มอไธสง
62063004871 นายทวีทรัพย� บรรณสาร
62063004872 นายภาราดร กลิ่นอยู�
62063004873 นางสาวพรรณิดา แก�วนิล
62063004874 นายศุรภกิจ ดีคําย�อย
62063004875 นายศุภวัฒน� ทองอิน
62063004876 นางสาวชนิดาภา ปCนตาวงศ�
62063004877 นางสาวนรพร แด�จ้ัง
62063004878 นางสาวมณี นาคสุวรรณ
62063004879 นายโอฬาร ศรีสุขเศรษฐ
62063004880 นางสาวปทุมพร แก�วกันทะ
62063004881 นางสาวนัทธมน เพียรพนัสสัก
62063004882 นางสาวกศนรรธ� เหมืองพูล
62063004883 นางสาวพรกนก นพวงศ�
62063004884 นายสุพจน� สายศักด์ิ
62063004885 นายเกรียงศักด์ิ มะณี
62063004886 นายเสฎฐวุฒิ ชินะ
62063004887 นางสาวนฤมล แสงดี
62063004888 นางสาววิไลพร สังจี
62063004889 นางสาวกาญจนา อิ่มเอี่ยม
62063004890 นางสาวกุลภัทร� บุญถา
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62063004891 นางสาวกาญจน� กันทะเรียน
62063004892 นางสาวรังษิยา ถามูล
62063004893 นายอิทธิกันต� มีจันทร�ชยะกุล
62063004894 นางสาวศุภาพิชญ� เมืองอินทร�
62063004895 นางสาวสุจิตรา พงษ�สงวน
62063004896 นางชลธิชา ป=ญญา
62063004897 นางสาวภาวิณี ชัยวรรณ�
62063004898 นางสาวโสรยา ปCยะวราภรณ�
62063004899 นางสาวพรรณิภา วีเกษ
62063004900 นายฉัตรชัย ก[าเร็ว
62063004901 นางสาวณิชาภัทร ผาติภัทรพงศ�
62063004902 นายอมรินทร� สีสมสอน
62063004903 นางสาวนุศรา ตาจินะ
62063004904 นางสาววณิชยา ทะลา
62063004905 นางสาวรัชนีพร ทําการดี
62063004906 นางธรรศญา คําเรือง
62063004907 นายภานุเกียรติ จารสิงห�
62063004908 นางสาวศศิประภา แก�วลาว
62063004909 นางสาวนฤมล ใจดี
62063004910 นางสาวดารานีย� นิมิตรศิลปN
62063004911 นายพิษณุ เอี่ยมอ�อน
62063004912 นางสาววราภรณ� กุณาวงค�
62063004913 นายธิฏิวัฒน� สีสะอาด
62063004914 นางสาวชุติมา ภาระษี
62063004915 นางสาวคนึงนิจ ลองใจคํา
62063004916 นางสาวรุ�งฤดี ทองอิน
62063004917 ส.อ.ฉัตรชัย ชุมภู
62063004918 นายชวกิจน� ชินนันทะรัชช�
62063004919 นางสาวจันทัปปภา เจดีย�แปง
62063004920 นายสหรัฐ ก่ิงลังกา
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62063004921 นายคมสันต� มุ�งส�าง
62063004922 นางสาวกฤตติยาพร ขําคล�าย
62063004923 นายธีระรัช สินธุประเสริฐ
62063004924 นายกิตติศักด์ิ นาระทะ
62063004925 นายนรากร สมมิตร�
62063004926 นางสาวกุลธิดา นันท�ตระกูล
62063004927 นางสาววิภารัตน� อินต�ะเสน
62063004928 นางสาวนงลักษณ� หัวนา
62063004929 นางสาวปุณณดา อินทรจักร�
62063004930 นายวสันต� พุทธใจกา
62063004931 นายณัฐพงศ� คํามาสาร
62063004932 นางรุ�งนภา สารเงิน
62063004933 นางสาวชลธิชา ขัดเขียว
62063004934 นายประกิจ คําเชียงเงิน
62063004935 นางสาวจินต�จุฑา พุ�มพวง
62063004936 นางสาวศิรินทรา ยะอนันต�
62063004937 นางสาวปภัสรา ไฝนันตา
62063004938 นางสาวมนัสวี คําแดง
62063004939 นางสาวอัสราพรรณ ปาละมะ
62063004940 นางสาวบุศรา ไชยเรือนสูง
62063004941 นางสาววริศรา สาหร�าย
62063004942 นายศักดินนท� พิทักษ�เมธี
62063004943 นายพัลลภ ป=ญญาบุญ
62063004944 นางสาวดรุณี ใยนันตา
62063004945 นายสันติ พรมวัง
62063004946 นางสาวรมย�ชลี วงก[า
62063004947 นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ
62063004948 นางสาวยุพเรศ กันธิยะ
62063004949 นายสมพร เจริญกิจผาสุข
62063004950 นางสาวณัฐธิดา ปุ_ดคําฟู
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62063004951 นายพรชัย แสงศิริ
62063004952 นายอรรถพงศ� แสงจันทร�
62063004953 นางสาวนันทวัน คําบุรี
62063004954 นายวรุตม� ไชยสิทธ์ิ
62063004955 นางสาวสริตา ศิริมังคลากุล
62063004956 นางสาวอรพรรณ ร�องหาญแก�ว
62063004957 นางสาวศิริปภัสสร สุวรรณ�
62063004958 นางสาวสิริภัสรา จินาตอง
62063004959 นายปพนธีร� ศรีทะแก�ว
62063004960 นางสาวกนกนาฏ ศิริ
62063004961 นางสาวสุปรียา หวังเสถียร
62063004962 นางสาวเจษฎาภรณ� ศรศรีเกิด
62063004963 นางสาวชุติกาญจน� สมสิงห�ใจ
62063004964 นายวชิรวิทย� นพขํา
62063004965 นางสาวสุธินี ลืมหลง
62063004966 นางสาวนิรมล อ�วนใส
62063004967 นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ�
62063004968 นายวิษณุพงศ� สุยะเสาร�
62063004969 นางสาวอธิติยา วณะเจริญ
62063004970 นางสาวฐิติชญาณ� ทองคํา
62063004971 นางสาววราภรณ� มิวันเป^Pย
62063004972 นางสาวกุลจิรา บรรจง
62063004973 นางสาวกันตยา ใจเสมอ
62063004974 นางสาวศิริพร โพธ์ิเนียร
62063004975 นายมงคล เศวตตระกูลชัย
62063004976 นางสาวจินดารัตน� อนุรักษ�พงษ�พนา
62063004977 นายอุทาร วงค�คําแดง
62063004978 นางสาวป=ทมนันท� วีรนนท�ภูภัทร�
62063004979 นางสาววันวิสา วรรณขัน
62063004980 นางสาวจิตตพร ลิวไซ
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62063004981 นางสาวศิริลักษณ� ตาอิ่น
62063004982 นางสาวพอชม นิบุญนีระนา
62063004983 นายสุธิรณ น้ําไหลทุ�ง
62063004984 นางสาวกาญจนา หล�าภิละ
62063004985 นางสาววรัญญา เชื้อคําลือ
62063004986 นายวีระศักด์ิ กอและ
62063004987 นายศุภโชค จองปCนหย�า
62063004988 นางสาวปรียาภา วงค�เต็ม
62063004989 นางสาวพนิตกุล มุทธาสุพงศ�
62063004990 นางสาววทันยา ตาสุวรรณ�
62063004991 นายบุรณ�พิภพ ธนะเพ่ิม
62063004992 นายพร�อมทรัพย� สุวรรณโน
62063004993 นางสาวศศินา อินถา
62063004994 นายนพรัตน� ต�ะเขียว
62063004995 นายวัชรพงศ� วงศ�วิชัย
62063004996 นางสาววัลวิภา วิกาศ
62063004997 นางสาวปวีณา ชื่นเมือง
62063004998 นางสาวกนกรักษ� สุแก�ว
62063004999 นายธนวรรธน� อินสุวรรณ
62063005000 นางสาวณัฐมน ป=ญญาเสริฐ
62063005001 นางสาวภาณุมาศ วรพัฒนานันต�
62063005002 นางสาวจันทัปปภา แก�วหน�อ
62063005003 นางสาวดารณี เข่ือนวงค�วิน
62063005004 นางสาวปภิญญา เอกนิคม
62063005005 นางสาวธิดารัตน� บัณฑิต
62063005006 นางสาววาสินี เทพามาตย�
62063005007 นางสาวศุภนิดา ปูYวัน
62063005008 นางสาวกมลชนก สุพรรณ
62063005009 นางสาวปูชิตา ทวีเชื้อ
62063005010 นางสาวภรณ�ชิตา จิตนาน
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62063005011 นางสาวณัฐธยาน� อ�องเมือง
62063005012 นางสาวมธุรส สุริยะวงศ�
62063005013 นายวุฒิศาสตร� ถาตุ�ย
62063005014 นายพิษณุ กันต๊ิบ
62063005015 นางสาวศิริรัตน� ศรีเลิศ
62063005016 นายจักรพรรณ ทําขานะ
62063005017 นางสาวปวีณา อินราง
62063005018 นางสาววันวิสา วงค�จินา
62063005019 นางสาวณัฐธิดา ป=ญญาเกษมสันต�
62063005020 นางสาวชุติมณฑน� เชื้อทอง
62063005021 นางสาวปภาวี สิทธิวงศ�
62063005022 นางสาวสาวิตรี กันทะวงค�
62063005023 นายมงคล ต�นศิริ
62063005024 นายศุภกฤษ ซ�อนสุข
62063005025 นางสาวศิลาพร คําเพ็ชร
62063005026 นางสาววรางคนางค� นะต[าคํา
62063005027 นางสาวนุสรา โพธา
62063005028 นางสาวกวินธิดา ประยูรศร
62063005029 นางสาวพิมพ�ณารา ทองคํา
62063005030 นางสาววาดตะวัน ทองพลี
62063005031 นายปCยะพงษ� วาตาปงสัก
62063005032 นางสาวณิดา ขันปาลี
62063005033 นางสาวเพชรรัตน� ล่ําเหมาะ
62063005034 นายณฤริน ฝ=Pนสืบ
62063005035 นางสาวเรณุกา ศรีทิพันธุ�
62063005036 นางเดือนเพ็ญ พีรวรรธนเมธาวี
62063005037 นางสาวเสาวณีย� อินทริยา
62063005038 นางสาวสุทธิกานต� เครือคํา
62063005039 นางสาวนิภาพร กันก[อง
62063005040 นางสาวโชติรส ดวงปCนตา
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62063005041 นางสาวอมรรัตน� สีงาม
62063005042 นางสาวเกศสุนา สุดใจ
62063005043 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี
62063005044 นางสาวอภิสรา สายบุญรอด
62063005045 นางสาววิภาวรรณ จินาคํา
62063005046 นางสาวภิญญา บุญทวีศักด์ิ
62063005047 นางสาวจินตนา โยระภัตร
62063005048 นางวรรณภา กันทะลา
62063005049 นางสาวฉันทิศา เห็มยากาศ
62063005050 นายธัญวิตต� รักษมาตา
62063005051 นายชินโชติ สุวิทย�
62063005052 นางสาวหทัยภัทร เกษารัตน�
62063005053 นางสาวพิมพ�ลดา จอมเมืองมา
62063005054 นางสาวณฐิยา นามรินทร�
62063005055 นายพลาธิป ศิริกาญจนโรจน�
62063005056 นายอานนท� จันทร�สม
62063005057 นายสุรเฉลิม นาน�อย
62063005058 นางสาวอัจฉรา จ�ะม่ัง
62063005059 นางสาวณัฐยา โทะวัง
62063005060 นายชัยณรงค� ใจแปง
62063005061 นางสาวชลนิภา ชื่นยศ
62063005062 นางสาวอัจจิมา สุริยนต�
62063005063 นางสาวจุฑารัตน� แสงยา
62063005064 นายวาณิชย� ศรีคําขัติ
62063005065 นางสาวศุภรดา ศุภผลา
62063005066 นางสาวนวรัตน� นาคสุข
62063005067 นางสาวรัชนีกร สีธิวงค�
62063005068 นายฉัตรมงคล จันทนงค�
62063005069 นางสาวณัฎฐธิดา ตาจุมปา
62063005070 นางสาวสุดากาญจน� ธนะจักร
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62063005071 นางสาวริสา บัวระพันธุ�
62063005072 นางสาววรรณวิมล ทิพย�จันทร�
62063005073 นางสาวญานิศา พิมพ�สาร
62063005074 นางสาวคีรีพร มูลธิ
62063005075 นางสาวจิตาพร ปาลีกุย
62063005076 นางสาวสร�อยสุดา เจริญกุล
62063005077 นางสาวภัสส�ศา คํากอง
62063005078 นางสาวเปรมกมล เขียวหมาย
62063005079 นายธีรภัทร จันต�ะคาด
62063005080 นางสาวชุลิตา ทิพย�กรรภิรมย�
62063005081 นางสาวดารณี ตันสุวรรณ
62063005082 นางสาวชวลิตา ศันสนีย�
62063005083 นายวัชรพงษ� อินเขียว
62063005084 นายอําพล บุญจันดา
62063005085 นางพุทธรักษา เบ�าแบบดี
62063005086 นายณัฐวัฒน� เซมา
62063005087 นางสาวเบญจภรณ� ศรีสมผัน
62063005088 นางสาวณัฐศิมา เถระป=ญญา
62063005089 นางสาวเบญจมาศ ธิมา
62063005090 นางสาวชฎาพร อินจินดา
62063005091 นางสาวกัญญาพัชร ชอบพอ
62063005092 นางสาวอารยา ผลรุ�ง
62063005093 นายเจษฎา วามตา
62063005094 นางสาวมัญชรัตน� ป=ญญามี
62063005095 นางสาวอรพิมล เคหะลุน
62063005096 ว�าที่รตบุษย� กันทะวงค�
62063005097 นางสาวญาณิศา ขาวกาศ
62063005098 นางสาวกวิสรา แสงสว�าง
62063005099 นางสาวพัณณ�ชิตา พงศ�ธีรธัญธนา
62063005100 นางสาวธิวาภรณ� พรหมศรี
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62063005101 นางสาวมณฑิรา ไชยวุฒิ
62063005102 นางชัญญนิษฐ� สัยสัตย�
62063005103 นางสาวรัตติกาล ไวยะกา
62063005104 นางสาวภนิดา ทุเสนะ
62063005105 นางสาวพรรวินท� อินทอง
62063005106 นางสาวอรอนงค� สิงห�หล�า
62063005107 นางสาวธิติยา วรรณภีร�
62063005108 นายพงศ�ปณต ธรรมกันทา
62063005109 นายสิทธิพล พักแก�ว
62063005110 นางสาวพรรณราย วงศ�คํามา
62063005111 นางสาวสิรินทร ชูไกรทอง
62063005112 นางสาวปานทิพย� ธิโนชัย
62063005113 นายเอกชัย ต�ะบุญธง
62063005114 นางสาวศิริวรรณ จอมจันทร�
62063005115 นางสาวธนิดา นิติภักดีสกุล
62063005116 นางสาวณัฐริกา กันทะวัง
62063005117 นางสาวญานิชดาภา ฟูเต็มวงค�
62063005118 นางสาวจุฬารัตน� ยังสงบสุข
62063005119 นางสาวอมรวรรณ กันอิน
62063005120 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนกัณฑ�
62063005121 นางสาวญาณนุช ศิริมังคลากุล
62063005122 นางสาวอรุณี โกฏธิ
62063005123 นางสาวเจนจิรา ยกไว�
62063005124 นางสาวเสาวลักษณ� บัวรอด
62063005125 นางสาวสริตา อันเขียน
62063005126 นางสาววิไลรัตน� ฟUาสว�างวงค�
62063005127 นางสาวพัชรา คํามาเร็ว
62063005128 นางสาวสุประวีณ� สังสถิตย�
62063005129 นายพิเชษฐ พันธ�ป=ญญา
62063005130 นายดนัย แก�วยอด
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62063005131 นางสาวกัลยา ก่ิงแก�วเพชร
62063005132 นายชริน อินทร�จักร�
62063005133 นายธนกฤต อูบคํา
62063005134 นางสาวฟUาอําไพ บรรพตไพรวัลย�
62063005135 นายธนพัฒน� วงค�ปCน
62063005136 นางสาวชนิดา ป=ญญาเขียว
62063005137 นางสาวเกศรินทร� จันต�ะโสภา
62063005138 นางสาวสุนารี ผัดแก�ว
62063005139 นางวสุธิดา จันทร�แก�ว
62063005140 นางสาวอรรัมภา ทาศรีวิชัย
62063005141 นางสาวอิสรีย� นันติตารัตน�
62063005142 นางสาวนันทิวา ลาดปาละ
62063005143 นางสาวอัญจริญา เกรียงเกษม
62063005144 นายสุรินทร� ไชยบาล
62063005145 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� จีรจิตต�
62063005146 นางสาวพิชญา ใจมา
62063005147 นายยุทธนา กลางหนองแสง
62063005148 นางสาววัชราภรณ� ร�องเสี้ยว
62063005149 นางสาวอภิญญา ยอดคํา
62063005150 นายรัตนวัชร� บุญธรรม
62063005151 นายณราวุฒิ ฉัตรทิพากร
62063005152 นางสาวธิษณาวดี วิยา
62063005153 นายกิตติชัย แซ�ลิ่ม
62063005154 นางสาวขวัญมงคล ศิริ
62063005155 นางสาวกรรณิการ� เครือวัลย�
62063005156 นางสาวจิราพร มิกิตติ
62063005157 นายอุทัย คุณคง
62063005158 นางสาวธัญรดา เยาวสกุลมาศ
62063005159 นางสาวจิราพร ใจแพทย�
62063005160 นายวิทยา เมืองมา
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62063005161 นางสาวกิติยา ทิพย�ปา
62063005162 นายปรามวฤทธ์ิ จิตอารี
62063005163 นางสาวเกตุวลี วังเย็น
62063005164 นางสาวชัญญารินทร� ไชยะ
62063005165 นางสาวอาทิติยา สีสด
62063005166 นายอานนท� สุจจิตรจูล
62063005167 นางสาวศิริพร แก�วนันชัย
62063005168 นางสาวเกวลี รุ�งทวีพิทยากุล
62063005169 นางสาวแคทรียา จันหาญ
62063005170 นางสาวพิมพ�พิชญา กาต๊ิบ
62063005171 นางสาวเอื้ออารีย� พิมพาเนตร
62063005172 นางสาวมนฑกานต� หัวนะราษฏร�
62063005173 นางสาวณัฐริกา พันศึก
62063005174 นางสาวภิญญดา ดิษฐป=ญญา
62063005175 นางสาวณัฏฐากร ขัดเชิง
62063005176 นางสาวมิรันตี จันทะวัน
62063005177 นางสาวศศิวิมล รัตนวรรณ
62063005178 นายวิทิตย� ชัยวันดี
62063005179 นางสาวนิสายชล จันทร�ต�ะคํา
62063005180 นางสาวทิพวรรณ จันทร�คํา
62063005181 นางสาวมยุรา ศิลปจิตต�
62063005182 นางสาวนิราภรณ� ไชยวัง
62063005183 นางสาววณิชชา ไหลเจริญ
62063005184 นายพงศกร กานันใจ
62063005185 นางสาวสุดารัตน� บังคมเนตร
62063005186 นายสามารถ ไชยถา
62063005187 นางสาววราภรณ� อินต�ะวิเศษ
62063005188 นางสาวพิมพ�พร อุดมธัญญกิจ
62063005189 นางสาวศรสวรรค� หรรษา
62063005190 นางสาวทิพวรรณ จันทร�ป=ญญา
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62063005191 นางสาวฐิติยา ฉางข�าวคํา
62063005192 นายทักษ�ดนัย ป=ญญาละ
62063005193 นางสาวขวัญฤทัย วงค�สีสม
62063005194 นายพฤกษ� ปลงใจ
62063005195 นายพัฒนเดช พรหมวีระ
62063005196 นางสาวณัฐนันท� จอมเตปCน
62063005197 สิบตํารวจตรีไกรวิชย� อัครวิบูลย�ชัย
62063005198 นางสาวกิติยา ก�อนใจ
62063005199 นายประสิทธ์ิ นามแล
62063005200 นายประเสริฐ อุปมูล
62063005201 นางสาวปาริชาติ แสนใจวงค�
62063005202 นางเปมิกา ธรรมสอน
62063005203 นางสาวเกศริน พรมคํา
62063005204 นายเจษฎา คําภิระแปง
62063005205 นางสาวศศิวิมล แสนเรือน
62063005206 นายเสกสรร สิงห�ต�ะ
62063005207 นางสาวสุภาพร ละอองอ�อน
62063005208 นายอนุพงษ� โกศสืบ
62063005209 นายนิพนธ� บรรจง
62063005210 นายณัฐพนธ� ปCนตาสม
62063005211 นางสาวลัดดาวัลย� วงค�ชัย
62063005212 นางสาวอังคณา อายุยืน
62063005213 นางสาวกันณิกา คําลือ
62063005214 นางสาววิภาพร กระทง
62063005215 นางสาวรุ�งนภา กํ่าศรี
62063005216 นางสาวรัตนาพรรณ อายุยืน
62063005217 นางสาวจันทร�จิรา ไพบูลย�นําทรัพย�
62063005218 นางสาวปฐมพร คําปล�อง
62063005219 นายนิพนธ� จูเรือน
62063005220 นายโชคชัย คําวิลัย
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62063005221 นางสาวตาราวดี ตระกูลอินทร�
62063005222 นายธนาณัติ ลุกลาม
62063005223 นายณันฐปกรณ� รักกลาง
62063005224 นางสาวรัตนาภรณ� พัลวัลย�
62063005225 นางสาวศุภวรัท ขัดผาบ
62063005226 นายธวัชชัย กาศโอสถ
62063005227 นางสาวมยุรี วะตา
62063005228 นายนนทพัทธ� อ�อดต�อกัน
62063005229 นางสาวสุมิตรา ทาฤทธ์ิ
62063005230 นายสุริยา เปXนมูล
62063005231 นางสาวอรสา เพชรกําแหง
62063005232 นางสาวพรชนก อินทํา
62063005233 นางสาวจําแลง สามสี
62063005234 นางสาวกานต�พลู ธีระเชีย
62063005235 นางสาวบุษบาวรรณ โนทา
62063005236 นายชานนท� ใจสุภา
62063005237 นางสาวสุพัฒตา ผจงบูชิต
62063005238 นางสาวนันทัชพร ก�าหย่ันนะ
62063005239 นางสาวพิมพ�นารา หมายม่ัน
62063005240 นางสาวดวงธิดา มีไฝ
62063005241 นายอนุพันธ� สมภารวงค�
62063005242 นางสาวสุดหทัย อภิรักษ�น้ําริน
62063005243 นายพชร จิตโรภาส
62063005244 นางสาวยุธิตา เทพภาพ
62063005245 นางสาวจิรสุตา จันทะวงค�
62063005246 นางสาวรินทร�นภา สมวงค�
62063005247 นางสาวนริศา หาญจริง
62063005248 นางสาวอรวรรณ เงินสร�อย
62063005249 นางสาวกนกพร มะโนเรือง
62063005250 นางสาวมัลลิกา อุทยาน
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62063005251 นางสาวสุธิมา ศรีจันทร�
62063005252 นายอิศราพงษ� สุยะ
62063005253 นางสาวจินดาพร ฉางข�าวดํา
62063005254 นายธันทวี ศรีสวัสด์ิ
62063005255 นายสุฏีระศักด์ิ ปาลี
62063005256 นางสาวขนิษฐา บํารุงสุข
62063005257 นางสาวปาณิศา อาจสาลี
62063005258 นางสุชาดา ไชยสลี
62063005259 นางสาวอรพรรณ สุวรรณศรี
62063005260 นางสาวธัญญา ชุ�มมงคล
62063005261 นางสาวอลิสา พรหมพนัส
62063005262 นางสาวพรพิมล สายเครือแปง
62063005263 นางสาวศิริกุล ลาวเครือ
62063005264 นายวรเชษฐ� แซ�ย�าง
62063005265 นางสาวฐิติมา รุ�งเรือง
62063005266 นางสาวภาวิณี สุทธิกุล
62063005267 นางสาวสุกฤตา พุทธโส
62063005268 นางสาวพรรธน�ชยมน อินต�ะใจ
62063005269 นางวาสนา หม�องพิไชย
62063005270 นายชลธี นาต�ะตุ�ย
62063005271 นางสาวกมลทิพย� พานทอง
62063005272 นายบรรจง คูสุวรรณ�
62063005273 นางสาวป=ทมาภรณ� กาศเกษม
62063005274 นางสาววิไลวรรณ ชุ�มเปXง
62063005275 นายปCยะชาติ ย่ีป\า
62063005276 นางสาวภัทร�สุดา ธรรมอินทร�
62063005277 นางสาวทิพวรรณ วัชราธารชน
62063005278 นายนัท สินธนันชัย
62063005279 นางสาวเจนจิรา ยาวิลาศ
62063005280 นายวัชรพงษ� ดุริยประณีต
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62063005281 นางสาวกชามาศ หวงสัจจะกุล
62063005282 นางสาวมัทชนก สิงห�ลอ
62063005283 นางสาวอาลิษา สนธิ
62063005284 นางสาวสุพัทรา สิทธิชุม
62063005285 นางสาวก่ิงกาญจน� ดวงแค
62063005286 นางสาวดลลยา เจริญสุข
62063005287 นายศุภกิตต์ิ ปูเลย
62063005288 นางสาวลลิตา เจนสว�าง
62063005289 นายอนุสรณ� เมืองแก�ว
62063005290 นายราชศวรรษ สายกระสุน
62063005291 นางสาวพรทิวา ศรีคํามูล
62063005292 นางสาวสุภารัตน� กุณามี
62063005293 นางสาวอังคณา ฝ=กฝYาย
62063005294 นายเกียรติศักด์ิ บุญยาทราย
62063005295 นายวีรพงษ� บรรพตรุ�งรัตน�
62063005296 นางสาวเนตรทราย สุริยเปล�งแสง
62063005297 นางสาวรัชดาพร ชัยวิเศษ
62063005298 นางสาวสุภานันท� คํามามูล
62063005299 นางสาวอัชชยา ทองปลี
62063005300 นายนิกร ปากหวาน
62063005301 นางสาวณัฐณิชาช� วิโรจน�เพ็ชร
62063005302 นายพัทธดนย� สุภารัตน�
62063005303 นางสาวเดือนมนัส วงศ�วารชัย
62063005304 นายณัฐพล ธิติวัตร
62063005305 นางสาวสายรุ�ง ทองสุข
62063005306 นายชัชวาล ธนันชัย
62063005307 นางสาวทัศนีย� งามสมจันทร�
62063005308 นางสาวภัณฑิรา ใจคํา
62063005309 นางสาวกชภัท แก�วอร�ามย่ิง
62063005310 นางสาวกมลลักษณ� บุญศรี
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62063005311 นายปฏิพัทธ์ิ วนาสถิตย�
62063005312 นางสาวกัญญารัตน� แก�วเข�ม
62063005313 นางสาวชฎาพร พรมวงศ�
62063005314 นางสาวจิราภรณ� ใจผาวัง
62063005315 ว�าที่ร�อยตรีสุพสิฐ จุมปู
62063005316 นางสาวอินทร�นิตา อํามฤตเต็มสิทธ์ิ
62063005317 นางสาวพิมพ�ผกา สมศักด์ิ
62063005318 นางสาววันวิสา ป=นทะโชติ
62063005319 นางสาวปานจิต อินทอง
62063005320 นางสาวรัตติกาล ทรายป=ญโย
62063005321 นายพนมกร สุจารี
62063005322 นายพุฒินันท� ชาวนา
62063005323 นายธเรศ นันทะลา
62063005324 นายอานนท� จันทรส
62063005325 นางพัชราภรณ� จันตาล
62063005326 นางสาวพักตร�ชนก ฝ`กฝน
62063005327 นางสาวรุ�งทิวา ยาวิเริง
62063005328 นายปรเมษฐ� วรวัฒน�รัชกุล
62063005329 นางสาวจารุวรรณ ยาวุฒิ
62063005330 นางสาววันวิสา ต�ะวงค�
62063005331 นางสาวปCยะวรรณ ธวัชชัย
62063005332 นายการ�ดลิขิต พรมมณี
62063005333 นายสิปปนนท� เก�งสาริกัน
62063005334 นางสาวชนิกานต� อาจอ
62063005335 นางสาวณัฐฉรียา ชาเทพ
62063005336 นางสาวชนนิกานต� ไชยถา
62063005337 นางสาวโชติรส น�วมเจิม
62063005338 นายธีระยุทธ นุเทพสุ
62063005339 นายธนพร สีหบัณฑ�
62063005340 นางสาวจิราภา พรมเสน
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62063005341 นางสาวณัฐณิชา เทอดเทียนวงษ�
62063005342 นายชิษณุพงศ� ไชยชนะ
62063005343 นางสาวระพีพร แก�วดวงต[า
62063005344 นางสาวชญาพร เสวตกุล
62063005345 นางสาวอังคณา อุษุยะ
62063005346 นางสาวอัจฉริยา บุญช�วย
62063005347 นายภานุดล ไชยเขียว
62063005348 นางสาวอัญเชิญ หล�าซาว
62063005349 นายอัษฎาวุฒิ เปXงคํา
62063005350 นางสาวอาทิตยา วงศ�วุฒิ
62063005351 นางสาวนรินทร�ธรา ใจสม
62063005352 นางสาววันพญา วงศ�ไทย
62063005353 นายชนม�วริศร� ชุ�มมะโน
62063005354 นายวิรัตน� ศรีกันชัย
62063005355 นางสาวพัทธ�ธีรา สุวรรณ�
62063005356 นายชนัฐ อินทรเกษตร
62063005357 นางสาวเพ็ญลักษณ� กันชัย
62063005358 นางสาวสิชานารถ รักดี
62063005359 นางสาววรารมย� ทองหนัก
62063005360 นางสาวนัทรียา สุภายอง
62063005361 นางสาวเกตสุณีย� แสนคําปCน
62063005362 นางสาวอําไพ ปงปาคํา
62063005363 นางสาวสุวิมล ทานันท�
62063005364 นายชูพงษ� ดวงมณี
62063005365 นายธนกร สิงห�สา
62063005366 นายบุญยัง ทองเจริญ
62063005367 นางสาวปCยะพร มะลิวัลย�
62063005368 นางรัชนี ภัทรพิพัฒน�กานต�
62063005369 นางสาวพวงผกา ป=ญญาวงศ�
62063005370 นายกฤษดา กุณาเงิน
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62063005371 นางสาวประภาภรณ� ทิพย�รักษ�
62063005372 นางสุวิมล พรหมสิงห�
62063005373 นายชนาธิป ธรรมทอง
62063005374 นายกฤษฎา กอนมูล
62063005375 นายระพีพัฒน� กสิปCยกุล
62063005376 นางสาวปCยธิดา จริยรัตน�ไพศาล
62063005377 นายสิริชัย เย็นใจ
62063005378 นางสาวพัชรดา วันศักด์ิศรี
62063005379 นางสาววัฒนวดี กาอินทร�
62063005380 นางสาวกมลชนก เทพผง
62063005381 นายป=ญญ�ปณต มัฆวาฬ
62063005382 นายปCติพงษ� คําวัง
62063005383 นางสาวป=ทมา จันตะบุญ
62063005384 นางสาวศศิประภา ศาสตร�ศรี
62063005385 นางสาวศศิวิมล เข่ือนคํา
62063005386 นายรัฐภูมิ ศิริยศสกุลชัย
62063005387 นายอภิชาติ ขยัน
62063005388 นายภาษิต ใฝYรักสงบ
62063005389 นางสาวนฤทัย พิไรแสงจันทร�
62063005390 นายทนง ปงกันคํา
62063005391 นางสาวเบญจมาภรณ� ว�องสวัสด์ิ
62063005392 นางสาวพีชยา คงชนะ
62063005393 นางสาวศิริพร ไชวงค�
62063005394 นายสราวุธ ศรีออน
62063005395 ว�าที่ร�อยตรีหญิงลลิตา จันต�ะคํา
62063005396 นางสาวชลธิชา โนภิวงค�
62063005397 นางสาวจุฬาลักษณ� วิเศษคุณ
62063005398 นางสาวญาสุมินทร� ขนุนแดง
62063005399 นายคมกฤษ ปุกอิ่น
62063005400 นายกฤษกร ใจคําป=น

หน�า 180 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063005401 นายพงศ�ฤทธ์ิ จินะธรรม
62063005402 นางสาววิราสินี ทุนกาศ
62063005403 นายศุภวิชญ� สวนจักร
62063005404 นางสาวสุดา ชัยมณี
62063005405 นางสาวกานต�พิชชา ดาวแสง
62063005406 นางสาวกุลธิดา กังสดาลไพรัตน�
62063005407 นางสาวพิชญา วงศ�พุฒิ
62063005408 นายวิศรุต ตราเทพ
62063005409 นางสาวทองนพเก�า ปCนใจ
62063005410 นางสาวสุดาพร โสลิกี
62063005411 นางสาวแพรพรรณ สร�อยสังวรณ�
62063005412 นางสาวจุฑามาศ พุทธวงศ�
62063005413 นางสาวอรพรรณ กันทะ
62063005414 นางสาวจุฑามาศ หวานแหลม
62063005415 นางสาวสมฤทัย ผิวกลาง
62063005416 นางสาววสุนันท� จินะกาศ
62063005417 นายนราธิป เครือวิเสน
62063005418 นางสาวจริยาภรณ� วินันท�
62063005419 นางสาวผกาพันธ� ชัยวงค�
62063005420 นางสาวป=ทมากร จันผะกา
62063005421 นางสาวพวงเพชร ทะใจ
62063005422 นางสาวเกษราภรณ� เรืองต้ือ
62063005423 นายวีรชาติ เจอภัสสรรุ�ง
62063005424 นางสาววราภรณ� แก�วกันต�
62063005425 นางสาวปCยนันท� เกตุชั่ง
62063005426 นางสาวเบญญาภา สุตะวงค�
62063005427 นางสาวธัญญารัตน� สิริโพธิวงศ�
62063005428 นางสาวจุฬาลักษณ� ทาเหมย
62063005429 นางสาวสิราวรรณ ตาโล�ะ
62063005430 นางสาวศิริธร มะโนมา
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62063005431 นางสาวเมธาวี แสงทอง
62063005432 นางสาวอรนิตย� ฟูใจ
62063005433 นายรุ�งโรจน� ฐิติผลพันธ�
62063005434 นายมานัส มหิตธิ
62063005435 นายนัธทวัฒน� อินเสาร�
62063005436 นางสาวพิมพ�ภกานต� อ�ายคนโต
62063005437 นางสาวจารุวรรณ สิงแก�ว
62063005438 นายอภิวัฒน� ขัดสงคราม
62063005439 นายสุนิวัฒน� นุ�นยวง
62063005440 นางสาวหทัยกานต� เจิมเฉลิม
62063005441 นายมงคล อ�องเหม�ถ�า
62063005442 นายณัทธร แสนกันคํา
62063005443 นายนัฐพงษ� พรหมมา
62063005444 นางสาววิมพ�วิภา เขียวอินต�ะ
62063005445 นายปฏิภาณ แสนจิตร�
62063005446 นางสาวอภิญญา ภูเวียงแก�ว
62063005447 นายบวรวิชญ� กันทรัญ
62063005448 นายเทวา มาละพัฒน�
62063005449 นางสาวดลธี สุก[า
62063005450 นางสาวแววตา คําวังพฤกษ�
62063005451 นายธงชัย สมอุทัย
62063005452 นายจักรินทร� เมฆสุข
62063005453 นางสาววันเพ็ญ แสนใหม�
62063005454 นางสาวจิตราภรณ� หน�อแก�ว
62063005455 นางสาวภัทรา ถาโถม
62063005456 นางสาวรัตนาภรณ� ใจดี
62063005457 นายธนารักษ� ไชยธรรม
62063005458 นางสาวอารีรัตน� สิทธิพานิช
62063005459 นางสาวพิชญ�จิรา ยาอินทร�
62063005460 นายสามิภักด์ิ อินฟู
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62063005461 นางสาววิมลพร จ้ีรัตน�
62063005462 นายรณชัย จอมใจ
62063005463 นางสาวศิริกัญญกรณ� เนินสุด
62063005464 นางสาวณัฐพร ก�างยาง
62063005465 นางสาวณาตญา สมบูรณ�ชัย
62063005466 นายปรเมษฐ� เกษณา
62063005467 นางสาวศุภามาส ก�อนพิลา
62063005468 นางสาวพรรณิภา กําทรัพย�
62063005469 นางสาวธิดารัตน� ชมจุมจัง
62063005470 นางสาวสิตานัน ประสมวงค�
62063005471 นางสาวนัญธิชา เหม�อดู
62063005472 นางสาวศรัญญา สามัคคี
62063005473 นางสาวศุภานัน จันทร�วรรณ
62063005474 นางสาวสุรัญญา พลดงนอก
62063005475 นางพิมพกา ละออกิจ
62063005476 นางสาวกอบกูล ธรรมคุณ
62063005477 นางปรารินันท� จันทร�มล
62063005478 นายพัชรพล หล�าคํามี
62063005479 นายดนุปวีณ� ทิพย�อุโมงค�
62063005480 นางสาวบุณฑริก ตาไต�
62063005481 นางสาวฐิตาพร เทียมเจริญ
62063005482 นางสาวภัทรวดี ชัยวิเศษ
62063005483 นายมานิตย� โนจากุล
62063005484 นายภาคภูมิ สุภายอง
62063005485 นางสาวรัตติกร ทะอินตา
62063005486 นางสาวขวัญฤดี ใจจ�อย
62063005487 นางสาวสุภาพร จันทร�คํา
62063005488 นายภมรเทพ อินต�ะวิชัย
62063005489 นางสาวมยุรี เครือแก�ว
62063005490 นายพงศกรณ� อินป=Vน
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62063005491 นางสาวนริศรา ไชยเลิศ
62063005492 นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
62063005493 นางสาวกันต�ฤทัย คําน�อย
62063005494 นางสาวศิริกาญจน� ทิพย�คําปUอ
62063005495 นางสาวจิราวรรณ� บานใจ
62063005496 นายณัฐพงษ� พืชพันธุ�
62063005497 นางสาวศิริลักษณ� ผลาผล
62063005498 นางสาวกษิรา ป=นทะนันท�
62063005499 นายณรงค�ศักด์ิ นาวาระ
62063005500 นางสาวกมลชนก ฉํ่าอารีย�
62063005501 นางสาวปCยวรรณ ขันทะสีมา
62063005502 นางสาวเดือนรุ�ง ภู�ศิริ
62063005503 นางวชิราวรรณ รอดกังวล
62063005504 นางสาวธันยพร หอมวิชา
62063005505 นางสาวชลธิชา แสนทําพล
62063005506 นางสาวเบญจมาศ ปวกพรมมา
62063005507 นางสาวพราวพร กริชเอี่ยมคุณ
62063005508 นายเกรียงศักด์ิ จันทร�ผ�อง
62063005509 นางสาวฑีชา ศรีพล
62063005510 นางสาวศศิพิมล วงศ�วาลย�
62063005511 นางสาววัจนา ตายน
62063005512 นายอนิรุทธ ชํานาญรบ
62063005513 นายกรรณรงค� บุญเรือง
62063005514 นางสาวอภิชญา เรือนฝายกาศ
62063005515 นางสาวนฤมล พุกเล็ก
62063005516 นางสาวนัยนา เข่ือนเพ็ชร�
62063005517 นางสาวชีวาพร อินป=Vนแก�ว
62063005518 นางสาวพิมพ�ชนก ชุมภูชัย
62063005519 นางสาวรุจีรัฐ ทะนาวา
62063005520 นายอภิสิทธ์ิ ใสสะอาดตา
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62063005521 นายตระกานต� จิณะไชย
62063005522 นายอภิรัตน� จิตจํานงค�
62063005523 นางสาวภานุมาศ พ�อขันชาย
62063005524 นางสาวกวินตรา สายน้ําเย็น
62063005525 นายณัฐวุฒิ แก�วเทศ
62063005526 นายธนยศ ฉัตรภูติ
62063005527 นางสาวฐิตินันท� บุญมาก
62063005528 นางสาววันวิสาข� เจริญธนสกุล
62063005529 นายพิษณุ สันปYาแก�ว
62063005530 นางสาวจุฬาลักษณ� คนอยู�
62063005531 นายสุภกิณห� โพธิอ�น
62063005532 นางสาวภรภัทร ทิพย�จักร�
62063005533 นางสาวศุภัชญา ลาพาแว
62063005534 นายเอกรัตน� จริยา
62063005535 นายพงศธร สุขแว�น
62063005536 นายสุทธิชัย ทาสัก
62063005537 นายพงษ�พิษณุ ภาคเมธี
62063005538 นายจักรี ฟ=นเฟZอย
62063005539 นางสาวแววดาว หลักฐาน
62063005540 นางสาวขวัญจิรา วิวัฒนะ
62063005541 นางสาวสุภา อยู�กรัด
62063005542 นายธนานันต� ก[าแปง
62063005543 นางสาวนวภัสร� ศรีทองตระกูล
62063005544 นางสาวสุธาสินี จันทิมา
62063005545 นายจักกฤษ บุญไชยวงค�
62063005546 นางสาวณัฐปภัสร� เปรมะวิวัฒนชัย
62063005547 นายจิรภัทร สมฤทธ์ิ
62063005548 นางสาวปCยภรณ� จักรไชยวงค�
62063005549 นายศักดา ป=ญจมาพรกุล
62063005550 นางสาวอารียา สาคีรี
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62063005551 นางสาวกาญจนา สุขใส
62063005552 นายอภินัทธ� เอกชัยอาภรณ�
62063005553 นายณัฐกร ซังซ้ือมูล
62063005554 นางสาวสาวิตรี เกียรติอนันต�
62063005555 นางสาวธนาภรณ� รู�เกณฑ�
62063005556 นางสาวจริยา จิตตรง
62063005557 นางพลอยมณี วรรณโกฏิ
62063005558 นายศรัญ ค�าไหมคํา
62063005559 นางสาวนิศาชล วนากมล
62063005560 นางสาวกาญจนา พนาลัยรําไพ
62063005561 นายสรศิลปN ผินแปร
62063005562 นางสาวพจวัลย� หาญตระกูล
62063005563 นายภานุวัฒน� ไชยะ
62063005564 นางสาววิมลสิริ แก�วเสมอ
62063005565 นางสาวภัสรัต มณีวรรณ
62063005566 นายธัญพิสิษฐ� ขันตา
62063005567 นางสาวภัทธิญา จินดาคํา
62063005568 นายวัชร วิริยา
62063005569 นางสาววันทนีย� มะโนวรรณ�
62063005570 นางสาวสุภาวดี ไกลถ่ิน
62063005571 นายศรายุทธ กันธิยะ
62063005572 นายอภิสิทธ์ิ ไชยยะ
62063005573 นายธีระพันธ� ชัยวงค�
62063005574 นางสาวกมลทิพย� คือใคร
62063005575 นายภาณุพันธ� ตันอินต�ะ
62063005576 นายชญานนท� ถูกนึก
62063005577 นางสาวพิมพ�วิภา นิธิสุวรรณ
62063005578 นายนัทพงษ� เข่ือนแก�ว
62063005579 นางสาวณัฐนิชา โนนเปZอย
62063005580 นางปCยะดา ศรีนอก
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62063005581 นางสาววัชรีย� บุรี
62063005582 นางสาวสิรินทร� บุตรชา
62063005583 นางสาวพัชริน ปCนตาธรรม
62063005584 นางสาวสุภาวิณี กุยแก�ว
62063005585 นายณัฐดนัย นันตา
62063005586 นายทัศน�พล อ�อนศรี
62063005587 นางสาวชนิดาภา ขัตมงคล
62063005588 นางสาวอรพรรณ สุขจิตร
62063005589 นางสาวศิรินภา วิญญาณ
62063005590 นายปกรณ�ศิลปN โปธิ
62063005591 นายธนพล ขาวละมูล
62063005592 นางสาวจินตนา ดิษกร
62063005593 นางกรรณิการ� ศิลปเดชากุล
62063005594 นางสาวภาวินี สามใจ
62063005595 นางสาวจินต�นิพัช ไชยประเสริฐ
62063005596 นางสาวชุติกาญจน� ภุชทราคํา
62063005597 นายรัฐพงค� สินเทียม
62063005598 นายภวรัญชน� กันทาเหล็ก
62063005599 นางสาวภัสราภรณ� วิลัย
62063005600 นายไกรศรี กลับศรี
62063005601 นางสาววารุณี เตวิชัย
62063005602 นางสาวสุทธิดา เป^ยงต้ัง
62063005603 นางสาวอรพรรณ เรือนคํา
62063005604 นางสาวชนาพร ป=สตัน
62063005605 นางสาวจริยา สิงห�ทร
62063005606 นางสาวสุปรียา ดวงบาล
62063005607 นางสาวกนกวรรณ กันฟ=น
62063005608 นายสิทธิกร ขัติวงค�
62063005609 นายกิตติพจน� หาญขุนทด
62063005610 นายธนาวัฒน� ไชยศิลปN
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62063005611 นางกุลรัศม์ิ ใจจุณ
62063005612 นายสุวัฒทนา อรินแปง
62063005613 นางสาวกนกนาถ ไทยงาม
62063005614 สิบตํารวจโทวสันต� ขยันกิจ
62063005615 นางสาวกนกวรรณ อุ�นจันทร�
62063005616 นายศิวกร เกษม
62063005617 นางสาวลําดวน ย่ิงรักเพ็ญจันทร�
62063005618 นายธีรวุฒิ เปXงแก�ว
62063005619 นายวิทิต พารุ�งโรจน�
62063005620 นางสาวเบญจพร ไชยเมืองชื่น
62063005621 นางสาวกีรติ จิตนารินทร�
62063005622 นางสาวชนิกานต� ภักดี
62063005623 นายนพวัฒน� ตาวารี
62063005624 นางสาวปริฉัตร แก�วดํา
62063005625 นางสาวณภัชกมล ใจมิภักด์ิ
62063005626 นางสาวนฤมล สาธุเม
62063005627 นางสาวนภัสสร กาญจนาอังกูร
62063005628 นางสาวมาลี มาหล�า
62063005629 นางสาวกาญจนา ศาสนา
62063005630 นางสาวนันทิกานต� คิดข�างบน
62063005631 นางสาวปาณิสรา วังจันทร�
62063005632 นางสาวสุพีรา จันทร�สุภาเสน
62063005633 นางสาวแพรววา บุญย่ิง
62063005634 นางณิชกานต� พรหมารัตน�
62063005635 นางสาวนิรมล หน�อแก�ว
62063005636 นางสาวจริยา ตาคํา
62063005637 นายจตุรภัทร ตายะ
62063005638 นางสาวจุฑามณี ชาวชัย
62063005639 นางสาวศิริวรรณ ย่ังยืนกุล
62063005640 นางภิญญาพัชญ� ขันเชียง
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62063005641 นางสาวขนิษฐา มนัสมโนธรรม
62063005642 นางสาวเบญจมาพร วิมุกติบุตร
62063005643 นายพลอธิป เทพโพธา
62063005644 นางสาวสรสวรรค� ชํานาญยา
62063005645 นางสาวนิภาพร โพธา
62063005646 นายจิระพงษ� พิพัฒน�มงคลกุล
62063005647 นางสาวกรรณิการ� ยืนยงคีรีมาศ
62063005648 นางชมัยพร อาษาพนม
62063005649 นางสาวสโรชา โสตถิกุล
62063005650 นางสาวจารุวรรณ ถาวงค�
62063005651 นายเอกชัย เนียมพรมลี
62063005652 นางวันทนา ดวงแก�ว
62063005653 นายกรวี มังเดชะ
62063005654 นางสาวพฤฒิพร เรืองแจ�มแจ�ง
62063005655 นางสาวภิญญาพัชญ� สรณวัชรเอกากุล
62063005656 นางสาวปรียา มายะ
62063005657 นางสาวอรเพ็ญ ตันติดนุนันท�
62063005658 นายอนิรุทธ์ิ ใจจอมกุล
62063005659 นางสาวกาญจนา ถาลูน
62063005660 นายธนกานต� งามใส
62063005661 นายประณพ ตรีประดับดาว
62063005662 นางสาวคุณัญญา ตุสะมณี
62063005663 นางสาวจารุวรรณ ยานะ
62063005664 นางสาวพิทย�ฐากร ทวีชัยชัยชนะ
62063005665 นางสาวรัตติกาล สีเสน
62063005666 นางยุภาดา ยอดย่ิง
62063005667 นางสาวศุภิสรา ตาคําวัน
62063005668 นางสาวรมย�ธีรา ใจดง
62063005669 นายวรกิจ ชัยชนะ
62063005670 นางสาวอารียา เฟZFองฟอง
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62063005671 นางสาวลภัสรดา แก�วยอด
62063005672 นางสาวภิรมยา ป=ญโญคา
62063005673 นางสาวอัจฉรา คําสีสังข�
62063005674 นายอานันต� กุลทรา
62063005675 นางนิธิวดี วีเกต
62063005676 นายภูวนาถ ศรีชนะ
62063005677 นายดนุภพ บุญสิทธ์ิ
62063005678 นายภูวานนท� สุวรรณมณี
62063005679 นายนิชาภา สีนวล
62063005680 นางสาวณัฐนรี ดํารงเลาหพันธ�
62063005681 นางสาวมินตรา นางแล
62063005682 นายภัทรพล ดําคํา
62063005683 นางสาวธนาภา กาทู
62063005684 นางสาวชุติมณฑน� ไชยวรรณ�
62063005685 นางสาวจิณห�วรา จอมใจ
62063005686 นางสาวอําไพ พันติ
62063005687 นางจินตนา ปลื้มสกุล
62063005688 นางสาวมณฑกานต� กองแก�ว
62063005689 นางสาวปุณณภา บัวคลี่
62063005690 นายมงคลชัย แก�วมูล
62063005691 นางสาวชญาณิศา จันต�ะตึง
62063005692 นางสาวรุ�งลาวรรณ อินขะ
62063005693 นายอภิวิชญ� ใจม่ัน
62063005694 นายพีรวิชญ� ป=ญญาเฟZอน
62063005695 นางสาววรางคณา ขานวล
62063005696 นางสาวสุดาทิพย� คําน�อย
62063005697 นางทัศนีย� เสาร�แก�วคํา
62063005698 นางสาวกิติยา ตามัย
62063005699 นางสาวพิมพิกา โปธิก[า
62063005700 นางสาวอภิชญา จ้ีสละ
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62063005701 นายอรรถชัย เจนสาม
62063005702 นายสรายุทธ กล่ําเอม
62063005703 นางรัตนาภรณ� กลางวงศ�
62063005704 นายสิงหา อุทังไข
62063005705 นายพีรวัส เขตแดน
62063005706 นางสาววัจนา บงกชผดุง
62063005707 นายวัชรินทร� ลําคํา
62063005708 นางสาวศิริวรรณ พันธ�พืช
62063005709 นางสาวพิชญ�ชญานิษฐ� รอดพ�น
62063005710 นางสาวสิรินยา จอมหาร
62063005711 นายศิริชัย คําเงิน
62063005712 นางสาวจิตรากานต� วัชรมณฑล
62063005713 นางสาวธิติญาพร วรรณศรี
62063005714 นายมนต�เทพ แสนใจ
62063005715 นางสาวกรกนก บัวเบิกบาน
62063005716 นายนิธิพนธ� สีน้ําเงิน
62063005717 นางสาววิมลศิริ สมบุญโสด
62063005718 นางสาวไพจิตร กระบวนป=กษา
62063005719 นายปาริต ป=ญญาใหม�
62063005720 นายกฤษณะ เปXงนาค
62063005721 นายสรทรรศน� บุญเฉลิม
62063005722 นางสาวกาญจน�ญาณัท อัศราช
62063005723 นางสาวพิมพ�มณี ยาประโลหิต
62063005724 นายณฐนนท ใจเปXงบุตร
62063005725 นางสาวจิรภัทร� จันทวาด
62063005726 นายวรพงศ� ป=นแก�ว
62063005727 นางสาวรุ�งไพลิน เม็งขาว
62063005728 นายสรวิศ พุทธอินทร�ศร
62063005729 นางสาวกฤติยาภรณ� ทุ�งเย็น
62063005730 นายปรีชา เตียววิจิตรสีใส
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62063005731 นางสาวกนกพร คําพรหม
62063005732 นางสาวจิราพร กองมณี
62063005733 นางสาวจุรีมาศ ตาเปXง
62063005734 นางสาวจิราพร ศรีธิอ�าย
62063005735 นางสาวศุทธินี ปฏิยัติ
62063005736 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนสุข
62063005737 นายธนกร อมรกฤติกมล
62063005738 นายวชิระ สายมาธิ
62063005739 นายณัฐภัทร พระทอง
62063005740 นายจักรภัทร กมลเพชร
62063005741 นางสาวสุนีย� สง�าธนอนันต�
62063005742 นายอาคม ยอดชมภู
62063005743 นางสาวอภิสรา เมืองไชย
62063005744 นางสาวลลิตา กาละกูล
62063005745 นางสาวณัฐนรี อุ�นน้ําใจ
62063005746 นายภิเษก เครือบุญอุ�น
62063005747 นางสาวปCยมน ไชยอาจ
62063005748 ว�าที่ร.ต.หญิงสิริวรรณ มีมาเมิน
62063005749 นางสาวสุดารัตน� เครื่องชัย
62063005750 นางสาวจาริกา บุตรเสน
62063005751 นางสาวนภัสวรรณ พรมพันธุ�
62063005752 นางสาวพิมพกานต� บุญทิพย�
62063005753 นางสาวเสาวลักษณ� จันกัน
62063005754 นายอนุรักษ� เป^Pยกาวี
62063005755 นางสาวธนาภา ศิริโรจน�
62063005756 นางสาวดวงพร ธิเนตร
62063005757 นายรวิณัฐ แตงเลี่ยน
62063005758 นายปรัชญายุทธ ว่ิงเร็ว
62063005759 นายเกรียงไกร ศรีไม�
62063005760 นางสาวพรรณทิพย� มูลอ�าย
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62063005761 นายศราวุธ แก�วก[า
62063005762 นางสาวชัญญานุช นิลพันธ�
62063005763 นางสาวรําไพพรรณ ชัยบุญเรือง
62063005764 นางสาวนันทิยา เพลิดนอก
62063005765 นางสาวปCยะวีร� วิทยาวรกุล
62063005766 นายสรศักด์ิ อาษากิจ
62063005767 นายทักษ�ดนัย ทาคาฮาชิ
62063005768 นางสาวปราณปริยา จีนาใหม�
62063005769 นายยงยุทธ อวดร�าง
62063005770 นางสาวสุปราณี กัญญา
62063005771 นางสาวกิติมา กุณา
62063005772 นายหัสดิน เชื้อเมืองพาน
62063005773 นางสาวศิริพร มะโนคํา
62063005774 นางสาววรุณพรรณ กัณทาสัก
62063005775 นายวิจิตร คําเกตุ
62063005776 นางสาวพัชธิดา พันธ�โคตร
62063005777 นางสาวทิพานัน ศรีอุดม
62063005778 นางสาววราภรณ� เก๋ียนสืบ
62063005779 นางสาวภาวลี ไชยประคอง
62063005780 นายนฤพนธ� วิวัตติกุล
62063005781 นางสาวจุฬารัตน� อินทะนนท�
62063005782 นายจิรัฐน� วงศ�วัฒนากุล
62063005783 นางสาวหทัยภัทร วิรัตน�เกษม
62063005784 นางสาววิภาพร แก�วดุลดุก
62063005785 นางสาวสุจิตรา กล�าประจัน
62063005786 นางสาวจุฑามาศ พันศรี
62063005787 นายสุกฤษฎ์ิ คําลือ
62063005788 นายธนกฤษ หน�อคํา
62063005789 นางสาวจารุวรรณ� สอนนํา
62063005790 นายธนาณัติ แสนกุย
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62063005791 นางสาวมณฑิญา ไชยวงค�
62063005792 นายดนุพล ปCนตาคํา
62063005793 นางสาวชัชชมนต� วงศ�ต�อม
62063005794 นางสาวสุทธิดา ถ่ินถ�อย
62063005795 นางสาวรัตติพันธ� เรือนนาค
62063005796 นางมัทณา ทองเงา
62063005797 นางสาววริษฐา แก�วตา
62063005798 นางสาวศศิณิชา ศรีสุระ
62063005799 นางสาวนรีนุช กองอารินทร�
62063005800 นายอภินันท� เนตรยอง
62063005801 นายคงเดช คําตุ�ยเชื้อ
62063005802 นายสิทธิวัฒน� เป^ยงเพ้ียง
62063005803 นางสาววราภรณ� หมูคํา
62063005804 นางสาวเจนจิรา สุริยาสัก
62063005805 นางสาวคัทรียา สีสุข
62063005806 นายสุวรรณพงศ� มีบึงพร�าว
62063005807 นายณัฐวุฒิ ถาปะนา
62063005808 นางสาวลัคนา แก�นสวาสด์ิ
62063005809 นางสาวรัตนา เบียเช�อชา
62063005810 นางสาวผัลย�ศุภา บํารุงนา
62063005811 นางสาวสนธยา ใจแก�ว
62063005812 นางสาวสุภัสรา สุภาพ
62063005813 นางสาวนันทินี โคกเอี่ยม
62063005814 นายฐิติวัฒน� รัตนมณี
62063005815 นายหรรษธร ศรแก�ว
62063005816 นางสาวนลินรัตน� วรโชติภูดินันท�
62063005817 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจันทร�จิรา วันต�ะลา
62063005818 นางสาวพิมประภาพร คลฟู
62063005819 นางสาวธัญญา อุดดง
62063005820 นางสาววันวิสาข� อายุวรรณา
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62063005821 นางสาวพุทธษร รินคําแดง
62063005822 นางสาวศิวาพร ทําตะลุง
62063005823 นางสาวพัชรินทร� อินตะป=นโย
62063005824 นางสาวศิริลักษณ� มหายาโน
62063005825 นางสาวมุนินทภัทร รือเรือง
62063005826 นางสาวสุวารี วงศ�ยศ
62063005827 นางสาวกีรัตยา ผานามขจี
62063005828 นางสาวจิติมา สุวรรณโสภณ
62063005829 นางสาวฐิตาภา บุญไข
62063005830 นางสาววิภาพร อินโองการ
62063005831 นางสาวธนิษฐา วงศาสัก
62063005832 นางสาวพัชรินยา โปธิ
62063005833 นางสาวทิพย�รังสิตา องค�มนตรี
62063005834 นางสาววิยุดา ยาวิเคียน
62063005835 นางสาวเนติกาญจน� เต[ชะรัก
62063005836 นายทรงพล แสงสว�าง
62063005837 นางสาวพัฒน�นรี ยงชัยตระกูล
62063005838 นายธนภูมิ พูนพิน
62063005839 นางสาววิชุดา กาดิน
62063005840 นางสาวณัฐวดี นามวงศ�
62063005841 นางสาวนันท�นภัส พุทธโธ
62063005842 นายวีระ ตัญโญ
62063005843 นางสาวปาริฉัตร ยาวิปา
62063005844 นางสาวกนกวรรณ ไชยเสน
62063005845 นางสาวประภัสสร แก�วบุญทา
62063005846 นางสาวธิดารัตน� ฟ=กทอง
62063005847 นางสาววิภาดา นพวงศ�
62063005848 นางสาวอภิญญา ป=นแดง
62063005849 นายปฏิภาณ มะวงศ�ไว
62063005850 นายวุฒิพงษ� ชอบสุข
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62063005851 นางสาวสิริรัตน� วงษา
62063005852 นางสาวกวิสรา ถาบุญชู
62063005853 นางสาวโสภี สลีสองสม
62063005854 นางสาวนิภาพร สงคํา
62063005855 นางสาวพนิตนันท� ปรารมภ�
62063005856 นางสาวอาภาภรณ� วรรณวิไลวรรณ
62063005857 นางสาวรุ�งสุดา กบกันทา
62063005858 นางสาวจิรสุดา อาเซ็ง
62063005859 นายทัศพงษ� ใจคํา
62063005860 นางสาวนพมาศ ศรีสวัสด์ิ
62063005861 นางสาวเครือฟUา อุดคําเที่ยง
62063005862 นางสาวอรอุมา ไชยชิน
62063005863 นางสาวชุติญากาญจน� พันกับ
62063005864 นางสาวสุวิมล นันเป^ยง
62063005865 นายปรัชญา โชตึก
62063005866 นายพุฒิพงศ� เสมอกัน
62063005867 นางสาวอารยา ถาไวย�
62063005868 นายสุรินทร อุปถัมภ�
62063005869 นางจีรพรรณ มูลศรี
62063005870 นางสาวเนตรนภา เออ�าย
62063005871 นางสาวณัฐกานต� สุขเกษม
62063005872 นางสาวแคทรียา กาทองทุ�ง
62063005873 นายระพีพันธ� กาไรภูมิ
62063005874 นางสาวอุมาพร สุวรรณชมภู
62063005875 นางสาวพรรณิการ� ดีแล�ว
62063005876 นางสาวกมลชนก คําแดง
62063005877 นายพงษ�สุรีย� วรรณแก�ว
62063005878 นางสาวศิริรัตน� อินต�ะสิน
62063005879 นางสาวจตุพร วงศยา
62063005880 นายวิทยา ฝ=Pนสกุล
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62063005881 นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
62063005882 นายปCติพล คําป=นพรหม
62063005883 นางสาวพิชชาภา ต้ังล้ําเลิศ
62063005884 นายอนุวัฒน� จันสม
62063005885 นางสาวฉัตรฐิกานต� เบ�าทอง
62063005886 นางสาวสุปราณี แจ�คํา
62063005887 นางสาวพินภิกา ขันทรง
62063005888 นางสาวสายเพ็ชร เยาวโสภา
62063005889 นายธนากร เหง�าละคร
62063005890 นางสาวชลิตตา ปCกจุมปู
62063005891 นางสาวศศิธร ปวงขัน
62063005892 นางสาววาทินี ยะวงค�
62063005893 นายอารัญ อ�อนส�าง
62063005894 นายยศกร ต�อนรับ
62063005895 นางสาวพจมาน พรหมงาม
62063005896 นางสาวพรทิวา ธรรมชัยหลง
62063005897 นางสาวอาทิตรา เผ�าเมือง
62063005898 นางสาวกัญญาภัทร จันต�ะคาด
62063005899 นายสุรศักด์ิ นิลคง
62063005900 นางสาวสุมาพร กองมี
62063005901 นางสาวนลินทิพย� แทนวงค�
62063005902 นางสาวณัฐณิชา เครือชัยแก�ว
62063005903 นายกิตติภัทร ซิโน
62063005904 นายจิรายุ อินถาวงศ�
62063005905 นางสาววัชรวีร� ธนัชพรนิวัตน�
62063005906 นายอรุณโรจน� กันทา
62063005907 นางปรียาพร วงศ�เวียน
62063005908 นายวรพันธ� ป=ญญาดี
62063005909 นายทวีชัย ชาวยา
62063005910 นางสาวธัญชนก จันก[าวี
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62063005911 นางสาววรารัตน� อุดสม
62063005912 นางสาวนัทธ�หทัย สุริยา
62063005913 นายพิชัย วนการประชา
62063005914 นางสาวณัฐรดา ใหม�เฟย
62063005915 นายชัยธวัช แสนอุด
62063005916 นางสาวรุจีพัชร ขยัน
62063005917 นางสาวชนติกานต� จิตประสงค�
62063005918 นางสาวยุวดี สิงห�แก�ว
62063005919 นางสาวธัญญาลักษณ� ธิวงค�
62063005920 นางสาวเกศริน ไชยเสน
62063005921 นางสาววันทนีย� ชัยอินต�ะ
62063005922 นางสาวศิรินภา โรจน�ธนะศิริวนิช
62063005923 นางสาวสุจิตรา ลาอุ�น
62063005924 นางสาวกัญญา จินากูล
62063005925 นางสาวตรีดา พระวิสัตย�
62063005926 นางสาวสุธีรา แสงสว�าง
62063005927 นางสาวจิราวรรณ� ป=ญญา
62063005928 นายจิตรเทพ เหมือนหมาย
62063005929 นางสาวชนมน คนหลัก
62063005930 นางสาวศิริรัชช� นกมีรอด
62063005931 นางสาวศศิวิมล นิ่มนวล
62063005932 นางสาวนฤนารถ วงค�เอ�ย
62063005933 นายณัฐวุฒิ มีเมล�
62063005934 สิบตํารวจตรีธนัดพงษ� มาไกล
62063005935 นายธีรพิชญ� แสงศรีจันทร�
62063005936 นายปกรณ�โชค สุภามณี
62063005937 นางสาวสุภิญญา ยศเมา
62063005938 นายวรพงค� อุปนันท�
62063005939 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวนิดา โจทย�ธรรม
62063005940 นางสาวศุภลักษณ� สิริรักษ�
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62063005941 นางสาวธัญญารัตน� ปวงศรัทธา
62063005942 นางสาวอัจฉราภรณ� แก�ววงค�ก�อน
62063005943 นางศิริพร บุญพันธ�
62063005944 นายปCยพงษ� ยาเมฆ
62063005945 นางสาววัชรีพร กันทาฟ=ง
62063005946 นายจักรกฤษณ� อินต�ะศรี
62063005947 นางสาวสุดารัตน� วงค�เวียน
62063005948 นางสาวทิพวรรณ ตาใจ
62063005949 นางสาวณัฐธิดา ยังสุข
62063005950 นางสาวนฤมล วงษ�เตจ�ะ
62063005951 นางสาววารุณี วาดสิงห�แก�ว
62063005952 นายสันติชัย เข็มเพ็ชร
62063005953 นางสาวพิชญา สงวนใจ
62063005954 นายเอกลักษณ� อิ่นธิ
62063005955 นางสาวอารีรัตน� มะโนวงค�
62063005956 นางสาวธนัญญา แสงแก�ว
62063005957 นางสาวพิมพิวรรณ กันทะเมืองลี้
62063005958 นางสาวณฤทัย ฟูไฝต๊ิบ
62063005959 นายพิพัฒน�พงศ� อุดเกียน
62063005960 นายศุภกฤต ม�วงเมือง
62063005961 นางสาวศลิษา จันต�ะตึง
62063005962 นางสาวพรทิพย� บุญป=ญญาโรจน�
62063005963 นายเอนก สมบูรณ�
62063005964 นางสาวสุภาพร แสนยาวัง
62063005965 นางสาวณัฐกานต� จักสาน
62063005966 นางสาววริยา ยอดป=Vน
62063005967 นางลีลานุช มาเรียน
62063005968 นางสาวสุธาริณี วัฒนะพานิช
62063005969 นางสาวกรกนก เลิศอารีกร
62063005970 นางสาวฐิติรัตน� ยอดพิโล
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62063005971 นางสาวชนัญชิดา สายหรุ�น
62063005972 นางสาวเพชรรุ�ง อินภูฐิ
62063005973 นายศุภวิชญ� ศิริ
62063005974 นางสาวนิศารัตน� ดวงชะฎา
62063005975 นางสาวศิริวรรณ ศรีคมขํา
62063005976 นายอุมรินทร� บุญกาวิน
62063005977 นายกิตติพันธ� อายุยืน
62063005978 นางสาวปวิชญา ทานะมัย
62063005979 นายสามารถ อินซ�อน
62063005980 นางสาวเสาวรส ขัดผาบ
62063005981 นางสาวประภัสสร สีสันทราย
62063005982 นางสาวเนตรนภา แย�มแก�ว
62063005983 นางสาวสลิลทิพย� สุขสวัสด์ิ
62063005984 นางสาวนภัสสร อ�อนหวาน
62063005985 นายณัฐวัฒน� กันธายอด
62063005986 นางสาวนพมาศ ศรีโชติ
62063005987 นางสาวมินตรา รัตนวิเศษ
62063005988 นางสาวสุภาวดี บวรชัยฤทธ�
62063005989 นางสาวณิชกานต� คําใจซ่ือ
62063005990 นางสาวพรปวีณ� อัศวธีรานนท�
62063005991 นางสาวกนกมณี มีมัง
62063005992 นางสาวอันธิกา สุภาแก�ว
62063005993 นางสาวสหัสา ขยันดี
62063005994 นายอรรถพล ชื่นจุ�ย
62063005995 นางสาวนันทวรรณ อุ�นศรี
62063005996 นางสาวสุภัจฉรี บุญขยาย
62063005997 นางสาวพัชรินทร� ไชยเนตร
62063005998 นางสาวกนกพร ยาประเสริฐ
62063005999 นายวรเชษฐ� อภิชัย
62063006000 นางสาวสุดาลักษณ� สังวัตถุ
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62063006001 นางสาวภรณี ธรรมวงศ�ชัย
62063006002 นางสาวพรสุดา วงศ�แก�ว
62063006003 นางสาวจันทกานต� เสียงเลิศ
62063006004 นายกิตติวัฒน� มงคลธีระวัฒน�
62063006005 นางสาวรุ�งนภา กันธรรม
62063006006 นางสาวศิริวรรณ คนม่ัง
62063006007 นางปริยากร ปCFนแก�ว
62063006008 นางสาวลักษิกา ทรัพย�สมบัติ
62063006009 นางสาวลักษิกา เป^Pยอ�าย
62063006010 นางสาวศิรินรัตน� บรรจง
62063006011 นายบุญญฤทธ์ิ นิ่มสกุล
62063006012 นางสาวภัทรานิษฐ� จะมัง
62063006013 นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ�
62063006014 นางสาวพัชรา แก�วมาลา
62063006015 นายวันชัย เกิดอยู�
62063006016 นางสาวพัชราภรณ� สังฆะทิพย�
62063006017 นายกิตต์ิภูดิษ กาบกรณ�
62063006018 นางสาวจิราพร นาคพิมาย
62063006019 นางสาวสุพิชญา กัลยา
62063006020 นายสถิตย� นันต�ะนา
62063006021 นายจีรศักด์ิ มันดัก
62063006022 นางสาวนพวรรณ สุนทร
62063006023 นายไชยวัฒน� มะลิ
62063006024 นางสาวณิชารีย� ม่ิงสุวรรณ
62063006025 นางสาวเกษริน ตาคํา
62063006026 นางสาวศิริวัฒนา ปราโมทย�
62063006027 นางสาวเมธาวี รักสุข
62063006028 นางสาวสายสุนีย� จิตมโนวรรณ�
62063006029 นางสาวนันท�วิชิดา วิชัยสิริตระกูล
62063006030 นางสาวชนัญญา ราชาตัน
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62063006031 นางสาวณิชาภัทร สิทธิวรนนท�
62063006032 นางสาววันวิสา เรือนคํา
62063006033 นางสาวนริศร มงคล
62063006034 นางสาวนวลฉวี เข่ือนวัง
62063006035 นางสาวสุดาลักษณ� กวงแหวน
62063006036 นางสาวกัลยาณี เยอกอง
62063006037 นางสาวดาริกา ศรีวิไชย�
62063006038 นายณัฐสิทธ์ิ บิดาหก
62063006039 นายไกรลาศ จันทร�ตา
62063006040 นายพัลดนัย ชัยยา
62063006041 นายสิปปวัส ใจสุดา
62063006042 นายนพดล อ่ําเกษม
62063006043 สิบโทวีระพันธ� อุ�นแสง
62063006044 นางสาวเขมิสรา ใสส�อง
62063006045 นางสาวศุภรดา โพธา
62063006046 นายเรวัฒน� วงศ�ชัย
62063006047 นายยุทธพงษ� วงค�ฝ=Pน
62063006048 นายณัทภัธ จันทวงศ�
62063006049 นายเชาว�วรรธน� จันทร�กันธะ
62063006050 นายณัฐพงษ� ทะป=ญญา
62063006051 นายณรงค�ชัย จันทิมา
62063006052 นางสาวณิชา ไชยสถาน
62063006053 นางสาวภัทราวรรณ วุฒิเจริญ
62063006054 นางสาวอนุสรา จํารัส
62063006055 นางสาวจีรภา แก�วธิตา
62063006056 นางสาวธันญรัตน� ปCนตาคํา
62063006057 นางสาวณัฐธิดา ปาผล
62063006058 นางสาวนุชจรินทร� อินต�ะรัตน�
62063006059 นายราชัน อภิวัน
62063006060 นางสาวเบญจมาศ ใจสุยะ
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62063006061 นางสาววราภรณ� นาจวิจิต
62063006062 นางสาวลีรญา สาขาเรือน
62063006063 นายวณิชธารณ� ยมวนา
62063006064 นายธวัชชัย ใจเย็น
62063006065 นางศศินรีย� เกตุมณี
62063006066 นายรุ�งพิภพ แก�วสิริ
62063006067 นางสาวศุภนารี ดวงอาภัย
62063006068 นางณัฐรดา สุวเสริม
62063006069 นางสาวสุวนันท� เดือนเด�น
62063006070 นางสาวลัดดาวัลย� นันตากาศ
62063006071 นางสาวปวีณา กันทะคํา
62063006072 นายโชติวิวัฒน� คันธมาลาเจริญ
62063006073 นายณรงค�ชัย ผัดปUอ
62063006074 นายวัฒน�สันต� อุ�นแก�ว
62063006075 นางเรณู กันทบุตร
62063006076 นางสาวศิรประภา กาวิละมูล
62063006077 นางสาวธีราภรณ� คําราพิช
62063006078 นายภัทรพงศ� ทองมาก
62063006079 นางสาวรพีพรรณ บูรณธานี
62063006080 นางสาวมะลิชาติ มหาวรรณ�
62063006081 นายกรกฎ รินฤาษี
62063006082 นางสาวอังคณางค� โรงสะอาด
62063006083 นางสาวฐิติพร ใหม�ชุ�ม
62063006084 นายวัชรกิจ ใจมณี
62063006085 นางสาวกาญจนา มะลิทอง
62063006086 นางสาววิลาวัลย� อินถา
62063006087 นางสาวศิวพร ฤทธิมนต�
62063006088 นายภัคพงษ� ไชยสิทธ์ิ
62063006089 นายเอกลักษณ� จันตาวงค�
62063006090 นางสาวพิชญ�สินี ศรีสุข

หน�า 203 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063006091 นายปวริศร พรหมนิล
62063006092 นายภานุเดช พันธุเดช
62063006093 นายวชิรวิทย� บุญตัน
62063006094 นายอนันต�ไชย บุญยัง
62063006095 นางสาวอรวรรณ แก�ววอ
62063006096 นายสถาพร ก�อนสุรินทร�
62063006097 นายนพดล แก�วจันทร�
62063006098 นางสาวกมลวรรณ สิทธิกัน
62063006099 นางสาวณัฏฐ�รดา วงค�ไชยา
62063006100 นายณัฐวุฒิ ศรีสุทน
62063006101 นางสาวธีรดา รูปะวิเชตร
62063006102 นายเมธี รินชุมภู
62063006103 นางสาววรลักษณ� ไก�งาม
62063006104 นางสาวทิพาพร กระแสเงินดี
62063006105 นายอดิศักด์ิ บุญจันต�ะ
62063006106 นางสาวลักษณารีย� ดวงเต็ม
62063006107 นางสาวจุฬารัตน� ซ้ิมสกุล
62063006108 นางสาวณัฐชยา บัวงาม
62063006109 นางสาวณัฐดาวรรณ มณีวร
62063006110 ว�าที่ รต.หญิงดวงนภา จบทั่ว
62063006111 นายเจษฎา ต๊ิบหน�อ
62063006112 นางสาวศศิทร คะปานา
62063006113 นางสาววารินทร� คําจา
62063006114 นายปฎิภาณ เกษรพรม
62063006115 นางสาวสุนิชา ปวนสิงห�
62063006116 นายปรานฒ� สัมฤทธ์ิ
62063006117 นางสาววนิดา มีดี
62063006118 นางสาวไพลิน ชัยกุล
62063006119 นางสาวอังคณา ใบเหลือง
62063006120 นางสาวศิลปNศุภา ฟ=งเสียง
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62063006121 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสลักจิต สายป=ญญาใย
62063006122 นางสาวนิรัชภัทร ไวยราช
62063006123 นางสาวสุธีรา เชื้อยัง
62063006124 นายวรพล ยังสูงเนิน
62063006125 นายณชนก วงษ�สวรรค�
62063006126 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชรินทร� ธรรมชัย
62063006127 นายจตุรงค� เกียรต์ิธรรม
62063006128 นางสาวสิริวิภา มีสุข
62063006129 นางสาวนฤมล ใบยา
62063006130 นางสาวสริญญา รบชนะชัย
62063006131 นายอัครวินท� คําภาพันธ�
62063006132 นางสาวจุฑามาศ ผิวงาม
62063006133 นางสาววัลภา อินทสอน
62063006134 นางกัลยา สองเมืองแก�น
62063006135 นางสาวพรพรรณ ใจวงค�
62063006136 นางสาวมุกดาวรรณ ช�างหิน
62063006137 นายกฤษฎา ช�ารัก
62063006138 นางสาวสุทธิกานต� ป=ญญา
62063006139 นายคุณานนต� ชัยเขตร�
62063006140 นางสาวสุภาพรรณ สุภาคุณ
62063006141 นางสาวศิริกรานต� มณีวรรณ
62063006142 นางสาวสุดารัตน� กรุดสุพัฒน�
62063006143 นางสาวชุติมา แม�นสํารวจการ
62063006144 นายปติคม ตุ�ยดา
62063006145 นางสาวอภิญญา เทพา
62063006146 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเพชรรัตน� ขัดป=ญญา
62063006147 นางสาวศราสินี นาคคงคํา
62063006148 นางสาวกัณฐิกา หล�าก่ิง
62063006149 นางสาวมณฑิตา ทรงฤทธิขันชัย
62063006150 นางสาวเบญจพร ชื่นบุญ
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62063006151 นางสาวสุกัญญา วงค�คม
62063006152 นางสาวชาลีมา ศรีสุวรรณ�
62063006153 นางสาวรัตนาภรณ� ดวงคําน�อย
62063006154 นางสาววรรณภา ประดิษฐ�
62063006155 นางสาวณิชกานต� ธาตุอินทร�จันทร�
62063006156 นางสาวกมลวรรณ เฮ�าเฮง
62063006157 นางสาวลัดดา นาราลักษณ�
62063006158 นายคุณวุฒิ ป=ญญาปลิว
62063006159 นางสาววชิราภรณ� แก�วเนตร
62063006160 นางสาวปรียาวรรณ แก�วมณี
62063006161 นางสาวพรพิมล สุราช
62063006162 นางสาวสุดารัตน� การเพียร
62063006163 นางสาวกชกร แก�วก[องมา
62063006164 นางสาวกัญญาณัฐ เหรัญญะ
62063006165 นางสาวฐานิดา แสงบุตร
62063006166 นายประกฤษฏ์ิ สุริยะ
62063006167 นางสาวธัญจิรา ป=นทะวงค�
62063006168 นายขรรค�ชัย ต�นเงิน
62063006169 นางสาวปานฤทัย มูลอุด
62063006170 นางสาวชญานิศ อจินแก�ว
62063006171 นางสาวณัฏฐธิดา สายวงมิตร
62063006172 นางสาวรัชนีกร ใจพล
62063006173 นายจิระพงษ� สามลทา
62063006174 นายรักชาติ กิติวินิต
62063006175 นางสาวปพิชญา จอมเม็ด
62063006176 นางสาวศิริพร โพธิหงษา
62063006177 นางสาวฉัตต�ฐิตา ศิริธนังกูร
62063006178 นางสาวสุทธิดา ชุมภูชัย
62063006179 นางสาวณภัทร นวลฝ=Pน
62063006180 นายณัฐกิตต์ิ อภิญญาวิศาล

หน�า 206 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063006181 นางสาวธวัลพร ศรีชนะ
62063006182 นายฉันท�ทัต มีภูคํา
62063006183 นางสาวธีรภัทร ทัพสิทธ์ิ
62063006184 นางสาวนันทินี จักร�คํา
62063006185 นางสาวลายไทย ประวัง
62063006186 นางสาวสุกัญญา แขวงถึก
62063006187 นายสุรชัย ประลองผล
62063006188 นางสาวมนัญชยา สอนทะ
62063006189 นายณัฐวัตร บางออน
62063006190 นางสาวชญาทิภา อุ�นอินต�ะ
62063006191 นางสาวอนัญญา นาระถี
62063006192 นายวรวิทย� ศรีจริยากร
62063006193 นางสาวหัทยา สุตาโย
62063006194 นางสาวนันท�วลิน จอมสว�าง
62063006195 นายอภิกุล หลักม่ัน
62063006196 นายนันทวุฒิ ดวงฤทธ์ิ
62063006197 นางสาวนาริน อิ่นคําแสง
62063006198 นางสาวเสาวลักษณ� อินต�ะสม
62063006199 นายดุลพัฒน� ยะจินะวงค�
62063006200 นางสาวถิรนันท� พูนพิน
62063006201 นายธีรยุทธ แซวหลี
62063006202 นายกฤติเดช ชินายี
62063006203 นางสาวอรัญญา เมฆลา
62063006204 นางสาวอัจฉรา ชัยรัตน�
62063006205 นางสาวทาลินี ปาละตึง
62063006206 นางสาวสุนันทา บุญนํา
62063006207 นางสาวอัญชุลีพร อินต�ะวงศ�
62063006208 นางสาวขวัญฤทัย ทรัพย�ละออ
62063006209 นางสาวพิมผกา ปวงงาม
62063006210 นายรวิชญ� รักธีรภาพ
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62063006211 นางสาวณปภัช ต�ะพันธ�วงษ�
62063006212 นางสาวพิชญา ยศป=น
62063006213 นางสาวบุษรินทร� เดชะบุญ
62063006214 นางสาววัทน�สิริ เข็มแก�ว
62063006215 นางศิวพร ภิราญคํา
62063006216 นายณัฐวุฒิ วุฒิชัย
62063006217 นางสาวศศิธร ก�อนแก�ว
62063006218 นางสาวทักษพร จันทาพูน
62063006219 นางสาวตรีนุช ศรีนวล
62063006220 นายสุทธิโรจน� เข่ือนแก�ว
62063006221 นายพิทักษ� เจริญเดช
62063006222 นางสาวภัทราภรณ� กันตจารุพันธ�
62063006223 นางสาวปวีณา ประดิษฐธรรม
62063006224 นายดัสกร แก�วประภา
62063006225 นางสาวผุสดี ยะตอง
62063006226 นางสาวจิราภรณ� โป_ะคํา
62063006227 นางสาวเยาวลักษณ� พันธุ�กลิ่นแก�ว
62063006228 นายณรงค�ศักด์ิ เดชธนกิจ
62063006229 นางสาวหทัยกาญจน� อินแสน
62063006230 นางสาวศิริลักษณ� คําแสน
62063006231 นางสาวมีนา เลาหตีรานนท�
62063006232 นายสรวิชญ� เที่ยงสกุล
62063006233 นายชยพล แหลมไธสง
62063006234 นางสาวพิมพ�นุดี ศรีแสงจันทร�
62063006235 นางสาวอัจฉรา จินดาวิจิตร
62063006236 นางสาวพรปวีณ� หลวงโย
62063006237 นายชรัญ]ู จันทร�กาวี
62063006238 นายบุญทอง เส�พรรณ
62063006239 นายปรัชชา เมืองเหนือ
62063006240 นายพนิต เลิศสุขศักดา
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62063006241 นางสาวอาภาภัทร เครือคําหล�อ
62063006242 นางสาวกิติยาพร คงคาลัย
62063006243 นายเลอสรวง ศิริปาลกะ
62063006244 นางสาวปCยนุช ต�วนชะเอม
62063006245 นางสาวณัฐกานต� ปCFนเกตุ
62063006246 นางสาวกัญญาพัชร คําดี
62063006247 นางสาวพัชนิดา ยะจา
62063006248 นางสาวชนิตา สุริยะมณี
62063006249 นางสาวกัญญารัตน� ทาโน
62063006250 นายกึกก�อง สุวรรณ
62063006251 นายนิวัตน� ป=นวร
62063006252 นายเอกชัย อ�ายตัน
62063006253 นายกิตติภณ เหมืองหม�อ
62063006254 นายวรเมธ ตรีหิรัญ
62063006255 นางสาวปวีณา บุญรัตน�
62063006256 นางสาวญธิกานต� อรนพ
62063006257 นางสาวพลอยไพลิน สุกุล
62063006258 นายอดิศักด์ิ ม่ันเขียว
62063006259 นายอนุชา หม่ืนแก�ว
62063006260 นางสาวภัทรียา นภาลัย
62063006261 นางสาววชิราภรณ� ขจรจิรพันธ�
62063006262 นายพิสุทธ์ิ องพิสิฐ
62063006263 นางสาวเนตรนภา มหารัตน�
62063006264 นางสาวพิชญานิน อินมณเฑียร
62063006265 นางสาวดลญาลักษ� แก�วสาคํา
62063006266 นางสาวชุดาภา ชมเชย
62063006267 นางสาวนาราภัทร มงคลคลี
62063006268 นางสาวจินตนา สุภาวรรณ
62063006269 นายศุภเสกข� อินทุดม
62063006270 นายศิวัช วรรณศิริ
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62063006271 นางสาวสิริวิภา ดวงแก�ว
62063006272 ว�าที่ร�อยตรีภัคภูมิ เสียงอ�อน
62063006273 นางสาวนันลดา จอมแจ�ง
62063006274 นางสาวกนกวลัย อินต�ะคง
62063006275 นายพิธิพร พิศดวงดาว
62063006276 นางสาวสุวนันท� สุกิน
62063006277 นางสาวจิตรลดา สิงทะนะ
62063006278 นางสาววราภรณ� แปงจันทร�หอม
62063006279 นางสาวณัฐกฤตา วรรณมูล
62063006280 นายธนภัทร จันทร�พิมล
62063006281 นางสาวกมลชนก ใจบุญ
62063006282 นางสาวจีรนันท� มณีวรรณ
62063006283 นายพีรพงษ� บุญมา
62063006284 นางสาวอรไพลิน อินทะจักร
62063006285 นายวสันต� เทียนตระกูล
62063006286 นายทรงศักด์ิ แซ�ย�าง
62063006287 นางสาวอรวรรณ คํานิล
62063006288 นายปฏิณัฐ กาศมณี
62063006289 นางสาวลมลวรรณ กาวิละ
62063006290 นางสาวพัชญา แลวะฤทธ์ิ
62063006291 นายอนุรักษ� ยาใจ
62063006292 นางสาวจารุวรรณ ฉ่ัน
62063006293 นายปานบดินทร� ป=Vนพฤกษ�
62063006294 นายอนุพงศ� มะนาวหวาน
62063006295 นางสาวปองทิพย� ใจเมา
62063006296 นายรัฐศาสตร� เลิศพิริยะชัยกุล
62063006297 นางสาวชฎาพร เทียมแก�ว
62063006298 นางสาวปรีรัตน� ทิพย�ประเสริฐ
62063006299 นายธีรศักด์ิ อินทอง
62063006300 นายกฤตนัย สีนวลใหญ�
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62063006301 นางสาวศุภมาส ลือชัย
62063006302 นางสาวตะวันฉาย อุปนันท�
62063006303 นางสาวพัชริดา จันสวะ
62063006304 นางสาวธิดา แสงสว�าง
62063006305 นางสาววรารัตน� กันทะธง
62063006306 นางสาวธนัชญา ฤทธิธาร
62063006307 นายอนุชา ใจแก�ว
62063006308 นางสาววรัญญา ธิโนชัย
62063006309 นายปฐมพงษ� ใจอ�าย
62063006310 นางสาวสิริลักษณ� วันตา
62063006311 นางสาวภัทราณิจญ� เริงสําราญ
62063006312 นางสาวณัฐภิญญาพัชญ� ตรีราวาส
62063006313 นางสาวบุผา กันยาประสิทธ์ิ
62063006314 นายวสันต� โยแสง
62063006315 นางสาวณัฐธิดา ลางคุลเสน
62063006316 นางสาวพลอยไพลิน ถาวร
62063006317 นางสาวอนุสรา ทะริยะ
62063006318 นางสาวรุ�งนภา จินดาธรรม
62063006319 นางสาวเสาวณี แก�วบุญตัน
62063006320 นางสาวสาธิตา ดาวังปา
62063006321 นายวสิทธ์ิพล มศิริยานันท�
62063006322 นายสุรสิทธ์ิ ง�าวกาเขียว
62063006323 นายภูวกร คณากุลศิริ
62063006324 นายพชร ชัยเสนา
62063006325 นายเจนณรงค� มะโนเริง
62063006326 นางสาวจิรามณี คงนาค
62063006327 นางสาวปวีณา กาตาสาย
62063006328 นางสาววนิดา ปวนยา
62063006329 นางสาวกินรี วงค�ปCนตา
62063006330 นายจักร�พันธ� แก�วม่ัน
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62063006331 นางสาวรัชนีย� ท�าวขว�าง
62063006332 นางสาวสุมิตรา สมแดง
62063006333 นางสาวอภิชญา สท�าน
62063006334 นางสาววริศรา จันวันใจ
62063006335 นางสาวหยาดพิรุณ โอบอ�อม
62063006336 นางสาวสุภัชชา อุปาละ
62063006337 นางสาวปาริฉัตร ข�มอาวุธ
62063006338 นางสาวศิริพร จริตบุญ
62063006339 นางสาวอรวรรณ ร�มปYาตัน
62063006340 นางสาวติณณ�ณภัทร ตันกลาง
62063006341 นางสาววรีรัตน� สุวรรณลพ
62063006342 นายภูวไนย ทองน�อย
62063006343 นายนิรุทธ� จันทร�วงศ�
62063006344 นายวทัญ]ู บุษยาวรรณ
62063006345 นายภรันยู ศรีธิ
62063006346 นางสาวรัตติยา ปุละเปา
62063006347 นางสาวอารีญา คําป=นแก�ว
62063006348 นางสาวอรทัย ไชยคําร�อง
62063006349 นางสาวธีราพร สิงห�คะราช
62063006350 นางสาวชนินาถ เครือเทพ
62063006351 นางสาวกมลชนก ดําแก�ว
62063006352 นางสาวพิชญานิน เดชะบุญ
62063006353 นางสาวบุศรัตน� ไชยศิลปN
62063006354 นางสาวสายพิน ใจยา
62063006355 นางสาวสุนิษา แว�นแก�ว
62063006356 นางสาวสุดารัตน� ทานันท�
62063006357 นางสาวสุภา เขียวโทเครือ
62063006358 นางสาวราตรี กันทะ
62063006359 นางสาวคนึงนิตย� ฝอยทอง
62063006360 นางสาววิชนีย� ปCนทรายมูล
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62063006361 นายภูมิชนก จุมปามัญ
62063006362 นางสาวทัศนีย� สินหว�าง
62063006363 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อินทะศรี
62063006364 นายประดิษฐ� สุยะ
62063006365 ว�าที่ร�อยตรีเฉลิมพล คงสกุล
62063006366 นายศุภกร พ่ึงบุญ
62063006367 นางสาวยุวธิดา ปCดดวง
62063006368 นางสาวรุ�งทิพย� นะชิรัตน�
62063006369 นายอรรถพันธ� แจ�มกระจ�าง
62063006370 นางสาวกุลประภัสสร� ทาชุมภู
62063006371 นางสาวดารารัตน� กันทะคํา
62063006372 นางสาวจุฬารัตน� อยู�เย็น
62063006373 นายสันติ บุญวงศ�
62063006374 นางสาวจีเต�ง เป^ยงตา
62063006375 นายสุรศักด์ิ ประมวลการ
62063006376 นายภัทรพล กันธะมัง
62063006377 นางสาวเยาวเรศ กรกเย็น
62063006378 นางสาวอารีย� ลิบุญมี
62063006379 นางสาววิไลพร ไชยชาญ
62063006380 นายทศพล อธิกรม
62063006381 นายนเรวิด สุประการ
62063006382 นายกฤษฎา อาจหาญ
62063006383 นางสาวอรณัชชา ยืนยง
62063006384 นางสาวขนิษฐา จุฬา
62063006385 นางสาววาสนา แก�วเทพ
62063006386 นางสาวชญานิน ศรีโชค
62063006387 นางสาวจุไรลักษณ� อะจิมา
62063006388 นางสาวสุดารัตน� สุจา
62063006389 นายปฏิพัทธ� เครือพุก
62063006390 นางสาวนพฤดี กําธรเดชาพงษ�
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62063006391 นางสาวเมธิณี ศรีไม�
62063006392 นางสาวดารุณี อุประ
62063006393 นางสาวกันต�ณัทภัค คําแสน
62063006394 นางสาวสุรภา ดวงใจสืบ
62063006395 นางสาวฉัตรฑริกา แสงพันธ�
62063006396 นางสาวพรชนิตว� อินโน
62063006397 นางสาวณัฏฐกานต� มีบุญ
62063006398 นายปฐวี ทองสุข
62063006399 นางณิชกุล ชวาลจําเนียรวงค�
62063006400 นางสาววนัดดา ป=ญญาทิพย�
62063006401 นายกรกต สุนา
62063006402 นายวีระศักด์ิ กลิ่นส�ง
62063006403 นางสาวสุกัญญา บุญเสือ
62063006404 นางสาวอาทิตยา มานาแวน
62063006405 นางสาวสายรุ�ง ใจยะสุ
62063006406 นางสาวเบญจมาศ ถือแก�ว
62063006407 นายขจรศักด์ิ เตชะ
62063006408 นางสาวปาณิสรา ใจละออ
62063006409 นางสาวกิตติวรรณ� ทับจาก
62063006410 นางสาวรัชนีกร เสริมสุข
62063006411 สิบเอกอนิรุทธ์ิ ศิริกันไชย
62063006412 นายทนุวัฒน� สวัสดี
62063006413 นายกฤษณะศักด์ิ กันธรส
62063006414 นางสาวกมลวรรณ ต�นมาลี
62063006415 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชราภรณ� หารอินทร�
62063006416 นางสาวณัฐรดา หม่ันขัน
62063006417 นางสาวปาริชาต หลวงโตน
62063006418 นางสาวอาริญา กันชะนะ
62063006419 นางสาวสุภาวดี สายญาติ
62063006420 นางสาวอรฤทัย คําพรรณ�
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62063006421 นางสาวจิราพัชร ฝาเรือนดี
62063006422 นายเกียรติกุล จิตมานะ
62063006423 นางสาวณีรนุช พรมเทศ
62063006424 นางสาวอมรรัตน� ทะริน
62063006425 นายคณิสสร ศรีบัวบาน
62063006426 นางสาววีรินทร� ยศสุข
62063006427 นายดิษย�ดนัย พรหมสิงห�
62063006428 นางสาวปCยะดา ฟUาร�วน
62063006429 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุภรณ�รจนา
62063006430 นายนิรันดร� นิ่วเลิศ
62063006431 นางสาวกุลธิดา ฤทธา
62063006432 นางสาวชัญญา กองสถาน
62063006433 นายศุภฤกษ� ภัยราช
62063006434 นางสาวมนัสภรณ� ยานะดํา
62063006435 นางสาวกฤษณา ใจงาม
62063006436 นางสาวนันทิกานต� ทามัน
62063006437 นายราวิน มะโนปCน
62063006438 นางสาวศิริรัตน� สุขรุจิ
62063006439 นางสาวณัฎฐวรรณ� กุรุสัก
62063006440 นายย่ิงยศ ทินวงค�
62063006441 นางสาววณิสา ไกลถ่ิน
62063006442 นางสาววิมลรัตน� ธรรมสอน
62063006443 นางณัฏฐ�วรรณา นวลคําวัง
62063006444 นายปรัชญา จันทร�ทิพย�
62063006445 นางสาวสว�างนภา นวลแก�ว
62063006446 นางสาวอรุโณทัย ข�ายสุวรรณ
62063006447 นางสาวอุดมลักษณ� มะลิลา
62063006448 นางสาวณิชานันท� แก�วคํามูล
62063006449 นายวิทวัส ทองอินทร�
62063006450 นายราชรักข� บัวรัตน�
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62063006451 นายชัชวาล บุญยืน
62063006452 นางสาวชนิสรา พิมพ�ศรี
62063006453 นางสาวลลิตา สุป=ญโญ
62063006454 นายทัตเทพ จันทร�สาคร
62063006455 นางสาวธนพร เข่ือนแก�ว
62063006456 นางสาวประภาพร สิงคราช
62063006457 นางสาวมุทิตา เสมอพงษ�
62063006458 นางสาวมุขวิภา คํามูล
62063006459 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� เคหะนิด
62063006460 พลฯธัญ ตานันท�
62063006461 นายศักด์ิศิลา เวชกิจ
62063006462 นายสิทธิพร วงค�ร�อย
62063006463 นางสาวรัตนาภรณ� นิปุณะ
62063006464 นายเฉลิมเกียรติ เปXนมูล
62063006465 นางสาวทัณฑิกา จันต�ะมัง
62063006466 นายกษิดิส ทองไทคุณากร
62063006467 นายภานุพงศ� จันทร�ต�วน
62063006468 นางสาวพิชญา สุขประเสริฐ
62063006469 นางสาวพัชรินทร� ยาวุฒิ
62063006470 นางสาวอรวรรณ คุ�มเนตร
62063006471 นางสาวธิติกานต� ด้ีป=ญญา
62063006472 นายสิริราชย� เชื้อสาร
62063006473 นางสาวบุญชนิกา ฑีฆาวงศ�
62063006474 นายสุวิชญ� สันธิ
62063006475 นายธีรวัฒน� ไชยสาร
62063006476 นางสาวสุภาพร ป=ญญาแก�ว
62063006477 นางสาวเกศกรวีร� ขําแปUน
62063006478 นางสาวภาวิดา วงศ�ป=ญโญ
62063006479 นางสาวมาลิน จิโนเขียว
62063006480 นางสาวอัจฉรา วงศ�ชัย

หน�า 216 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063006481 นางสาวกนกพร นันทะพงษ�
62063006482 นางสาวปCยาภรณ� จิตต�ใสย�
62063006483 นางสาววาริกา เครือวงค�
62063006484 นายณัฐดนัย รอมใจ
62063006485 นายนพรัตน� นักไร�
62063006486 นายอนวัช ทิพย�ประเสริฐ
62063006487 นางสาวเบญจวรรณ ป=นใจ
62063006488 นางสาวกรรณิกา วงศ�ทิพย�
62063006489 นางสาวกวินธิดา เอี่ยมทัด
62063006490 นางสาววาสนา ธรรมสอน
62063006491 นางสาวพนิดา อะทะยศ
62063006492 นายธนากิจ ชูเกตุ
62063006493 นางสาวรุ�งภิวา ยะแสง
62063006494 นางสาวอลดาร� อุดอ�าย
62063006495 นางสาวมณฑิรชา ชัยวรรณ
62063006496 นายสุวัฒน� อุ�นอินต�ะ
62063006497 นางสาวกฤติกา พรมธาดา
62063006498 นางสาวณิศรา จุลพันธ�
62063006499 นางสาวนฤนาท แก�วทันคํา
62063006500 นางสาวปรียานุช มหาไม�
62063006501 นางสาวธนพร อุปทิน
62063006502 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ชัย
62063006503 นางสาวทัศพร กันธุระ
62063006504 นางสาวสุขุมาภรณ� ยะมะณี
62063006505 นางลมัยพร ใจเย็น
62063006506 นางสาวเมธินี มณีวรรณ�
62063006507 นางสาวสุพรรณี เทียนทอง
62063006508 นางสาวศุภกาญจน� ป=ญญาไวย
62063006509 นางสาวศิริพร โยปCนตา
62063006510 นายภาณุพงศ� โขมะสรานนท�
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62063006511 นางสาววราภรณ� กองหล�า
62063006512 นายสุริยาวุฒิ รัตนพรหม
62063006513 นางสาวพิชญ�ชาวีร� เวชประสิทธ์ิ
62063006514 นายสิทธิศักด์ิ ป=ญญาล�าน
62063006515 นายธราลักษณ� สุวรรณละเอียด
62063006516 ว�าที่ร�อยตรีพิทักษ�ชน เฉยชู
62063006517 นางสาวสุภัทรา พิมลรัมย�
62063006518 นางสาวพิมพิมล บุญยานํา
62063006519 นางสาวชญานิศ บุญเจริญ
62063006520 นางสาวปาณิสรา อุตเรือน
62063006521 นางสาวสุธิดา ศรีวิลัย
62063006522 นายณัฐพล เชื้อหมอ
62063006523 นางสาววรรณวนัช เทพพรมวงค�
62063006524 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิกานดา ใจนวล
62063006525 นางสาวฉัตรสุดา ธูปจันทร�
62063006526 นายธันธวัชร� ธนะภิรมย�กรณ�
62063006527 นางสาวนงคราญ ใจศรี
62063006528 นางสาวจิรภา วะเท
62063006529 นายพงค�ศิริ มะโนป=น
62063006530 นางสาวอธิชา อติวรรณาพัฒน�
62063006531 นายวรวิทย� มนฑา
62063006532 นางสาวพิศมัย สุภาจิตร�
62063006533 นางสาวธัญวรัตน� มีธรรมะ
62063006534 นางสาวมาริษา สินทรัพย�เกษม
62063006535 นางสาววิรุณรัตน� อุปละ
62063006536 นางสาวพิมลพรรณ อวดมูล
62063006537 นางสาวอําภา ศิริอางค�
62063006538 นางสาวน้ําผึ้ง เชื้อต�าย
62063006539 นางสาวมะลิวัลย� สีธิ
62063006540 นางสาวนิศารัตน� ผัดเรือน
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62063006541 นายศิวัฒน� โยทะษร
62063006542 นางสาววิระยา มณีใจ
62063006543 นางสาวพิริศา เกตุศรี
62063006544 นางสาวอรทัย ไชยพรม
62063006545 นางสาววันวิสาข� สลีสองสม
62063006546 นางสาวปภาดา วรพัฒน�
62063006547 นายจันทร�มู ยุวโรจน�อมร
62063006548 นางสาวจีรพรรณ ใจแก�ว
62063006549 นางสาวนิธิตรา ประเวช
62063006550 นายวัฒนา ตาใจ
62063006551 นางสาวพัชรินทร� พันธุพิน
62063006552 นางสาวสุรัตนา อนันต�สลุง
62063006553 นางสาวศิริวรรณ น�อยบางยาง
62063006554 นายนราธร กัณทาพันธุ�
62063006555 นางสาวกัญญาภัค คํามาวงศ�
62063006556 นายชานนท� ใจม่ัน
62063006557 นางสาวสุพัตรา รัตนชีวากุล
62063006558 นางสาวเมทินี ดวงตา
62063006559 นายชวิน ข�วงทิพย�
62063006560 นายณรงค�เดช บ�านสระ
62063006561 นางสาวปCยนุช จริงแล�ว
62063006562 นางสาวณัฐรุจา โกษาวัง
62063006563 นางสาวพิมพกานต� ฟ=กแก�ว
62063006564 นายธรรมจักร แก�วบันดิษฐ
62063006565 นายปรีชา อินทร�บาล
62063006566 นางสาวมัสธิวา ลาดคม
62063006567 นางสาววิลาวัณย� อินไชย
62063006568 นายมาวิน เปรมชัยฤทธ์ิ
62063006569 นางสาวพรรณิภา ตันทรา
62063006570 นางสาวณัฎฐนี วิกรัยวรโชติ

หน�า 219 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063006571 นางสาวปภาวรินทร� แนบเนียร
62063006572 นางสาววิสุดา ฟองฟู
62063006573 นายนที พ้ืนอินต�ะศรี
62063006574 นายอภิชาติ สิริชัยเจริญกุล
62063006575 นายพฤกษ� สวยงาม
62063006576 นางสาวชัญญาภัค ผาดไธสง
62063006577 นางสาวจุฑามาศ รางแดง
62063006578 นายณัฐดนัย ญาณะ
62063006579 นางสาวนัทธิดา แก�วสม
62063006580 นางสาววราภรณ� เหลืองหิรัญ
62063006581 นางสาวปนัดดา นาวาระ
62063006582 นายวสิษฐ� ป=ญญารักษ�
62063006583 นางนิธินาถ นันตา
62063006584 นายวิษณุ กันทะมา
62063006585 นายณัฐพงษ� เข็มบุญ
62063006586 นายกิตติพัฒน� เหล�าพงศ�พันธุ�งาม
62063006587 นางสาวสุวรรณา ชวคุณาภรณ�
62063006588 นางสาวมยุเรศ รมขนาน
62063006589 นางสาวณัฏฐธิดา สีดี
62063006590 นายศิริพงษ� ชุมภู
62063006591 นางสาวนลิณี หทัยทิพย�
62063006592 นางสาวสุวัฒนา พรมเรือง
62063006593 นางสาววิลาวัลย� รักคุณ
62063006594 นางสาวอภิชญา วัฒนวรรณกุล
62063006595 นางสาวพรพรรณ สุริยาสัก
62063006596 นางสาวธาวิณี อธิยะ
62063006597 นางสาวกาญจนา คําแดงใส
62063006598 นายติณณภพ แซ�กัง
62063006599 นางสาวยุพวดี ศรีบุญเรือง
62063006600 นางสาวณัฐธิดา พ่ึงฟอง
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62063006601 นางสุนิษา หงษ�สอง
62063006602 นางสาวรุ�งทิวา กมลรัตน�โยธิน
62063006603 นายวัชรพงษ� มะโนเพียว
62063006604 นางสาวนุชจรี งามตา
62063006605 นางสาวศลิษา อัษฏเมธี
62063006606 นายวรวุฒิ อุดใจ
62063006607 นางสาวดวงกมล เครืออุด
62063006608 นายจิรภัฏ รักหบุตร
62063006609 นางสาวกษวรรณ สิทธิป=ญญา
62063006610 นางสาวณัฐริกา แขไข
62063006611 นางสาวอัญชลี คําอินทร�
62063006612 นางสาวสุรีย�รัตน� อักขราวิจิตร
62063006613 นางสาวณัฐริกา ตาเร็ว
62063006614 นายณัฐชัย ชัยลังกา
62063006615 นางสาวเอมิกา จันทร�ตาฝ=Pน
62063006616 นายธนากร ไชยวรรณ�
62063006617 นางสาวนิตยา ลําคํา
62063006618 นายธนัช วันทะนา
62063006619 นางสาวเกศรินทร� ไชยจินดา
62063006620 นายกฤษดา เทพอุดม
62063006621 นางสาวจุฑามาศ อะคะป=น
62063006622 นายฤทธิเกียรติ สุขรักษ�
62063006623 นางสาวพัชรินทร� แสนศรี
62063006624 นายภาคภูมิ พันธวงค�
62063006625 นางชนกภัทร� คําบุญเรือง
62063006626 นายธีระพล บัวลอย
62063006627 นางสาวจุทาทิพย� ทิพย�มาน
62063006628 นายนรินทร� มีชัย
62063006629 นายภรภัทร ยักครินทร�
62063006630 นางเสาวณีย� เมืองซ่ือ
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62063006631 นายจรยุทธ พงค�ตาลูน
62063006632 นายสิรภัทร ขันคํานันต�ะ
62063006633 นางสาวนฤมล ทองสะอาด
62063006634 นางสาวอภิญญา จันต�ะวงศ�
62063006635 นายวิทวัส มาไล
62063006636 นางสาวศิรินภา สันติวัฒนากรณ�
62063006637 นางสาวธรรมริญกานต� ธรรมสิทธ์ิ
62063006638 นางสาวมัศรินทร� ชัยยะ
62063006639 นางสาวนพวรรณ แสงวารี
62063006640 นายอภิสิทธ์ิ ทวีคุณ
62063006641 นางสาวโสภา ปงเมฆ
62063006642 นางสาวนารีรัตน� มูลใจ
62063006643 นางสาวนิตยา ใจมาเชื้อ
62063006644 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรยัง
62063006645 นายคมกริช จันตาทะ
62063006646 นางสาวชไมพร ใจดี
62063006647 นางสาวสุภามาศ ใจวงค�
62063006648 นายศราวุฒิ ต�ะคํา
62063006649 นางสาวนัทชญา ทาริน
62063006650 นางสาวรุฬิญา วาสนา
62063006651 นางสาวรัตติกาล นันติ
62063006652 นางสาวเกศชฎาวรรณ เครือวงษ�
62063006653 นางสาวศุภมาส ขัดศิริ
62063006654 นางสาวจามจุรีย� คําประเสริฐ
62063006655 นางสาวปริญญาณี ศรีพอ
62063006656 นางสาวจีราภรณ� วงศ�ศรีใส
62063006657 นายมีชัย นุ�นสวรรค�
62063006658 นางสาวมัลลิกา เทพเสน
62063006659 นายวีระศักด์ิ อินใจ
62063006660 นางสาวอรวรรณ โพธิกุล
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62063006661 นางสาวพิไลพร บ�อแก�ว
62063006662 นางสาวศุทธินี นิลคง
62063006663 นางสาวภรณีนิภา โมมีเพชร
62063006664 นางสาวอลิษา ยาณะ
62063006665 นางสาวไพลิน ฉลาด
62063006666 นางสาวอังคณา จันต�ะวงค�
62063006667 นายโมไนย แสงอรุณ
62063006668 นางสาววนิดา แก�วบุญเรือง
62063006669 นางสาวกานต�ธิดา ชัยนิสงค�
62063006670 นางสาวนภัสสร วงศ�คํา
62063006671 นางสาวนุชรินทร� มูลใจหาญ
62063006672 นางสาวกัญญารัตน� เสาร�คํา
62063006673 นางสาวสุวิณี ระคํามา
62063006674 นางสาวลักขณา คําดีวงค�
62063006675 นางสาวมนธิชา ศิลาเงิน
62063006676 นางสาววิภา ปูYไก�
62063006677 นางสาวสุภาลักษณ� วีระชาติ
62063006678 นางสาวชิดชนก ชัยประเทศ
62063006679 นายพงษ�ธวัช เบ็ญชา
62063006680 นางสาวสุรีรัตน� บ�านสระ
62063006681 นายจุมพล บรรเทา
62063006682 นายวัชระ ประมูลสิน
62063006683 นายกมลรส วรรณพรม
62063006684 นางสาวพิจิตรา มาปCนตา
62063006685 นายเกษมสันต� สวนสง�า
62063006686 นางสาวเกตุศรินทร� ปกแก�ว
62063006687 นางสาวปาลนา อธิพรหม
62063006688 นางสาวศุภนิดา แสงจันทร�
62063006689 นายชิตพล กันธะนภี
62063006690 นางสาววชิรญาณ� เทิ้มลง
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62063006691 นางสาวกัญญานัฐ โท�นพราหม
62063006692 นางสาวพัฒนา วงศ�นภาสวรรค�
62063006693 นายศิริมงคล บางณรงค�
62063006694 นายวรเชษฐ� สารกาศ
62063006695 นางสาววีราภรรณ� อุทธิยัง
62063006696 นางสาวศุภมาส การดี
62063006697 นางสาวปวีณา กัณตา
62063006698 นายนัฐพงศ� แก�วหล�า
62063006699 นางสาวนันทวัน ลับป=ญญา
62063006700 นายพงศ�พิพัฒ ทันหล�า
62063006701 นางสาวกวินนาฏ สิงห�คราช
62063006702 นางสาวสุดารัตน� ธิวงศ�
62063006703 นายธนากร รัตนวิมลชัย
62063006704 นายอดุลวิทย� ปานเพ็ชร
62063006705 นายสรายุทธ อุตมะแก�ว
62063006706 นายอมรทรัพย� ว�องไวงาน
62063006707 นางสาวเพียงหทัย ตันทะดา
62063006708 นายกิตติศักด์ิ รัตนภิเษกชัย
62063006709 นางสาวณัฐธิพร สุดธรรมมา
62063006710 นายเจษฎา เลิศมงคล
62063006711 นางสาวประภาพร พิทักษ�แสงเทียน
62063006712 นางสาวรัชดาภรณ� หินเงิน
62063006713 นายณัฐพงศ� ดิษยะกมล
62063006714 นายเสกสันต� พุทธาก�อน
62063006715 นางสาวชนนิกานต� กันทะเขียว
62063006716 นางสาวสิรินยา สมบูรณ�โชค
62063006717 นายจําเริญ อินสม
62063006718 นางสาวปุณยวีร� รอดศรี
62063006719 นางภัชจิราภรณ� อาตมาตย�
62063006720 นายวัชระ จันทร�เทพ
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62063006721 นางสาวกุลธิดา คําภีระ
62063006722 นางสาวป=ทมา โพธ์ิทอง
62063006723 นางสาวณัฐณิชา คําหน�อ
62063006724 นางสาวอารดา เร็วงาม
62063006725 นายศุภวุฒิ วงศ�ใหญ�
62063006726 นางสาวนภัศราพร เมทาดุก
62063006727 นายอนุสรณ� อริยา
62063006728 นายสิทธิโชค ตังแกจาย
62063006729 นายสหรัฐ ผลดีประสิทธ์ิ
62063006730 นายสรสิช ปYานคํา
62063006731 นายณัฐพล นิลโขง
62063006732 นางสาวปภัษพร ตาจันทร�
62063006733 นางสาวยุวธิดา รัตนดิลกกุล
62063006734 นางสาวกรรณิการ� ชาวแพร�
62063006735 นางสาวธารทิพย� พันสิง
62063006736 นายอิทธิพัทธ� กาวิตา
62063006737 นางสาวอดิภา เลิศทอง
62063006738 นางสาวจุฬาลักษณ� การหม่ัน
62063006739 นางสาวสุนิสา เมืองคํา
62063006740 นางสาวศิริกานต� ทินนา
62063006741 นางสาวโศระยา เป^ยงอุตร
62063006742 นางสาวจันทร�จิรา จันเกิด
62063006743 นางสาววัชราภรณ� เมืองมาน�อย
62063006744 นางสาวชนิสรา ขาวจันทร�ตา
62063006745 นายจีรพัฒน� ชุมภู
62063006746 นางสาวกรรณิกา คําเขิน
62063006747 นางสาวณัฐณิชา จอมขันเงิน
62063006748 นายสิรภพ รูปะวิเชตร�
62063006749 นางสาวทิพยฉัตร แสงศร
62063006750 นายสุรศักด์ิ กานิล
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62063006751 นายสมพงษ� เสือศักดาเดช
62063006752 นางสาวจิตรา พรหมเย็น
62063006753 นางสาววิภาวดี นันทะชัย
62063006754 นางสาวเยาวลักษณ� จันทร�สา
62063006755 นางสาวเกศวลี คร�ามสมอ
62063006756 นางสาววริศรา ไชยพุฒ
62063006757 นายสิทธิชัย ห�านตระกูล
62063006758 นางสาวชฎาพร ยินดี
62063006759 นายธีรพงค� ป=ญญาพรหม
62063006760 นายอภิวิชญ� รินแก�ว
62063006761 นางสาวแพนนภา ยาสาร
62063006762 นายณัฐพนธ� จันทร�ทิพย�
62063006763 นางสาวศุภลักษณ� สุริยะ
62063006764 นางสาวพิชชาพร จังขันธ�
62063006765 นายภาวสุทธ์ิ ป=นบุตร
62063006766 นางสาวศรัญญา อุปทัง
62063006767 นางสาวสุนิสา จะวะนะ
62063006768 นางสาววลัยพรรณ จันคีรี
62063006769 นางสาวเกวลิน บุญวัฒน�
62063006770 นางสาวธีรนาฎ ป=ญญายม
62063006771 นางพลอยปารียา อายะนันท�
62063006772 นางสาวอัมรินทร� เขียวพรม
62063006773 นางธัญญารัตน� มาแสน
62063006774 นางสาวสุกฤตา สนธิ
62063006775 นายเกียรติพงษ� ขันทจักร
62063006776 นายพยุงศักด์ิ หอจงกล
62063006777 นางสาวณัทรัฏฐ� เต็มไพร
62063006778 นายสุรชาติ ยอดสุวรรณ�
62063006779 นายสมเกียรติ วิชัยนําโชค
62063006780 นายฤทธิพงษ� โนจันทร�
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62063006781 นางสาวกัญชพร ปราบหงษ�
62063006782 นางปรียา กันธะผัด
62063006783 นางสาวอัญชลี สารนันต�
62063006784 นายพันธวิศ ร�องพืช
62063006785 นายธนภัทร วิชัยยา
62063006786 นางสาววารินทร� ขันคํา
62063006787 นายภาณุวัฒน� ต[าคําธรรม
62063006788 นายจิรายุส เรือนแปง
62063006789 นางสาวนภารัฐ แก�วเจริญ
62063006790 นางสาวทิพย�รัตน� จันต�ะวงค�
62063006791 นางสาวณัฐชานันท� วิชัยชาติ
62063006792 นางสาวณิชาพร คุณคง
62063006793 นายชวลิต ชาวประโคน
62063006794 นายอภิสิทธ์ิ ใจคล�องแคล�ว
62063006795 นางสาวศศิประภา นันไชย
62063006796 นางสาวอารียา ตันหลวงกาศ
62063006797 นายณัฐกฤษณ� ธีรยา
62063006798 นางสาวพัฒน�ธนันท� อารีย�
62063006799 นางสาวมุกคริน อินทะรังษี
62063006800 นางสาววณิษา วังใน
62063006801 นางสาวพิมพ�ลดา วงค�พิตรพิบูลย�
62063006802 นางสาวกมลรัตน� เทพคําลือ
62063006803 นางสาวสุภาพร อบอุ�น
62063006804 นางสาวเยาวเรศ สุรินทร�
62063006805 นางสาวเจนจิรา กันทะทิพย�
62063006806 นายนรภัทร กมลาพร
62063006807 นายณัฐวุฒิ ทาชมภู
62063006808 นางสาวลลิตา ทาวงค�
62063006809 นางสาวชาณิภา ชนาธิปธนนันท�
62063006810 นายณัฐพล ธุวานนท�
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62063006811 นายวุฒิชัย ชัยมูลม่ัง
62063006812 นางสาวรพีภรณ� รวมจิตร
62063006813 นางสาวชุติมา วิละขันคํา
62063006814 นางสาวศุภัสสร จรบุรมณ�
62063006815 นางสาวภัทรมาศ กรุมรัมย�
62063006816 นายวิทยา จําปาสี
62063006817 นางสาวพิมพาลักษณ� กันต๊ิบ
62063006818 นายทักษ�ดนัย พรมมินทร�
62063006819 นายวสันต� หม่ืนแสน
62063006820 นายภาสวร ผาดอน
62063006821 นายนพฤทธ์ิ สอนสา
62063006822 นางสาวทิวาวรรณ� อินต�ะพรม
62063006823 นายธนพล อินดาวงศ�
62063006824 นางสาวพัชรา อินถา
62063006825 นางสาวสโรชา เทือกสา
62063006826 นางปวีณ�ยาภัทร จันตากอง
62063006827 นางสาวเบญจวรรณ ทิวัง
62063006828 นายมานะชัย โปร�งป=ญญา
62063006829 นางสาวปรียานุช มูลถี
62063006830 นายนิสิทธ์ิ ขัตธิ
62063006831 นางสาวนิภาพร สุขพ้ี
62063006832 นางทิพวรรณ คํากร
62063006833 นางสาวธารารัตน� สุทธง
62063006834 นางสาวขนิษฐา ก[าวิตา
62063006835 นางสาวจิราวรรณ กํ่าศรี
62063006836 นางสาวนุชจรีย� ชุ�มใจ
62063006837 นางสาววงศ�สุรางค� สุขโข
62063006838 นายอุกฤษ ศิริประยงค�
62063006839 นางสาวนริสรา เดชากุลวัฒน�
62063006840 นายอมรเทพ มงคล
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62063006841 นายจักรภัทร สุนทรนันท
62063006842 นางสาวอิชยา หนองหลิ่ง
62063006843 นางสาวกัญญ�พิชา ป=ญญาวรชัย
62063006844 นางสาวเสาวนีย� รู�ดี
62063006845 นางสาวกฤชสร โทะวัง
62063006846 นายจิรัฏฐ� กองแดง
62063006847 นางสาววลัยพรรณ วิทิตประภากร
62063006848 นางสาวชลธิชา สมคํา
62063006849 นางสาวอุษณีย� สุทธวงค�
62063006850 นางสาวสุทธิดา กันวะนา
62063006851 นางสาวพนัชกร หอมลําดวน
62063006852 นางสาวอติพร เทพพรมวงศ�
62063006853 นางสาวสุพิชญา อ�องอารินทร�
62063006854 นางสาวบุษกร วงศ�น�อย
62063006855 นางสาวธัญมาศ เมืองเดช
62063006856 นายพงษ�พิพัฒน� อุดมวัฒนนนท�
62063006857 นางสาวปภัสสร เหล�ายาว
62063006858 นางสาวอัญชสา กันธะวงศ�
62063006859 นางสาวแพรวพรรณ นันตระกูล
62063006860 นายดิษยพงศ� รีรักษ�
62063006861 นางสาวภัสสร บุรีรักษ�นิติกุล
62063006862 นางสาวอภิวันท� กันทะวัง
62063006863 นางสาวรุ�งทิวา ความมัง
62063006864 นายรัฐภูมิ มีใจดี
62063006865 นางสาวพรไพรินทร� เสาร�แก�ว
62063006866 นางสาวอัณณ�ชญา ชื่นบาน
62063006867 นายธีรศักด์ิ ป=Vนแก�ว
62063006868 นางสาวศิตา ใจสะอาด
62063006869 นายสุขเกษม ร�วมรักษ�
62063006870 นางสาวปCยธิดา วงศ�กิตติธร
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62063006871 นายจักรกฤษ แก�วคําฟู
62063006872 นางสาวชฎาพร จันนัยนา
62063006873 นายพายุ ประพันธ�กลางกุล
62063006874 นางสาวเกศินี ปCนตา
62063006875 นางสาวธัญพร ทองรักษ�
62063006876 นางสาวมัดสรถ บัวระกต
62063006877 นางสาวนันทวัน แก�วผู�
62063006878 นางสาวสุภาลักษณ� ป=ญญา
62063006879 นางสาวจีราภรณ� หล�าสมบูรณ�
62063006880 นายมงคล เครือฝ=Pน
62063006881 นางสาวชนกพร ศรีพรม
62063006882 นางสาวชนากานต� นางาม
62063006883 นางสาวญานิกา ทิพย�อุโมงค�
62063006884 นางสาวชนิสรา จอมนาสวน
62063006885 นางสาววัชราภรณ� นันตา
62063006886 นายกิตติคุณ ยะนะโย
62063006887 นายพัฒนสรณ� ตีรณวัฒนากูล
62063006888 นางสาวเมธินี แก�วสารพัดนึก
62063006889 นายอภิวัฒน� วงค�เจริญ
62063006890 นางสาวอัจฉราภรณ� เจริญสุข
62063006891 นางสาวสิรินยา พงศ�ใจ
62063006892 นายทัศน�ชัย ศิริวรรณ
62063006893 นางสาวจันทรา ผูกไมตรีจิต
62063006894 นางสาวสุวรีย� ใจกล�า
62063006895 นางสาวณัฏฐภรณ� หวันแลบ
62063006896 นางสาวตุลยา ขัดสี
62063006897 นายปฐมพงษ� เรืองฤทธ์ิ
62063006898 นายทยุต ทองบุญเหลือ
62063006899 นางสาวนันทิชา เปาปYา
62063006900 นางสาวไพลิน บังคมเนตร
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62063006901 นางสาวศรัญญา พุทธปวน
62063006902 นางสาวรัชนีกร โมจมสิน
62063006903 นายชนพงศ� ทองประไพ
62063006904 นายธนาทิป ชูสุวรรณ
62063006905 นายอิทธิชัย กรุณา
62063006906 นายวรวิทย� อุดสม
62063006907 นางสาวกมลวรรณ อารินทร�
62063006908 นายปCยะพงษ� มูลผึ้ง
62063006909 นายกฤษณ� ธรรมกุล
62063006910 นายธนัทชัย ไชยมูล
62063006911 นางสาวอรุณี ล้ําเลิศ
62063006912 นางสาวเก็จมณี กระจ�างพันธ�
62063006913 นางสาวปCยนุช งามขํา
62063006914 นางสาวสุทานันท� เชื้อเมืองพาน
62063006915 นางสาวกนกวรรณ มูลศรี
62063006916 นายฉัตรชนก ประเสริฐ
62063006917 นางสาวนิตยา แสนป=ญญา
62063006918 นายพิสิษฐ� บุญแก�ว
62063006919 นายทวีศักด์ิ เมืองซ่ือ
62063006920 นางสาวนาถดินี ตรีปCยรัตน�
62063006921 นายประพันธ� แก�วภาคํา
62063006922 นางสาวรุ�งนภา อินทราย
62063006923 นางสาวปCยะมาศ สุมามาลย�
62063006924 นางสาวสุมิตรา คํามา
62063006925 นางสาวสุธาสินี ต๋ันเป^Pย
62063006926 นายต้ังใจจริง ต้ังสมคิด
62063006927 นางสาวปราณปริยา พันธ�ป=ญญา
62063006928 นางสาววารินทร� จีปูคํา
62063006929 นายไพศาล หมีกุละ
62063006930 นางสาวชนันท�ธิดา สุวรรณ
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62063006931 นายชูวิทย� สองกิติ
62063006932 นายยุทธพิชัย แสนหลี
62063006933 นางสาวสุพัตรา สุริแสง
62063006934 นางสาวอารีรัตน� สมศรี
62063006935 นายอาทิตย� รักษ�ย่ังยืนกุล
62063006936 นายธนกร มณีสีทอง
62063006937 นางสาวณัฐชา ตันเกียรติชัย
62063006938 นางสาวธัญญาภรณ� อุทร
62063006939 นางสาวเบญญาภา ธนากมลรักษา
62063006940 นางสาวเดือนนภา หนูสา
62063006941 นางสาวพัตฐณียา ยินดีวรรณรัตน�
62063006942 นายภควัต วรกุล
62063006943 นายวิทวัส ผ�านการ
62063006944 นางสาวพีรญาณ� ธีรวงศ�นุกูล
62063006945 นายเบญจพล อารีย�ลาภประเสริฐ
62063006946 นางสาวเกศรินทร� อินทะสังข�
62063006947 นางนชกรกมล อินยัญญะ
62063006948 นางพัฒนาวรรณ สิทธิยศ
62063006949 นางสาวปลิดา วุฒิทรงสกุล
62063006950 นางสาวจงรักษ� ฮองโยง
62063006951 นางสาวงามเนตร นันตา
62063006952 นางสาวพิชามญชุ� ภู�อร�าม
62063006953 นายปริญญา ม่ันเหมาะ
62063006954 นายพงศ�สิริ วารินต�ะ
62063006955 นางสาวไวริยา มะเมีย
62063006956 นางสาวปรางทิพย� เสือสีนาค
62063006957 นางสาวศศิกานต� แก�วธิดา
62063006958 นางสาวกัตติยา พยอม
62063006959 นางสาวป=จธมาศ โพธ์ิชัยเลิศ
62063006960 นางสาวสร�อยฟUา ติยะกว�าง
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62063006961 นางสาวพิมพลอย อุดทาเศษ
62063006962 นายกฤษดา จิโนตัน
62063006963 นายภิรัตน�พงษ� ใบแสด
62063006964 นางสาวทับทิม คําพ�วง
62063006965 นางสาวศิริลักษณ� ดีปCนตา
62063006966 นางสาวศิริวรรณ ขันแก�ว
62063006967 นายเดชบดินทร� กาใจทราย
62063006968 นางสาวโรสรินทร� ทองตัน
62063006969 นางสาวพรอนงค� วงค�สถาน
62063006970 นางเด�นนภา ราญรอน
62063006971 นางศิวพร คชฤทธ์ิ
62063006972 นายธวัชชัย เทพแก�ว
62063006973 นายฐิติวัลคุ� ศรีสุวรรณ
62063006974 นางสาวศุภลักษณ� หอมนาน
62063006975 นางสาวนันธิกา ชิตาวิ
62063006976 นางสาวณัฐณิชา เทียรพันธ�
62063006977 นางสาวพัชรีพร อุปาระ
62063006978 นางสาวศิรินยา ฟูจุมปา
62063006979 นางสาวนิศารัตน� พรมมา
62063006980 นางสาวเสริมสิริ ชัยชนะ
62063006981 นายอภิรักษ� เชียงตา
62063006982 นางสาวรัชนีกร ไชยคํา
62063006983 นางสาววิรัชดา ปCงเมือง
62063006984 นางสาวเมธาวี ป=ญญาเหมือง
62063006985 นางสาวนิศารัตน� หน�อใจ
62063006986 นางสาวพัชรี ศรีวิเศษ
62063006987 นางสาวสวรินทร� สารสมุทร
62063006988 นางสาวจุฑามาศ บุญเทียม
62063006989 นางสาวดวงสุดา ยานะ
62063006990 นางสาวธารารัตน� ศิริพันธ�
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62063006991 นางสาวจิรชญา วงศ�หาญ
62063006992 นางสาวเปรมยุดา ขุ�ยคํา
62063006993 นางสาวจุฑาทิพย� ขัตติยะ
62063006994 นางสาวสุกัญญา สีสวัสด์ิ
62063006995 นายอภิวัฒน� ชัยกล�า
62063006996 นางสาวจุฑาทิพย� สอนเตจา
62063006997 นายจตุรพัฒน� บุญส�ง
62063006998 นางสาวกัญฐิสา หะซะนี
62063006999 นางสาวสุปราณี มณีวุฒิ
62063007000 นางสาวนริศรา จําแม�น
62063007001 นายปCยะพงษ� ใจหนู
62063007002 นายเนติพงศ� ยาประเสริฐ
62063007003 นางสาวณัฐชา นามปวน
62063007004 นางสาวพัชรินทร� มูลรินทร�
62063007005 นางสาวธัญภร หอมหวล
62063007006 นางสาวสุรารักษ� จันทราภิรมย�
62063007007 นางสาวสุทธิดา ธนะหมอก
62063007008 นางสาวธนารี วิริยะ
62063007009 นางมินตรา ไชยศิริ
62063007010 นางสาวพัชรมน พอใจ
62063007011 นางสาวปรียาพร อนุพงค�
62063007012 นายนัฐพงษ� บุญเก�ง
62063007013 นางลาวัลย� ก�างออนตา
62063007014 นางสาวลานนา วงศ�จินา
62063007015 นางสาวเจนจิรา สมจารย�
62063007016 นายปวริศ ศักยพันธ�
62063007017 นางสาวอาภัสรา ใจเถิน
62063007018 นางนภัสนันท� คันทาใจ
62063007019 นางสาวอังคณา เขียวอ�าย
62063007020 นางสาวจริญญา แสนใจบาล
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62063007021 นายกฤษฎา ตรีรัตน�
62063007022 นางสาวสุวรรณา นิรมลมณฑล
62063007023 นางสาวประภัสสร นันทะกูล
62063007024 นางสาวฐิติภา วันทา
62063007025 นางสาวกานต�ธีรา สุวรรณทา
62063007026 นางสาวนัทธมล กุลศรีวนรัตน�
62063007027 นายทวีรัชต� จันทร�หอม
62063007028 นางสาวศุภลักษ� ฉิมไทย
62063007029 นายวีรวัฒน� มาตรทอง
62063007030 นายอนุกูล เรือนคํา
62063007031 นางสาวอทิตยา เผ�าวรรธนะพันธุ�
62063007032 นางสาวมัณฑนา โสดงาม
62063007033 นายจักรกฤช ขาวเจริญ
62063007034 นางสาวมธุรส เครือสายใจ
62063007035 นางสาวอารีรัตน� ทรวงคํา
62063007036 นางสาวตวงเพชร ถาน�อย
62063007037 นางสาวภาพิมล บัวใจ
62063007038 นางสาวจิดาภา สายปราง
62063007039 นายทศพล ลานเงิน
62063007040 นางสาวแน�งน�อย สาระธรรม
62063007041 นายจักรพันธ� ทองหนุน
62063007042 นายศักดินนท� มูลคํา
62063007043 นางสาวอุบลวรรณ ศิริรัตนไพโรจน�
62063007044 นางสาวณัฐธิกานต� ศรีเมืองแก�ว
62063007045 นายพิชญ� พัฒนเลี่ยมไพบูลย�
62063007046 นางสาวธัญญารัตน� ไกรทอง
62063007047 นายปรีชา เขียวเหลือง
62063007048 นางสาวประกายทอง กันแก�ว
62063007049 นางสาวทัจฐนีย� สิทธิดุก
62063007050 นายวิทยา ปราบปรามภัย
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62063007051 นางสาวเยาวเรศ อุ�นอกแดง
62063007052 นางสาวศิริรัตน� ป=ญญา
62063007053 นางสาวอนุสรา ลอยมาปCง
62063007054 นางสาวบุษรินทร� อุตม�ทิพย�
62063007055 นางสาวสิวลี ศรีแท�นแก�ว
62063007056 นายธวัชชัย บุญเมือง
62063007057 นางสาวจุฑามาศ ฟูบินทร�
62063007058 นางสาววารุณี สุนันตา
62063007059 นายเมธี นันสี
62063007060 นางสาวพิมพ�ตะวัน คุ�มบุ�งคล�า
62063007061 นางสาวสุวลักษณ� ปวงงาม
62063007062 นางสาวศรินยา ปานเขียว
62063007063 นางสาวมาศศุภา มหาวงค�
62063007064 นางสาวมาริษา ฟองคํา
62063007065 นางสาววรกานต� มะนุ�น
62063007066 นางสาวณัฐยา มาลา
62063007067 นางสาวเวธกา สิงห�ถม
62063007068 นายพงศกร ศรีสุทธิรักษ�
62063007069 นายศุนันณพัฒน� ผันแก�ว
62063007070 นายรฐนนท� แสนคํา
62063007071 นางสาววรรณลานนา โกศะยาอัฑฒทรัพย�
62063007072 นายธีระชัย ใจเย็น
62063007073 นางสาวทิภาพร วงค�งาม
62063007074 นางสาวนิตยา สวัสดี
62063007075 นางสาวพัชรา หม่ืนทา
62063007076 นางสาวดุชมณีกร หม่ืนประจํา
62063007077 นายกันตพงศ� ใจวงค�
62063007078 นางสาวสิริกัณยาร� ปานคํา
62063007079 นางสาวนุชนภา กาบทอง
62063007080 นายเมธิชัย อโนต�ะ
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62063007081 นางสาวสุนารินทร� กาต้ิง
62063007082 นางสาวประกายดาว สาระแปง
62063007083 นายนิพล ทรายคํา
62063007084 นายชนกันต� จันทร�สว�าง
62063007085 นางสาวอัจฉรา น�อยภาษี
62063007086 นายเฉลิมพล มโนน�อม
62063007087 นายภัทรชนนท� แก�ววิมล
62063007088 นางสาวสุกัญญา ลางคุลานนท�
62063007089 นางสาวพรวิไล การค�า
62063007090 นางสาวพัณณิตา มณฑาทอง
62063007091 นายเนติพงษ� มุขตัน
62063007092 นายวัชรินทร� สุวรรณนิตย�
62063007093 นางสาวเบญญารัตน� คนบาง
62063007094 นายอุดม เอี่ยมฤทธ์ิ
62063007095 นายพินิจ อัศจรรย�
62063007096 นายพศิน ตาไฝ
62063007097 นายภาคย�ภูมิ ผิวขาว
62063007098 นายนิพพิชฌน� สุริยะไชย
62063007099 นางสาวสุธิษา รักตน
62063007100 นางสาวนงเยาว� ไชยเลิศ
62063007101 นายพชร แสงทอง
62063007102 นายสงกรานต� โชคชุติโสภณ
62063007103 นางสาวสุชาดา บุญแก�ว
62063007104 นางสาวณัฐทยาวดี พระวิสัตย�
62063007105 นางสาวพิมชนก คําน�อย
62063007106 นางสาวจริยา ไชยมงคล
62063007107 นายยืนยง คํามูลตา
62063007108 นางสาวอรนุช ศรีตา
62063007109 นางสาวสุพิชชา ญาณแขก
62063007110 นายกิตติพงษ� เมฆโพธิ
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62063007111 นางสาวกมลนันท� จันทร�ยอด
62063007112 นายธนวัฒน� สิงห�สนั่น
62063007113 นางสาวศุภลักษณ� มูลสม
62063007114 นายอภิรักษ� กาตาสาย
62063007115 ว�าที่ร�อยตรีสุรพงษ� ศรีวิชัย
62063007116 นายองอาจ วงค�เบี้ยสัจจ�
62063007117 นางสาวบุษรินทร� ท�วมแก�ว
62063007118 นางสาวนุชจรีย� ต�องใจ
62063007119 นายวัชรพล สวนยะ
62063007120 นางสาววรรณลีรัตน� งามเลิศ
62063007121 นางสาวรุ�งทิวา เปXงกาสิทธ์ิ
62063007122 นางสาวกมลวรรณ รัตนวิริยาภรณ�
62063007123 นางสาวสายธาร อยู�อินทร�
62063007124 นายชนาธิป กันทะโน
62063007125 นางสาวแคทรียา อุทธาปา
62063007126 นางสาวมะลิวัลย� เรือนก[า
62063007127 นางสาวอุษา ศรีภุมมา
62063007128 นางสาวกมลเนตร บุญแก�ว
62063007129 นายยุทธนา สมบูรณ�ทอง
62063007130 นางสาวมาลีวัลย� อิงเอนุ
62063007131 นางสาวจีรานันท� เชื้อเมืองพาน
62063007132 นายรัฐพล ชมภูวัง
62063007133 นายบัญชา พานแก�ว
62063007134 นายรวิณัฐ จินะทอง
62063007135 นางสาวนภัสสร ก[องแน�น
62063007136 นางสาวนิตยา คุเมา
62063007137 นางสาวฐาณิดา จันทร�ใส
62063007138 นางชนัญฑิดา มานพพงษ� 
62063007139 นายชยพล ข�ายคํา
62063007140 นางสาวพัชรี ดวงมณีย�
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62063007141 นางสาวมนพิชา ป=Pนป=ญญา
62063007142 นายสุรเชษฐ� ทนันชัย
62063007143 นายอนพัช ม่ังมูล
62063007144 นางสาวรัชนี ทําว�อง
62063007145 นายธนภัทร วาทินสุวรรณ
62063007146 นายสุชาติ ป=ญจมหามงคล
62063007147 นางสาวกลิ่นผกา ไทยใหม�
62063007148 นางสาวภัคธีมา ยาวิชัย
62063007149 นางสาวสุมินตรา อินขัด
62063007150 นางสาววิไลวรรณ ชมชื่น
62063007151 นางสาวณัฐวิภา ไพศาล
62063007152 นางสาวรัตนาภรณ� พรมเสน
62063007153 นางศิวิมล พานิชย�วิไล
62063007154 นายดนุพลกฤต กัณฑาบุญ
62063007155 นางสาววิลาวัณย� จอมใจ
62063007156 นางสาวฉัตราพร เขจร
62063007157 นายยศภัทร ศรัทธารมย�
62063007158 นายจินณวัตร ฟูวงค�สิทธ์ิ
62063007159 นายพจน� จํารูญ
62063007160 นายนัฐกานต� หลงคํามา
62063007161 นางสาวสุรีย�รัตน� ธงชัย
62063007162 นางสาวณัฏฐา เชาว�เลขา
62063007163 นางสาวณิชาภัทร พูลเส็ง
62063007164 นางสาวสุดารัตน� ภูมิรัตน�
62063007165 นายอัศวิน ต�ะวงค�
62063007166 นายนิรุช วรรณพิละ
62063007167 นายศรัณย� อ�วนเส�ง
62063007168 นายธนากร ธรรมสอน
62063007169 นางสาวอรณัฏฐ� คงกุลชัยวัชร�
62063007170 นางสาวภาสินี เสนตระกูลชัย
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62063007171 นายวุฒิชัย ใจเย็น
62063007172 นายศิวาวุฒิ เอื้อสามาลย�
62063007173 นายไกรสร ธรรมโม
62063007174 ว�าที่ร�อยตรีชเนรินทร� สมไชยวงค�
62063007175 นางสาวกัลย�สุดา สมใจ
62063007176 นายวราวุฒิ อุ�นดอนตอง
62063007177 นางสาววิชชุดา สอนสีดา
62063007178 นายเฉลิม ทาแปะ
62063007179 นางสาวจิราพร กันทะวัง
62063007180 นางสาวมณฑิตา ดวงแก�ว
62063007181 นางสาวนิสาชล พลแสน
62063007182 นายณัฐนันท� ฉันทะ
62063007183 นายวรายุทธ ไชยช�อฟUา
62063007184 นางสาวกนกวรรณ สุทธิจินดา
62063007185 นายกฤช เขตอนันต�
62063007186 นางสาวผกามาศ วรรณวงค�
62063007187 นางสาวประไพพิมพ� ไชยศรี
62063007188 นายปCยะพงศ� มาแก�ว
62063007189 นางธนารัตน� ระงับเหตุ
62063007190 นางสาวขวัญฤดี บํารุงนา
62063007191 นางสาวเบญจรัตน� ศรีภูธร
62063007192 นายพยุหเกียรติ เลขา
62063007193 นางสาวทิวาพร เกตุวิริยกรรม
62063007194 นายธนากร ป=ญญายศ
62063007195 นางสาวกวินทิพย� วังธิยอง
62063007196 นางสาวสุภานันท� วังประชุม
62063007197 นายชยุตม� ไชยสมบัติ
62063007198 นายวศิน ชมภูคํา
62063007199 นายจักรกฤช คันธแสนยศ
62063007200 นางสาวพิมพิชาญ� บวรยศวัฒน�
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62063007201 นายปรเนตร� เพราะสําเนียง
62063007202 นางสาวธัญญารัตน� หม่ืนคําแปง
62063007203 นายพิทยาธร ใจเป^Pย
62063007204 นางสาวศิริลักษณ� พุฒพวกดี
62063007205 นายภานุพงศ� ทาประเสริฐ
62063007206 นายพงศธร สีเหลือง
62063007207 นางสาวกัณณิกา คําสิงห�
62063007208 นางสาวพชรกมล ขัติยะ
62063007209 นายชนินทร� นาจาน
62063007210 นายศักด์ิชัย นองสมุทร
62063007211 นายธีรศักด์ิ เรือนสอน
62063007212 นายสุทธิพงษ� ไชยนาม
62063007213 นางนันท�นภัส คําพิโล
62063007214 นางสาวศรศิริ ศรีคูณ
62063007215 นางสาวอาทิยา ขาวแดง
62063007216 นางสาวณัฐณิชา เลขาวิจิตร�
62063007217 นางสาวพิชชานันท� บุญตันบุตร
62063007218 นางสาวฝUายแกมแพร แก�วหน�อวรรณ�
62063007219 นางสาวบุศรินทร� เพชรอุดม
62063007220 นางสาวญาณิฐา ฝ=Pนคําอ�าย
62063007221 นางสาวนลิตา ค�าขาย
62063007222 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอํานวยพร มูลอ�าย
62063007223 นางสาวสุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
62063007224 นางสาวอัมพิกา วงศ�วัฒนวรากร
62063007225 นางสาวนัทญา อนุพงศ�พักตร�
62063007226 นายดําเกิง บุญมา
62063007227 นางสาวจุติณัฏฐ� ธนะโชคไพศาล
62063007228 นางสาวปCยะนุช ใจขัตติ
62063007229 นางสาวพันธลักษณ� เจริญเดช
62063007230 นางสาวเกศราภรณ� พิชิตงาน
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62063007231 นายวิสุทธ์ิ พุทธเมฆ
62063007232 นายณัฐชา ตามล
62063007233 นางสาวผกามาศ แย�มแขไข
62063007234 นางสาวอินทุอร วังแจ�ม
62063007235 นางสาวกิตติยา มโนยศ
62063007236 นางสาวชลฤทัย ติดสนิท
62063007237 นางสาวไอยรดา ภมรพล
62063007238 นางสาวสุพรรณิการ� พอสม
62063007239 นางสาวเกวริน จินดาจักร�
62063007240 นางสาวอรุโณทัย ปCมปา
62063007241 นายอนุศาสน� วงค�แก�ว
62063007242 นางสาวณัฐปภัสร� ศูนย�รวมใจ
62063007243 นางสาวผกาวัลย� จูงใจ
62063007244 นายฐิติพงษ� ชัยลังกา
62063007245 นางสาวดารารัตน� ถาวร
62063007246 นางสาวเบญจมาศ เก๋ียงแก�ว
62063007247 นางสาวพิชชาภรณ� ถูกนึก
62063007248 นางสาวจินดารัตน� ศุภวิทยา
62063007249 นางสาวนุจรินทร� ทองศรี
62063007250 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศรินทร� แสนปวน
62063007251 นายวชิระ ช�างเหล็ก
62063007252 นายกิตติพงค� อุ�นนันกาศ
62063007253 นางสาวขวัญจิรา เภารัตน�
62063007254 นางสาวศิวิมล ศิริอางค�
62063007255 นางสาวพนิตนันท� มาลา
62063007256 นางจิราวรรณ อินต�ะวิน
62063007257 นางสาวขนิษฐา อินทธิรา
62063007258 นางสาวนัฎฐิดา ป=นงาม
62063007259 นางสาวจิตรานุช สุขสบาย
62063007260 นางสาวปรียารัตน� กันต๊ิบ
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62063007261 นางสาวพรพิไล ทองภูคีรีไพร
62063007262 นางสาวจตุพร ยะเป^ยงปลูก
62063007263 นายอังกูร อนุสนธ์ิ
62063007264 นายนิติพันธ� กันยะมูล
62063007265 นางสาวอินทุอร ไชยวงศ�
62063007266 นางสาวกมลวรรณ มูลมา
62063007267 นางสาวเบญจภรณ� กาวี
62063007268 นายสุขสันต� เวชสุขสกุล
62063007269 นายวรวิช จักไม�
62063007270 นางสาวสุดารัตน� ญาณะพันธ�
62063007271 นางสาวชนิกานต� บุญเทียม
62063007272 นางสาวกาญจนา ป=ญญาวัน
62063007273 นายพีรวัส เรืองวงษ�งาม
62063007274 นางสาวป=ทมา บัวจีน
62063007275 นายฉกรรจ� ป=ญญาเพ็ชร
62063007276 นายวรพงษ� อินต�ะสอน
62063007277 นางสาววิภาพร จารุธนกุล
62063007278 นางสาวภูนิศรา จันทิมา
62063007279 นางสาวเยาวลักษณ� ม�อมดี
62063007280 นางสาวรัตติญาภรณ� วงค�เชื้อ
62063007281 นางสาวก่ิงแก�ว หวานน้ํา
62063007282 นางสาวพรพิมล ขุมทรัพย�
62063007283 นางสาวธัญลักษณ� แก�วทิพย�
62063007284 นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
62063007285 นายธงชัย เกเย็น
62063007286 นายป=ณณวิชญ� ธัญพัฒน�ฐากุล
62063007287 นายธันวา พะแฮ
62063007288 นายพงศ�พศุตม� ฮวดเจริญ
62063007289 นายธัชพล สินพรมมา
62063007290 นายณัฐิวุฒิ ดีปCนไซร�
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62063007291 นางสาวเบญญารัตน� อุทร
62063007292 นางสาวปณิศา คําสิงห�แก�ว
62063007293 ว�าที่รตหญิงอมรรัตน� คิดชวงค�
62063007294 นางสาวพรพรรณ วงศ�ศรีชา
62063007295 นางสาวสุภาภรณ� สีโภค
62063007296 นางสาวอุทุมพร โสลา
62063007297 นายพิชญ�ภูมิ ใจสุขสันต�
62063007298 นางสาวสิวายุ ปฐมสกุลไพร
62063007299 นายธนพล มณีมัย
62063007300 นางสาวกนกวรรณ เครือคํา
62063007301 นายกิตติพงศ� คําเมือง
62063007302 นางสาวมุฑิตา ดาวเรือง
62063007303 นายภูวิศ แว�นแจ�ง
62063007304 นายปริญญา ทามูล
62063007305 นางสาวสุกัลญา วงค�ชัย
62063007306 นายธนพัฒน� สุทธาชัย
62063007307 นางสาวศิริขวัญ ชุมภูม่ิง
62063007308 นางสาวนุชรา ตันใจ
62063007309 นายธราพงษ� ลุละวัน
62063007310 นายศิริชัย ขันนา
62063007311 นางสาวอวนมารา ก[าซ�อนรัก
62063007312 นายณรงค�ฤทธ์ิ บริคุต
62063007313 นางสาวกัญญ�ณภัค ใจม่ัน
62063007314 นางสาวสุวิชญา ยะวงค�แล
62063007315 นายจตุรงค� วุฒิ
62063007316 นางอัมภาวรรณ ป=นชุน
62063007317 นายชาณชัย รักษ�พลพันธ�
62063007318 นายสิรวิชญ� จารุศักด์ิ
62063007319 นายสรสิทธ์ิ เสมอเชื้อ
62063007320 นางสาววราภรณ� คําเชียงเงิน
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62063007321 นางสาวจินดาพร กัลยา
62063007322 นายณัฐสิทธ์ิ แดนพนาวัฒน�
62063007323 นางสาวเพชรรัตน� ดํารงค�
62063007324 นายสันติสุข มูลชีพ
62063007325 นางสาวพิจิตรา อานุนามัง
62063007326 นางสาวปวีณา อุตมะ
62063007327 นายนภนัส นันทะจันทร�
62063007328 นางสาวณัฏฐกัณท� กิน�า
62063007329 นางสาวธิดา เกษมธีรญาณ
62063007330 นางสาวป=ทมา พาระสี
62063007331 นางสาวลักษิกา พิบูลย�สวัสด์ิ
62063007332 นายอภิวัฒน� ชัยธรรม
62063007333 นางสาวสุธีราพร อากิน
62063007334 นางสาวณัฐริฎา ศรีนันท�
62063007335 นางสาวจิราภรณ� รัตนะ
62063007336 นายพัทธพล ต�นก่ิง
62063007337 นางสาวอรกมล อรุณปรีย�
62063007338 นางสาวศุภกานต� แจ�งโพธ์ินาค
62063007339 นางสาวอินทิรา วาวีบรรพต
62063007340 นางสาวณัฐิยา ภาวงค�
62063007341 นางสาวกฤษติภัทร นนทมาลย�
62063007342 นางสาวหัศญามณ พิรุณ
62063007343 นางสาวแสงตะวัน ปูYเงิน
62063007344 นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี
62063007345 นางสาวศุภญาณี บุญธิมา
62063007346 ว�าที่ร.ต.หญิงนิลาวัลย� รังสรรค�
62063007347 นายอนุวัฒน� ราชคม
62063007348 นางสาวพฤกษ�สร เสริมกิจ
62063007349 นายกันตพัฒน� โทลา
62063007350 นางสาวอโนมา พันมะลี
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62063007351 นางสาวศุภลักษณ� ธรรมอุประ
62063007352 นางสาวอรพรรณ กมลอุดมสม
62063007353 นางสาววรรณพร จิตเวียง
62063007354 นางสาวสุพรรณี คําแสน
62063007355 นางสาวอุบลรัตน� โปธา
62063007356 นางสาวเปมิภัทร พ้ืนอินต�ะศรี
62063007357 นางสาวภัทรานิษฐ� ธนสิริโชติ
62063007358 นายสุทธิพงศ� ประพันธุ�
62063007359 นายเจษฎา คําหม�อม
62063007360 นางสาวภัทราภร ใจบาน
62063007361 นางสาวพรกมล สุนใจ
62063007362 นางศิรประภา ควบคุม
62063007363 นางสาวเนตรนภา ดาเรือน
62063007364 นายเจริญ จําปาแก�ว
62063007365 นายอรรษฎาวุฒิ มีฉลาด
62063007366 นายพิษณุ แก�วใจบุญ
62063007367 นายยุวนันท� ฉํ่าดุม
62063007368 นางสาวสิริพรรณ บุญเปXง
62063007369 นายสันติ สุริยะรังษี
62063007370 นางสาวนราภร คําเชียงเงิน
62063007371 นางสาวอาภัสรา รุ�งอรุณนิติรักษ�
62063007372 นางสาวอรัญญา มะสะบุตร
62063007373 นายนพรัตน� เตชะชัย
62063007374 นางสาวจุฑารัตน� ชื่นใจ
62063007375 นายชนาธิป ชิตพูล
62063007376 นางสาวกมลชนก พิชัย
62063007377 นางสาวภัทรวดี ก�อชนะ
62063007378 นางสาวอุมาพร พรประสิทธ์ิ
62063007379 นางสาวกรรณิการ� ลืนคํา
62063007380 นางสาวนภัสสร ไชยะหม่ืน
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62063007381 นางสาวสุภิตา สิยานันท�
62063007382 นายปริญญา ป=ญญาฟู
62063007383 นางสาวพัชรี สุดแสงจันทร�
62063007384 นางสาวสุชาดา เตจา
62063007385 นางสาวประทุมพร ช�างเหล็ก
62063007386 นางสาวธนพร สอนเตจา
62063007387 นายธีรภัทร� ศรีคํามูล
62063007388 นางสาวภัสร�ชนกพร กรณ�ธนพงศ�
62063007389 นายจตุรงค� ต�องจิตร
62063007390 นางสาวชลภัทร� สมบุญสุโข
62063007391 นายธีระยุทธ จีจอม
62063007392 นางสาววรัฐชณาน� สมวถา
62063007393 นางสาวโชคอําไพ สุกุลพลภักดี
62063007394 นางสาวรัตนาพร บุญทาทิพย�
62063007395 นายนฤเบศ เพ็งแสน
62063007396 นางสาวนิศาชล กงวงษา
62063007397 นางสาวพิชญาพร พินทศรี
62063007398 นางสาวกัลยาณ�พร วิญญาณ
62063007399 นายสันติภาพ สุป=ญญา
62063007400 นางสาวนัฎฐา อารีรักษ�
62063007401 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทรส
62063007402 นายกรณ� ยะมัง
62063007403 นางสาวเพ็ญนภา ใจปCน
62063007404 นางสาวณัฐริกา ปอสี
62063007405 นางสาวพรพรรษา บุญเรือง
62063007406 นายพรภิระ ยะสิงห�สาร
62063007407 นางสาวภุมรัตน� วงษารัตน�
62063007408 นางสาวลลิตตา อุ�นปCง
62063007409 นายนิพิฐวัชร� ธนกรอังกูล
62063007410 นางสาวสุกัญญา พูยอดดี
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62063007411 นางสาวเจนจิรา จีระวัง
62063007412 นายชนะชล อินต�ะลอ
62063007413 นางสาวภัทรกันต� เบิกบาน
62063007414 นางสาวเยาวรินทร� อุปปา
62063007415 นายอัครเดช ศรีไพร
62063007416 นางสาวศิริวรรณ อตมกูลศรี
62063007417 นายชัยวัฒน� ทิพจร
62063007418 นางอัมพร ยามี
62063007419 ว�าที่ร�อยตรีกิตติภูมิ สัมพันธ�สภาวะ
62063007420 นายวรเมธ มาเยอะ
62063007421 นายจิระพงค� สิทธิ
62063007422 นายปริวรรต ทงสาร
62063007423 นายธนากร เรือแก�ว
62063007424 นางสาวเนตรชนก วรธงชัย
62063007425 นางสาวสิริรัตน� ไฮงาม
62063007426 นายดนัย กลางทุ�งกว�าง
62063007427 นางสาววราภรณ� คําซาว
62063007428 นางสาวนันณิกา อินไผ�
62063007429 นายศรายุทธ บุญลือ
62063007430 นางสาววิชุดา วงศ�น�อย
62063007431 นางสาวสุธามาศ ตายะ
62063007432 นางสาวรุ�งนภา อุตมะแก�ว
62063007433 นางสาวพัณณิตา พันธ�ศรี
62063007434 นางสาวพัชรพร แก�วชุ�ม
62063007435 นางสาวจินทราพร ไชยยอง
62063007436 นางสาวณัฐริกา ทาสุวรรณ�
62063007437 นางสาวปรียานุช เอื้ออารยะมนตรี
62063007438 นายธนพันธุ� ใจมูล
62063007439 นางสาวนุชรินทร� อินต�ะเนตร
62063007440 นางสาวสุพัตรา พุ�มจันทร�
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62063007441 นางสาวพรชนก วงศ�ษา
62063007442 นายพีรพงษ� สุคําป=น
62063007443 นายธีร�วราอัฐ คําลือเมือง
62063007444 นางสาวเกณิกา จันจินะ
62063007445 นางสาวสุดารัตน� สุคําป=น
62063007446 นายเดชอดุลย� หินหนุน
62063007447 นางสาวพิชญา เขียวดี
62063007448 นางสาวมนต�นภา แก�วอินทร�
62063007449 นางสาวจิรัตน�ฌา แก�วสร�อย
62063007450 นางสาวสุจินดา เบ�ารักษา
62063007451 นางสาวอนุสสรา คําอินทร�
62063007452 นายณรัช วังฝา
62063007453 นางสาวสาธิยา สักเกตุ
62063007454 นางสาวพรรณปพร สุขใส
62063007455 นางสาวณัฐวิภา รักษา
62063007456 นางสาวอันธิกา ชุ�มธิ
62063007457 นางสาวจารุวรรณ ไชยวงค�
62063007458 นางสาวขวัญจิรา หลานหล�า
62063007459 นายฐิติพงษ� ป=จจารี
62063007460 นางสาวพุธิตา ทัพชุมพล
62063007461 นางสาวหทัยรัตน� ดอนไพรพันธ�
62063007462 นายวัชรพงษ� ตนะทิพย�
62063007463 นางสาวพัชรา เสริมประชา
62063007464 นางสาวณัฐกานต� หาญเหมย
62063007465 นายปราชญ� อินทร�ศรีทอง
62063007466 นางสาวบุษกร เทียมชาย
62063007467 นางสาวนภัสสร แปงสี
62063007468 นางสาวสุธิดา หลวงมูล
62063007469 นางสาวกชกร ดวงสนิท
62063007470 นางสาวพัชรีพร พรหมก่ิงแก�ว
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62063007471 นายเจษภิสิทธ์ิ ขัตติยะ
62063007472 นายอัครเดช จิโนบัว
62063007473 นางสาวทัศนีย� พิทักษ�เครือคํา
62063007474 นางสาวพุทธิดา วิริยะศิริ
62063007475 นางสาวสุชานันท� อาษากิจ
62063007476 นางสาวจันทร�จิรา อินต�ะต้ือ
62063007477 นางสาวนันทกา ศรีออน
62063007478 นายวีรวัฒน� ภัทรกมลสิทธ์ิ
62063007479 นายทนงศักด์ิ ใจหม้ัน
62063007480 นางสาวรัชนี วิชัย
62063007481 นางสาวชลธิชา รัตนโทกาศ
62063007482 นางสาวพิมพ�พลอย ฤกษ�นิรันฏร
62063007483 นางสาวธัญญาลักษณ� สุทธานิน
62063007484 นางสาวป=ทมาพร บวบทอง
62063007485 นางสาวปริชญา พรหมสิทธ์ิ
62063007486 นางสาวพรทิวา เงินอุไร
62063007487 นายวัชระ อินตะแก�ว
62063007488 นายบัณฑิต ขยาย
62063007489 นายณัฐประวาล อินทวี
62063007490 นางสาวมณิสร ข�อหน�อ
62063007491 นายธนะชัย ศรีแสง
62063007492 นายจารุวิทย� สายกระสุน
62063007493 นางสาวอรธิชา วันตัน
62063007494 นางสาววรกาญจน� อภิบาลวนา
62063007495 นางสาวเมธาพร หิมแอ
62063007496 นางสาวณฐพัชร มุ�งมาตร
62063007497 นางสาวอังคณา มาลา
62063007498 นายธนภพ กรุงวงศ�
62063007499 นางสาวปรียาภรณ� วงค�คํามูล
62063007500 นางสาววาสนา วงค�ปCน
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62063007501 นายสถาพร เครือใจยา
62063007502 นายชัชชนินท� สุพันธ�
62063007503 นายจิรายุ วงศ�ฉายา
62063007504 นางสาวชลดา ป=ญญาโชติ
62063007505 นายอัครเดช จันทร�แจ�ง
62063007506 นางสาวมัทวัน ม่ังมา
62063007507 นางสาวก่ิงนภา บุญถา
62063007508 นายอภิสิทธ์ิ สุภาคํา
62063007509 นางสาวอังคณา แสนจู
62063007510 นางสาวจารุวรรณ วงค�สถาน
62063007511 นายบุญเย่ียม จันทร�ยาง
62063007512 นางสาวณฐอร อ�วนล่ํา
62063007513 นางสาวณัฐวดี ช�อเจริญ
62063007514 นายณัฐณิชา อริยะเครือ
62063007515 นายเทวชาติ วิเศษนาเรียง
62063007516 นางสาวโศรดา หวันแลบ
62063007517 นายจักรพันธ� รุ�งเรืองศรี
62063007518 นายพีรพล โยกาศ
62063007519 นางสาววรัญญา สมฤทธ์ิ
62063007520 นางสาวประภัสรา จิณะเสน
62063007521 นางสาวรัชนก โสอิน
62063007522 นางสาวสุจินดา บุญทา
62063007523 นางสาวศิริรัตน� ฟูเมือง
62063007524 นางสาวดลยา เยินยุบ
62063007525 นายศุภชัย บ�านเรือน
62063007526 นางสาวอิศราภรณ� วรรณคํา
62063007527 นางสาวปCยมาภรณ� ยาแปง
62063007528 นางสาวสุภาภัค เสือจําศิลปN
62063007529 นางสาวจุฑามณี ต้ังจิตรตระกูล
62063007530 นางสาวพัชรี เต[จ�ะนัง
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62063007531 นางสาวยุวดี พรมมาเมือง
62063007532 นางสาวสุปCพร บุญตัน
62063007533 นายอรรถชัย คําปวน
62063007534 นางสาวฐิติรัตน� เงาธรรม
62063007535 นางสาวอภิชญา มาลี
62063007536 นางสาวภาธิณี ทาสัก
62063007537 นางสาวรัชนก ไชยประสิทธ์ิ
62063007538 นายสุริยา ศรีแสง
62063007539 นายอภิชาติ เฮงพลอย
62063007540 นางสาวชัญญานุช วระรัตน�
62063007541 นางสาววิภารัตน� ข�ายแก�ว
62063007542 นางสาวนิมมิตา สอาดโอษฐ�
62063007543 นายจิตรพล ภาชนนท�
62063007544 นางสาววชิรา นุ�มมีศรี
62063007545 นางสาวสุภาวรรณ เผ�าปUอ
62063007546 ว�าที่ร�อยตรีณัฐวุฒิ อะกะเรือน
62063007547 นายวิรัตน� คําหลวง
62063007548 นางสาวบุณฑริก ทองทวี
62063007549 นายสิชล ขอจิตต�เมตต�
62063007550 นางสาวธัชรินทร� จันกันทะ
62063007551 นางสาวอังวรา เกิดผล
62063007552 นางสาวอัญชิสา ขึมจันทร�
62063007553 นางสาวนัชชา เลาพิกานนท�
62063007554 นางสาวแพรพิไล วรรณภิระ
62063007555 นางกรรณิการ� สุคันธมาลย�
62063007556 นางสาวชาลินี กําลังย่ิง
62063007557 นางสาวพิมพ�ประภา ร�อยเงิน
62063007558 นายนัทธภพ ปูYสา
62063007559 นางสาวกัญติภัษณ� สุวรรณ
62063007560 นางสาวไอลดา งามเมือง
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62063007561 นางสาวอารียา สุปรียาพร
62063007562 นางสาวกนกวรพรรณ ศิริเลิศโกมล
62063007563 นางสาวณัฐชา อินนาดอน
62063007564 นางสาวศิริพร หม�อกรอง
62063007565 นางสาวภารวี อภิการสกุลชัย
62063007566 นางสาววัลยา จตุวัลย�
62063007567 นางสาวนภัสวรรณ คํารินทร�
62063007568 นางสาววิภาดา เปXงโต
62063007569 นายเสกสรร ธนะตา
62063007570 ว�าที่ร�อยตรีสราวุธ แก�วแปง
62063007571 นายนนทพัทธ� เวทยานนท�
62063007572 นางสาวจุฑามาศ คํานันท�
62063007573 นางสาวจุไรรัตน� สระทองลี
62063007574 นายเศวตฉัตร โอสถสงเคราะห
62063007575 นางสาวธนธรณ� ศรีวิชัย
62063007576 นางสาวศิริรัตน� เตจ�ะ
62063007577 นางสาวนิตยา จอมคํา
62063007578 นางสาวสุมิตรา อินทะนิน
62063007579 นางสาวปรียานุช แก�วคําป=น
62063007580 นางสาววราภรณ� เกตุพระจันทร�
62063007581 นางสาวธัญลักษณ� ใหม�กัน
62063007582 นางสาวอังคณา หน�อต้ือ
62063007583 นางสาวเพชรรัช หอมมาลา
62063007584 นางสาวพิชญธิดา อุตะมะ
62063007585 นางสาววลัยภรณ� พรมเสน
62063007586 นายศรัณย� จิตต�เพียร
62063007587 นางสาวภาไยเรศ พันธ�ศิริ
62063007588 นายจักรดุลย� สีดี
62063007589 นางรสสุคนธ� ลาภสุรพรชัย
62063007590 นางสาวสุภานิช แก�วลิน
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62063007591 นางสาวอาทิตติยา จ้ังหนุ�ม
62063007592 นางสาวณัฐริกา สิงห�ชัย
62063007593 นางปุณรวิภา ทาอวน
62063007594 นางสาวมธุริน เหล�ากอ
62063007595 นางสาวอัมพิกา ธรรมวรรณ
62063007596 นายวีรภัทร ยาโนละ
62063007597 ร�อยตรีอรรณนพ ภมรศาสตร�
62063007598 นางสาวธัญญาดา แก�วปลูก
62063007599 นางสาวจิตรกานต� กฤติยา
62063007600 นางสาวปรียานุช สุกันโท
62063007601 นางสาวกวิสรา รัตนดิลก
62063007602 นางสาวรุ�งอรุณ ประเสริฐ
62063007603 นางสาวสุทัชชา กลิ่นถือศิล
62063007604 นางสาวธัญวรัตน� ไคร�แค
62063007605 นายปริชญ� หมายหม้ัน
62063007606 นางสาววิสสุตา ศรีโชติ
62063007607 นายภาณุพล กันวุฒิ
62063007608 นายอรรถสิทธ์ิ สุทธะ
62063007609 นางสาวชฎาพร กองสุภาพันธ�
62063007610 นางสาวกัญญาภัค สุวรรณ�
62063007611 นางสาวภัทราพร ภูมิพัฒน�
62063007612 นางสาวกมลรัตน� เลิศคํา
62063007613 นายสิทธิชัย แปงหล�า
62063007614 นายอานนท� มะลาง
62063007615 นายอรรถพล ยอดมีกลิ่น
62063007616 นายป=ฐวัฒน� ป=Pนตระกูล
62063007617 นางสาวพัชรินทร� ราชคม
62063007618 นายเตโชพฤต บัวขาว
62063007619 นางสาวเจตสุภา มาน�อย
62063007620 นางสาวมุทิตา จันทราวดี

หน�า 254 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063007621 นางสาวสร�อยนภา พนมไพร
62063007622 นางสาวภานุมาศ นาระต�ะ
62063007623 นางสาวศรีแพร กองชัย
62063007624 นางสาววรนุช สมบูรณ�เหลือ
62063007625 ว�าที่ร�อยตรีสิทธิศักด์ิ มะโนชัย
62063007626 นายโชติพัฒน� โชติปรียารักษ�
62063007627 นางสาวพรรัตน� จันทรางกูร
62063007628 นางสาวณิชนันทน� แก�วคําป=น
62063007629 นางสาววิลัญดา สมฤทธ์ิ
62063007630 นางสาวภัชณิดา คงวัฒน�
62063007631 นายศุภรัตน� ขัดปCน
62063007632 นางสาวศิรินาถ พอใจ
62063007633 นายทักษิณ สุเม็ง
62063007634 นายสุรพงศ� อนุวงค�
62063007635 นายมณัฐวุฒิ คําป=น
62063007636 นายภูวนัย ตาเขียววงศ�
62063007637 นางสาวปนัดดา ก[าละวิน
62063007638 นายอัษฎาวุธ ต�ะวิโล
62063007639 นางสาวกิตติยา มารังค�
62063007640 นางสาวธนันญา ใจตาบุตร
62063007641 นางสาวเจนจิรา ทองหล�อ
62063007642 นายอินทร� อินโต
62063007643 นางสาวพชิรา สุริยะสม
62063007644 นายประพันธ� แสนริน
62063007645 นางสาวอรนุช อุดมสม
62063007646 นางสาวปาริฉัตร สีใส
62063007647 นางสาววริศรา เขียวอินต�ะ
62063007648 นางสาวพิมพ�ชนก ชวกุลกาญจนกิจ
62063007649 นางสาวพัชรพร หงษ�เจริญ
62063007650 นางสาวณัฐธิยา กําเนิด
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62063007651 นายชัยชนะ จันทร�เนตร
62063007652 นางสาวลดาวัลลิ์ วิวัฒน�วิทยา
62063007653 นางสาวอินทุอร บุญอินทร�
62063007654 ว�าที่ร�อยตรีศุภชัย จุ�ยเย็น
62063007655 นางสาววาสิตา จันทรเพท
62063007656 นางสาวณิชชา ทะพรม
62063007657 นางสาวนฤมล บูรณ�สม
62063007658 นายกฤษฎา สมนวล
62063007659 นางสาวมงกุฏรัตน� เข่ือนสุวงค�
62063007660 นางสาวดวงตา สมวงค�
62063007661 นางสาวอรจิรา สารถ�อย
62063007662 นายณัฐนันท� น�อยมุ�ง
62063007663 นายกิตติธัช เมธา
62063007664 นายเครือเพชร ปาละ
62063007665 นายกิตติพงษ� ตาดี
62063007666 นางสาวชไมพร นันต�ะสี
62063007667 นายภาคภูมิ สําราญสกุล
62063007668 นายณัชนนท� จันทรวลัย
62063007669 นางสาววรัทยา ศรีนาคํา
62063007670 นายเทพรักษ� คุณเลิศ
62063007671 นางสาวกานต�ฐิมา เอี่ยวตระกูล
62063007672 นางสาวศิริพร วงค�คํา
62063007673 นางสาวสิริขวัญ ศรีอนันต�
62063007674 นายปCยะพันธ� พงษ�คํา
62063007675 นางสาวญาสุมิล พงษ�กาสอ
62063007676 นายเอกรัฐ สิทธิ
62063007677 นางสาวสุกัญญา อินทชิต
62063007678 นางสาวรุ�งนภา เกษณา
62063007679 นางสาวณัฐชยา แพงจันทร�
62063007680 นางสาวภีรยา คอมแพงจันทร�
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62063007681 นายวีรยุทธ หาญจริง
62063007682 นายชนายุทธ น�อยหมอ
62063007683 นายสุรินทร� คันใจ
62063007684 นางสาวพิมพ�ประกาย โยชน�สุวรรณ
62063007685 นางสาวธนพร ทานหิรัญ
62063007686 นางสาวเอมญารดา ยะกาศ
62063007687 นายศิริชัย คําต�ะ
62063007688 นายณัฐพงษ� วิภาสายชล
62063007689 นางสาวมณีศร น�อยสกุล
62063007690 นายณัชพัฒน�ศักย� โกไศยกานนท�
62063007691 นายพรเทพ อรุณโรจนวุฒิ
62063007692 นางสาวเรนุกา ยาธัญ
62063007693 นางสาวกนกขวัญ ป=ญญาสิทธ์ิ
62063007694 นางสาวยุภาวรรณ คําภีระ
62063007695 นางสาวสุกัญญา นารีกุล
62063007696 นางสาวกรวรรณ ป=ญญา
62063007697 นางสาวลลิตา ญี่นาง
62063007698 นางสาวกิตติวรา ปวนคํามา
62063007699 นางสาวเพราะรัก ใจยะอุ�ด
62063007700 นายณัฐพงศ� จ�าวบุญญาภพ
62063007701 นายอิทธิกาย รังกลาง
62063007702 นางสาววรัญญา วระพันธุ�
62063007703 นายอนุพงษ� หิตโสด
62063007704 นางสาวสุนิสา เสาร�แปง
62063007705 นายพิชิตพล เพชรประดับ
62063007706 นางสาวเมตตา อินไชย
62063007707 นางสาวกมลนัทธ� อุปละกุล
62063007708 นางสาวเกตุสุดา ตันกุระ
62063007709 นางสาวอารียา อินวงค�
62063007710 นางสาวสุธิดา โพธ์ิทอง
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62063007711 นางสาวกนันท�ฑา วงศ�สาร
62063007712 นางสาวชลลดา กองสุข
62063007713 นางสาวทิพย�กฤตา กิจอมรพาณิชย�
62063007714 นายศุภชัย หะวัน
62063007715 นางสาวชนม�นิภา หล�าดวงดี
62063007716 นางสาวรัตนาภรณ� สายทอง
62063007717 นางสาวนภาพร ทัศนกร
62063007718 นางสาวอาโณทัย ใฝYฝากมานะ
62063007719 นางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
62063007720 นางสาวสนธยา มะโนวงษ�
62063007721 นายนิพนธ� มูลยังกาย
62063007722 นางสาวหฤทัย ประชุมพร
62063007723 นางสาวเสาวลักษณ� มูลงาม
62063007724 นางสาวจันทร�นิภา ป=Vนต๊ิบ
62063007725 นางสาวศิราณี อวดเหลี่ยม
62063007726 นางสาวปาริชาติ ธาตุน้ํา
62063007727 นางสาวพวงผกา ป=ญญาทิพย�
62063007728 นายณรงค�ฤทธ์ิ บัวศรี
62063007729 นางสาวเกวลิน บัวแดง
62063007730 นางสาวศิริพร ใบแสด
62063007731 นางสาววารุณี เทพฝ=Pน
62063007732 นางสาวณัฐพร อินไชย
62063007733 นางสาวปรียานุช โนทนะ
62063007734 นางสาวพรทิวา ไชยสวรรค�
62063007735 นางสาวนาถฉัตร มาดี
62063007736 นางสาวอัณศยา จิตใจ
62063007737 นางสาวปวีณา ใฝYฝ=น
62063007738 นางสาวนวพร คํามงคล
62063007739 นายธวัชชัย เยายานัง
62063007740 นางสาวมัสสิมาภรณ� คําจา
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62063007741 นายกฤษฎา จันเต็ม
62063007742 นางสาวทรงศิริ จอมแปง
62063007743 นางสาวมาริสา แก�นสงสัย
62063007744 นางสาวสลิลทิพย� กันทะสม
62063007745 นางสาวธีรกานต� ไชยโย
62063007746 นางสาวภัทรวดี ปCมสาร
62063007747 นางสาววรกานต� ถ่ินอ�วน
62063007748 นางรุ�งทิพย� เจษฎาพันธ�
62063007749 นายสุรศักด์ิ เก๋ียงคํา
62063007750 นางสาวรัตนากร ขลุ�ยทอง
62063007751 นางสาวอัญชัญ บูรณเครือ
62063007752 นายภูริณัฐ พันธ�ป=ญญา
62063007753 นายณัฐพงศ� คงสมัย
62063007754 นายกัมพล จิตสงวน
62063007755 นางสาวภวิษย�พร อิ่มแผลง
62063007756 นางสาวทับทิม ปากันตี
62063007757 นางสาวสุกฤตา ตันติพาณิชย�
62063007758 นายพิชัย แสงศรีจันทร�
62063007759 นางสาวดวงกมล ทองสี
62063007760 นางสาวเกตน�สิรี คํามา
62063007761 นางสาวกรรณิการ� หล�าแก�ว
62063007762 นางสาวนภัสสร ศรีวิชัยแก�ว
62063007763 นางสาวธนัชพร เสาร�จันทร�
62063007764 นายปCยะนันท� ป=ญญา
62063007765 นายทักษพล น�อยนรินทร�
62063007766 นายวีรศักด์ิ อินทิพย�
62063007767 นางสาวภริดา โพสลี
62063007768 นางสาวพนัชชัญญ� ธนานิธินันทน�
62063007769 นายกฤตนัย หอวัฒนพันธ�
62063007770 นางสาวพรรณรายณ� บุญธรรม
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62063007771 นายภาณุพงศ� วงศ�หาญ
62063007772 นางสาวจารวี คําชม
62063007773 นางสาวรุ�งนภา สีม�วง
62063007774 นายพงษ�สิทธ์ิ บัวคํา
62063007775 นางสาวอัจฉราลัย แลสันกลาง
62063007776 นายวชิรวิทย� สวัสด์ิสิงห�
62063007777 นางสาววราพรรณ ป=นต๊ิบ
62063007778 นางสาวกรกัญจน� เมืองมูล
62063007779 นางสาวกรรณิการ� หน�อคํา
62063007780 นางสาววรัญญา ยารังษี
62063007781 นางสาวจิราภรณ� ศรีอภัย
62063007782 นายพีระพล วงศ�ภักดี
62063007783 นางสาวชนิกานต� ฟูธรรม
62063007784 นางสาวสาวิตรี แตนศรี
62063007785 นางสาวเบญญานันท� อินสมบัติ
62063007786 นางสาวศุภรินทร� กันทะวงค�
62063007787 นางสาวมัทรี ศรีเริญ
62063007788 นางสาวจารุวรรณ ขัติยศ
62063007789 นายพิพัฒน�พงศ� ธิอินโต
62063007790 นายชวลิต ติดชัย
62063007791 นางสาวศศิประภา แปงสุธรรม
62063007792 นางสาวนันทิยา ภิมุข
62063007793 นางสาวกนกวรรณ ประเวทจิตต�
62063007794 นางสาวสิรภัทร รัตนพัฒนากุล
62063007795 นางสาวพนิดา อินต�ะ
62063007796 นางสาวสุภาภรณ� ปาสําลี
62063007797 นางสาวมนัญชยา ยอดเมือง
62063007798 นายจิตรทิวัส ไชยบุญทา
62063007799 นายพงศ�ศิวะ ตนะทิพย�
62063007800 นายธนวัฒน� ยอดดําเนิน
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62063007801 นางสาวอมรพรรณ กาฬสุวรรณ
62063007802 นางสาวกมลชนก สิทธิสม
62063007803 นางสาวมัทนา คําใบ
62063007804 นายอิทธิพงษ� มณีรัตน�
62063007805 นางสาวจันทร�พลอย มาลาธง
62063007806 นางสาวกมลชนก อินวรรณ�
62063007807 นางสาวคัทรียา สุริยัง
62063007808 นางสาวอภิญญา สีแดง
62063007809 นางสาวธัญญาเนตร บุญต�น
62063007810 นางสาวนูรีน อร�ามวงค�
62063007811 นางสาวเพชราภรณ� เมืองงาม
62063007812 นางสาวนิมาภรณ� หล�าอ�าย
62063007813 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเยาวลักษณ� น�อยสปุ\ง
62063007814 นายส�งเสริม ฐานันดรวิไล
62063007815 นางสาวศศิธร อุ�นเมืองอินท�
62063007816 นางสาวปวีณา สุจาคํา
62063007817 นางสาวป=ทมวรรณ ประจําสุข
62063007818 นางสาวกัญญารัตน� ใจไหว
62063007819 นางสาวศุภรัตน� คําวรัตน�
62063007820 นายธนากร สุป=นต[า
62063007821 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร�
62063007822 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ลา
62063007823 นางสาวหทัยรัตน� นิวันติ
62063007824 นายนพฤทธ์ิ กันต๊ิบ
62063007825 นายฤทธิเกียรติ ไทยยันโต
62063007826 นางสาววิชุดา อินชัย
62063007827 นางสาวโสรยา ชัยลังกา
62063007828 นางสาววธัญญา เลิศชัยสหกุล
62063007829 นายเชาวน� จันทะ
62063007830 นายชลิต ขันธ�เขียว
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62063007831 นางสาวมัลลิกา ประกาศ
62063007832 นางสาวภัทรนิษฐ� จันทบูรณ�
62063007833 นายธนพล ลักขณานิวัฒน�
62063007834 นางสาวเบญจมาภรณ� ทําคําหม่ืน
62063007835 นางสาวสุจิตรา แก�วชุม
62063007836 นางสาวสุจารี คํามูล
62063007837 นางสาวพรพรรณี ศรีวิชัย
62063007838 นางสาวศิรานุช กันธะวัง
62063007839 นางสาววราภัสร� ชัยบ�านกุด
62063007840 นางสาวอารีรัตน� สุยะ
62063007841 นางทัศนา ป=ญญาธร
62063007842 นางสาวมัณฑนา จีนพุก
62063007843 นางสาวพัชรี ศรีทอง
62063007844 นายวีรศักด์ิ ยานะพันธุ�
62063007845 นางสาวณัฐกฤตา ทะบุญ
62063007846 นางสาววัชราวลี กาศสกุล
62063007847 นางสาวจิราพร กองแก�ว
62063007848 นายเอกอนันต� แก�วมะคํา
62063007849 นางสาวจิราภรณ� กันทะวงค�
62063007850 นางสาวเบญจมาศ ฉัตรคํา
62063007851 นางสาวบุษบา ฟูตา
62063007852 นางสาวศิริวรรณ สมบัติ
62063007853 นางสาวเกวลิน ก�อนต้ัง
62063007854 นางสาวพิมสกาว ม่ันขันธ�
62063007855 นางสาวกมลชนก ปCกตะหลก
62063007856 นางสาวอาทิตยา อานุภาพ
62063007857 นางสาวลาวัลย� คิดอ�าน
62063007858 นางสาวสุภาวดี สุวรรณทา
62063007859 นางสาวพิลักขณา ช�างแก�ว
62063007860 นายพัชญภณ ฟองรัตน�
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62063007861 นางสาววชิราภรณ� สิริโรจน�จินดา
62063007862 นางสาวอาริณี เกริกไพรี
62063007863 นางสาวณัทมน ยอดดี
62063007864 นางสาวธัญวรัตน� แตโช
62063007865 นายวัฒนชัย ก�อนแหวน
62063007866 นายวงศกร เพ็ชรหาญ
62063007867 นางสาวทอฝ=น ป=ญโญใหญ�
62063007868 นางสาวบุษรินทร� บุญมี
62063007869 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�ป=ญญา
62063007870 นายภูวิศ ศรีชัยวงศ�
62063007871 นางสาวรักชนก เพชรใหญ�
62063007872 นางสาวณปภัช คําแก�น
62063007873 นางสาวกรรณิการ� กาทองทุ�ง
62063007874 นางสาวดวงฤทัย กันธาเจริญ
62063007875 นางสาวสุภาพร กาเมืองลือ
62063007876 นางสาวศุภานิช บุญธรรม
62063007877 นางสาวอิสริยาภรณ� ไชยสูง
62063007878 นางสาวนฤมล เครือวัน
62063007879 นางสาวประภาสร จินะตา
62063007880 นางสาวศิรินพร ศรีวิชัย
62063007881 นางสาวกฤตติญาภรณ� ฐานเจริญพร
62063007882 นายสุรเชษฐ� โปราหา
62063007883 นายอภิศักด์ิ ปวงจันต�ะ
62063007884 นางสาวอรอุมา แก�วเมืองมา
62063007885 นายไตรภพ เรือนฟUางาม
62063007886 นางสาวทิวา กันทะวัง
62063007887 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกฤษณา ทนันชัย
62063007888 นายอานนท� สุนทรแก�ว
62063007889 นางสาวพิชญา ท�าวอ�าย
62063007890 นายศตวรรษ สุวรรณฤทธ์ิ
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62063007891 นายสุเมธ แม�นยํา
62063007892 นางสาวกัณฐิกา ศรีวิชัย
62063007893 นางสาวกวิสรา ภิญโญ
62063007894 นางสาวพวงผกา แสงแก�ว
62063007895 นายประวีร�วัฒน� ก[าสม
62063007896 นายกฤตพจน� ไชยราช
62063007897 นางสาววรัญญา ราชเนตร�
62063007898 นางสาวมุกระวี ดีสุ�น
62063007899 นายพสุวัชร� ธาราภิบาล
62063007900 นางสาวพิมลณัฏฐ� พรหมจ๋ิว
62063007901 นายพอพัฒน�ชระ มังคลาด
62063007902 นางสาวณัฐธิดา อินนันชัย
62063007903 นางสาวอพิมนต� ภาวดี
62063007904 นางสาวสุชาพิชญ� ธนะชัยขันธ�
62063007905 นางสาวชนัญชิดา กันทาปวง
62063007906 นายไตรภพ สร�อยยานะ
62063007907 นายปCยณัฏฐ� มะทะ
62063007908 นางสาวเจนจิรา สีเขียว
62063007909 นางสาวธนสุกาญจน� พานิช
62063007910 นางสาวชัญญานุช ป=นผาง
62063007911 นางสาวกนกวรรณ นันทะโค
62063007912 นายประวิทย� ตามวงค�
62063007913 นางสาวมินตรา เข่ือนศิริ
62063007914 นางสาวหัทยา เมืองมา
62063007915 นางสาวกวีนา ชัยมณี
62063007916 นายกฤษดา สระบัว
62063007917 นางสาวสุภาภรณ� เรือนมูล
62063007918 นางสาวชัญญานุช ตันกูล
62063007919 นางสาวสุพรรษา วงค�สุภา
62063007920 นางสาวจุฑารัตน� ทิยาว
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62063007921 นางสาวพจนา ก[าหะ
62063007922 นายสุริยา พินําธรรม
62063007923 นายนิโรดม วาระนัง
62063007924 นายกิตติศักด์ิ นพฤทธ์ิ
62063007925 นางสาวอารีรัตน� สันใจ
62063007926 นางสาวศิริลักษณ� บํารุงธรรม
62063007927 นางสาวจิรัศยา พรานฟาน
62063007928 นางสาวอนันตยา จันทร�หอม
62063007929 นางสาวนิภาพร รบไพรี
62063007930 นางสาวประภัสรา หน�อแดง
62063007931 นายพิชัยลักษณ� เมืองมูล
62063007932 นายจีรศักด์ิ สําเนียง
62063007933 นางสาวศศิธร เนตรศิลปN
62063007934 นางสาวชลิตา จักรนิล
62063007935 นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
62063007936 นายทีฆทัศน� ดาวเรือง
62063007937 นางสาวปณัฏฏิภรณ� ขัดเดชา
62063007938 นายภาณุพันธ� ชัยวงค�
62063007939 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชุตินิษฐ� ใจแปง
62063007940 นางสาวภัทรนารถ ฟูญาติ
62063007941 นายศักด์ิชัย ดํารักษ�
62063007942 นางสาวชุติกาญจน� แคหอม
62063007943 นายรณชัย ถ่ินวนา
62063007944 นางสาวอาราดา ศิริศุภฤกษ�
62063007945 นางสาวนพวรรณ สุวรรณบํารุง
62063007946 นางสาวจันทร�จิรา อุดกันทา
62063007947 นางสาวกัลยานี แก�วพิบูลย�
62063007948 นายนําโชค สาระมณี
62063007949 นายกฤษณะ ธรรมป=ญโญ
62063007950 นางสาวกฤชณัท วิสุตานนท�
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62063007951 นางสาวธญานี อุตรนคร
62063007952 นางสาวรุจิดา ตาต๊ิบ
62063007953 นายสิโรเวฐณ� อุไรพันธ�
62063007954 นายเจนจบ เภาประดิษฐ�
62063007955 นางสาวเมย�รินทร� คําแปง
62063007956 นางสาวเบญจพร ศิริ
62063007957 นางสาวสิริมาส กุลวงศ�
62063007958 นางสาวมนัสชนก บุญชัย
62063007959 นายสุริยัน ปCนทรายมูล
62063007960 นางสาวสุทธิดา อินแถลง
62063007961 นางสาวศิริพร ม�ายอง
62063007962 นางสาวนันทวัน ก[าซ�อน
62063007963 นางสาววราพร ยาวิชัย
62063007964 นางสาวปุณณภา วงละคร
62063007965 นางสาวกมลพร แสนคํา
62063007966 นางสาวเกวลิน บัวทิพยเนตร
62063007967 นายสยาม สีเสียดงาม
62063007968 นายพีระพล พานิชย�วิไล
62063007969 นายคมสันต� คําเกิด
62063007970 นางสาวฐิติมา วงศ�เทพ
62063007971 นางสาวธัญญาเรศ ศรียานะ
62063007972 นายเกียรติศักด์ิ ศรีแก�ว
62063007973 นายสิรภพ ส�วยเสน�ห�
62063007974 นายสถาพร ป=ญญาไว
62063007975 นางสาวฐิติมา ปาทะ
62063007976 นางสาวสายพิณ ประภาพรรณ
62063007977 นางสาวดาราวรรณ สุภาสอน
62063007978 นางสาวไทสิริ วงศ�ใหญ�
62063007979 นางสาวจิตรลดา ชาตตนนท�
62063007980 นางสาวณราทิพย� ปราชญ�เปรื่อง
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62063007981 นางสาวรัตฐกาญ วังพฤกษ�
62063007982 นางสาวโชติณัฎฐ� กัลยา
62063007983 นางสาวชนาทิพ เข่ือนเพชร
62063007984 นางสาวเจนจิรา แก�วรากมุก
62063007985 นางสาวศันสนีย� กันตี
62063007986 นางสาวนาถยา สุทธง
62063007987 นายสุรศักด์ิ สุทธิมวล
62063007988 นายภูมิระพีร�วัชร ทิพยะ
62063007989 นางสาวธัญญาภรณ� เจริญวัฒนะมงคล
62063007990 นางสาวกมลวรรณ มานิตย�
62063007991 นายประสิทธ์ิ จักรวาลมณฑล
62063007992 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิตรดา ชุมภูสาย
62063007993 นางสาวฐิติมา ลังกากาศ
62063007994 นางสาวสินีนาฎ หม�อนแก�ว
62063007995 นางสาวจุฑาทิพย� บุญทา
62063007996 นางสาวพรพิสุทธ์ิ เอมสอาด
62063007997 นางสาวชานิตา แจ�งสวน
62063007998 นางสาวพิมพ�พิชญา นาละต�ะ
62063007999 นางสาวอัญชลีพร คนงาน
62063008000 นายณรงค�ชัย ดาวดาษ
62063008001 นายธัญพิสิษ�ฐ� แสนกล�า
62063008002 นางสาวบัณนิฏา วรรณคํา
62063008003 นางสาวชนิษฐา ของเดิม
62063008004 นางสาวพรประภา รากะรินทร�
62063008005 นายเอกชัย ป=นต�า
62063008006 นางสาวละอองดาว พรมอินไชย
62063008007 นายพีระกร ชัยษา
62063008008 นางสาวมณีงาม ชุมภูป=น
62063008009 นางสาวอภิญญา ต�ะน�อย
62063008010 นางรจนา พรมมาแบน
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62063008011 นางสาวหัทยา อักษรพรหม
62063008012 นางสาวพิชญา ภิมุข
62063008013 นายศุภวิชญ� ป=ญญา
62063008014 นางสาวฐิติพร จีนเรือง
62063008015 นางสาวพิมพ�ทอง ทะนันชัย
62063008016 นายศุภมิตร ใจหม้ัน
62063008017 นางสาวศิริลักษณ� ต[าตา
62063008018 นางสาวฐิตารีย� บริคุต
62063008019 นายทศพล อ�ายสุข
62063008020 นายณัฐวุฒิ สูงติวงค�
62063008021 นางสาวเกตุศณี ศรีร�างกาย
62063008022 นางสาวณัฐธิดา แสนสล�า
62063008023 นายศรายุธ เต�บํารุง
62063008024 นางสาวสิรินันท� สมวงค�
62063008025 นายอธิปพัฒน� ณัฐจิรสุวรรณ
62063008026 นายชีวรัตน� กันทะวัง
62063008027 นางสาวรัตนมน ปวนเป^Pย
62063008028 นางสาวจิรนุช พรมใจ
62063008029 นางสาวสุรีพร แสงศร
62063008030 นางสาวกุลสตรี ทวีทรัพย�ล้ําเลิศ
62063008031 นายสรรเศก เอกจันทร�
62063008032 นายวรากร อ�วนวุฒิ
62063008033 นางสาวสโรชา ชาวนา
62063008034 นางสาวจิรัชยา ทาเวียง
62063008035 นางสาวนัฐมล บุญมา
62063008036 นางสาวกัญญาภัค น�อยจันทร�
62063008037 นางสาวณาตยา คําวัง
62063008038 นายกัมปนาท พันธุ�ประไพ
62063008039 นายนิคม รินทร�ชม
62063008040 นางสาวปCยธิดา ทาศักด์ิ
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62063008041 นางสาวภาติยา ภักดี
62063008042 นางสาวชไมพร นิลวานิช
62063008043 นางสาวศศิวิมล มหาวัน
62063008044 นางสาววาสนา ชุ�มเรือน
62063008045 นางสาวสุนันทา อาวรณ�
62063008046 นางสาวปCยะกานต� หม�องรอบ
62063008047 นางสาวจิราภา ปUองปก
62063008048 นางสาวจรัสพร ดวงแก�ว
62063008049 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�สุทัศน�
62063008050 นายดํารงศักด์ิ เรืองแดง
62063008051 นายเจริญชัย ยอดกันทา
62063008052 นางณัฐณิชาช� ฝ=Pนเต�ย
62063008053 นายณัฐวุฒิ มโนใจ
62063008054 นางสาวปาริชาติ นามผาน
62063008055 นายณัฐพร เชื้อไทย
62063008056 นางสาวเจนจิรา ไชยวรรณ�
62063008057 นางสาวรัติกาล ใจมาดี
62063008058 นางสาวสุภิชญา ดุษฎีวิทิต
62063008059 นายประมวล อุปกิจ
62063008060 นางสาวสกุณา รอดทอง
62063008061 นางสาวกนกวรรณ คามิมูรา
62063008062 นางวรินทรา จินะใจหาญ
62063008063 นายกรพจน� มะโนใจ
62063008064 นางสาวพนิตนันท� ป=นแก�ว
62063008065 นายปฏิภาณ อ�อนน�อม
62063008066 นางสาวจิราวรรณ อินต�ะไชยวงค�
62063008067 นางสาววีรยา ทาคําวัง
62063008068 นางสาวศยามล ฟองสุยะ
62063008069 นายณัฐกิตต์ิ เรือนปCน
62063008070 นางสาวเจนจิรา นิเวศน�
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62063008071 นางสาวสัตตบงกช ป=ญญาช�วย
62063008072 นางสาวเปมิกา วรพุฒ
62063008073 นางสาวผกาภรณ� ดอกพิกุล
62063008074 นางสาวสรณีย� โพธิรัตน�
62063008075 นายนรินทร� ต�ะเมืองคํา
62063008076 นางสาวกัลยาณี จันทประภา
62063008077 นางสาวกัณฐิกา นิลแนม
62063008078 นางสาวพรรษา โห�งแดง
62063008079 นางสาวณัฏฐากร แตงอ�อน
62063008080 นายอิทธิกร ด�วงสา
62063008081 นางสาวจุฑามาศ จินดาธรรม
62063008082 นางสาววรรณชา ช�วยนา
62063008083 นางสาววิลาวัณย� ทองสุข
62063008084 นางสาวสุภาพรรณ อินวงค�
62063008085 นางดาวเรือง บุญยวง
62063008086 นางสาวฐิติพร รุ�งวิริยะย่ิง
62063008087 นายเอกราช มะโนหาญ
62063008088 นางสาวณัฐสุดา มอยเรือน
62063008089 นางสาวสุชาวดี จิตต�ใจ
62063008090 นางสาวน้ําฝน อําขํา
62063008091 นายภูรินท� อุ�นบุญตัน
62063008092 นายอภิชัย แก�ววิเชียร
62063008093 นายคณิศร� คําบุรี
62063008094 นางสาวพรรณพัชร อินป=Vน
62063008095 นางสาวทิพวรรณ เพชรสุวรรณ
62063008096 นางสาวสุชาวดี จงธรรม�
62063008097 นางสาววันเพ็ญ จริงใจ
62063008098 นางสาวกาญจนา สินเป^ยง
62063008099 นายธิติ มูลกิติ
62063008100 นางสาวรัตติกาล ปCนตา
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62063008101 นายอนุวัตร สูงติวงศ�
62063008102 นางสาวพัชริดา กองมงคล
62063008103 นางสาวกมลชนก ทาวรรณะ
62063008104 นายอนุพงษ� ถูกใจ
62063008105 นางสาวพรไพลิน สมหารวงศ�
62063008106 นางสาวคันฉัตร เนตรธิยา
62063008107 นายทศวรรษ รัตนจันทร�
62063008108 นางสาวภัควลัณชญ� จงอมรรัตน�
62063008109 นายศุภกิตต์ิ ยอดแก�ว
62063008110 นายธงไชย แซ�เฮ�ง
62063008111 นางสาวจรรยารักษ� โกมลธง
62063008112 นางสาวกัญญาพร โพธาวิชัย
62063008113 นายณัฐพงษ� แก�วเดียว
62063008114 นางสาวอภิสรา พรมเสน
62063008115 นางสาวนันทิดา ซ่ือสัตย�
62063008116 นางนิรชร วิมาลา
62063008117 นางสาวมยุรี ปานสด
62063008118 นางสาวศศิธร ไชยเตกุล
62063008119 นายณัฐวุฒิ จอมแปง
62063008120 นางสาวป=Pนฝ=น ผิวจันทร�
62063008121 นายภูชิต ม่ิงขวัญ
62063008122 นายบรรจง ประเดิม
62063008123 นางสาวณิชารีย� อินต�ะ
62063008124 นางสาวเบญญาภา อ�อยหวาน
62063008125 นายนรินทร วงแสน
62063008126 นายยุทธภูมิ กองทอง
62063008127 นางสาววาสนา สุใจแก�ว
62063008128 นายดุสิต ทองอ่ํา
62063008129 นางสาวดวงพร ต๊ิบใจ
62063008130 นางสาวนาราทอน บุญแก�ว
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62063008131 นางสาววรางคณา พันธุ�เพ่ิม
62063008132 นายสรวิชญ� วิคี
62063008133 นางสาวกนกกาญจน� สงคราม
62063008134 นายปฏิภาณ ยุทธแสน
62063008135 นายวรรธนะ ครูขยัน
62063008136 นางสาวจิรนันท� เนตรประดิษฐ
62063008137 นางสาวนริศรา บุญมาเทพ
62063008138 นางสาวอําภาภรณ� ไชยโย
62063008139 นางสาวศรีสว�าง ศรีจิรวิทยากุล
62063008140 นายธนกร ชูสวรรค�
62063008141 นางสาววิชุมล ธิวงค�
62063008142 นางสาวพัทธนันท� คําใจ
62063008143 นางสาวรัตนาภรณ� เป^Fยมจําเริญ
62063008144 นายโอภาส ชุ�มเมืองเย็น
62063008145 นางสาวนพรัตน� บุญเรือง
62063008146 นางสาวอรไพร อินโน
62063008147 นางสาวจินต�จุฑา จํามี
62063008148 นางสาวมินทร�กณัสฐ� กาญจนวัฒนา
62063008149 นางสาวโยษิตา ดวงสว�าง
62063008150 นางสาวสุรีลักษณ� แดงมาลี
62063008151 นางสาวภรวี พวงสุวรรณ
62063008152 นางสาวชุติมา ทําสวน
62063008153 นายเรืองเดช พุทธวงค�
62063008154 นายเอกรัฐ คุ�มเนตร
62063008155 นางสาวเสาวลักษณ� ก�านดอกไม�
62063008156 นางสาวเจนจิรา อินธิมา
62063008157 นางสาวรุ�งนภา วงศ�ชัย
62063008158 นางสาวลดามาศ เบ็ญชา
62063008159 นางสาวภัทรอาภา มาน�อย
62063008160 นางสาวพิมพ�ชนก สีใจ
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62063008161 นายภาสกร สุภารัตน�
62063008162 นางสาววันดี ธีรเลิศวุฒิ
62063008163 นายการัณย� ป=นศรี
62063008164 นางสาวอธิชา แซ�ม่ัน
62063008165 นายนาทพล เทือกจันทร�คํา
62063008166 นางสาวชญานิศ ไชยสุข
62063008167 นางสาวรัตติยา แสนใหม�
62063008168 นางสาวกัญวรา เปCPนเขียว
62063008169 นางสาวธิดารัตน� ชมภู
62063008170 นางสาวอารีรัตน� ศรีหมอก
62063008171 นายพีรภัทร พิกุล
62063008172 นายนุติภูมิ สิทธิแก�ว
62063008173 นางสาวภีรพรรณ เจริญยศ
62063008174 นางสาวคนึงนิจ วันทะก[า
62063008175 นางสาวพจนา ทํานา
62063008176 ว�าที่ร�อยตรีประเสริฐ วรรณชัย
62063008177 นายศักด์ิณรงค� สมศรี
62063008178 นายสุรัตน�ชัย มาทัน
62063008179 นางสาวธนัณยา ลิขิตกุล
62063008180 นางสาวสุนิษา สุระพัฒน�
62063008181 นางสาวกัญญารัตน� ใจอ�าย
62063008182 นางสาวนิรมล สัตยาคุณ
62063008183 นางสาววิจิตรา วาฤทธ์ิ
62063008184 นายชัยวัน ปCงชัย
62063008185 นางสาวสุทธิดา สนธิโพธ์ิ
62063008186 นางสาววลา แก�วใจ
62063008187 นางสาวสุภาพร นันตา
62063008188 นางสาววรัชยา ลังกาดี
62063008189 นางสาวจริยา เลิศภา
62063008190 นางสาวธนาภรณ� หยุมป=ญญา
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62063008191 นายชูชีพ ขันติฟอง
62063008192 นายฐิติพงษ� เชียงหนุ�น
62063008193 นางสาวกนกพรรณ ป=ญญาคง
62063008194 นางสาวกิติมา อัจฉริยมาศ
62063008195 นางสาวอุษา กันทวงค�
62063008196 นางสาวพันทิพย� พวงมาลัย
62063008197 นางสาวจุติพร แจ�มแจ�ง
62063008198 นางสาววิณัฐดา ไชยยาสมบัติ
62063008199 นางสาวสาวิตตรี เติกคํา
62063008200 นางสาวณฐพร ฟองการ
62063008201 นางสาวจริยา สารเก�ง
62063008202 นางสาวจิราพร ทองคง
62063008203 นางสาวปCยภรณ� เตจ�ะสา
62063008204 นายสุรศักด์ิ ผันแก�ว
62063008205 นางสาวพิชญ�นรี มิวันเป^Pย
62063008206 นางสาวเสาวณา สุกะละ
62063008207 นางสาวสุมาลี กะพอ
62063008208 นางสาวพิชชากานต� รินจ�อย
62063008209 นายธนชิต ปาด�วง
62063008210 นางสาวกัญจนพร กาป=ญญา
62063008211 นายณัฐกานต� แก�วกันภัย
62063008212 นางสาวเสาวณีย� บุญสูง
62063008213 นางสาวรุ�งลาวัลย� อินชุ�ม
62063008214 นายนราธิป รุ�งระวี
62063008215 ว�าที่ ร.ต.(หญิง)ณีรนุช ลีสุขสาม
62063008216 นายวัชรินทร� กลิ่นหอม
62063008217 นางสาวจิตภวัน เปXงน�อย
62063008218 นางสาวกมลพร วงค�วาร
62063008219 นางสาวสุจิตรา ปCFนเมือง
62063008220 นางสาวเนตรนภา หายโศรก

หน�า 274 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063008221 นางสาวถลัชนันท� มลอาร�
62063008222 นางสาวยุวดี วังยาว
62063008223 นายวรวัฒน� ธาตุอินทร�จันทร�
62063008224 นางสาวอังคณา อินทขัติ
62063008225 นางสาวพิชญา สุมาลัย
62063008226 นางสาวกาญจน�ณัฏฐา ขันสุรินทร�
62063008227 นางสาวผกามาศ เชา
62063008228 นางสาวศุภธิดา บุญจม
62063008229 นายวรพงษ� มณีสอน
62063008230 นางสาวศิรินยา ตันติอนุพงศ�
62063008231 นายนิตินัย คําไชย
62063008232 นางสาวมัทนา เมืองแก�ว
62063008233 นางสาววัชราภรณ� วารินทร�
62063008234 นางสาวพิชชากร เกตุเนียม
62063008235 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�เดโช
62063008236 นางสาวสวภาว� โปธาวิน
62063008237 นางสาวณัฐริกา ปCติ
62063008238 นายตะวัน เชาว�กิตติโสภณ
62063008239 นางสาวธันยวีร� สุขดี
62063008240 นายอนันทโชติ ภิญโญ
62063008241 นางสาวกฤษณา ใจบุญธรรม
62063008242 นางสาวเกวลี มณีวรรณ�
62063008243 นายจักรกริช ปCจวงค�
62063008244 นางสาวธัญญาวดี มูลรัตน�
62063008245 นางสาวกนกธร ชัยเกษม
62063008246 นายณัฐพงษ� มังกร
62063008247 นายสุวพิชย� สมบูรณ�
62063008248 นางสาวอภิรมย� คําภักดี
62063008249 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ทา
62063008250 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยวงษา
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62063008251 นางสาวสุดารัตน� เสารัตนไพร
62063008252 นายปภินวิช เป^Fยมแสง
62063008253 นายศุภกานต� สุนทรสุจริต
62063008254 นางสาวกัลยา ไพรคีรีพฤกษา
62063008255 นายจิรภัทร ชํานาญ
62063008256 นางสาวนุธิดา กันธิมา
62063008257 นายธีรพงษ� เขียวหน�อเมือง
62063008258 นางสาวโสภา ชูมณี
62063008259 นางสาวสุนินันท� คําเงิน
62063008260 นางสาวจริญญา ครุฑนา
62063008261 นายธวัชชัย สมฟอง
62063008262 นางธนัญชนก ครอบครอง
62063008263 นางสาวประวิรัตน� นามเมือง
62063008264 นางสาวปริษฎา แสนฝ=Pน
62063008265 นางสาวกรวี ขันคํา
62063008266 นางสาววาสนา สุจริตสวัสด์ิ
62063008267 นางสาวดาราพร กุลดี
62063008268 นางสาวดวงหทัย เสนปาหมุ�น
62063008269 นายติณณภพ ศรีนาค
62063008270 นางสาวอิศรา ชุ�มใจ
62063008271 นางสาวณัฐกมล ถิรธนกุล
62063008272 นางสาวพรนิภา จันทวงค�
62063008273 นายนฤพงศ� ทาแกง
62063008274 นางสาวกรวีร� สุภาเลิศ
62063008275 นายธนาสาร ชัยหาญนุกุล
62063008276 นางสาวพิมพลอย วีระศักด์ิ
62063008277 นางสาวสุภาวดี ขัติยะ
62063008278 นางสาวนภัสวรรณ ทองแสงธรรม
62063008279 นางสาวสุพรรณนี นพรัตน�สุดากุล
62063008280 นายยุทธนา ฟูวงศ�
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62063008281 นางสาวจีระภา จาระณะ
62063008282 นายสิริชัย โค�วศิริ
62063008283 นางสาวธิดารัตน� แปงเขียว
62063008284 นางสาวพัทธนันท� จีรธรรมรัตน�
62063008285 นางสาวพรพิมล กองจันทร�
62063008286 นางสาวศิริพร บุญแปง
62063008287 นางสาวกมลวรรณ ลิมปCยะกุล
62063008288 นายศุภวิชญ� ราชโยธา
62063008289 นางวิสุดา เนวิลัย
62063008290 นางสาวสุวนันท� โกมลรัตน�
62063008291 นางสาวอุษณีย� ชัยเนตร
62063008292 นายณัฐวุฒิ ไชยสาร
62063008293 นางสาวอภิชญา กาวี
62063008294 นางสาวมยุรา โพธารักษ�
62063008295 นางสาวอัมภิกา ยงยืน
62063008296 นายจิระพงษ� เลิศวิชัยกุล
62063008297 นายสุชาติ ฉัตรไทยรุ�ง
62063008298 นางสาวกรรณิการ� สายโนกาศ
62063008299 นางสาวปรีชนุช ศรีชมภู
62063008300 นางสาวสุธาสินี สุทธาชัย
62063008301 นางสาวสิรินาถ อินทนนท�
62063008302 นายอิสระ ชื่นรินทร�
62063008303 นางสาวสุภาลักษณ� ไชยปCง
62063008304 นางสาวกานติภัฎ จันต�ะสน
62063008305 นายพิทยา ลิตจะบุญ
62063008306 นางสาวนุจิเรศ ป=นธุ
62063008307 นางสาวอรุณวรรณ คําฝ=Pน
62063008308 นางสาวศุทธินี วรินทรเวช
62063008309 นายกช เมืองสิงห�
62063008310 นายธงชัย อุตมะ
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62063008311 นายวรัญ]ู อุดสม
62063008312 นายกอบศักด์ิ บุญเปXง
62063008313 นายรัฐพล ใจคํา
62063008314 นางสาวพิมพา จินะ
62063008315 นางสาวชัชรี บุญสูง
62063008316 นางสาวรัตติกาล เนื้ออุ�น
62063008317 นางสาวสุมาลี ใจหาญ
62063008318 นายธนากร ญาณะก[อง
62063008319 นางสาววัศยา พันธ�ชุม
62063008320 นายกรวิชญ� อุตะมะ
62063008321 นางสาวมัณฑนา มหาเกตุ
62063008322 นางสาวปฐมาพรรณ ป=ญญาทา
62063008323 นางสาวนงนภัส ไกรจําเนียร
62063008324 นางสาววรินทร�ทิพย� ศรีเศษนาม
62063008325 นางสาวนิรินธนา แก�วใส
62063008326 นางสาวนรี เวียงนาค
62063008327 นางสาวกมลพรรณ ครองสัตย�
62063008328 นายบุญภพ กุณาธรรม
62063008329 นายนภนต� รัตนไพศาลกิจ
62063008330 นายนฤพนธ� นนทวงศ�
62063008331 นางสาวกนกวรรณ ป=นต๊ิบ
62063008332 นายนิพันธ� อินสุข
62063008333 นางสาวจาริญา ปCดดวง
62063008334 นางสาววรรณภา น�าชม
62063008335 นางสาวกิตติพร เตชะวงค�
62063008336 นายป=ณณทัต ปCงเมือง
62063008337 นายศุภณัฐ ฟองทา
62063008338 นายปCยะพงศ� อาทิตย�
62063008339 นางสาวสุภาภรณ� บุตรพรม
62063008340 นางสาวศศิภา ฉวีจันทร�

หน�า 278 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063008341 นางสาวหนึ่งฤทัย ม�วงสอน
62063008342 นางสาวศิรภัสสร อริยะภูมิ
62063008343 นางสาวลักขณา กันอิน
62063008344 นางสาวขวัญจินตนา อินต�ะวิกุล
62063008345 นางสาวเอมอร ระม่ัง
62063008346 นางสาวเยาวนาฎ สมนาม
62063008347 นางสาวรัตติยาภรณ� บุญชื่น
62063008348 นางสาวจุฑามาศ กาวิลดง
62063008349 นายณัฐภพ ละอัม
62063008350 นางสาวธนันชนก ศูนย�กลาง
62063008351 นางสาวมัทริกา ดวงดี
62063008352 นางสาวณัฏฐนันท� พินธิสืบ
62063008353 นายภูวดล ถ่ินทัพไทย
62063008354 นางสาวนัฎนรี สุนันต�ะ
62063008355 นางสาวอริยาภรณ� สิทธิสงคราม
62063008356 นางสาวอรพรรณ หมู�หนอง
62063008357 นางสาวกัญญาภัค วิใจยา
62063008358 นางสาวศิริรัตน� รักยา
62063008359 นางสาวณัฏฐนันท� ฉันทะมิตร�
62063008360 นางสาวหัทยา แสงแก�ว
62063008361 ว�าที่ร.ต.นพดล มโนแสง
62063008362 นางสาวกนกวรรณ สมใจ
62063008363 นายพีรพัฒน� บุญมาเครือ
62063008364 นางสาวอาจาริยา ครึ่งธิ
62063008365 นางสาวเพ็ญเดือน ฮวดมาลัย
62063008366 นายกิตตินันท� ป=ญญพัฒนวงศ�
62063008367 นางสาวอรุณี ตานุ
62063008368 นางสาวนัฐกานต� มณีลดา
62063008369 นางสาวอทิตญา สสิพรรณ�
62063008370 นายธนกร โภคินวัฒนากุล
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62063008371 นางสาวสุพิชญา สีสัน
62063008372 นางสาววนิดา หอมนาน
62063008373 นางสาวปวีณา สุภาคุณ
62063008374 นางสาวฉัตรสุดา วิบูลย�มา
62063008375 นางสาวฉัตรญาดา รักสะโม�ะ
62063008376 นางสาวรัตนาภรณ� จักรแก�ว
62063008377 นายสุทธิพร ทาไชย
62063008378 นางสาวกาญจนา ดาก�อน
62063008379 นายทัณฑวัต พุทธวงค�
62063008380 นางสาวณัฐกานต� ก�อนใจ[
62063008381 นางสาวอังศนา มะลิซ�อน
62063008382 นางปาลินี จันธิบูลย�
62063008383 นายจักราวุธ คําดี
62063008384 นางสาวญาณิศา พลไพรินทร�
62063008385 นางสาวชุลีกร ชิดนอก
62063008386 นางสาววาสิตา ผาทอง
62063008387 นายเกรียงไกร วันไชยธนะวงศ�
62063008388 นางสาวกมลชนก บัวเทศ
62063008389 นางสาวธัญญรัตน� พรานฟาน
62063008390 นายพีรวุฒิ ภู�ท�วม
62063008391 นางสาวฐาปานีย� นิลวัฒนา
62063008392 นายชัยรัตน� ชุมภู
62063008393 นางสาวรวินันท� สุตา
62063008394 นางสาวสุวิดา ฤดีพรพรรณ
62063008395 นายอัษฎายุทธ วงศ�สารสิน
62063008396 นายพิชิตชัย กิจพูลลาภ
62063008397 นางสาวกันตพิชญ� สุภาพ
62063008398 นางสาวเกศินี รัตนัง
62063008399 นางสาวรุ�งนภา กันทะวงค�
62063008400 นางสาวชริตรา ฝ=Pนริยะ
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62063008401 นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร
62063008402 นายกิตติกรณ� ผาลา
62063008403 นางสาวก่ิงกาญจน� เรือนมี
62063008404 นางสาวรัชดาภรณ� สีเขียว
62063008405 นางสาววรารัตน� เตชะยศ
62063008406 นายธนากร ลังกาพินธุ�
62063008407 นางสาวณิชรัตน� ดัดงอน
62063008408 นายสราวุธ วันเก[
62063008409 นางสาวกมลวรรณ ดอกไม�
62063008410 นางสาวลลิตา กําทอง
62063008411 นายธีรวัฒน� ยศอินทร�
62063008412 นางสาวนิศารัตน� แก�วมณี
62063008413 นางสาวดนุชา ศรีวงศ�
62063008414 นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม
62063008415 นายธีระวัฒน� รัตนพจน�
62063008416 นางภคพร บัวผิน
62063008417 นางสาวสุภานันท� ป=ญญาทิพย�
62063008418 นางสาวธัญญาภัทร อุดมไพรวารี
62063008419 นางสาวพัชลิดา นามงคล
62063008420 นางสาวศิริวิภา ใจอ�าย
62063008421 นางสาววิจิตพรรณ กรวยทอง
62063008422 นางสาวเจตปรียา ธนะวงค�
62063008423 นางสาวขนิษฐา มะโนพรม
62063008424 นางสาวณัฐพร บัวปอน
62063008425 นางสาวชดาภรณ� ชัยป=น
62063008426 นางสาวเอมภิกา ไทยกรณ�
62063008427 นางสาวณัฐธิดา สนม
62063008428 นางสาวธัญสิริ วสันต�ตระการ
62063008429 นายปฏิภาณ แก�วใส
62063008430 นายภาณุพงศ� สุภาษี
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62063008431 นางสาวสุพิชญ�ชญา พูลศรัณย�รัช
62063008432 นางสาวศิโรรัตน� ปYาหลวง
62063008433 นางสาวกุลณัฐ ลือโฮ�ง
62063008434 นางสาวพัชรากร นาทิเลศ
62063008435 นายกิติศักด์ิ สุรโสหัท
62063008436 นางสาวนารีรัตน� เขียวมัง
62063008437 นางสาวช�อผกา ก[องแก�ว
62063008438 นางสาวสุภาลักษณ� ติยะวงค�
62063008439 นายก�องภพ จมมา
62063008440 นายณัฐดนัย ดิลกพิทยาธร
62063008441 นายพงศ�ฤทธ์ิ ลือโฮ�ง
62063008442 นางสาวหัทยา กาวิลตา
62063008443 นางสาวกนกพร แข�งขัน
62063008444 นางสาวธีราพร กันแก�ว
62063008445 นายเสฏฐวุฒิ การเพียร
62063008446 นางสาวชนาภา วงศ�แพทย�
62063008447 นางสาวสุภาภรณ� คําโพธ์ิ
62063008448 นางสาววราพรรณ ศรีจันทร�
62063008449 นายชเนรินทร� หมดห�วง
62063008450 นางสาวสินีนุช อกตัน
62063008451 นางสาวธัญญาภรณ� แก�วสาย
62063008452 นายสันต�ภพ ได�พร
62063008453 นางสาววาสนา วงค�เขต
62063008454 นางสาวฐิตาภรณ� นันตาคํา
62063008455 นางสาวกรรณิการ� ปวกพรมมา
62063008456 นางสาวพิชชาภัทร� ธงเทียน
62063008457 นางสาวเมธิณี ธิมายอม
62063008458 นางสาวณัฏฐธิดา ศิริมาตร�
62063008459 นางสาวณัฐมน ต�ะมาฟู
62063008460 นางสาวพรรณี ดวงเพ็ชร�
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62063008461 นางสาวกุนต�อโรชา เทโพทอง
62063008462 นางสาวพัชรี ป=นทะ
62063008463 นายอนุกูล ขาวสอาด
62063008464 นายภาสกร วงศ�ชัย
62063008465 นางสาวอลิสา จันทร�ศักด์ิ
62063008466 นางสาวธนิดา คําลือชัย
62063008467 นายวีระชัย วงค�ขุ�ย
62063008468 นายวัทธิกร แสงใหญ�
62063008469 นางสาวสุทธิดา อุษาใจ
62063008470 นายเฉลิมพล หลวงชัย
62063008471 นายปกรณ�พิสิษฐ� เลิศวิริยกุล
62063008472 นายปกพัชร พัชรดํารงกุล
62063008473 นางสาวอัจฉราภรณ� อินดี
62063008474 นายภาณุพงศ� เครือสุวรรณ
62063008475 นางสาวเสาวณีย� ไชยหม่ืน
62063008476 นางสาวกนกนุช หมอปYา
62063008477 นางสาววิลาวัลย� วงศ�ใหญ�
62063008478 นางสาวภัทรกันย� กิติยศ
62063008479 นางสาวฉัตรสุดา สิทธิภา
62063008480 นางสาวพิชชากร จันทร�ตาฝ=Pน
62063008481 นางสาวธันวาภรณ� เวชโกศล
62063008482 นายภาณุพงศ� คําลือ
62063008483 นายกรกฎ ศรีธิ
62063008484 นางสาวมาริสา พลับพลึงไพร
62063008485 นายธันวา กันธิยะ
62063008486 นางสาวณัฐนันท� ละเลี่ยม
62063008487 นางสาวศรัญญา แสนแพง
62063008488 นางสาวระพีพรรณ สร�อยวัน
62063008489 นางสาวขวัญชนก ศิริวงค�
62063008490 นายวิทยพล คนโต
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62063008491 นางสาวสุพรรษา คําสา
62063008492 นางสาวอัจฉรา จันทราภานุกร
62063008493 นางนฤนาถ แสนใหญ�
62063008494 นางสาวเมธาวี กางทอง
62063008495 นางสาวอัญชิรีย� ฐิติธนัญญา
62063008496 นายณัฐพงษ� แก�วกันทอง
62063008497 นางสาวพิพัชรี สุวรรณสิงห�
62063008498 นางสาวปาริชาติ วงค�ขัติย�
62063008499 นางสาวดลฤทัย เอมระดี
62063008500 นางสาวเจนจิรา ปวนป=นมา
62063008501 นายปองพันธ� บาลเพียร
62063008502 นายชีวพงษ� เดชโนนสังข�
62063008503 นางสาวฐิติชญาน� ทองคําฟู
62063008504 นางสาวศุภลักษณ� สีใจ
62063008505 นางสาวพัทธนันท� พิทักษ�บุตร
62063008506 นางสาวศรีสุดา ใจจันทร�
62063008507 นายศราวุธ ชมชื่น
62063008508 นายธนกร กองจันทร�
62063008509 นายนพดล ขันคํานันต�ะ
62063008510 นางสาวสุทัตตา คําใส
62063008511 นางสาวอังคณา สุวรรณมา
62063008512 นางสาวกานติมา งามสวย
62063008513 นายอมรเทพ อุทธา
62063008514 นางสาววนัสนันท� โพธินาม
62063008515 นางสาวชารีณัฏฐ� พลประเสริฐ
62063008516 นางสาวอุทุมพร สมบูรณ�
62063008517 นายสุชาติ สิริสายพิรุณ
62063008518 นางสาววิภาดา ข�าเหล็ก
62063008519 นางสาวธนพร ตันตุ�ย
62063008520 นายปฐมพงษ� ตันผัด
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62063008521 นางสาวณัฐิยา สาบุ�ง
62063008522 นางสาวอณุภา วงษ�น�อย
62063008523 นางสาวรัญน�ชญา พิมานเชวง
62063008524 นางสาวคนิฐา ยาสมุทร
62063008525 นายธนายุทธ� ป=ญญางาม
62063008526 นางสาวประภาพรรณ สันตะวงษ�
62063008527 นางสาวกมลชนก ทิใหม�ธง
62063008528 นางสาวภูสุดา แซ�อึ๊ง
62063008529 นายสุพจน� ทันถาจิตร�
62063008530 นายณัฐพล เลิศอนันต�
62063008531 นางสาวสุปราณี เงาภา
62063008532 นางสาววนิดา ไพรพนาสวัสด์ิ
62063008533 นายพุทธจักร ฟ=กแก�ว
62063008534 นางสาวศิริจันทร� ศรีจอมทอง
62063008535 นางสาวลลิดา น�องหนิ้ว
62063008536 นายตรัณ วรรณสอน
62063008537 นายนภพล พุทธโธ
62063008538 นายพีรพล นันชัย
62063008539 นางสาวสุดารัตน� อินต�ะหล�อ
62063008540 นางสาวศศินิภา ดัสกรเดชา
62063008541 นายสิโรดม ระมัง
62063008542 นางสาวปCยากร อินทร
62063008543 นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา
62063008544 นางสาวธนัญญา ตาวตา
62063008545 นายสถาพร ดวงแก�ว
62063008546 นายกิตติพงศ� ฝอยทอง
62063008547 นายธนานนท� เป^Fยมสุข
62063008548 นางสาวจินตนา ใจใหญ�
62063008549 นายชวพล ธิคํา
62063008550 นางสาวณัชชารีย� ทวีศิรินิธิโชติ
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62063008551 นางสาวเยาวรักษ� มาสม
62063008552 นายวรพงษ� ญาณะก[อง
62063008553 นางสาวณัฐธิกา ขันใจ
62063008554 นางสาวอมรรัตน� คําบุญเรือง
62063008555 นางสาวปานภัสส� ทองจัตุ
62063008556 นายคณิศร มณีศักด์ิ
62063008557 นายกฤษฎากาญ ศรีวิชัย
62063008558 นางสาวพิมพ�พร เวียงนาที
62063008559 นางสาวอัมภิการ� บับพาน
62063008560 นางสาวเจนจิรา ป^Fแก�ว
62063008561 นางสาววิภาพร ธิป=ดเปYา
62063008562 นางสาวนันธิยาภรณ� โชควัฒนนิธิ
62063008563 นางสาวสุทธิดา เกิดพนา
62063008564 นางสาววิลาวัลย� หนักอาจ
62063008565 นางสาวนุชรีย� เพ็ญศรี
62063008566 นายสุรวัตร จีสันติ
62063008567 นายกิตติชัย ป=ญญามูลวงศ�ษา
62063008568 นางมุทิตา วิเชียรมงคล
62063008569 นางสาวรัชนีพร ชาตรูปะมัย
62063008570 นางสาวนิชธาวัลย� สุนันต�ะ
62063008571 นางสาวกชกร คํานินทะ
62063008572 นายศตวรรษ วงค�ษา
62063008573 นางสาวพรณิภา สมคะเน
62063008574 นางสาวกนกวรรณ วะเท
62063008575 นางสาวรัตนาวรรณ ถ่ินกันทา
62063008576 นายพีรณัฐ ไชยจําเริญ
62063008577 นายสุรพงษ� ฟองแก�ว
62063008578 นางสาวรัตติกาล ไชยบุญเรือง
62063008579 นางสาวชนกานต� ทิมจันทร�
62063008580 นายจักรพันธ� ธรรมสอน
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62063008581 นางสาวรจนาพร ภิญโญ
62063008582 นางสาวขวัญนภา สุขกระโทก
62063008583 นางสาวปCยนุช พวงมาลัย
62063008584 นางสาวศรีฐิพันธ� อินต�ะยอด
62063008585 นายรุ�งโรจน� ผ�านสุวรรณ
62063008586 นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง
62063008587 นางสาวงามสิรี เจวประเสริฐพันธ�
62063008588 นางสาวเจนจิรา ป=นวารี
62063008589 นางสาวธมนวรรณ ศรีสุวรรณ
62063008590 นายกิตติศักด์ิ ไทยทอง
62063008591 นายณัฏฐ�ฐนนท� ทาวรรณะ
62063008592 นายธวัชชัย พนาคีรีราษฎร�
62063008593 นางสาวเวธกา หม่ืนมะโน
62063008594 นายกิตติ ลือชา
62063008595 นางสาวชนกนันท� ฟองลม
62063008596 นางสาวเยาวเรศ สีชมภู
62063008597 นางสาวภัสส�ศา มีป=ญญา
62063008598 นางสาวปวิชญา แสนชัย
62063008599 นางสาวสัณห�สินี ทองแสง
62063008600 นางสาวอัญทิกา โมตาลี
62063008601 นายธนูชัย แก�วเทพ
62063008602 นายชัยสวรรค� ตระสักชลาศัย
62063008603 นายพีรพงศ� ศรีไว
62063008604 นางสาวธิดา โฉมฉาย
62063008605 นางสาวภรภัทร ไชยวงค�
62063008606 นางสาวรัญชนา สายตุ�นแก�ว
62063008607 นางสาวเสาวลักษณ� ผุสดี
62063008608 นางสาวดารณี กอร�ม
62063008609 นายจักรกริช เทพสุวรรณ�
62063008610 นางสาวปCริญญา กามล
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62063008611 นางสาวพัฑฒิดา ธรรมยืน
62063008612 นางสาวปาริฉัตร ปCนชัย
62063008613 นางสาวภาวิณี ผกามาลย�
62063008614 นางพัชราพร อุประ
62063008615 นางสาวนันทวรรณ บัวหลวง
62063008616 นางสาวปภัสรา คําแก�ว
62063008617 นางสาวจันทิรา จ�าเต
62063008618 นางสาววัชรา พัฒนะเสรีพงศ�
62063008619 นางสาวลลิต�ภัทร เลิศลักขณาวัฒน�
62063008620 นางสาววราภรณ� ศรีลาคํา
62063008621 นางสาวกนกวรรณ แสงกุหลาบ
62063008622 นางสาวจุติพร เยาว�ใจ
62063008623 นางสาวนิตยา จําปารัตน�
62063008624 นางสาวอารีรัตน� พิเศษ
62063008625 นางสาวกาญจนา อินป=Vน
62063008626 นางสาวแพรวประกาย วงศ�ศรี
62063008627 นายสุกรัตน� เจเรสา
62063008628 นายประดิษฐ� หอมนารี
62063008629 นางสาวม่ิงขวัญ กิจโชคประเสริฐ
62063008630 นางสาวจิรวรรธ ชินารักษ�
62063008631 นางสาวเกศรา ยาวิราช
62063008632 นายอิสรธรรม ดีโซ
62063008633 นางสาวจันทร�จิรา วงศ�แก�ว
62063008634 นางสาวศุภรัตน� กิจคม
62063008635 นายพีรพันธ� ทามูล
62063008636 นางสาวทัศนีย� แสงบุญ
62063008637 นางสาววรางคณา อินทะป=ญโญ
62063008638 นางสาวณัฐพร รักสุข
62063008639 นางสาวเมษามาศ ไชยรุ�งเรือง
62063008640 นายสะอาด ยะหัวฝาย
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62063008641 นางสาวกัญญาณี คําโล�น
62063008642 นางสาวปาลิตา แก�วก[า
62063008643 นายมงคล สุอ�าย
62063008644 นายจักรพงษ� ดํารงเชิดชู
62063008645 นายปฏิญญา จักขุเรือง
62063008646 นางสาวอัญชลี ไชยทน
62063008647 นางมัลลิกา สองสียนต�
62063008648 นายคณิน วทัญ]ูคุณากร
62063008649 นายเจนภพ คนทน
62063008650 นางสาวกนกวรรณ วิชัยศรี
62063008651 นางสาวชุติรดา หน�อคําบุตร
62063008652 นางสาวกัลยาณี ต้ังเพียร
62063008653 นางสาวจุฑารัตน� อินต�ะแก�ว
62063008654 นางสาวมยุรี คิดว�อง
62063008655 นางสาวสายธาร เดชะบุญ
62063008656 นางสาววรรณกมล วิริยา
62063008657 นางสาวภาณุมาส ใจไหว
62063008658 ว�าที่รตหญิงนฤมล ขันคํา
62063008659 นางสาวปทุมพร จันทร�หลวง
62063008660 นางสาวอุษณีพร โตนะโพ
62063008661 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ
62063008662 นายเวทิศ ไชยมงคล
62063008663 นายเอกอักษร ดอยลอม
62063008664 นางสาวการะเกตุ สิทธิ
62063008665 นายกฤษณกรณ� อํารุงสิงขร
62063008666 นางสาวมณิสรา สุมาลัย
62063008667 นางสาวธีริศรา สุกุล
62063008668 นางสาวนีรทัย ไชยคํา
62063008669 นางสาวศิริพร สุทะปา
62063008670 นางสาวนฤมล ผจญรักษ�
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62063008671 นางสาวธิดา ปCFนทอง
62063008672 นางสาวอมรรัตน� ป=นทัน
62063008673 นางสาวจุฑาทิพย� เลขยัน
62063008674 นายอดิสรณ� พิชชาพรเจริญกูล
62063008675 นางสาวเจนจิรา วงษ�เมือง
62063008676 นายศราวุฒิ วงศ�เทพ
62063008677 นางสาวสิริยากร จันทิมา
62063008678 นางสาวรัชนี ปUอมฟู
62063008679 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมเสน
62063008680 นางสาวพรสุดา กาหมี
62063008681 นางสาวกมณธรรณปภร ขัติสาร
62063008682 นางสาวจุไรลักษณ� ลังกาเทพ
62063008683 นางสาวจันทกานต� อินจันทร�
62063008684 นายวิชชากร วิธุระ
62063008685 นางสาววิชุดา พิทักษ�
62063008686 นางสาวอรนุช หวลอารมณ�
62063008687 นายจิรกิตต์ิ รวมสุข
62063008688 นางสาวนิลาวัลย� พะวงศ�รัตน�
62063008689 นายนนทพัทธ� ต�ะวิกา
62063008690 นางสาวสุภาพร ไพรปรีชากุล
62063008691 นางสาวอภิญญา น�อยหล�า
62063008692 นางสาวสิริญา หมีวงษ�
62063008693 นายกิตติพงศ� ชัยวงค�
62063008694 นางสาวกนกพร เผ�าพวง
62063008695 นายวัฒนา วงค�สกุล
62063008696 นางสาววรญา ดวงจิตร
62063008697 นายอลงกรณ� ชัยรัตน�
62063008698 นางสาวไอลดา กันชะธง
62063008699 นางสาวเจนจิรา กันทะถํ้า
62063008700 นางสาวไอรดา กัณฑะ
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62063008701 นางสาวธิดารัตน� อะจิมา
62063008702 นางสาวสรารัตน� หน�อแก�ว
62063008703 นายสุรศักด์ิ ป=นต๊ิบ
62063008704 นางสาวกชกร ต�อวิญญา
62063008705 นายสุริยพงศ� มะลิ
62063008706 นายปCยะวัฒน� หาญสุข
62063008707 นางสาวสุณิสา สัมมา
62063008708 นางสาวปCยะฉัตร เข่ือนศรี
62063008709 นางสาวลลิตา สัญญารัตน�
62063008710 นายดนัยพงศ� สุคันธมาลา
62063008711 นางสาวสุภาวดี สายชลศรีจินดา
62063008712 นางสาวจุมพิตรา เลิศมงคล
62063008713 นายพัชรพงศ� วงศ�หล�า
62063008714 นางสาวสายฝน คําภีระ
62063008715 นางสาวศันสนีย� รัตนกิจธรรม
62063008716 นางสาวจริยา ใจ[กาศ
62063008717 นางเพ็ญศิริ เสมมณี
62063008718 นางสาววันทนา สิงห�หา
62063008719 นายชัชพงค� นําปูนสัก
62063008720 นายนิติ เปXงนวล
62063008721 นางสาวรุ�งนภา บุญเรือนยา
62063008722 นายนเดชน� สิทธิกัน
62063008723 นางสาวสุวพิชญ� ช�างคํา
62063008724 นายธนรรณพ อุ�นแก�ว
62063008725 นางสาวจิราวรรณ จิระโพธ์ิ
62063008726 นางสาวขวัญจิรา กันทาสี
62063008727 นายทรงศิลปN คุณม่ัง
62063008728 นางสาวสิริยา สิบต�ะ
62063008729 นายอาทิตย� ปCงฟอง
62063008730 นางสาววรัญญา ภาคแก�ว
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62063008731 นางสาวหทัยกาญจน� วงศ�ชัย
62063008732 นายสุขสวัฏด์ิ นันศ�ปUอม
62063008733 นางสาวปนัสยา มงคล
62063008734 นางสาววรินทร�พร เชื้อเมืองพาน
62063008735 นางสาวชาลิสา สาคร
62063008736 นางสาวณัฐนรี นันต�ะแก�ว
62063008737 นายเมธาสิทธ์ิ ตามยุทธ
62063008738 สิบตรีจารึก กิติศรีวรพันธ�
62063008739 นางสาวรัตนาภรณ� ปวนทา
62063008740 นางสาวนิราวรรณ สุขมอย
62063008741 นางสาวจุฑารัตน� หวานใจ
62063008742 นายฤทธ์ิเกียรติ กาวิชัย
62063008743 นางสาวธิตินันท� หลีกดี
62063008744 นางสาวอัจฉราลักษณ� จตุพร
62063008745 นางสาววิภารัตน� ปูกันกะ
62063008746 นางสาววิจิตรา ขยันทํา
62063008747 นายฐิติวัฒน� ชมชื่น
62063008748 นางสาวอัจฉรา ซอวงค�
62063008749 นางสาวศิรดา องอาจศักด์ิศรี
62063008750 นางสาวภูรดา พฤกษะวัน
62063008751 นายณัฐพล อินถา
62063008752 นายอัครนันท� สุวรรณ
62063008753 นางสาวณัฏฐ�ชญา ชัยชนะ
62063008754 นางสาวภาสินี วงค�คํา
62063008755 นางจริญญา น�อยคํากอง
62063008756 นางสาววิไลรัตน� ยานะกุล
62063008757 นางสาวขวัญจิรา ใจบุญ
62063008758 นายจิรภาส พรมจีน
62063008759 นายกฤษฎา แสงสุวรรณ�
62063008760 นายศุภณัฐ ม่ันใจ
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62063008761 ว�าที่ร�อยตรีจักรกฤษณ� ชัยวงค�
62063008762 นายธันวา ทับทิม
62063008763 นายกิตตินันท� ป=ญญานะ
62063008764 นางสาวประภาภรณ� เมืองจันทร�
62063008765 นายวิทยา เฉลียว
62063008766 นางสาววรัญญา ไชยเสน
62063008767 นางสาวธนัชพร แสงหล�า
62063008768 นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย
62063008769 นางวรรณวิสา สุนา
62063008770 นางสาวปริญญารัตน� สันกลกิจ
62063008771 นางสาวรุ�งฤทัย คําใจ
62063008772 นางสาวธนัทวรัตม� พิเชฐทิพย�
62063008773 นางสาวขวัญจิรา สุทธิกาปลูก
62063008774 นายพชร วัฒนศิริ
62063008775 นางสาวรัชนีกร ขันธ�แก�ว
62063008776 นายจิราวัฒน� เบญจวาณิชย�กุล
62063008777 นางสาวสุวนันท� หน�างาม
62063008778 นางสาวสุภาภรณ� บุญเติม
62063008779 นางสาวขวัญสุดา แก�วดอนดู�
62063008780 นางสาววนิดา วงค�สูน
62063008781 นางสาวนันท�มนัส ขันพา
62063008782 นายชานนท� บุญสูง
62063008783 นางสาวจุฑารัตน� อุ�นพรม
62063008784 นางสาวชฎาพร สุยะ
62063008785 นางสาวธาวินี ป=ญญาสอน
62063008786 นางสาวปริศนา เสริมไทยสงค�
62063008787 นายปCยวัฒน� มหาวัน
62063008788 นางสาวฐิติพร โลมะวิสัย
62063008789 นางสาวปนัดดา ขาวเหลือง
62063008790 นางนิภาพร สุตะวงค�
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62063008791 นางสาวกฤษฎ์ิมณี มงคล
62063008792 นางสาวโสภิดา ศรีวิชัย
62063008793 นางสาวดาราวรรณ เครือตา
62063008794 นายปณิธาน ไชยจูกุล
62063008795 นางสาวชรินทร�ทิพย� วังวงค�
62063008796 นางสาวกาญจนา ใจโต
62063008797 นางสาวรุ�งรัศมี ป=ญญาเมือง
62063008798 นายภาณุเดช เพ่ิมผล
62063008799 นางสาวกรองทอง แสนจินาการ
62063008800 นางสาวสุภัสสรา แสนใจนา
62063008801 นางสาวยุภาวดี มีใจวงค�
62063008802 นายธีรศักด์ิ วรรณขาว
62063008803 นางสาวรสสุคนธ� พรหมป=ญญา
62063008804 นางสาววิธุญาดา ไวภพสุรวัฒน�
62063008805 นายนิรวิทย� จักรอาโน
62063008806 นายกฤษณะ ศิริอางค�
62063008807 นายศิริพรรณ� หมอยาดี
62063008808 นายรัฐศาสตร� ใจสัตย�
62063008809 นายคมกฤษณ� อินต�ะวงค�
62063008810 นางสาวแพรวนภา วันดี
62063008811 นายจักรกฤษ นวลเป^Pย
62063008812 นายเอกพจน� กันจินะ
62063008813 นางสาวเมทินี ป=ญญาเยอะ
62063008814 นางสาวฑิฆัมพร โยธา
62063008815 นางสาวพิชญาดา ทะนันไชย
62063008816 นายวชิรวิชญ� อุ�นใจ
62063008817 นายวีระพล มังคลาด
62063008818 นางสาวกัญจนากรณ� เมืองสง
62063008819 นางสาวรสริน ศิริรักษ�
62063008820 นางสาวอลญา ชิวเชนโก�
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62063008821 นายธรากุล ทองสุข
62063008822 นางสาววราภรณ� เชื้ออุบล
62063008823 นางสาวนุชนาฎ เสนาธรรม
62063008824 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ แสนปรน
62063008825 นายภัทรพล รักษ�ย่ังยืนกุล
62063008826 นางสาวจรีรัตน� นิจจา
62063008827 นางสาววนิดา หลักทอง
62063008828 นางสาวกรรณิการ� มีมานะ
62063008829 นางสาวเจนจิรา ปากหวาน
62063008830 นางสาวจุฑารัตน� กูลใจ
62063008831 นางสาวภูษณิศา ภู�ระหงส�
62063008832 นางสาวสิรภัทร ยศคํา
62063008833 นางสาวจิรัชญา ตรงสุวรรณ
62063008834 นางสาวชลธิดา จอมเรือง
62063008835 นายจิรายุทธ ศิริกันไชย
62063008836 นางสาวจีราภรณ� กันทะวัง
62063008837 นางสาวจุฑารัตน� ใจแจ�ม
62063008838 นางสาวจิรภิญญา ใจเที่ยง
62063008839 นางสาววิชชุลดา เสนาะ
62063008840 นางสาวลลิตา ที่ปรึกษา
62063008841 นางสาวศศิวิมล ไชยา
62063008842 นายวัชรพล บุญเติม
62063008843 สิบโทศรายุทธ สามภูศรี
62063008844 นายบดินทร� เดชะ
62063008845 นางสาววิจิตรา ไชยวงศ�
62063008846 นายคณิน เจียมวิจิตรกุล
62063008847 นางสาวศรัญญา จันทร�เพชร
62063008848 นางสาวอนุสรา ปาลี
62063008849 นายคุณากร ทวีวินิต
62063008850 นางสาวนาตยา อินต�ะขัติย�
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62063008851 นางสาวอัญมณี ป=นติ
62063008852 นายยุทธภูมิ รุ�งเรือง
62063008853 นางสาวพัชราภรณ� มาลารัตน�
62063008854 นางสาวปCยรัตน� ทําเพียร
62063008855 นางสาวจิราพร ทับประเสริฐ
62063008856 นายพิสิษฐ� บุญหล�า
62063008857 นางสาวธันยพร สุริโย
62063008858 นางสาวณัฐนันท� ไกรศรีพันธุ�
62063008859 นางสาวชนนิกานต� มามูล
62063008860 นางสาวจุฑามาศ แสงขัติ
62063008861 นางนาตยา ศรีธิเขียว
62063008862 นางสาวเบญจพร ทองไสว
62063008863 นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
62063008864 นางสาวกชกร แก�วสนธิ
62063008865 นายอิทธิพัทธ� สุ�มแก�ว
62063008866 นายกฤษณะ คํานาน
62063008867 นายพิชชากร กู�เมือง
62063008868 นางสาวลลิดา พ�วงอินทร�
62063008869 นางสาวสุจิตรา สุวรรณเอ�ย
62063008870 นางสาวจิราพร สมเด็จตระกูล
62063008871 นางสาวจารุพิชญา ดวงปCก
62063008872 นางสาวจิรวดี นันตาพูน
62063008873 นายวรฉัตร พีรวรรธนเมธาวี
62063008874 นายศุทธิพงค� ไชยประสิทธ์ิ
62063008875 นายสุรชัย จันทร�แปง
62063008876 นางสาววนิดา รินดวง
62063008877 นางสาวพัชรินท� หาญจริง
62063008878 นางสาวจุฬาลักษณ� เจริญสุข
62063008879 นางสาวอังคณา สงเคราะห�
62063008880 นายธนกร กุณณะ
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62063008881 นายเดชาธร เงินยืน
62063008882 นายวัชรพงษ� บุญศิริ
62063008883 นายธงชัย ดํารงพนาเกียรติ
62063008884 นายพัฒนชัย วงศ�ใหญ�
62063008885 นางสาวศศิธร จันทร�อิน
62063008886 นางสาววาสนา ปงก[าวงค�
62063008887 นางสาวปฏิญญา ตันติจิตจารุ
62063008888 นางสาวปริตา บุญชอบ
62063008889 นายณัฐปคัลปN ทองสุขแก�ว
62063008890 ว�าที่ ร.ต.หญิงกมลพร สุรินตัน
62063008891 นายพงศกร พุ�มมาก
62063008892 นายณัฐนนท� ธาดาเดช
62063008893 นายสุภวัตร อินต�ะโคตร�
62063008894 นางสาวรัชดา ขัดแก�ว
62063008895 นางสาวทิพยธิดา โปธิตา
62063008896 นางสาวภัทราวดี กลิ่นหอม
62063008897 นางสาวมนสินี ดุลย�เภรี
62063008898 นางสาวมาริษา กันธิยะ
62063008899 นางสาวปวีณา พานิชกุล
62063008900 นางโสภาพรรณ ไวสติ
62063008901 นางสาวจิดาภา ป=ญญาคํา
62063008902 นางสาวรุ�งนภา สุภา
62063008903 นางสาวขวัญจิรา ศรีสุราษฎร�
62063008904 นางสาวธารารัตน� ทองขาว
62063008905 นางสาวธันย�วรัชญ� เกยเมือง
62063008906 นางสาวกันต�ยารัตน� อุปละ
62063008907 นายดนุสิทธ์ิ ถนัดค�า
62063008908 นางสาวณัฐชนก จอมแปง
62063008909 นายณภัค ธนารุจิพรกุล
62063008910 นายสิทธิกร สมัคร
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62063008911 นายก�องภพ กุลสาริน
62063008912 นางสาวพัชนี ฝ=นนิมิตร
62063008913 นางสาวนรานันท�ดา จันต�ะ
62063008914 นางสาวกีรติกาญจน� ทาตาล
62063008915 นางสาวประวีณา สมศรี
62063008916 นางสาวพอรี เจริญศรีมติวงศ�
62063008917 นางสาวไพลิน รักษ�บริสุทธิศรี
62063008918 นางสาวป=ทมาภรณ� กล่ําเจริญ
62063008919 นางสาวอาทิตยา หล�าพิระ
62063008920 นางสาวอรอิริยา ตาสาย
62063008921 นายศตวรรษ อรชุนเวคิน
62063008922 นางสาวอมรรัตน� เตจ�ะสุวรรณ�
62063008923 นางสาวศศิธร กรัยเสถียรไพศาล
62063008924 นายกฤตนัย เลียวรักษ�โอฬาร
62063008925 นางสาวสุชีรา สงวนศักด์ิ
62063008926 นางสาวธมลวรรณ สมบุตร
62063008927 นางสาววราภรณ� ปCFนใหญ�
62063008928 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิทอง
62063008929 นายณัฐวุฒิ กันธิยะ
62063008930 นางสาวฐิติวรดา นิ่มนวล
62063008931 นางสาวจิรนันท� อบอุ�น
62063008932 นางสาวสุดารัตน� กํ่าแก�ว
62063008933 นางสาววิภาวรรณ กันทา
62063008934 นางสาวลักษณารีย� เทอดทวีสุข
62063008935 นางสาวสุดารัตน� กันทะใจ
62063008936 นางสาวณัฐวดี จ๋ีมะลิ
62063008937 นายเนติพงษ� ไชยสุรินทร�
62063008938 นายกฤตณ�พัทธ� อํานักมณี
62063008939 นายธนณัฏฐ� วงศ�จุมปู
62063008940 นางสาวจุฬาลักษณ� พรมใจ
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62063008941 นางสาวเบญญาภา เมืองวงศ�
62063008942 นายสุริยา กาศักด์ิ
62063008943 นางณัฐวรา ฐานชาลี
62063008944 นางสาวอรนุช มหาพรมวัน
62063008945 นายพงศ�สิทธ์ิ คําแก�น
62063008946 นายสุชาติ ชัยสุรสินทวี
62063008947 นางสาวรัตน�นรี คําอ�าย
62063008948 นายอิทธิพงษ� แสนหอม
62063008949 นางพิมพ�ภัทร กันทคํา
62063008950 นางสาวเฟZFองนภา แก�วมีสุขสินชัย
62063008951 นางสาวสุธัญญา สุรจิต
62063008952 นางสาวจาระวี วงค�ใหญ�
62063008953 นางสาววรวรรณ ยอดคํา
62063008954 นางสาวณชญาดา ทุมมาศ
62063008955 นางสาวรุ�งระวี หน�อยศ
62063008956 นางสาวเจนจิรา เพชรพงษ�
62063008957 นางสาวมนัญชยา แสงจันทร�
62063008958 นายทนงศักด์ิ สารทอง
62063008959 นายสุทธิพศ คําเรือง
62063008960 นางสาวชฎาพร ม่ังใหม�
62063008961 นางสาวอุบลกาญจณ� สุมณะ
62063008962 นายสุทธิพงศ� เจริญพรพงศ�
62063008963 นายวัชระพงศ� เวียงคํามา
62063008964 นางสาววรัญญา วงค�ธรรม
62063008965 นางสาวภานุมาศ กันธิยะ
62063008966 นายอรรถพล เครื่องแก�ว
62063008967 นางสาวนงคราญ โนกุญชร
62063008968 นายจิรพันธ� ถามูล
62063008969 นางสาวศิริรัตน� ทนันไชย
62063008970 นายสันติ สุขประเสริฐ
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62063008971 นางสาวเมษยา มโนรํา
62063008972 นายศุภวุฒิ อ�องวิลาศ
62063008973 นางสาวกันตินันท� ศรีมาทา
62063008974 นางสาวศศินิภา พรมแก�ว
62063008975 นายอนันต� ป=นแสน
62063008976 นายวิศรุต โนราช
62063008977 นางสาวสิริลักษณ� ศรีโรย
62063008978 นางสาวจันทรา ขัสเกตุ
62063008979 นางสาวนิตนิรันดร� กิจสูงเนิน
62063008980 นางสาวธนาพร พรมพิละ
62063008981 นายบัญชา อินชาติ
62063008982 นางสาวณัฐณิชา ไชยเลิศ
62063008983 นางสาวมทนาลัย พวงมาลัย
62063008984 นางสาวฐิตาภา ตาจา
62063008985 นายอนุพงษ� ดวงมณี
62063008986 นางสาวกุลรชา ชัยโองคารณ�
62063008987 นายณัชพล การิน
62063008988 นางสาวภัทราพร บุราสิทธ์ิ
62063008989 นางสาวพรพรรณ ปCนตาธรรม
62063008990 นางสาวพิชญ�สินี ดวงบาล
62063008991 นางสาวอารีย� ปCนใจนํา
62063008992 นายชัยเลิศ พัฒนาชาวไทย
62063008993 นางสาวสุทธิภัทร คําเครือ
62063008994 นางสาวศิริรัตน� คนม่ัง
62063008995 นายวีรชน นราเปล�งตระกูล
62063008996 นางจุฑามาส ขานเพราะ
62063008997 นางสาวอรทัย ไพรจุฬากุล
62063008998 นางสาวปCลันธนา รังคสิริ
62063008999 นางสาววิลาวัลย� วรรณกุล
62063009000 นางสาวจินตนา ธราพร
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62063009001 นางสาวบุญวิศษา ไชยรัตนะ
62063009002 นายวิเชียร นางแล
62063009003 นายพิษณุพงษ� แก�วก[า
62063009004 นางสาวขนิษฐา ทาเกิด
62063009005 นายก�อพงษ� ศรีวิกูล
62063009006 นางสาวธิดารัตน� นุแปงถา
62063009007 นายธัชพล ชุ�มเย็น
62063009008 นางสาวสุนิษา หล�งตา
62063009009 นายพงษ�เทพ บุญสุง
62063009010 นางสาวปวีณา มะโนสม
62063009011 นายณัฐพงษ� วงศ�เรือน
62063009012 นางสาวนภาพร ไชยบุตร
62063009013 นางสาวกมลวรรณ แสนบัวหลวง
62063009014 นางสาววรินยุพา พรมชัย
62063009015 นางสาววันทนีย� ดิมู
62063009016 นายสุรพงศ� สุนิธิพรสกุล
62063009017 นางสาววารีชล ศรีสม
62063009018 นางสาวธนาภรณ� บัวงาม
62063009019 นายอธิวัฒน� หลวงเปXง
62063009020 นางสาวนัทธนิชา ไพรกวีวัฒน�
62063009021 นางสาวเบญจวรรณ หม่ืนจันทร�
62063009022 นางสาวณัฏฐณิชา ป=นผาง
62063009023 นายภานุวัฒน� เครือโย
62063009024 นางทินารัตน� บุญอุประ
62063009025 นายพร�อมพันธ� กันธิยะ
62063009026 นายวุฒิชัย โกเขา
62063009027 นางสาวฐิตาภา คณิตคณาธิการ
62063009028 นายพิทักษ�พงศ� สุทธพันธ�
62063009029 นายสิทธิพันธ� กาศสกูล
62063009030 นางสาวศิริรัตน� บรรเลง
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62063009031 นางสาวมณฑิรา เกียกสูงเนิน
62063009032 นางวิไลวรรณ แก�วเรือน
62063009033 นางประณี ธรรมวงค�
62063009034 นายชัชชนะ สนธิภูมาศ
62063009035 นางสาวณัฐรดา ม�วงผัน
62063009036 นางสาวชนากานต� อุ�นน้ําใจ
62063009037 นางสาวทองกวาว นวลตา
62063009038 นางรัตนกานต� สุจริต
62063009039 นางสาวจิณห�วรา กําจัด
62063009040 นายชวกร สมุทรารินทร�
62063009041 นางสาวจุฬาลักษณ� ช�วงอําไพ
62063009042 นางสาวชุติมา ขําเรือง
62063009043 นางสาวอัญญารัตน� ท�างาม
62063009044 นางสาวพรพิมล วงศ�ฝ=Pน
62063009045 นายณัฐวุฒิ ทาวัน
62063009046 นางสาวชญานิศ สิทธิวงค�
62063009047 นายภูบดี ราชภัณฑ�
62063009048 นางสาวนัฐกาญจน� คําภิโล
62063009049 นางสาวพรพิมล สมร�าง
62063009050 นางสาวจารุวรรณ คํามาเรือน
62063009051 นายกันตภพ ศรีโพธ์ิ
62063009052 นายธีรพงศ� อภิวงษ�งาม
62063009053 นางสาวสุภามาศ หน�อพรหม
62063009054 นางสาวกัลยกร พูลอินทะจักร�
62063009055 นายพิทยาธร รินแก�วงาม
62063009056 นายณัฐวุฒิ สุทธหลวง
62063009057 นางสาวภัทราภรณ� พรมเสน
62063009058 นายวีระศักด์ิ สุภายอง
62063009059 นายหาญหรัณย� ส�งสี
62063009060 นายอรรถพล แก�วนัน
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62063009061 นางสาวจารุวรรณ โตเขลางค�
62063009062 นายพร�อมพงษ� หึกขุนทด
62063009063 นางสาวจารุวรรณ ฟูต๋ัน
62063009064 นางสาววนิชชา ยอมใบ
62063009065 นางภาณี วันหลี
62063009066 นางสาวสุดาทิพย� เนตรทิพย�
62063009067 นางสาวเจ�าสกุล สุริยาพรชัย
62063009068 นายทินกร เจนใจ
62063009069 นายกฤษฎาพร แก�วมูลสา
62063009070 นายศุภกร ศรีแก�วฝ=Pน
62063009071 นางอัมพวรรณ� พวงสุวรรณ
62063009072 นางสาวนารีรัตน� อินต�ะกัน
62063009073 นายดิษพงศ� ป=ญญมา
62063009074 นางสาวศรัณย�พร ศรีบุรี
62063009075 นายเนติพงษ� ทาทูน
62063009076 นางสาวศิราณี หอมหวล
62063009077 นางสาวชนาพร กิจสว�าง
62063009078 นางสาวพรพรรณ จันทร�อ�าย
62063009079 นางสาวเกศราภรณ� เครืออิ่ม
62063009080 นางสาวอาทิตยา ชมภูกาศ
62063009081 นางสาวเกศแก�ว เมืองมา
62063009082 นางสาวศิราภรณ� สีแสด
62063009083 นางสาวลิปCการ� บุญมากาศ
62063009084 นางสาวฐิติรัตน� ฉัตรเท
62063009085 นายประภาส จักรบุตร
62063009086 นางลัดดา ดีเลิศวุฒิกร
62063009087 นางสาวนฤมล คล�ายวงค�
62063009088 นางปาริฉัตร ผกายช�อรัตน�
62063009089 นางสาวชวนพิศา อินปาต�ะ
62063009090 สิบตํารวจโทธีรยะ หลวงคณะ
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62063009091 นางสาวละอองดาว สีป=จฉิม
62063009092 นางสาวเบญจวรรณ เตปCนใจ
62063009093 นายเวโรจน� ป=นสม
62063009094 นางสาวโสภาวรรณ จรรยา
62063009095 นางสาวเมษยา ต�นคุณ
62063009096 นางสาวสิรินัดดา ป=ญญาวารินทร�
62063009097 นางสาวจันทร�จิรา นางเมาะ
62063009098 นายเชิดศักด์ิ วงหลวง
62063009099 นายภานุวัฒน� กองผ�าขาว
62063009100 นายอภิรักษ� ตาอริยวงศ�
62063009101 นางสาวเบญญาภา มูลอินต�ะ
62063009102 นางสาวอัญชนา คะทามณี
62063009103 นางสาวเจนจิรา เมืองนา
62063009104 นางสาวธัญญาภรณ� สุนัน
62063009105 ว�าที่ร�อยตรีธนกุล สินศักด์ิ
62063009106 นางสาวนภาพร เปลี่ยมทรัพย�
62063009107 นางณปภัช เยาวสกุลมาศ
62063009108 นางสาวชัญญานุช วุทธานนท�
62063009109 นางสาวตระกูลรัตน� สมุชัย
62063009110 นางสาวสุวนันท� คําราพิช
62063009111 นายสุรชัย กาบเก้ียว
62063009112 นางสาวจุฑาทิพย� เทพน�อย
62063009113 นางสาวธัญลักษณ� รักศิลปN
62063009114 นายพัทธดนย� สุนันต�ะ
62063009115 นายพิช]ุตม� ปCงวัง
62063009116 นางสาวอรนุช ปราศรัย
62063009117 นางสาวขวัญฤทัย กันทะวัง
62063009118 นายธนบดี เทียมทิพร
62063009119 นางสาวเสาวนีย� ต�ะต๊ิบ
62063009120 นางสาวอ�อมใจ วิวัฒนาวิไล
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62063009121 นางสาวป=ญญากร สมวงศ�
62063009122 นางสาววราภรณ� ใจคํา
62063009123 นายดํารงศักด์ิ ภูสด
62063009124 นายศิริชัย อรุณเลิศศิริ
62063009125 นางสาวปวันรัตน� พรมมา
62063009126 นางสาวภาคินี ตุ�ยหล�า
62063009127 นางสาววัชชวลัย สายแก�ว
62063009128 นายศราวุฒิ บัวชุม
62063009129 นางสาวรสริน ทนันไชยชมภู
62063009130 นายอากาซะห� อับดิลลอฮ�
62063009131 นางสาวภรณ�ทิพย� ขอนรักษ�
62063009132 นางสาวชนกนันท� ดําขํา
62063009133 นางสาวสุจิตราภรณ� สายน้ําเย็น
62063009134 นายพิษณุ อูทอง
62063009135 นางสาวนฤภร นาคศรี
62063009136 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัทรลักษณ� อิ่นคํา
62063009137 นางสาวนิตฐินันท� สนธิคุณ
62063009138 นางสาวศรัญญา สุขสําราญ
62063009139 นางสาวอุษณีย� ก�อเกิด
62063009140 นางสาววราภรณ� กันยะดอย
62063009141 นางสาวป=ทมาพร ภาณุนันทน�
62063009142 นายณัฐวุฒิ จันทร�อินทร�
62063009143 นายณัฐพงศ� พิทักษ�
62063009144 นางสาวเจนจิรา ชัยอุปาระ
62063009145 นางสาวรัตนพร บุญพรม
62063009146 นางสาวรติพร เตชนันท�
62063009147 นางสาวศิวนาถ ริมพิสอน
62063009148 นางสาวชนิษฐา ลือชา
62063009149 นายฐิติพันธ� เผ�าต�ะใจ
62063009150 นางสาวสรารัตน� พิมพกรรณ�
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62063009151 นางสาวอรัญญา ใจลา
62063009152 นางสาวกนกวรรณ ชัยนันท�
62063009153 นางสาวชิดชนก บาระเมศ
62063009154 นายอาทิตยกุล ไชยวรรณ
62063009155 นางสาวจุฑาทิพย� อุดทอง
62063009156 นางสาววัณณิตา มหาวรรณ�
62063009157 นายวีรชัย อร�ามจิต
62063009158 นางสาวทัศนีย� สีขอ
62063009159 นางสาววรัญญา กุณะ
62063009160 นายธงรบ ทาสัก
62063009161 นางสาวเจนจิรา จายโจง
62063009162 นายพงศกร หม่ืนเดชธนพงศ�
62063009163 นางสาวณัฏฐพร สินประเสริฐ
62063009164 นางสาวอังคณา ศิริปCนตา
62063009165 นายพัสกร หลวงราช
62063009166 นางสาวสิริวรรณ สุภายอง
62063009167 นางปCยนุช หม่ืนโฮ�ง
62063009168 นางสาวศิริขวัญ วงค�จีนา
62063009169 นางสาวศิรินทิพย� จันทาพูน
62063009170 นางสาวเสาวลักษณ� ทนันชัย
62063009171 นางสาวจันทร�ศรี แก�วศรีสุดา
62063009172 นางสาวณัฐริกา อัตตมะ
62063009173 นางสาวรสสุคนธ� ธีระเศรษฐชัย
62063009174 นางสาวกัลยรัตน� ปCมแปง
62063009175 นางสาวกชกร อินต�ะรัตน�
62063009176 นางสาวลลนา ต�อนไล�
62063009177 นางสาวสิริยาภรณ� ดีศักด์ิ
62063009178 นายชานนท� ขันคํานันต�ะ
62063009179 นางสาวแสงเพ็ญ ทารักษ�
62063009180 นายชัยวัฒน� ไชยนาค
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62063009181 นางสาวกัลสุดา กวนมูล
62063009182 นางสาวธิติยา สมจิตร�
62063009183 นายวิชชากร วิมลพันธ�
62063009184 นางสาววราภรณ� หลวงชุมภู
62063009185 นางสาวธันยพร สิงห�ขร
62063009186 นางสาวทิพาภรณ� ใจเสมอ
62063009187 นางสาวศุภาภรณ� เสมอใจ
62063009188 นางสาวศุภิสรา มูลปา
62063009189 นางสาวเบญจมาศ ไชยภาพ
62063009190 นางสาวณัฐพร กันทยศ
62063009191 นางสาวธิดาดาว พลไตร
62063009192 นายประกฤษฎ์ิ เชื้อชอบธรรม
62063009193 นางสาวพิลาวรรณ น้ําเย็น
62063009194 นางสาวจารุวรรณ วงษ�คําภา
62063009195 นางสาววัชราพร ไวมาก
62063009196 นางสาวพิณทิพย� แดงไฝ
62063009197 นายรณกร ผิวคํา
62063009198 นายกฤษณะ อินจันทร�
62063009199 นางสาวสิตานันท� บุญมาลา
62063009200 นางสาวเกษกรจันทร� วันมหาใจ
62063009201 นางจิตกานต� อินทุภูติ
62063009202 นายปCยบุตร สุขตะโก
62063009203 นางสาวณัฐกา โพธ์ิแก�ว
62063009204 นางสาวตติญา อยู�สุข
62063009205 นางสาววรางคณา ต๊ิบมูล
62063009206 นางสาวเจนจิรา ขม้ินเขียว
62063009207 นายภานุวัฒน� นามวัน
62063009208 นางสาวตวงพร ตรงแสงป=ญญา
62063009209 นางสาวธันย�ชนก ต�นตระกูลเจริญชัย
62063009210 นายเจตน� ไชยวุฒิ

หน�า 307 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063009211 นางสาวสิรัชญา วงค�แปง
62063009212 นางสาวณัฐชาลินีย� แขชัยพร
62063009213 นางสาวสุวรรณี พิมสาร
62063009214 นายคลัง จันทร�คํา
62063009215 นายอนุวัฒน� หอยแก�ว
62063009216 นางลัดดาพร ปCนกันทา
62063009217 นางสาวจิระธร การะเกตุ
62063009218 นางสาวนุชนารถ ภิระบรรณ�
62063009219 นายสุเมธ แปงจันทร�เขียว
62063009220 นางสาวแววตา เชียงกันทา
62063009221 นางสาวพิณสุดา วงค�จันทร�เทพ
62063009222 นายวงศ�วรรธก� โหรา
62063009223 นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
62063009224 นางสาวณัฐรินทร�ภรณ� ฝ=Pนกาศ
62063009225 นายธีรเมธ อุ�นเปXง
62063009226 นางสาวสุวิมล แสงแก�ว
62063009227 นางสาวจิรัชญา ชาญประโคน
62063009228 นางณัฐชยา มนทนม
62063009229 นายธนรัตน� วิชัยรัตน�
62063009230 นางสาวธันย�วรินท� สีใจเจริญ
62063009231 นางสาวชุลีพร ใกล�แสงธรรม
62063009232 นางสาวสายทิพย� จริยากุศล
62063009233 นายพงศ�พัฒน� ห�อตระกูล
62063009234 นายภานุวัตร ภูวุฒิ
62063009235 นางสาวกาญจนา วิใจคํา
62063009236 นางศุภลักษณ� ย่ิงเจริญ
62063009237 นายฉัตรณรงค� สุประการ
62063009238 นางสาวชญานิศ โตแตง
62063009239 นายจักรพงศ� ใจสุยะ
62063009240 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิรารัตน� ขัดมะโน
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62063009241 นายเจนณรงค� ปาระมี
62063009242 นางสาวฐนิตนันท� กิจเรืองโชติ
62063009243 นางสาวญาดา ธนาปCยวิศน�
62063009244 นางสาวศรัณย�ภัทร เกียรติมีแสง
62063009245 นายณัฐวัฒน� แสวงรัตน�
62063009246 นางสาวรตนพร พรหมมาลี
62063009247 นางสาวอารียา ปUอมสา
62063009248 นางสาวกัญชพร สุภาคํา
62063009249 นายศตวรรษ แสนสมบูรณ�สุข
62063009250 นางสาวสิริภรณ� โสภาสถาวรกุล
62063009251 นางสาวนิสารัตน� สมใจดี
62063009252 นางสาวพัชรี แก�วเอ�ย
62063009253 นางสาวปรียาพร พินิจ
62063009254 นางสาวสาคร สารกาศ
62063009255 นายนันทชัย สีลา
62063009256 นางสาวธัญลักษณ� สันเดช
62063009257 นางสาวแพรวพรรณ จันทร�ต๊ิบ
62063009258 นางสาวชญาภา อินทรัตน�
62063009259 นางสาวสุภาภรณ� เนื้อไม� 
62063009260 นางสาวณัฐนิช นุ�มเนื้อ
62063009261 นายวีรศักด์ิ วรินทร�
62063009262 นางสาวภัทราพร มีทอง
62063009263 นายพงศ�พิพัฒน� คําเชื้อ
62063009264 นางสาวปาณิศา ปาระมี
62063009265 นางสาวพัชราภรณ� พรมตา
62063009266 นายสุวิจักขณ� ลาบาศรี
62063009267 นายพิชญะ ปามาละ
62063009268 นางสาวชนานาถ กันธะมา
62063009269 นางสาวเจนจิรา ชุมภู
62063009270 นางสาวประกายดาว ทนทาน
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62063009271 นางสาวชนนิกานต� คุมา
62063009272 นายณัฐพล นันต�ะหน�อย
62063009273 นางสาวหยาดฝน จินวงค�
62063009274 นางสาวอัจจิมา ปาละธรรม
62063009275 นายชวนากร ไชยลา
62063009276 นายธนภัทร สุขเงิน
62063009277 นางสาวสุธาสินี ไข�คํา
62063009278 นายโกสินทร� รูปกลม
62063009279 นายรัชพล สุทธิแสน
62063009280 นางสาววาศินี ดวงใจสัก
62063009281 นายอัษฌา จันทร�ประสิทธ์ิ
62063009282 นายทวีศักด์ิ พิริยคุณทอง
62063009283 นางสาวอัญชนา แหลมแท�
62063009284 นายปรัชญา อินป=ญญา
62063009285 นางสาวพรทิพย� ป=ญญาทะ
62063009286 นางสาวพิมพกานต� แก�วจ๋ี
62063009287 นางสาวกัลยาณี มีทอง
62063009288 นางสาวปCยนุสรณ� ป=ญโยใหญ�
62063009289 นายนิชฌานชวิศ ชัยมณี
62063009290 นางสาวอัจฉราภรณ� อนุรักษ�สกุลศรี
62063009291 นายศุภวัฒน� คําลือ
62063009292 นายอนันต�ณัฐ เขียวชะอุ�ม
62063009293 นางสาวณัฐทิญา ต่ังสกุล
62063009294 นางสาววีรดา เตจินะ
62063009295 นางสาวนันทกา ซาววา
62063009296 นางสาวศิริลามณี ช�างเก็บ
62063009297 ว�าที่ ร.ต.หญิงกัณฐมณี มีธรรม
62063009298 นางสาวกัญฑิญาภรณ� จันคํา
62063009299 นางสาวลดาวัลย� ใหม�ต�ะ
62063009300 นายจตุพร ใจดี
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62063009301 นางรัตติยา ทารวรรณ
62063009302 นางสาววนิดา อุ�นนันท�
62063009303 นางสาวนันทิกา ก�อใจ
62063009304 นางพนิดา ใหม�วงค�
62063009305 นางสาวฉัตรนภา ธิศรี
62063009306 นางสาวอินทิรา เมรัตน�
62063009307 นางสาวธัญจิรา เทพวี
62063009308 นายปริญญา คํารินทร�
62063009309 นายกสานต� วงค�หนัก
62063009310 นางสาวยุพยงค� เรือนคํา
62063009311 นายสุกฤษฏ์ิ พงศวัฒน�ภาคิณ
62063009312 นางสาวกาญจนา แสนคํา
62063009313 นางสาวชนิกา ไชยศร
62063009314 นางสาวภัทราวี กําแพงเพชร
62063009315 นางสาวทิติยา หม่ืนเผือก
62063009316 นางสาวพัชรมัย พอใจ
62063009317 นายวิวิศน� กิจอมรพาณิชย�
62063009318 นางสาวกมลลักษณ� ฟูปลูก
62063009319 นายวุฒิพงษ� จันทร�สะอาด
62063009320 นางสาวชนิกานต� อินยะบุตร
62063009321 นางสาวนันทิชา ตาแก�ว
62063009322 นางสาวอัญธิกา คีรีแก�ว
62063009323 นางสาวอภิชญา คําปCวทา
62063009324 นางสาวปริฉัตร สารกาศ
62063009325 นางสาวเจนจิรา สุทธรัตน�
62063009326 นางสาวจารุวรรณ ป^นาเกต
62063009327 นายนิติพัฒน� มงคลกุล
62063009328 นายภาณุพงศ� พันธ�พร
62063009329 นางสาวศิรินภา อินต�ะขัน
62063009330 นายจิรายุ แก�วประดิษฐ�
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62063009331 นางสาวณัฐกานต� ศรีวิชัย
62063009332 นายรุ�งโรจน� สมเพชร
62063009333 นางนันธิดา กาวิตา
62063009334 นายณัฐพงศ� เสนา
62063009335 นางสาวนันทวรรณ ตาลเพชร
62063009336 นางสาวนันท�ธนัษฐ� เรือนใจ
62063009337 นางสาววิกานดา คําภีระ
62063009338 นางสาวกมลวรรณ บุญเพลิง
62063009339 นางสาวนุชนารถ กันยวม
62063009340 นางสาวสิรินยา ไชยนิลวงค�
62063009341 นางสาวรัชนก พุทธบัวถา
62063009342 นายกิตติภพ ทั้งสน
62063009343 นายธนกฤต วิเวก
62063009344 นายชาญชัย กันทะวัง
62063009345 นางสาวศกุลรัตน� ไชยนันท�
62063009346 นางสาวภุสณีวรรณ� ธิมา
62063009347 นางสาวธีรสุดา มังคละวงค�
62063009348 นางสาวนวลปรางค� แสนวงค�
62063009349 นายสุกฤษฏ์ิ พะนาน
62063009350 นางสาวมินตรา เข่ือนเมือง
62063009351 นายคมกริช ไชยยะ
62063009352 นางสาวอารีรักษ� อุ�นคํามี
62063009353 นางสาวสุวิชาดา ปาระปCน
62063009354 นางสาวนววันท� นิลวรรณวีรกุล
62063009355 นางสาวภัคจิรา สายคําวัง
62063009356 นายอิสระพงษ� บุญส�ง
62063009357 นางสาวจุฬาลักษณ� จรัสแสงสําราญ
62063009358 นางสาวรัชนีกร หมดดี
62063009359 นายเอกชัย วรรณก�อน
62063009360 นายญาตาวีมินทร� กันธิยา
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62063009361 นางสาวพัชรียา นันขุนทศ
62063009362 นางสาวปรารถนา กันทา
62063009363 นางสาววิลาสินี วรรณจรูญ
62063009364 นางสาวภมรพันธ� จิโน
62063009365 นางสาววิไล พรมป=ญญา
62063009366 นายวรวุฒิ นิลคง
62063009367 นางสาวจีรดา ดวงคํา
62063009368 นายริยะพงษ� หล�าปวงคํา
62063009369 นางสาวทัศนัย อนันต�ะ
62063009370 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีทอง
62063009371 นางสาวชีวาพร ทะชัย
62063009372 นางสาวสุณัฐชา คําปา
62063009373 นายศิวะ ใหม�กัน
62063009374 นางสาวช�อผกา ดวงเกิด
62063009375 นางวิภาพรรณ หนองกาวี
62063009376 นางสาวจุฑามาศ กันทะวงค�
62063009377 นางสาวรุ�งฟUา โปธิ
62063009378 นางสาวกนกวรรณ จอมคํา
62063009379 นายธนะพงษ� ศิริแก�ว
62063009380 นางสาวณัฐกานต� มูลรัตน�
62063009381 นายเอกพันธ� พิญยาหลวง
62063009382 นางสาวทิวาภรณ� มาลี
62063009383 นายอํานวย นิปุณะ
62063009384 นางสาวอรทัย งามเลิศ
62063009385 นางสาวสุนันทิชา แก�วงาม
62063009386 นางสาวสายสุนีย� สมฤทธ์ิ
62063009387 นางสาวยศวดี มณีวรรณ
62063009388 นางสาวพิมพาพร บุตรแก�ว
62063009389 นางสาวชนิกานต� สายอินต�ะ
62063009390 นายวรพงศ� หว�างตระกูล
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62063009391 นางสาวระวิวัลย� จันทร�พร่ํา
62063009392 นายภูวดล ดอนเงิน
62063009393 นายเจษฎา อัตรา
62063009394 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัสราภรณ� มณีขัตย�
62063009395 นายธรณินทร� มณีวรรณ�
62063009396 นางสาวอาทิตยา พุทธิมา
62063009397 นางสาวรพีกาญจน� ขาวดา
62063009398 นางสาวญาณิศา ตรงเพียรเลิศ
62063009399 นางสาวปวันรัตน� ศิริวงศ�
62063009400 นางสาวพรพรรษา ใจเที่ยงตรง
62063009401 นางสาวจันทร�ฟอง ศิริวงค�
62063009402 นางสาววาสินี เครื่องคํา
62063009403 นางสาวอภิวรรณ โพคา
62063009404 นางสาวกาญจนาพร อั่วกลาง
62063009405 นายธีรวัฒน� จันทร�ปCยรัตน�
62063009406 นางสาวสุทธิลักษณ� นามมา
62063009407 นางสาววริดา ยะทา
62063009408 นายจนินทร� ธรรมชาติ
62063009409 นางสาวชนกนันท� กัลยา
62063009410 นางสาวกมลวรรณ วงศ�ดาว
62063009411 นายวิทวัช ป=Vนเก๋ียง
62063009412 นางสาวปภารัศม์ิ จันทวงศ�
62063009413 นางสาวสุพรรณ ต้ังสกุลเสริมศรี
62063009414 นางสาวจิตตินัฏฐ� สีตลพฤกษ�
62063009415 นายเรวัฒ พงศ�สกุล
62063009416 นางสาวสายฟUา ชอบเลื่อ
62063009417 นายพสธร เฮงตระกูล
62063009418 นางสาวจริยา ใจต�ะเมา
62063009419 นายณัฐกานต� กาอุทัย
62063009420 นางสาวชมพูนุช เลาหล�าย

หน�า 314 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063009421 นางสาวกมลรชนก มาเทศ
62063009422 นางสาวนิภาภรณ� ผุสดี
62063009423 นางสาวปทุมรัตน� ธรรมธิ
62063009424 นางสาวทิพย�รัตน� เต[จ�ะแก�ว
62063009425 นางสาวชวาลา นามวิจิตร
62063009426 นางสาวฉัฐนันท� เหลี่ยมศิริเจริญ
62063009427 นางสาวศิรินภา สุยะ
62063009428 นางสาวภาวิดา จําปาทอง
62063009429 นางสาวภัทรวดี ยองเพชร
62063009430 นางสาวไพลินรัตน� พันยาง
62063009431 นายวรุต ขัตตะละ
62063009432 นายพิชัยยุทธ เกษม
62063009433 นางสาวมนัญชยา เมืองมูล
62063009434 นายมงคล ศรีศักด์ิ
62063009435 นางสาววรกาญจน� ก[าสม
62063009436 นางสาวญาสุมินทร� สมนาม
62063009437 นางสาวกัญจนพร ตุ�นธิ
62063009438 นางสาวณัฐชา ฝ=Pนกันทา
62063009439 ว�าที่ร�อยตรีสถาพร มะโนวัง
62063009440 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชนิดา เครื่องนันตา
62063009441 นายก�องภพ จ�าวบุญญาภพ
62063009442 นางสาวธัญญา ทารัตน�
62063009443 นางสาวศุภนิดา เทพสา
62063009444 นางสาวอรณัชชา สุริยะจันทร�หอม
62063009445 นายณฐพล สุวรรณพรม
62063009446 นายวรชัย สนแก�ว
62063009447 นางสาวเต็มดวง วงศาโรจน�
62063009448 นางสาวอมลวรรณ พงศ�ประภาอําไพ
62063009449 นางสาวณิธินันท� บุญป=Vน
62063009450 นางสาวพิมลพรรณ จันทร�เอ�ย
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62063009451 นายวรัญ]ู เมืองมูล
62063009452 นายอภิสิทธ์ิ ปานิล
62063009453 นางสาวขวัญตา จันทร�สุด
62063009454 นางพิมพร ดวงป=นสิงห�
62063009455 นางสาวรวิศรา เข่ือนพันธ�
62063009456 นายชาติชาคร อดีตโต
62063009457 นางสาวดรุณี คําลือ
62063009458 นางสาวจิราภรณ� แดงดง
62063009459 นายชิษณุพงศ� เพชรหาญ
62063009460 นางสาวกรรณิกา ฟูป=ญญา
62063009461 นายคุณากร สืบสายอ�อน
62063009462 นางสาวปุณยวีร� มรม�วง
62063009463 นายพิทยาธร อะกะเรือน
62063009464 นายพงษ�อนันต� ไชยบาล
62063009465 นางสาวสาวิตรี เมทา
62063009466 นางสาวพรพิมล วงค�มนตรี
62063009467 นายสุธิพงษ� อินทนู
62063009468 นางสาวอาทิตญา สาวิลุน
62063009469 นายปฏิภณ โกเมฆ
62063009470 นางสาวภัทราพร ฟUาตา
62063009471 นายชยุต สุดด�วงแก�ว
62063009472 ว�าที่ร�อยตรีเกียรติศักด์ิ ติภาวัง
62063009473 นางสาวฉัตรนภา อัมโรจน�
62063009474 นางสาวประภานันท� ทานศิลา
62063009475 นางสาวนลินทิพย� วงศ�ก[องแก�ว
62063009476 นางสาวก่ิงกาญจน� ดวงตระกูล
62063009477 นางสาวภาวิดา ป=นเจริญ
62063009478 นางสาววลัยรัตน� ก[าวงศ�วิน
62063009479 นายทศพร สุภาแก�ว
62063009480 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนภัสนันท� ทาเกิด
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62063009481 นางสาวจินตนา ธาราวนาพิทักษ�
62063009482 นายบริวัตร ขนุนทอง
62063009483 นางสาวรุจิเรศ บุรี
62063009484 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชโย
62063009485 นายวรสิทธ์ิ ชาญสถิตย�
62063009486 นายเมธา กาใจ
62063009487 นางสาวสาธิกา ยานะขัติ
62063009488 นางศุธิษา ซอลอซอ
62063009489 นางสาวณฐอร อินทะนี
62063009490 นางสาวรุ�งรัศมี สนใจ
62063009491 นางสาวนพวรรณ� แก�ววงค�วาน
62063009492 นางสาวณัฐนรี ธรรมโก
62063009493 นางสาววราภรณ� สมเวที
62063009494 นางสาววรรณนรี กิติ
62063009495 นายจักรกฤษณ� ภาแก�ว
62063009496 นางสาวเนาวรัตน� ชราพก
62063009497 นางสาวอิสรีย� อิ่นแก�ว
62063009498 นางสาวรัตนาภรณ� เนตรแสนศรี
62063009499 นายอลงกต มิตตะกูล
62063009500 นางวิลารัตน� สุขใจ
62063009501 นางสาวเบญจมาศ เชียงราย
62063009502 นางสาวศรัญญา ไชยปรุง
62063009503 นางสาวนัทธมน สิทธิบัว
62063009504 นายสมพงษ� เรือนแก�ว
62063009505 นางสาวอิสราภรณ� ลายเขียว
62063009506 นางสาวปทิตตา อินล�อกฟอง
62063009507 นายบรรจง ทาคําป=น
62063009508 นางสาวชนณิศา ณรินทร�
62063009509 นายสมชาย พรมลอองวัน
62063009510 นายนัทธพงศ� ยศแก�ว
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62063009511 นางสาวเจนจริยา ก�างออนตา
62063009512 นางสาวรัตนาภรณ� ใจมา
62063009513 นางสาวนวลกนก เขียวคํา
62063009514 นางสาวธิดามาศ กิติเงิน
62063009515 นางสาวพัชรพร ปาฝาง
62063009516 นางสาวณัฐธยาน� นะคํา
62063009517 นายสุวิทย� บุญเรือง
62063009518 นางสาววชิราภรณ� แก�วโปธา
62063009519 นางสาวมัตติกา คําภิไหล
62063009520 นางสาวอรยา เทพเสา
62063009521 นางสาวนัทธมน ธิขวัญ
62063009522 นางสาวสุรีย�พร ก[าทุ�ง
62063009523 นายวิริยะ อยู�ดี
62063009524 นางสาวจันทร�เพ็ญ กุลจิตธรรมธร
62063009525 นางสาวภรมน จันต�ะขัน
62063009526 นางสาวปCยะธิดา ปCนตา
62063009527 นางสาวนราทิพย� อินสุวรรณ
62063009528 นางสาวชิดกมล ธิวงค�
62063009529 นายสรวิชญ� สาระทะ
62063009530 นางสาวพรนิภา จันต�ะวงค�
62063009531 นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง
62063009532 นางสาววันวิสา คําภาพิลา
62063009533 นางสาวสุดาทิพย� ม�ายอง
62063009534 นางสาวจันทร�ทิรา สมฤทธ์ิ
62063009535 นายรัตน�พล แต�งสวน
62063009536 นางสาวชนิดา ทองโท
62063009537 นางสาวธนัชพร คําบุญจันทร�
62063009538 นางสาวศรัญญา อุตรพงศ�
62063009539 นางสาวชญานันท� แซ�จู
62063009540 นางสาวปรารถนา กองคํา
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62063009541 นายธนพล พันธุ�วิไล
62063009542 นางสาวภิญญาพัชญ� ประเดิม
62063009543 นายณัฐพงศ� ผัดแก�ว
62063009544 นางสาวเจนจิรา ท�าวแก�นจันทร�
62063009545 นางสาวเจนจิรา หนุ�มศรี
62063009546 นายวรวิทย� วงค�ทอง
62063009547 นางสาวนิสาชล ม�วงมุลตรี
62063009548 นางสาวเจนจิรา สุย�ะต�ะ
62063009549 นางสาววีรปริยา คําแอ�น
62063009550 นายเปรม โอดนันต�
62063009551 นายประวิทย� คําทราย
62063009552 ว�าที่ร�อยตรีหัตถชัย แก�วศรีลา
62063009553 นายมารุติ ท�าดีสม
62063009554 นางสาวโสธิญา ตาแม�ก[ง
62063009555 นายประภาส ต๋ันคํา
62063009556 นางสาวอัจฉรา จาธิมูล
62063009557 นางสาวสวนีย� พูลทะจักร�
62063009558 นางสาววรรณิภา สันธิ
62063009559 นางสาวดวงพร เบ�าสมศรี
62063009560 นางสาวมุขสุดา เมฆแสน
62063009561 นายคล�ายเทพ แสนยามูล
62063009562 นางสาวสุภาพร ภูสิทธ์ิอนันต�
62063009563 นางสาวลักขณา หม่ืนเก๋ียง
62063009564 นางสาวจิราพร พรหมเมศร�
62063009565 นางมนฑริกา จันทร�ต�ะ
62063009566 นางสาวปาริฉัตร จันทราภรณ�
62063009567 นางสาวปพิชญา บัวย�อย
62063009568 นางสาวสุปรียา ทิพย�ลุ�ย
62063009569 นางสาวภิญญาพัชญ� รัตน�ปภาวินท�
62063009570 นางสุพัตรา อินทราย
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62063009571 นายพิชิต ใจจันต๊ิบ
62063009572 นางสาวฐิตินาถ หงสิมากุล
62063009573 นางสาวนิภาดา คําตา
62063009574 นางสาวนิภาภรณ� บุตรศรี
62063009575 นายสุรศักด์ิ แสงแก�ว
62063009576 นายยงยศ ยุกติธร
62063009577 นายกรณัฐฏ� ทิพย�สุทธ์ิ
62063009578 นายปาณิก มาจันทร�
62063009579 นางสาวณกมล แก�วลังการ�
62063009580 นางสาวสิริญาภรณ� ป=ญญาเหมือง
62063009581 นายศราวุธ ไชยวงศ�
62063009582 นายปรัชญา ทะลิ
62063009583 นางสาวชรินรัตน� เจนใจ
62063009584 นายกฤษดาพงษ� กลิ่นหอม
62063009585 นางสาวสุปริญญา ตุ�ยวงค�
62063009586 นางสาวอินทิรา ขัดใจวงค�
62063009587 นางสาวอัยยารัตน� ทองดี
62063009588 นายสันติ ปCFนประภาวัฒนา
62063009589 นางสาวสุภาภรณ� มหาสุข
62063009590 นางสาวกฤตชญาพร สารวาท
62063009591 นางสาวเสาวนีย� ปราบหงษ�
62063009592 นางสาวสิรินาถ สงวนศิลปN
62063009593 นางสาวถาวรีย� ใจเที่ยง
62063009594 นางสาวกฤชอร เอกกรวิวัฒน�
62063009595 นางสาวอรทัย สุยะต�ะ
62063009596 นางสาวสุธินี นาวา
62063009597 นางสาววรรณพร ยารณะ
62063009598 นางสาวภิญญาพัชญ� จันทร�แปงเงิน
62063009599 นางสาวภัณฑลักษณ� อิสระเศรษฐพงศ�
62063009600 นายเกียรติศักด์ิ จินายะ
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62063009601 นายอัครนันท� กัญญา
62063009602 นายรณกร อัครสิริธีรกุล
62063009603 นางสาวนวพร คําก�อน
62063009604 นางสาวขวัญเรือน แก�วบุญเรือง
62063009605 นายปCยะณัฐ มูลขํา
62063009606 นางสาวกรรณิการ� สุขเมือง
62063009607 นายสุเทพ สินสุขเศรษฐ�
62063009608 นายประณต ใจดี
62063009609 นางสาวอนุธิดา สุขต๊ิบ
62063009610 นางสาวกชกร ยศ
62063009611 นายธนาวุฒิ สารชัยวงค�
62063009612 นายณัฎฐพงศ� แสนสุข
62063009613 นายเกรียงไกร ไชยยา
62063009614 นางสาวเสาวลักษณ� เมืองใจ
62063009615 นางสาวกรวิกา สอนดี
62063009616 นางรพีพร ป=ญญาใจ
62063009617 นางสาวจันทร�จิรา รับแรง
62063009618 นายสรสีห� วรพงษ�
62063009619 นายรักเกียรติ โสวะภาสน�
62063009620 ว�าที่ร�อยตรีหญิงประภัสรา สุภามงคล
62063009621 นายสมโภช ขันทะสินธุ�
62063009622 นายจิรายุ เป^Fยมทัพ
62063009623 นางสาวป=ทมาภรณ� หินเพ็ชร
62063009624 นางสาวไปรยา ยะม�อนแก�ว
62063009625 นางสาวกรรณิการ� สุคําตา
62063009626 นางสาวกนกฤทัย จันทวงค�
62063009627 นางสาวสุจิตรา พ่ึงจันทร�
62063009628 นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ�
62063009629 นางสาวประภาวรินทร� อินตา
62063009630 นายณัฐพงศ� มานุ
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62063009631 นางสาวรัชชนก ไฝคํา
62063009632 สิบตํารวจโทมงคล ไชยโย
62063009633 นางสาวอภิชญา อริยะ
62063009634 นางสาวณัฐณิชา วงค�หาญ
62063009635 ว�าที่รตหญิงพัชราพร สุขเมืองชัย
62063009636 นางสาวพรรณนิภา ณะอุโมง
62063009637 นางสาวกายรวี ฟูแสง
62063009638 นางสาวทิพา คิวฝอ
62063009639 นางสาวอังคณา ฝ=PนเฝZอ
62063009640 นางสาววัชราภรณ� ชื่นชม
62063009641 นายอรรถพล อึ้งตระกูล
62063009642 นางสาวมยุรี สว�างธานี
62063009643 นายชวา มีเอกภาพ
62063009644 นายสุรพงศ� วงค�จันตา
62063009645 นายจิรายุ ชมภูแก�ว
62063009646 นางสาวปรียาภรณ� บุญมาเก๋ียง
62063009647 นายณัฏชนนท� บัวมูล
62063009648 นางสาวจุฑาภรณ� คําวัง
62063009649 นางสาวศิริกมล คําตุ�ย
62063009650 นางสาวอรชอน อินใจดี
62063009651 นางสาวรัชนีกร ชัยนิเวศน�วัฒนา
62063009652 นางสาวกันตา กล�าวรางกูร
62063009653 นางสาวกาญจนา สักลอ
62063009654 นายศรเพชร พรนิรันดร
62063009655 นายธนทรัพย� จิตร�แก�ว
62063009656 นายประเสริฐ กันทะลา
62063009657 นางสาวอัมภิกา อินต�ะสอน
62063009658 นางสาวสุภาวดี อินนันใจ
62063009659 นางสาววันวิสา กาบศรี
62063009660 นางสาวภาวินันท� สลีสองสม
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62063009661 นางสาวคุณิตา การิยา
62063009662 นางสาวน้ําผึ้ง มงคล
62063009663 นายวัชรพงศ� สวรรค�ทอง
62063009664 นายกณิณ เมืองมูล
62063009665 นายทัพพยศวิน ฐนปพัฒน�
62063009666 นางสาวศิริพร จันต�ะ
62063009667 นางสาวเข็มทอง ชัยสุวรรณ�
62063009668 นางสาวภาณุมาศ พันธุ
62063009669 นางสาวกัญญนันทน� กลิ่นสุข
62063009670 นายณัฐพงษ� วงค�วัง
62063009671 นางสุทธาทิพย� มูลวงศ�
62063009672 นายธนันชัย มณีขัติย�
62063009673 นางสาวจิตราพร ทองอร
62063009674 นางสาวคณาพร ปูYเงิน
62063009675 นางสาวอภิญญ� พรหมจันทร�
62063009676 นางสาวธัญนันท� ราชภัณฑ�
62063009677 นางสาวกุสุมา พรหมยานนท�
62063009678 นางสาวอังคณา ทําอินแก�ว
62063009679 นายสนธยา โซ�ะโละ
62063009680 นายธรรศเมธี มณีวัง
62063009681 นายธีระพงษ� กันทะวงศ�
62063009682 นางสาวนิริชรา ไชยวงค�
62063009683 นายอณุวัฒน� เสาเขียว
62063009684 นางสาวพรภิรมย� พรมมาลา
62063009685 นางสาวอุทุมพร คุณยศย่ิง
62063009686 นางธิดารัตน� หลักม่ัน
62063009687 นางสาวนภาพร อินสาคํา
62063009688 นางสาวณัฐริดา ไชยวงค�
62063009689 นายณัฏฐกิตต์ิ ได�พร
62063009690 นางสาวฐิตินันท� สุขมณี
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62063009691 นางสาวศิลปNศุภา เสนามวงศ�
62063009692 นายสิทธิพงษ� สุขจักร�
62063009693 นางสาวภรภัทร ป^ยะดา
62063009694 นางสาวนลินี เข่ือนจันน�าน
62063009695 นางสาวทัศวรรณ ถ่ินเดิม
62063009696 นายรุทธพล กองบุญเทียม
62063009697 นางสาวสายพิมพ� ปาระหงษ�
62063009698 นายธีระศักด์ิ เป^ยงใจ
62063009699 นายณัฐพล อาจิน
62063009700 นายวัชรกร ใจมณี
62063009701 นางสาวคัทลียา สุขประเสริฐ
62063009702 นางสาวพิชยาภรณ� สมคิดศิริสกุล
62063009703 นางสาววรฤทัย ทรายใจ
62063009704 นายธรรมนูญ วิบูลความดี
62063009705 นางสาวปฏิญญา เขียวยศ
62063009706 นายสรวิชญ� หลวงฟอง
62063009707 นางสาวจีรดา อุ�นใจ
62063009708 นายอภิวัฒน� กฤษณะโยธิน
62063009709 นางสาวจุฑามาศ มนตรี
62063009710 นางสาวสุปาณี เสียงสนั่น
62063009711 นายธีระศักด์ิ จ้ีฟู
62063009712 นางสาวจินตหรา ดวงดี
62063009713 นายสิรภพ ปานมงคล
62063009714 นายอนุพงษ� กาไวย�
62063009715 นายกฤษดา ยาณวงค�
62063009716 นางสาวโยชนัฐ ศริพันธุ�
62063009717 นางสาวรัชนีกร ตาวงค�
62063009718 นางสาวสุทธิดา มหาวัน
62063009719 นางสาวกาญจนา สําเภาดี
62063009720 นางสาวเนตรนภา อุ�นเรือน
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62063009721 นายศรัณย� เหมวัน
62063009722 นายปCยะ อินต�ะวงค�
62063009723 นางสาวรักตาภา สุริยวงศ�
62063009724 นางสาวภัทร�ธีนันท� ไชยวรรณ�
62063009725 นายฤทธิเดช สมศักด์ิ
62063009726 นางสาวพรสวรรค� สมหวังสกุลเลิศ
62063009727 นางสาวสุดาทิพย� ทองจิต
62063009728 นางสาวหยาดพิรุณ อินดี
62063009729 นายรัฐดล สายบุญผ�อง
62063009730 นางสาวกนกรัตน� เทพน�าน
62063009731 นางกัลยาณี ลํานัย
62063009732 นายภาณุวิทย� ถูกนึก
62063009733 นางสาวศศิธร เขียวตา
62063009734 นางสาวฐิติยา ฝ=Pนปวน
62063009735 นายอานันท� จันทร�โสภา
62063009736 นายศราวุฒิ เปXงแก�ว
62063009737 นางสาวป=ญจพร หนาดคํา
62063009738 นายเขมณัท ไชยานนท�
62063009739 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
62063009740 นายณัฐพล สมนึก
62063009741 นางสาววาสนา ใหม�ม�วง
62063009742 นายมนตรี โกมลมณีนาค
62063009743 ว�าที่ร.ต.หญิงรัชนีฉาย รวมสุข
62063009744 นางสาวสุรีวัล แสงบุญเรือง
62063009745 นางสาวจริญญา จาอาบาล
62063009746 นางสาวธัญพิชชา อินเอก
62063009747 นายมารุตต์ิ อุดด�วง
62063009748 นางสาวมัลลิกา สุภาพ
62063009749 นางสาวชนกการต� สารแก�ว
62063009750 นายปฐมพงษ� มะยาระ
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62063009751 นางสาวกาญจนา ใจคําปCง
62063009752 นางสาวรุจิรดา กาใจ
62063009753 นายเทอดชัย ศรีสกุลคีรี
62063009754 นางสาวเสาวภา ธรรมชัย
62063009755 นางสาววรรณิศา วังต�ะ
62063009756 นายกฤชณรงค� เพียงพิมาย
62063009757 นายชิสาพัชร� จรูญป=ญญามณี
62063009758 นางสาวณัฐพัชร� ภาคกุล
62063009759 นางสาวขวัญณัทกานต� ศิริจันทรานนท�
62063009760 นางสาวชนากานต� นามเรือง
62063009761 นางสาวอรพรรณ สิงห�เล็ก
62063009762 นางสาวรัชชประภา อึ้งอภิธรรม
62063009763 นางสาวรุ�งทิวา กองทุนดี
62063009764 นางสาววิจิตรา กิจติตา
62063009765 นางสาวลลิตา ภูวรงค�ฤทธ์ิ
62063009766 นายวิทวัส นามบุญ
62063009767 นางสาวมารินทร� บุญสูง
62063009768 นางสาวอรสา ทะลิ
62063009769 นางสาวพิมพ�ผกา กันทะ
62063009770 นายสันติสุข คงปล�อง
62063009771 นางสาวจีราภรณ� ศรีวิชัย
62063009772 นางสาวหทัยกาญจน� สมมาตย�
62063009773 นางสาวศิรินทิพย� กันธาแก�ว
62063009774 นางสาวเพชรรัตน� จันโตน
62063009775 นางสาวนวรัตน� คิมพนัน
62063009776 นางสาวกชกร เรืองสวัสด์ิ
62063009777 นายฐิติวัสส� บัวต๊ิบ
62063009778 นางสาวชดาวัลย� บุญมี
62063009779 นางสาวฐิติมา สมใจ
62063009780 นายวีรกุล อินตามา
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62063009781 นางสาวจุติพร เตจ�ะ
62063009782 นางสาววริศรา นันทวรรณ
62063009783 นายอธิวัฒน� ทิพย�จักร�
62063009784 นางสาววราภรณ� ขยันขาย
62063009785 นางสาวจารุวรรณ ผุดผ�อง
62063009786 นางสาวอัจฉริยา แก�วแกมเงิน
62063009787 นางสาวกมลทิพย� พลเดชา
62063009788 นางสาวพรศรี งามรวี
62063009789 นายธนพล วรรณชัย
62063009790 นางสาวรุ�งทิวา ยาวุธ
62063009791 นายอาทิตย� ศรีคําจักร�
62063009792 นางสาวดวงดาว ขจิตเพชรจรัส
62063009793 นางสาวดาราวรรณ สิทธิ
62063009794 นางสาววิกานดา ใจคําต[า
62063009795 นางสาวจันทร�ฉาย ใจต้ือ
62063009796 นางสาวจารุวรรณ ทวิชากรสีทอง
62063009797 นางสาวกรรณิการ� ธิวงศ�
62063009798 นางสาวพัชรี ดวงเสนา
62063009799 นายอติวิชญ� จันทร�ใส
62063009800 นางสาวลภัสสิริณ ธนิตสิริโรจน�
62063009801 นางสาวเบญจมาศ จันทา
62063009802 นายจักรพงษ� สุภาใจ
62063009803 นางสาวอนงค�พร ก[าวงค�
62063009804 นายชัยวัฒน� ทาป=ญญา
62063009805 นางสาวพิชยา วงศ�ป=ญโญ
62063009806 นายสิทธิรักษ� มีสันเทียะ
62063009807 นายเกริก แก�วชมภู
62063009808 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาวรรณ ดอนป=น
62063009809 นายภาณุวัฒน� พรมพิงค�
62063009810 นายกิตติชัย จันทร
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62063009811 นางสาววรรณภาพร เพียรนา
62063009812 นายเจตพล แสนรัตน�
62063009813 นายธีรภัทร ฤทธิเดช
62063009814 นางสาวภัทธีรา ภูมิเนาว�นิล
62063009815 นางสาวณัฐวรินญา แก�ววิมล
62063009816 นางสาวธีรารัตน� ยศเรือนคํา
62063009817 นางสาววิลาวัณย� จันทร�พิสุ
62063009818 นางสาวนิชากร สมทัศน�
62063009819 นางสาวกัญญพัชร ป=สสา
62063009820 นางสาวชลดา กาตาสาย
62063009821 นางพิศลยา แน�งน�อย
62063009822 นางสาวกุลภรณ� อินทรีย�
62063009823 นางสาวอารีรัตน� รูปทอง
62063009824 นางสาวสุพัตรชา หินสม
62063009825 นางสาวขวัญภิรมณ� ประชุมพร
62063009826 นางสาวทักษิณา หอมบรรดาศักด์ิ
62063009827 นางสาวธัญญารัตน� ปCนตามา
62063009828 นางสาวภัฐธีรา แสงใสแก�ว
62063009829 นางสาวพันธ�ทิวา วะเท
62063009830 นางสาวป=ญธลิดา ประภัสสร
62063009831 นางสาวอภิชลดา ทาวรรณ�
62063009832 นางอรประภา อินแก�ว
62063009833 นางสาวณิชาภา ไชยวัฒนภักดี
62063009834 นายคเณศ บุญสนอง
62063009835 นายอินทรีย� เข็มครุฑ
62063009836 นางสาวขวัญประภา ยอดปนันท�
62063009837 นายพิชชานันท� สิงห�ชัย
62063009838 นายสุทธิพงษ� ปะละน�าน
62063009839 นางสาวพรรณิกา กอหลวง
62063009840 นางสาวมณฑกานต� ถาวัง
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62063009841 นางสาวจิรัชยา อินจันทร�
62063009842 นางสาวมาลินี มูลตามา
62063009843 นางสาวลลิตวดี ใจดี
62063009844 นางสาวลําพูล ดีมาก
62063009845 นางสาววรรณเพ็ญ ธรรมไชย
62063009846 นางสาวภีมสินี รินสาย
62063009847 นางสาวอาทิตยาพร แสนพรม
62063009848 นายสุรเชษฐ� ผิวสลิด
62063009849 นายวีระพันธ� ขันเพ็ชร
62063009850 นายทัศน�ณฐภัทร ขุนนามวงษ�
62063009851 นายชยากร ปCนตา
62063009852 นางสาวปCยพร ยอดทองเลิศ
62063009853 นางสาวพรดารา นวลหงษ�
62063009854 นางสาวอารียา ผาคํา
62063009855 นายกันต�ธนัท รินฟอง
62063009856 นายสุทิน กองคํา
62063009857 นายดิศรณ� เทพวงค�
62063009858 นางสาววิชาดา พะกิโล
62063009859 นายกิตติกวิน กุลพันเลิศ
62063009860 นางสาวชนม�นิภา วัฒนดาราพงศ�
62063009861 นายสุทธิพงษ� แสงสวัสด์ิ
62063009862 นายนิกร ทาแกง
62063009863 นางสาวโสภา เทพยายน
62063009864 นางสาวจันทกานต� นั่นต�า
62063009865 นางสาวรัตติยา ถาเป^ยง
62063009866 นางสาวอัจฉรา ต�อเชื้อ
62063009867 นายกันตินันท� วิชัยรัตน�
62063009868 นางสาวพิชามญชุ� เดชะศิริ
62063009869 นางสาวจิราพร ทุนผล
62063009870 นางสาวสายชล คล�ายเชย
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62063009871 นายดาวุธ วงค�ใจคํา
62063009872 นายวิโรจน� ตาแก�ว
62063009873 นายพลวัฒน� หน�อใหม�
62063009874 นางสาววิจิตรา ใจทําดี
62063009875 นางสาวสุพัตรา อนุรักษ�สกุลสิม
62063009876 นางสาวกนกวรรณ คําองค�ถ่ิน
62063009877 นางสาววารุณี แสนหลวง
62063009878 นายไพฑูรย� บุญสนธิ
62063009879 นายสมันตวัชร ราชตา
62063009880 นางสาวจิราภรณ� จองป=นต�ะ
62063009881 นายสุทธิพงษ� คําแก�ว
62063009882 นายใจฉกรรจ� กุณวงศ�
62063009883 นางสาวศุภรดา พุ�มสลิด
62063009884 นางสาวศลิษา ศรีออน
62063009885 นางสาวนันทนัช ชํานาญใช�
62063009886 นางสาวผกามาศ เศรษเยาว�
62063009887 นางสาวนภัสวรรณ เทพศิริ
62063009888 นางศรัญญา สุเลียมมา
62063009889 นางสาวพรนันท� ชอบจิต
62063009890 นางสาวกรรฐิการ� เมืองต้ัง
62063009891 นางสาวสุจารี เพ็ชรอินทร�
62063009892 นางสาวกฤติญาภรณ� พุทธกาล
62063009893 นายนพพล สมป=น
62063009894 นางสาวภัคภร สมุทรคุปต์ิ
62063009895 นางสาวฟาติมา หวังภุชเคนทร�
62063009896 นางสาวนรมน สวัสดีนฤนาท
62063009897 นางสาวกนกพร ชัยเรือง
62063009898 นายพิสิฐ นาดี
62063009899 นายบูรพา วิริยะสิริโรจน�
62063009900 นายศิริพงศ� วงค�ษา
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62063009901 นางสาวสุพรรษา ทรายแสน
62063009902 นางสาวจุฑามาศ ถนอมใจ
62063009903 นายสรวิศ มหาสิงห�
62063009904 นางสาวจุฑามาศ จันระวัง
62063009905 นางสาวเวธิกา พรหมมา
62063009906 นายฉัตรชัย เจริญทรัพย�
62063009907 นายณัฐพงษ� หมูแก�วเครือ
62063009908 นายวรวุฒิ คําลือ
62063009909 นางสาวณัฐณิชา เครืออรุณรัตน�
62063009910 นายพงศธร คําหมี
62063009911 นายทวีศักด์ิ ม่ังมูล
62063009912 นางสาวปาริฉัตร แสงยา
62063009913 นางสาวกนกพร สะติรัน
62063009914 นางสาวนัฏชรินทร� พวงทอง
62063009915 นายปCยะพงษ� ป=ญญะติ
62063009916 นายนฤเบศน� คําหน�อย
62063009917 นางสาวอริสรา ผุดผ�องพรรณ
62063009918 นางสาวกมลวรรณ อัตทา
62063009919 นางสาวอุไรวรรณ แสนงาม
62063009920 นายเสฎฐวุฒิ พิมพ�ประเสริฐ
62063009921 นายวชิรวิทย� ไชยวงศ�
62063009922 นางสาวทองประกาย ก�างออนตา
62063009923 นางสาวจันทรา สุวรรณวงษ�
62063009924 นางสาวอนุศริน เป^ยงเครือ
62063009925 นางสาวกนกวรรณ ภู�ระหงษ�
62063009926 นางสาวพันทิวา มาน�อย
62063009927 นายสถิตย�พงศ� จันเสวี
62063009928 นายปรัชญา คําภิโล
62063009929 นางสาวพรวิมล วงศ�กา
62063009930 นายภาณุวัฒน� วงเวียน
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62063009931 นางสาวณัฐวรรณ สุขปUอม
62063009932 นางสาวธัญลักษณ� ปละโน
62063009933 นางสาวเพ็ญนภา ใจสุข
62063009934 นางสาวพัชณีพร ศรีนวล
62063009935 นางสาวรสพร ชาติสุภาพ
62063009936 นางสาววรวรรณ วงค�อนันต�
62063009937 นายนัทธพงศ� ยะแสง
62063009938 นางสาวจุฑามาศ บํารุงยศ
62063009939 นางสาวกตัญชลี สิริศิรสวัสด์ิ
62063009940 นายสิริวัฒน� อัฐวงศ�
62063009941 นางสาวทวีพร ภูครึง
62063009942 นางสาวเพ็ญนภา สุโขดม
62063009943 นางสาวนภัสนันท� หงษ�ทอง
62063009944 นายมานพ กาบศรี
62063009945 นางสาวธราธาร อินใจ
62063009946 นางสาวนรมน บริสุทธ์ิ
62063009947 นางสาวมะลิ ดานเรือง
62063009948 นางสาวจรรยาพร ทองภูคีรีไพร
62063009949 นางสาวอริสา ชูไว
62063009950 นายวีระพงษ� เก้ือป=ญญารัชต�
62063009951 นางสาวอัญชลี พิสิงห�
62063009952 นางสาวรจนา ถาปCFน
62063009953 นางสาวนฤมล ปCนตาธรรม
62063009954 นางสาววราลักษณ� กรมทนา
62063009955 นายวรพงศ� อวดครอง
62063009956 นางสาวกัณฐิกา ท�ากะเชียง
62063009957 นางสาวนริศรา เวียงโอสถ
62063009958 นางสาวพัชรี ศรีเที่ยง
62063009959 นางสาวต�องใจ จาย
62063009960 นางสาวสุวิมน ตาแดง
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62063009961 นางสาวกัญญาพัชร วงศ�ยี
62063009962 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ เทพยศ
62063009963 นางสาวชนิกานต� กาบจันทร�
62063009964 นายปCยะ อรินตา
62063009965 นางสาวทวีพร สนธิโพธ์ิ
62063009966 นางสาวสุภาลินี ธรรมสอน
62063009967 นางสาวเกษรินทร� ทําว�อง
62063009968 นางสาวชลฑริกา พุทธิวงค�
62063009969 นางสาวธัญยรัตน� บุญสวัสด์ิ
62063009970 นางสาวปาริฉัตร ก[าวิล
62063009971 นางสาวณัฐชยา แสงป=น
62063009972 นายสุชัจจ� จินา
62063009973 นายวุฒิรักษ� ทัดเทียมพร
62063009974 นางสาวเบญจพร เมทาง
62063009975 นางสาวพัชรพร พงศ�ป=ญญา
62063009976 นางสาวสุวรรณาภรณ� กาวิล
62063009977 นางสาวรัชนีพร จันทา
62063009978 นางสาวอัญชลี ภูระเก
62063009979 นางสาวมะลิวัลย� ลีวี
62063009980 นางสาวกฤษณา จิตอารี
62063009981 นางสาวธนาภรณ� ป=ญญา
62063009982 นายอภิเดช นวนสม
62063009983 นางสาวมุธิตา สุภาโพน
62063009984 นางสาวจีรนันท� จะวรรณะ
62063009985 นายธนา รักษาปYา
62063009986 นางสาวเสาวลักษณ� จะมณี
62063009987 นางอภิญญา เดชพิชัย
62063009988 นางสาวภัทจิรา หู�พูล
62063009989 นางสาวน้ําผึ้ง หม�องหนัก
62063009990 นางสาวรุ�งทิภา อ�องใจงาม
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62063009991 นายจิรายุ ศิริมงคล
62063009992 นายเสกสันต� สุวรรณโชติ
62063009993 นางสาวจันจิรา แสนใจ
62063009994 นายพิธาน จอพอ
62063009995 นางสาวณัฐกานต� โยธา
62063009996 นางสาวศิรินภา คํามาบุตร
62063009997 นายวรัญ]ู คําปUอ
62063009998 นางสาวนิชธาวัลย� ขันทะ
62063009999 นายธนกฤต ชัยมงคล
62063010000 นางสาวมานิตา พัชราวุฒิ
62063010001 นายศักด์ิชัย มูลแก�ว
62063010002 นางกนกวรรณ จันหอม
62063010003 นางสาวณัฐวดี อนันธิกุลชัย
62063010004 นางสาวชาคริยา ไชยมงคล
62063010005 นางสาวมธุรดา แสงบุญเรือง
62063010006 นายอนุชิต บุญเรือง
62063010007 นางสาววรรณนิษา ถาปะนา
62063010008 นางสาวอัญณ�ณิชชา อุษา
62063010009 นางสาวพรวนัส สินใจ
62063010010 นางสาวภูริชญา อินทร�โส
62063010011 นางสาวขวัญนภา ถาน�อย
62063010012 นางสาวสิรารมย� แก�วประเสริฐ
62063010013 นายพาทิศ โมกศรี
62063010014 นายธนิสร� เมืองมูล
62063010015 นางสาวพรพิมล เรือนน�อย
62063010016 นางสาวสุรีรัตน� ลังกา
62063010017 นางสาวณัฐพร แก�วคํา
62063010018 นางสาวเจนจิรา ชัยตา
62063010019 นางสาวเบญญา ต้ังเจริญ
62063010020 นายศุภศิษฏ� เคหะพันธุ�สกุล
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62063010021 นายเอกพล คําฮอม
62063010022 นายอลงกรณ� สายแปง
62063010023 นางสาวนิตยา กาละวิน
62063010024 นายสมโภช ใจมิภักด์ิ
62063010025 นางสาวสกุลตลา ท�าวใจ
62063010026 นางสาวกัญญาวีร� อชิระปรีชาพาณิชย�
62063010027 นางสาวเสาวภา ชัชธรรมสกุล
62063010028 นางสาวนภัสวรรณ วังใน
62063010029 นางสาวพิมนิศา คํายี
62063010030 นางสาวภาณุมาศ ไหวหลวง
62063010031 นางสาวกาญจนา กันทะวัง
62063010032 นายจักรกฤษณ� พิทาคํา
62063010033 นางสาวสุนิตยา เรือนมา
62063010034 นายณัฐพงศ� ไชยวรณ�
62063010035 นางสาวป=ทมวรรณ ตรีวิวัฒน�กุล
62063010036 นายกิตติรัตน� เงาธรรม
62063010037 นางสาวปCยธิดา วัฒนสมบูรณ�
62063010038 นางสาวรจเรข โอดศรี
62063010039 นางสาวนงนุช ไฝขัน
62063010040 นายณัฐสิทธ์ิ แก�วนันไชย
62063010041 นายอานนท� สุภายอง
62063010042 นางสาวณัฐธันยา ชุ�มศักด์ิ
62063010043 นางสาวกาญจนา คํานาง
62063010044 นางสาวกมลเนตร พ่ึงเมือง
62063010045 นางสาวสุพิชฌาย� สิทธิ
62063010046 นายณัฐนันท� คําวาส
62063010047 นายประธาน ทะระถา
62063010048 นางสาวประกายดาว คําป=น
62063010049 นางสาวดวงฤทัย แก�วมูล
62063010050 นางสาวยุพา โพทาคํา
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62063010051 นางสาวอังคณา วิเชียรสมิชาติ
62063010052 นางสาวนุชรีย� เตมีศักด์ิ
62063010053 นายภาณุพงศ� พรมเสพสัก
62063010054 นางสาวอัญชลี สุทธสม
62063010055 นางสาวชิดารัตน� เจนดี
62063010056 นายเจตดิลก ถายา
62063010057 นางสาวสุธิดา สบาย
62063010058 นางสาวพัชราภรณ� ฝ=Pนริยะ
62063010059 นางสาวศศิประภา กันทะเปXง
62063010060 นางสาวอภิญญา แสงวารี
62063010061 นายฐิติพงษ� ปCนตามูล
62063010062 นางสาวจิตลดา อํารุงพนาลัย
62063010063 นางปภากร ป=ญญาตระกุล
62063010064 นายธนากร ประชุมศรี
62063010065 นางสาวสุชาดา ก[าอินตา
62063010066 นางสาวกวินทิพย� สามัคคีวงศ�
62063010067 นางสาวศุภกัญญา กิตติกุล
62063010068 นางสาวกันยารัตน� ปุกแก�ว
62063010069 นางสาวณัฐวิภา ทองใบ
62063010070 นางสาวปCยธิดา ทองแสน
62063010071 นายศราวุธ ดําริป=ญญาดี
62063010072 นายทัชชกร สุขจริง
62063010073 นางสาวปรัชญาพร ฟองเลา
62063010074 นายเฉลิมเกียรติ แก�วสมวาง
62063010075 นายชาณวิทย� ตากาบุตร
62063010076 นายอภิวัฒน� อังกาบ
62063010077 นายพิษณุ วงศ�ประเสริฐ
62063010078 นางสาวกนกพร คชเถ่ือน
62063010079 นายบุรินทร� เจตจํานงกิจ
62063010080 นายภัทรชาย กองแก�ว
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62063010081 นางสาวจิรภิญญา สุดสายตา
62063010082 นายทศพล นันทพรหม
62063010083 นางนิศารัตน� ฉัตรภูติ
62063010084 นายณัฐวุฒิ หล�าติ
62063010085 นางสาวเจณจิรา ใจป=ญญา
62063010086 นางสาววัชรีย�รัชญ� นาจันทร�
62063010087 นายเธียรนริศ พิงคะสัน
62063010088 นายไชยวุฒิ บานเย็น
62063010089 นายทนาย ลังกากาศ
62063010090 นายฐณธรณ� กันติสิงห�สกุล
62063010091 นางสาวเวธกา เกษมวงศ�
62063010092 นางสาวอรพรรณ เพียรสะอาด
62063010093 นายปรเมษฐ� จันทร�มา
62063010094 นางสาวจุฑามาศ อินทะสืบ
62063010095 นายรัฐมงคล ภู�บุบผา
62063010096 นางสาวพลอยไพลิน ค�าชัยภูมิ
62063010097 นางสาวรัฐริดา ถาติด
62063010098 นายพงศกร แก�วทันคํา
62063010099 นางสาวพฤทธ�วรรณ เรืองเดช
62063010100 นางสาวศุภาฤดี ศรีคําตุ�ย
62063010101 นางสาวศิริวรรณ ตาวงศ�
62063010102 นางสาวฉัตรทิพย� นวลจันทร�จิต
62063010103 นางสาวพีรญา สุนันท�
62063010104 นายสุธี บุญกอง
62063010105 นางสาวมนัญชยา บุญช�วย
62063010106 นางสาววิลาวัณย� ศรีทิพย�
62063010107 นายเบญจษิต ไชยเกิด
62063010108 นางสาวกัลยาวดี กองมี
62063010109 นางสาวเบญจวรรณ เรืองยศ
62063010110 นางสาวเหมือนพลอย เจริญพรรณ�
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62063010111 นายอภิสิทธ์ิ เชื้อสะอาด
62063010112 นายสิทธิพงษ� วงศ�อินทร�
62063010113 นางสาวอมรรัตน� แสงจันทร�
62063010114 นายประจักษ� แก�วน�อย
62063010115 นายนที นุชนิยม
62063010116 นางสาวศิริภา สอนใต�
62063010117 นางพรพนา จอมพันธ�
62063010118 นางสาวนทีกานต� ทานัน
62063010119 นางสาววาสนา ใจแก�ว
62063010120 นายกัมปนาท ปราบสมรชัย
62063010121 นางสาวศิวาภรณ� มะยุลา
62063010122 นางปรียาวดี แดงมาลี
62063010123 นางรภัสศา โปธาวิน
62063010124 นางสาวกัลยพรหม บุญทรง
62063010125 นายอนุสรณ� สกุลคําแสน
62063010126 นางสาวศิริอาภรณ� ยาศรี
62063010127 นางสาวนงลักษณ� พรงดงาม
62063010128 นายณัฏฐนิช ฟูฟุUง
62063010129 นางสาวศิรินภา หนองกาวี
62063010130 นางสาวอังควิภา ขันทพันธุ�
62063010131 นางสาวเกษฎาภรณ� วงศ�สว�าง
62063010132 นางสาวศรัณย�ลักษณ� สุปCนราษฎร�
62063010133 นายนโรดม ศรีจักร�
62063010134 นางสาวธาราพร ม่ันอ�าว
62063010135 นางสาวจันทรา ยาจิ
62063010136 นางสาวชญานิศ ชาวไชย
62063010137 นายจิรพงษ� ป=นศิริ
62063010138 นางสาวณัฐยา วรรณคํา
62063010139 นายกนก แสนใจ
62063010140 นางสาวกรกช เทือกมล
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62063010141 นางสาวนันทิวา ป=ญญาเลิศ
62063010142 นางสาววิลาวัณย� จะชาญ
62063010143 นางสาววจีกานต� ศรีธิพิงค�
62063010144 นางสาวศรัญญา นันตา
62063010145 นางสาวอารีรัตน� ใจหาญ
62063010146 นางสาวขนิษฐา จันทร�กระจ�าง
62063010147 นางสาววิภาวรรณ จันทร�มณี
62063010148 นางสาวศุภาพิชญ� สุริยะใจ
62063010149 นายพิสิทธ์ิ เกิดสังข�
62063010150 นางสาวณภัทร จันทร�เขียว
62063010151 นางสาวกัลยา มาทา
62063010152 นางสาวกนิษฐา ต�ายโพธ์ิ
62063010153 นางสาวการณ�กมล พิมพ�มหา
62063010154 นายศักด์ิสิทธ์ิ ลึแฮ
62063010155 นางสาวดาริกา สมุดความ
62063010156 นางสาวณัฐญา สุยะ
62063010157 นางสาวศิรประภา เสมพิพัฒน�
62063010158 นางสาวกมลวรรณ อินถา
62063010159 นายสุพัฒน� เพ็ชรสุ�น
62063010160 นายอําพล สีบัณฑิตย�
62063010161 นางสาวกนกกาญจน� เบญจวรรณ�
62063010162 นางสาวปCยาภรณ� ปCนคํา
62063010163 นายวิรุฬห� เงินเย็น
62063010164 นางสาวกมลกาญจน� วันตะ
62063010165 นางสาวกัญญาภัค แสนดวงดี
62063010166 นางสาวสุรีรัตน� ใจมาโม�ะ
62063010167 นางสาวสรณิการ� อินตาคํา
62063010168 นางสาวสุพิชญ�นันท� กันตีมูล
62063010169 นางสาวช�อฟUา ตาคําพฤกษ�
62063010170 นางสาวกุลณัฐ จักรเครือ
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62063010171 นางสาวแพทคัลลีญา ตาลสิทธ์ิ
62063010172 นางสาวอรุโณทัย แสงจํา
62063010173 นางสาวณิรินทร� ขัดตระกูล
62063010174 นางสาวศศิวิมล รุ�งโรจน�
62063010175 นางสาวผกาวดี แจ�มกระจ�าง
62063010176 นางสาวเบญญาภา เรืองวุฒิ
62063010177 สตทมติลาภ พรมดวงดี
62063010178 นายครรชิต อินตุ�น
62063010179 นางสาวรัตนาภรณ� เตจา
62063010180 นางสาวสุพัตรา ยาสมุทร
62063010181 นายณัฐดนัย จรรยาพงษ�
62063010182 นางสาวอมราภรณ� พินเกาะ
62063010183 นายอนุวัฒน� กัณทวี
62063010184 นายวัชพล แสนคําฟู
62063010185 นายเปรมมินทร� ใจกลาง
62063010186 นางสาวมินตรา วงศ�ชัย
62063010187 นายชัยวัฒน� นาซีก
62063010188 นางสาวอุราลักษณ� กาบแก�ว
62063010189 นายพิตรพิบูล กันฑิลวัฒนา
62063010190 นางสาวธณัชชา สมกาศ
62063010191 นางสาวจุฑาทิพย� แสงทอง
62063010192 นางสาวชฎาพร ธิตา
62063010193 นางสาวฉัตรพร พุฒิมา
62063010194 นางสาวจุฑารัตน� ฟูตน
62063010195 นางสาวชฎาภรณ� วรรณโวหาร
62063010196 นางสาวทิฆัมพร เมืองสิงห�
62063010197 นายออมสิน อุตส�าเง้ียว
62063010198 นางสาวนลินนิภา รวดเร็ว
62063010199 นางสาวจินตนา แก�วสอน
62063010200 นางสาวมาริสา จันทราช
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62063010201 นายสิทธินันท� มณีทอง
62063010202 นางสาวปวีณา เมืองมูล
62063010203 นายภราดร ชุ�มเมืองเย็น
62063010204 นายกันตภณ ใจเตกูล
62063010205 นายประสิทธ์ิ หลีแก�วสาย
62063010206 นางสาวกมลวรรณ เวียงนิล
62063010207 นายธนะพัฒน� รตะศรีสมบูรณ�
62063010208 นางสาวศุภรัตน� บุญรักษา
62063010209 นายวิทวัส ยะกาศ
62063010210 นางสาวชนัญดา อาม�อส
62063010211 นายพัชรพงษ� โสภารัตน�
62063010212 นางสาวกลิ่นฝน วรรณศิริ
62063010213 นางสาวศิรารัตน� เมืองแก�น
62063010214 นางสาวพิชญาณ�มญชุ� วิลัยศรี
62063010215 นางปรียากร พรหมบุตร
62063010216 นางสาววโรชา มหาพรหม
62063010217 นายสุทธิพงศ� บุญรอด
62063010218 นางสาวขวัญดาว เปลี่ยนทรัพย�
62063010219 นางสาวอรทัย ไชยวงค�
62063010220 นายนุรินทร คํามาป=น
62063010221 นางสาวอําไพ แสงหนุ�ม
62063010222 นางสาววรณัน เขม�นกสิกร
62063010223 นางสาวก่ิงกาญจน� อินดวง
62063010224 นางสาวศิลปNสุดา เชื้อเดช
62063010225 นางสาวจุฑาธิป วงศ�สาม
62063010226 นายคณิศร จอมมณี
62063010227 นางสาวจุฬารัตน� ยะกุล
62063010228 นางสาววีรดา ต�ะเรือน
62063010229 นางสาวบุษกร เฉลิมไพร
62063010230 นางสาวสิณี ศรีประเสริฐ
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62063010231 นางสาวศุภาวรรณ คํามูล
62063010232 นายอานนท� แสนใจเปXง
62063010233 นางสาวจุฑามาศ แสงมาน
62063010234 นายศุภชัย จันตะธง
62063010235 นางสาวนิภาพร วังน�อย
62063010236 นายจตุพล ภูธร
62063010237 นางสาวอริสา พุทธิมา
62063010238 นางสาวปางกรุณา หาญสุข
62063010239 นางสาวอังคณา ธนะลือ
62063010240 นางณัฐฌา สาลีวัน
62063010241 นางสาวรัชฎาภรณ� สมบุญกาศ
62063010242 นางสาวพักตร�เพียงพร นรสิงห�
62063010243 นางสาวจิราพรรณ สิทธิ
62063010244 นายภิญโญ แก�ววิจิต
62063010245 นางสาวศิรภัสสร จินาตอง
62063010246 นางสาวกมลรัตน� คําลือ
62063010247 นางสาวปาลิตา กันทะวงค�
62063010248 นางสาวศุภรดา เมทรา
62063010249 นายธวัชชัย เขียววงศ�
62063010250 นางสาวกนกวรรณ นาคขํา
62063010251 นางสาวสุรีรัตน� สงวนใจ
62063010252 นางสาวลักษณ�สุดา จันทร�น�อย
62063010253 นางสาวพรรณี วันชัย
62063010254 นายณัฐพงษ� พริ้มพราย
62063010255 นางสาวภัทราพร เจริญศักด์ิ
62063010256 นางสาวกรรณิการ� สมแก�ว
62063010257 นางสาวนภัสสร แก�วนวล
62063010258 นางสาววาริวรรณ ชุ�มเชย
62063010259 นางสาวธัญญา เงินชูกุล
62063010260 นายวิทยา ป=นน�อย
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62063010261 นางสาวศุภรางศุ� ทองนักคัน
62063010262 นายพงษ�ศิริ ศรีธิวงศ�
62063010263 นางสาวพลอยไพลิน ทองมาตรา
62063010264 นางสาวจิราภรณ� มหายศ
62063010265 นางสาวภัสธิตา วรการ
62063010266 นางสาวพิมพารัตน� ใจหม้ัน
62063010267 นางสาวขนิษฐา ต�ะโพธ์ิ
62063010268 นายอิสระพงศ� เทพสาร
62063010269 นางสาวศศิกากรณ� สิงห�สุวรรณ
62063010270 นางสาวพิมรดา งามเมือง
62063010271 นายลิขิต เกตุเรือน
62063010272 นางสาวนฤมล สุทโธ
62063010273 นางสาวปณิดา แสงทอง
62063010274 นายมนัสชัย ปามะ
62063010275 นางสาวพีรสุดา พงษ�กษัตริย�
62063010276 นายฤกษ�ดี คาถา
62063010277 นางสาวอรทัย สุดเล็ก
62063010278 นางสาวปCยะธิดา สุรินวงค�
62063010279 นางสาวสุธีพร ยืนวิวัฒน�
62063010280 นางสาวกาญจนา ช�างแต�ง
62063010281 นางสาวจิราพิชญ� วงศ�ชุลี
62063010282 นายณัฐพงษ� เชื้อสะอาด
62063010283 นางมัณฑณีณัฐ จตุนาม
62063010284 นางสาวปาณิสรา ทองคําเอี่ยม
62063010285 นางสาวกรพินธุ� ศรีวิโรจน�
62063010286 นายคมกริช อุตส�าห�
62063010287 นางสาวพฤกษา เบญจวรรณ
62063010288 นายณัฏฐชัย อภิธรณ�พงศ�
62063010289 นางสาววรรณกนก สารทนงค�
62063010290 นายธวัชชัย จันต๊ิบ
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62063010291 นางสาวนิตยา เงินมา
62063010292 นางสาววิชชุตา ฝ=Pนแบน
62063010293 นายกรวิชญ� เริ่มตระกูลใหม�
62063010294 นางสาวสุดารัตน� ชัยศรี
62063010295 นางสาวมลนภา ลาภสุรพรชัย
62063010296 นางสาวธัญชนก หลวงตุ�ย
62063010297 นางสาวมยุรี ตันสอน
62063010298 นางสาวฐานะมาศ นันทะเดช
62063010299 นางธมลวรรณ ขัดธิพงษ�
62063010300 นางสาวปนัดดา เรียนอ�าย
62063010301 นางสาวเมลินดา สาลีผล
62063010302 นางสาวชัญญาพัทธ� คนหาญ
62063010303 นางสาวสุธาสินี สมวัน
62063010304 นายศตวรรษ บุญรัตน�
62063010305 นายจักรกฤษณ� เลรามัญ
62063010306 นางอัจฉราพรรณ สมใจ
62063010307 นางสาวอาทิตยา สีเขียว
62063010308 นายทินรัตน� แก�วโมรา
62063010309 นางสาวดารารัตน� คล�องแคล�ว
62063010310 นางสาวยุวดี ยศวงค�
62063010311 นางสาวประภาสิริ เจริญวรรณ�
62063010312 นายฉัตรชาตรี อดเก�ง
62063010313 นางสาวสุกัญญา พรมเถาว�
62063010314 นายอนุชา พิโอไพ
62063010315 นางสาวณัฐธิดา อินกองงาม
62063010316 นางสาวพิมพ�นิภา พรมถานา
62063010317 นางสาววราภรณ� ธรรมสอน
62063010318 ว�าที่ร.ต.หญิงพรทิวา สุยะราช
62063010319 นายปฏิภาค เงาแก�ว
62063010320 นายเทียนชัย กันธิมา
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62063010321 นางสาวอรุณี พรมยศ
62063010322 นางสาวสุธิดา จันทรา
62063010323 นางสาวกมลวรรณ ตาป=น
62063010324 นางสาวฐิติรัตน� อาเคอ
62063010325 นางสาวพิชญา อนุรักษ�ธงไชย
62063010326 นางสาวภิญญดา ธรรมโคร�ง
62063010327 นางสาวพรรณราย โย�ทู
62063010328 นายนิเวศน� สิริลลิตากุล
62063010329 นางสาวมณทชา ศรีวิชัย
62063010330 นางสาวพัชรินทร� แต�มรู�
62063010331 นางสาวธนพร คุ�มแสง
62063010332 นายวงศกร ศรีชัยวงค�
62063010333 นางสาวอัจฉราพร เตชะหงสา
62063010334 นายภานุวัฒน� อุ�นถ่ิน
62063010335 นางสาวจิตนภา ปาทุม
62063010336 นายบัณฑิต ภิญโญ
62063010337 นางสาวธนพร สายวงค�
62063010338 นายศุภกฤษณ� เมืองปุ_ด
62063010339 นางสาวศศิพิมล บุญธนธีรโรจน�
62063010340 นายชยพล สุวรรณป=ญญา
62063010341 นางสาวอภิญญา ป=ญญาโส
62063010342 นางสาวพิชญา ปาลี
62063010343 นายต�นตะวัน วงศ�กองแก�ว
62063010344 นางสาวภัทรี ขจรนิพัทธ�
62063010345 นางสาววัลย�ลิกา ตรีชัยวิจิตร
62063010346 นางสาวปCยวรรณ หาญใจ
62063010347 นายจักรา สุภาศรี
62063010348 นายภุชงค� แซ�ต้ัง
62063010349 นายกันมล ทันจิตสกุล
62063010350 นางนิตยา ม�วงประยูร
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62063010351 นางสาวปวิตรา ขัติยะ
62063010352 นางสาวอัณณ�ชญา วงศ�สุริยนล
62063010353 นายนพรุจ โตง้ิว
62063010354 นางสาวพลอยนภัส โชติวราธรรม
62063010355 นางสาวกนกวรรณ บัวผัน
62063010356 ว�าที่ร�อยตรีธีร�ธวัช ตุลาชม
62063010357 นางสาวสายสุดา วงค�ตัน
62063010358 นายกิตติคุณ พรมมี
62063010359 นางสาวเกตน�สิรี วงศ�ไชยา
62063010360 นางสาวสุนิสา ป\าเมืองมูล
62063010361 นายกล�าณรงค� เตชะนันท�
62063010362 นายตฤณ ทวีเดช
62063010363 นางสาวกฤติยา ขจรคํา
62063010364 นางสาวรุ�งทิวา มาคํา
62063010365 นางสาวนุธิวรรณ กรองสติป=ญญา
62063010366 นางสาวศศิธร ขุนพิลึกเรืองเดช
62063010367 นางสาวพัชรี แผ�นทอง
62063010368 นางสาวพัชริดา ฝ=Pนแยง
62063010369 นางสาวกมลรัตน� ตุ�นสืบ
62063010370 นางสาววรัญญา คุณา
62063010371 นายสถาพร แก�วถาวร
62063010372 นายเอกดนัย อุ�นนันกาศ
62063010373 นางสาวมณิสร ป=ญญาดา
62063010374 นางสาวฤทัย ประเสริฐ
62063010375 นางสาวกรรณิการ� ป=ญญา
62063010376 นางสาวชไมพร วังงอน
62063010377 นางสาวเดือนนภา ตามป=ญญา
62063010378 นางสาวเนตรนารี ชัยมงคล
62063010379 นางสาวอนุชลี นวลอ�าย
62063010380 นางสาวช�อผกา มาลา
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62063010381 นางสาวศิรินทิพย� ยะแสง
62063010382 นางสาววัชรี อัตเสน
62063010383 นายเจษฎา มณี
62063010384 นางสาวศิรินทิพย� เกิดผล
62063010385 นายอาหล�อง จ�วยลือ
62063010386 นางสาวอังศุมาริน อินทร�ใจ
62063010387 นางสาวศุภธาดา ฉัตรแก�วสืบ
62063010388 นายกิตติกร ชมภูแก�ว
62063010389 นายณัฏฐ� ดํารงศิริกุล
62063010390 นายสุภกิจ ก[าทอง
62063010391 นางสาวเจนจิรา จันทร�คํา
62063010392 นางสาวณิชากร สุวรรณวงศ�
62063010393 นางสาวณัฏฐภรณ�พรรณ พรรณเทวี
62063010394 นางสาววิลาวัลย� สิงห�ใจมา
62063010395 นางสาวภัณฑิลา จันทร�อินตา
62063010396 นางสาววันทนีย� สมถา
62063010397 นางสาวฉันทนีย� พลหาญ
62063010398 นางสาวนิรัชชา สุริยา
62063010399 นางสาวสุชาวดี จีปูคํา
62063010400 นายฐิจิชล วุทธีรพล
62063010401 นางสาวนุชจรี ขวัญกล�า
62063010402 นางสาวชนากานต� เพ็งแสน
62063010403 นายสายฟUา บุญอุ�ม
62063010404 นายวิสุทธ์ิ ทาแกง
62063010405 นางสาวอัญญาพร ไชยดวงคํา
62063010406 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนิตยา นันตา
62063010407 นางสาวฐิตินันท� หน�อแก�ว
62063010408 นางสาวพัณณิตา สมหนองบัว
62063010409 นางสาวปรีญาชาด ผัดเปUา
62063010410 นางสาวใยไหม ปาละรัตน�
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62063010411 นางสาวหทัยภัทร สุดช�วย
62063010412 นางสาวศิรินารถ อินตาพรม
62063010413 นางสาวณัฐธิดา จันทร�หลวง
62063010414 นางสาวสมสมร ระโส
62063010415 นายสุวิทย� หนองกาวี
62063010416 นางสาวสุชัญญา ลอก�ะ
62063010417 นายวีระชัย ขุนคํา
62063010418 นางสาวชนัญชิตา แสงอธิคม
62063010419 นายอัษฎางค� ออนตะไคร�
62063010420 นางสาวนพวรรณ ป=ญญารอบรู�
62063010421 นางสาวอภิชญา เสาร�อุโมงค�
62063010422 นางสาวนฤมล เถรนิยม
62063010423 นายอโนชา จันทร�สําราญ
62063010424 นายรัชพล สุริยะวงศ�
62063010425 นางสาวณิชรัตน� วรรณเวช
62063010426 นางสาวเจนจิรา เข่ือนสี่
62063010427 นายธเชนทร� ชัยวรรณ
62063010428 นางสาวณฐมณฑน� รัตนประสาท
62063010429 นายสิริวิวัฒน� ทองแสน
62063010430 นางสาวกชกร ชาวระวะ
62063010431 นายภูริภัทร ใจมา
62063010432 นางสาวเพียงรวี นันทกิจโกศล
62063010433 นายธนัตถ�ศรัณย� แก�วคํามา
62063010434 นายวุฒินันท� มูลรังษี
62063010435 นางสาวพิมผกา พรมมินดร
62063010436 นางสาวไอรดา เหล�ายาวิละ
62063010437 นางสาวเบญจมาศ อุประโรจน�
62063010438 นายอภิชา ไชยยา
62063010439 นายวันสงกรานต� สายป=Vน
62063010440 นางสาวดวงใจ จันทิมา
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62063010441 นายวรพันธ� เรือนสอน
62063010442 นางสาวณภัทร บุญทา
62063010443 นางสาวธัญญารัตน� ยะวัน
62063010444 นางสาวศิสุดา นวลอ�าย
62063010445 นายณัฐยศ บัวศักด์ิ
62063010446 นางสาวสุธีรา อุปนันท�
62063010447 นายเฉลิมชัย เลาว�าง
62063010448 นายคมกริช สินสุรินทร�
62063010449 นางสาวณัฏฐ�วรัตถ� อ�ายเหมย
62063010450 นายธวัชชัย ไชยอุด
62063010451 นางภัทรศยา สุขป=น
62063010452 นายจรูญโรจน� เรือนแก�ว
62063010453 นางสาวสลิลทิพย� กุศลธรรมรัตน�
62063010454 นางสาววราภรณ� อมรใฝYวิกรม
62063010455 นายภานุพงศ� ศรีขัตย�
62063010456 นางสาวนนทนรรฐ เชื้อเมืองพาน
62063010457 นางสาวปองขวัญ แปงสาย
62063010458 นายกุลดิลก สันสุวรรณ
62063010459 นางสาวพัชราพร อินทร�ใจ
62063010460 นางสาวศิริพร คําโล
62063010461 นายวรมิตร ม่ิงศรีสุข
62063010462 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปราณี พรมวิชัย
62063010463 นางสาวศิริพร ไกลถ่ิน
62063010464 นางสาวผกามาส คนฟู
62063010465 นางสาวชนม�นิภา ฤทธ์ิบํารุง
62063010466 นางสาวพัชรญดา ยานะเมา
62063010467 นางสาวกมลชนก วิทิตกรกุล
62063010468 นางสาวสุพินธ� วงษ�คํา
62063010469 นางสาวปรียานันท� สันใจ
62063010470 นายกิตติศักด์ิ หม่ือแล
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62063010471 นายสันติสุข จินะโสต
62063010472 นายนครินทร� อินตายวง
62063010473 นายไทซึเกะ ฮาระดะ
62063010474 นายกฤษณะ โชติ
62063010475 นางสาวจุฑาทิพย� ก�างยาง
62063010476 นางสาวฐิติมา จันทร�ต๊ิบ
62063010477 นางสาวณัฐวรรณ จันทร�แสนตอ
62063010478 นางสาวศศิประภา พรมเอ�ย
62063010479 นางสาวพรพิมล อุตสาสาร
62063010480 นายกฤตัชญ� ขัติยะ
62063010481 นางสาวกานต�ชนิต ทาเหมย
62063010482 นางสาวธัญวรัตน� กล�าจริง
62063010483 นางสาวชุติกาญจน� สังข�กูล
62063010484 นางสาวฐิตาภา เด�นคีรีรัตน�
62063010485 นายบวร มณียศ
62063010486 นางสาวโสติรส ชะระ
62063010487 นายธนาคาร โกราช
62063010488 นางสาวธัญญารัตน� สุขสวัสด์ิ
62063010489 นางสาวนพมณี วรรณสังข�
62063010490 นายวสุธัช ตันวิพงษ�ตระกูล
62063010491 นางสาวณัฐกาญจน� เข่ือนรอบเขต
62063010492 นางสาวอาภาพร วงค�สิงห�
62063010493 นางสาวอัจฉรา อุทธโยธา
62063010494 นางสาวสุปราณีย� เกษตรนพกุล
62063010495 นายธเนศ รินทรท�าว
62063010496 นายวัชระพล ไชยวงค�
62063010497 นางสาววชิราภรณ� มาลา
62063010498 นางสาวภัทราพร พนมไพร
62063010499 นางสาวนิสา ศรีใหญ�
62063010500 นางสาวเมวดี ไพศาล
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62063010501 นางสาวสุพรรษา เสล็มเบิก
62063010502 นางสาวรุ�งนภา ธิยัญ
62063010503 นางสาวภัทราพร ช�างสากล
62063010504 นางสาวกฤติกา อุ�นแก�ว
62063010505 นางสาวนิภาวรรณ ร�มปYาตัน
62063010506 นางสาวรีสอร�ท วงศ�ษา
62063010507 นางสาววรรณนภา อุปนันท�
62063010508 นางสาวธิดารัตน� ศรีวิชัย
62063010509 นายเอกปรัชญา อายุยืน
62063010510 นายรุ�งโรจน� ขันลา
62063010511 นางสาวอําไพ นําบุญเรือง
62063010512 นายพลสิทธ์ิ บุญมาก
62063010513 นางสาวจุรีย� รักชน
62063010514 นางสาวพัชรี เทพินทร�
62063010515 นายฉัตรชัย ไฝเครือ
62063010516 นายกรรษพงค� วียะศรี
62063010517 นายพฤทธ์ิเดช พรพิริยะวงษ�
62063010518 นางสาวธีราภรณ� สมสวย
62063010519 นางสาวรุ�งราตรี ตรีแจ�ม
62063010520 นายเบญจพล ราชภัณฑ�
62063010521 นายธนาคาร เดชพรหม
62063010522 นางสาวพรรณปพร มนูญผล
62063010523 นายอนุสรณ� วงค�แปง
62063010524 นางสาวพรทิพย� นาครอง
62063010525 นายวิสิษฏ� เจริญองค�
62063010526 นางสาวเนรีรัตน� อินเทพ
62063010527 นางสาวตะวันฉาย รินชัย
62063010528 นางสาวพจนีย� สิงทะนะ
62063010529 นางสาวมนัสวี จิตอารี
62063010530 นายสกุล ไชยวงค�
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62063010531 นายนที วงค�ถ่ิน
62063010532 นางสาวสุพิชฌาย� อุ�นแสง
62063010533 นายรณกฤต พร�อมสุภา
62063010534 นายปCยพัทธ� แหกาวี
62063010535 นางสาวจารุวรรณ สายคํา
62063010536 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปริยากร ไชยเหล�
62063010537 นางสาวเพ็ญนภา มูลศาลา
62063010538 นางสาวพนมเทียน สุขย่ิง
62063010539 นางสาววิชญา สิงห�ทอน
62063010540 นางสาวรุ�งทิวา ดีเสมอ
62063010541 นางสาวจารุณี ใบทอง
62063010542 นางสาวปพิชญา ยะบุญธง
62063010543 นายนนทวัฒน� กันทา
62063010544 นางโชติสร มนุษย�พัฒนา
62063010545 นายกิตติคุณ แหลมเลิศ
62063010546 นายปฐวี ยังน�อย
62063010547 นางสาวศิริรักษ� คําสุข
62063010548 นางสาวพรพรรณ จักสาน
62063010549 นายจิรพงศ� สุพรรณ
62063010550 นางสาวบุญธิภา ฉิมพาลี
62063010551 นายสันติ บัวต๊ิบ
62063010552 นางสาวสุชาดา ชมภูคํา
62063010553 นางสาวเสาวนีย� เกตุแก�ว
62063010554 นางสาวน้ําฟUา คําโพธ์ิ
62063010555 นายสรทัศน� สาใจ
62063010556 นางสาวลลิตวดี ธิลาใจ
62063010557 นางสาวนันทิชา ทิวงค�ษา
62063010558 นายศรณ� เวชศาสตร�
62063010559 นางสาวจิราพร อิมพิมพ�
62063010560 นายนิติพงศ� ใจพันธ�
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62063010561 นางสาวชนากานต� สันออน
62063010562 นายบดินทร� ใจวงค�
62063010563 นางสาวอมลวรรณ แหลมกล�า
62063010564 นางสาวนันทินี นนทธรรม
62063010565 นายธีระวัฒน� สุทธหลวง
62063010566 นางสาวบารินณี บุญมี
62063010567 ว�าที่ร�อยตรีปฏิภาณ นันต�ะแก�ว
62063010568 นางสาวนิภาพร วังมะนาว
62063010569 นางสาวภัทราพร หลวงสุนทร
62063010570 นางสาวญานกร โอเกลส�รุด
62063010571 นายวรพิชชา วงศ�เครือศักด์ิ
62063010572 นายวทัญ]ู ปYอแสนคํา
62063010573 นางสาวนวมินทร� สิทธิวัง
62063010574 นางสาวจิตรตรี อินทวงศ�
62063010575 นางสาวพีรดา บัวระวงค�
62063010576 นางสาวชนกเนตร สุราวาลย�
62063010577 นายกฤษณะ สุวรรณ�
62063010578 นายธีรวัฒน� ดาศรี
62063010579 นายวุฒิพงศ� ป=ญโญ
62063010580 นางสาวจิรายุ อัครศิระกุล
62063010581 นายธนิก แสนยะ
62063010582 นายณัฐพล ช�างกันทา
62063010583 นางสาวจันจิรา เจริญธรรม
62063010584 นางสาวกานต�พิชชา บุญศิริ
62063010585 จทวิศรุต วงษ�เมตตา
62063010586 นางสาวพิชภา จันทร�บุตร
62063010587 นางสาวณัฐฤทัย ไชยวุฒิ
62063010588 นางสาวอุบลวรรณ พิมพ�สอน
62063010589 นางสาวปรางวลัย เรือนแก�ว
62063010590 นางสาวนันท�ชนก ด�วงทอง
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62063010591 นายสงกรานต� ตาคํา
62063010592 นายธนัชพนต� นาคสุวรรณ
62063010593 นางสาวการะเกด มาลาดีเลิศ
62063010594 นางสาววิลาสินี สุระผัด
62063010595 นางสาวศันสนีย� โยสา
62063010596 นางสาวกฤตลิน สายสินธุ�
62063010597 นางสาวปวีณา ดอกคําแดง
62063010598 นายคุณากร วิโรจน�ศศิธร
62063010599 นางสาวนิราพร ธรรมขันกาศ
62063010600 นางสาวเกวลิน อินต�ะต้ือ
62063010601 นายสรณชน ไกลถ่ิน
62063010602 นายพงศธร ทะกัน
62063010603 นางสาวศิริลักษณ� สนสิริ
62063010604 นางสาววาสนา มูลอิ่น
62063010605 นางสาวอังศุมาลิน ดู�มณี
62063010606 นายอังกูร พินโย
62063010607 นายสายชล ชะระ
62063010608 นายเกียรติศักด์ิ กาทองทุ�ง
62063010609 นางรุจิภรณ� สุริยา
62063010610 นางปณิตา พิจอมบุตร
62063010611 นางสาวชนิสรา ยาแปง
62063010612 นางสาวศิริวรรณ แซ�เฒ�า
62063010613 นายคณนาถ ราชคม
62063010614 นางสาวชัญญาภัค เย็นใจ
62063010615 นางสาวพัชรนันท� นามสม
62063010616 นางสาวศุภาพิชญ� ชุมปลา
62063010617 นางสาวพรทนา ป=นศิริ
62063010618 นางสาวศุภิสรา นาคะ
62063010619 นางสาวนิสา ทารินทร�
62063010620 นายภูวสิษฏ� เหมืองชายมูล
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62063010621 นายอุเทน ดะระศิริ
62063010622 นางสาวรัตนาภรณ� สมหนู
62063010623 นางสาววรรณอนงค� ข�ามสาม
62063010624 นางสาวจริยา ชินชู
62063010625 นายนนทชัย อินสมบัติ
62063010626 นางสาวเบญจพร แอมป=ญเยา
62063010627 นายศราวุฒิ ยอดแก�ว
62063010628 นางสาวจิราพรรณ กาวิชัย
62063010629 นางสาวขวัญจิรา กองวงค�
62063010630 นางสาวศิริกรานต� ปริญญา
62063010631 นายทวีทรัพย� ศักด์ิสิทธ์ิ
62063010632 นางสาวมัลลิกา เขียวเข่ือน
62063010633 นางสาวชุดาภรณ� ประพันธ�
62063010634 นางสาวอานันท�ปภา เวียงโอสถ
62063010635 นางสาวอัณณ�ชญา อินดี
62063010636 นางสาวดนยา เตชะกัน
62063010637 นางสาวนิภาพร สุภาใจ
62063010638 นายกษิดิศ คําเป_ก
62063010639 นางสาววลิศรา ทิพย�จักร�
62063010640 นางสาวพรธิดา เดือนแจ�ม
62063010641 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิขวาง
62063010642 นายบรรจบ ธรรมวงค�
62063010643 นางสาวชไมพร ศรีวิชัย
62063010644 นายจํารูญ วิเวกวนารมณ�
62063010645 นางสาวภัทราภรณ� จันทร�หอม
62063010646 นางสาวพรชิตา หมายเทียบ
62063010647 นายกฤษณพงศ� วงค�คํา
62063010648 นางสาวสโรบล แก�วสุข
62063010649 นายนนทวัฒน� ไชยยอง
62063010650 นางสาวพิชญ�สิรี ขุอินต�ะ

หน�า 355 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063010651 นางสาวพชรวรรณ นุชาย
62063010652 นางสาวกมลทิพย� คําอ�าย
62063010653 นางสาวลลิลลา ลําจวน
62063010654 สิบตํารวจโทธีรวุฒิ กองตองกาย
62063010655 นางสาววชิราภรณ� แพร�นาม
62063010656 นางสาวรัตนาภรณ� แก�วบุญยืน
62063010657 นางสาวพรพิชชา หม่ืนพรมอินทร�
62063010658 นางสาวสิริพัฒน� สานเพ็ง
62063010659 นางสาวอรวรรณ มีเบ�า
62063010660 นายศรายุทธ ร�องพืช
62063010661 นางสาววรกานต� เรือนใจ
62063010662 นางสาวธนภรณ� อินป=Vน
62063010663 นางสาวภาวิตา ถุงคํา
62063010664 นายวิว ชมภูจันทร�
62063010665 นางสาวสุปรียา สิทธิตัน
62063010666 นางสาวนภาพร ไชยภา
62063010667 นายนิมิต ตาลดี
62063010668 นายอนัติ แก�วยองผาง
62063010669 นายเจษฎากร บัวชุม
62063010670 นางสาวสุวรรณี สถาปCตานนท�
62063010671 นางสาวณภัค เทพยศ
62063010672 นางสาวสิริรักษ� ทิพละ
62063010673 นางสาวมาลี อริยะภูมิ
62063010674 นางสาวณัฐชยา พินธิสืบ
62063010675 นางสาวชัชชญา มะโนธรรม
62063010676 นางสาวสิริพรรณ ชลนาที
62063010677 นายธีรวัฒน� ศรีสุรัตนากร
62063010678 นายวิเชษฐ� กาพตุ�ม
62063010679 นางสาวศุภมาส อินทอง
62063010680 นายพีรัช แสงชูตระกูล
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62063010681 นายพงศธร สงวนทรัพย�
62063010682 นายนภนฑ� จอมปวง
62063010683 นางสาวอัจฉรา แก�วศักด์ิ
62063010684 นายสุวิทย� เอื้องแซะ
62063010685 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ�
62063010686 นายพงศพัศ วัฒนพีรพงศ�
62063010687 นางสาวศิริลักษณ� เมคฆะ
62063010688 นางสาวปรียานุช สกุลฝาง
62063010689 นางสาวจริยาวดี ปCนะสุ
62063010690 นางสาวโสภา จิตใส
62063010691 นางสาวกวัลณัฐ ปงเมฆ
62063010692 นางสาววิไลรัก ศิริป=น
62063010693 นางสาวขวัญกมล จันทเนตร�
62063010694 นายวัชรพงศ� อินเหลา
62063010695 นายศุภสิทธ์ิ เกียรติพัฒนานนท�
62063010696 นางสาวศิริลักษณ� ถาธง
62063010697 นางสาวภัทรวดี ปฏิยะจิต
62063010698 นางสาววีราภรณ� เงาส�อง
62063010699 นางสาวอัญกร ธิโนชัย
62063010700 นายกิตติกร ธิมา
62063010701 นางสาวณัฏฐา สุดซวง
62063010702 นายอดิศักด์ิ ไชยหมู
62063010703 นางสาวธณัชชา ธรรมวงศ�
62063010704 นางสาวธาริณี ทาทะรักษ�
62063010705 นางสาวขนิษฐา แสงสุวรรณ�
62063010706 นางสาวนิโลบล ชัยสกุล
62063010707 นางสาวเวนิกา ทาทะลักษณ�
62063010708 นางสาวนุชนาฎ วงค�ฟู
62063010709 นายปCยวัฒน� หนองโกมล
62063010710 นายนฤเบศ นามวงค�
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62063010711 นายเกรียงไกร คําประเสริฐ
62063010712 นายบัณฑิต ลือชัย
62063010713 นายสิทธิพล ขระสุ
62063010714 นางสาวพิมลพรรณ เพชรน�อย
62063010715 นางสาวจันทร�จิรา เชื้อเมืองพาน
62063010716 นางสาวจิวลี อินว�าน
62063010717 นายจิรวุฒ ทุ�งป=นคํา
62063010718 นายปฏิภาณ ดวงคํา
62063010719 นางสาวศิริยาภรณ� กุมภา
62063010720 นางสาวอัญธิรา พัฒนคุ�ม
62063010721 นางสาวจุฬารัตน� มีล�องลอย
62063010722 นางสาวศรัสชลันต� วีระสิงห�
62063010723 นายอภิรมย� พระอังคาร
62063010724 นายปรีชา รักเจ�าไทย
62063010725 นางสาวรุ�งทิวา มูลจิโน
62063010726 นางสาวทิพวรรณ ขันเงิน
62063010727 นางสาวทับทิม สมนึก
62063010728 นายปรัชญา กันทะเปXง
62063010729 นางสาวสุภาภรณ� มาอุด
62063010730 นางสาวหญิง ชูศรี
62063010731 นางสาวครองขวัญ ศรีวิชัย
62063010732 นางสาวมานิดา สมบูรณ�
62063010733 นายศิริพงษ� คําปCน
62063010734 นางสาววีรดา อภัยกาวี
62063010735 นางสาวพิมพ�ลดา เงินดี
62063010736 นายปภังกร พิบูรณ�โสภณ
62063010737 นางสาวปรียวิชญา ดวงลังกา
62063010738 นางสาวปวีณา ใจเรือน
62063010739 นางสาวพิศามณฑ� บังน�าน
62063010740 นายขวัญชัย รักเจริญ
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62063010741 นางสาวศิรินภา เมืองมา
62063010742 นายรุ�งวุฒิ กิตติพงษ�พันธ�
62063010743 นางสาวสุพัตรา วรโชติวาทัน
62063010744 นางสาวสุทธิยา แปงคํา
62063010745 นายวายุ เมืองฝ=Pน
62063010746 นางสาวมายฮิโกะ ยามาซิตะ
62063010747 นายกฤษพิสิษฐ� วิทยาผาสุข
62063010748 นางสาวนิภาพร คําหล�า
62063010749 นางสาวเมธาวดี หล�าแก�ว
62063010750 นางสาวกัญรัศ ไชยประเสริฐ
62063010751 นายอิทธิพล ป=นต�ะ
62063010752 นางสาววรางคณา ต้ังศุภจรูญนุกูล
62063010753 นางกุลณรีย� กาวิจิตร�
62063010754 นางสาวรุจิรัตน� ทนันชะยานนท�
62063010755 นางสาวธมลวรรณ นุชเขียว
62063010756 นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ
62063010757 นางสาวกนิษฐิกา ปUอมเผือก
62063010758 นางสาวกนิษฐกา ยศกลาง
62063010759 นายนิตินันท� ป=นฟู
62063010760 นางสาวพิมพิกา นิลคง
62063010761 ว�าที่ร�อยตรีจักรกฤษณ� ตันเตโช
62063010762 นางศิริลักษณ� สุขสวัสด์ิ
62063010763 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทรัพย�ไพบูลย�
62063010764 นายเกรียงไกร ป=นอึ่ง
62063010765 นางสาวมณฑาลักษณ� ฝ=Pนพรม
62063010766 นางสาววิไลวรรณ ทองบือ
62063010767 นางสาวกาญจนา มาตอง
62063010768 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุพรรณิกา พงศ�ศิริวาณิชย�
62063010769 นางสาวสุณิสา เสนาหวาน
62063010770 นางสาวพัชริดา ศรีวิชัย
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62063010771 นายสัจจา บุญมา
62063010772 นางสาวทิพาวรรณ จําเดิม
62063010773 นายธันยวิทย� แก�วมูล
62063010774 นางสาวอรณี เลาลี
62063010775 นางสาวเกศรา ไชยลังการ
62063010776 นางสาวอารียา คูชลธารา
62063010777 นายศุภชัย เกตุวิริยะกุล
62063010778 นางสาวนภสร หลักฐาน
62063010779 นางสาวธัญญาเรศ เทพฝอย
62063010780 นางสาวสุรีย�รัตน� อยู�เจริญ
62063010781 นางสาวทักษิณา ทองประไพ
62063010782 นางสาวจุฑารัตน� คําทอง
62063010783 นางสาววิภาดา ฟองมูล
62063010784 นายกฤษฎา แสนศรีมล
62063010785 นางสาวพิมลพร อินบุญส�ง
62063010786 นางสาวนิรมล ก�างออนตา
62063010787 นายศุภกร นายหนุ�ม
62063010788 นางสาวเบญจมาศ บุญธรรม
62063010789 นางสาวปฐมา คําตา
62063010790 นางสาวเขมิกา รัตนวิฑูรย�
62063010791 นางสาววารุณี ภูเวียงแก�ว
62063010792 นายสันติ อินต�ะนัย
62063010793 นายรณกฤต เฮงเลิศรัตน
62063010794 นางสาวสุพรรษา แจ�งคํา
62063010795 นายธนิต เกียรติการัณย�
62063010796 นางสาวลักขณา พ่ึงสุข
62063010797 นางสาวดุสิตา สันดุษิต
62063010798 นางสาวอัมพิกา สมประสงค�
62063010799 นางสาวกุลวดี หงอสกุล
62063010800 นายวิทยา กายาไชย
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62063010801 นางสาวจารุวัลย� สัตย�มาก
62063010802 นายทวีศักด์ิ แก�วมา
62063010803 นางสาวชุติกาญจน� ทองชัย
62063010804 นายทชา จานคูณ
62063010805 นางสาวนันทิยา มหาวรรณ�
62063010806 นางสาวปCยะภา ช�างนาค
62063010807 นายวีระชาติ สวยสด
62063010808 นางสาวทิพธัญญา โนแก�ว
62063010809 นายชญาณัฏฐภัทธ์ิ สิริชาติ
62063010810 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองดี
62063010811 นายณัฐชา ชึรัมย�
62063010812 นางสาวปรียานุช อินทะโกฐ
62063010813 นายไชยวัฒน� วารินทร�
62063010814 นางสาววิลาวัลย� อ�อนนวล
62063010815 นางสาวสุปวีณ� เมืองสุวรรณ�
62063010816 นางสาวธนวดี ใจป=น
62063010817 นางสาวสิริพร แก�วชม
62063010818 นายธนิตย� อินตาแก�ว
62063010819 นางสาวณัฐชา วิหก
62063010820 นางสาวสุปวีณ� สืบสกุลแก�ว
62063010821 นางสาวจีราพร มูลฝ=Pน
62063010822 นางสาวอารดา อานุ
62063010823 นางสาวอรัญญา สุทวีวุฒิพงศ�
62063010824 นางสาวอัชฌาดา สวนเข่ือน
62063010825 นางสาวกฤษณา จอมคํา
62063010826 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมสืบทับ
62063010827 นางสาวธัญสุดา ไหวพริบ
62063010828 นางสาวจิตติมา ยาสมุทร
62063010829 นางสาววณิชญา แสนเงิน
62063010830 นายอภิชาติ สุพรศิลปN
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62063010831 นายพิชญ�ภาส เอี่ยมสะอาด
62063010832 นางสาวนิภาพร ขวดแก�ว
62063010833 นางสาววิรชา ชูสมุทร
62063010834 นางสาวภณิชชา ธีรธารา
62063010835 นางสาวซันดะนี่ย� พูลวานิช
62063010836 นางสาวอัมพร เหล�าวงค�ษา
62063010837 นางสาวอนุสรา นนท�ขุนทด
62063010838 นางสาวอภิชญานันท� พูลสวัสด์ิ
62063010839 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภัสสร กล�าหาญ
62063010840 นางสาวสายสุรินทร� อ�อนจันทร�
62063010841 นางสาวณัฐรดา ดวงสว�าง
62063010842 ส.ต.ต.ทิวทัศน� สมนึก
62063010843 นางสาวนิพารัก กันตะนา
62063010844 นางอรทัย พรหมใจดี
62063010845 นางสาวเบญจวรรณ ฟองนวล
62063010846 นายธนพงษ� ธรรมธิ
62063010847 นางสาวณัฐธิดา ชิตทะวงศ�
62063010848 นางสาววารุณี ขจร
62063010849 นายขจรศักด์ิ กาละดี
62063010850 นางสาวเมธาวี เตรียมอ�าย
62063010851 นางสาวอริสารัตน� แสนอุ�น
62063010852 นางสาวสุชาวลี นันดี
62063010853 นางสาวดาเรศ ตุ�นหล�า
62063010854 นายศิวณัฐ แก�วคํา
62063010855 นายภูวิศ สุริวงค�ใย
62063010856 นางสาวจิราพร เปXงวัง
62063010857 นายโชติพัฒน� คมขํา
62063010858 นางสาวไพรินทร� ริน�อย
62063010859 นางสาวดวงกมล ยานะ
62063010860 นางสาวกัญญาณัฐ อุ�มมี
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62063010861 นางสาวพรรณราย น�วมด�วง
62063010862 นางสาวผกามาศ ธรรมชัย
62063010863 นายไตรสรณ� จันทร�แก�ว
62063010864 นายชํานาญพงษ� ยอดศรีวรรณ
62063010865 นางสาวทิวาพร คํามา
62063010866 นางสาวสุธาศินี ศรีวิชัย
62063010867 นางสาวทิพย�พวัลย� พนาสัมฤทธิผล
62063010868 นางสาวนทีกานต� สมป=ญญา
62063010869 นายฐฏวัฒน� อินทุดม
62063010870 นายกฤษฎา คําสืบ
62063010871 นายฐิรายุตย� เครือรุ�งเรือง
62063010872 นายธานี ทะวะดี
62063010873 นางสาวกรทอง ใจวังเย็น
62063010874 นายจักรกฤษณ� แก�วมาหา
62063010875 นางสาวณัฐวรา ศรีวิชัย
62063010876 นางสาวเกวลิน ใจติขะ
62063010877 นางสาวปราณี ทาวะดี
62063010878 นายพงษ�สันต� แก�วพิงค�
62063010879 นายชยานนท� อิ่นคําฟู
62063010880 นางสาวสิรินทิพย� แจ�มเจนกล
62063010881 นายโชติพันธ� อนุรักษ�สกุลสิม
62063010882 นางสาวนิศารัตน� ตายะสืบ
62063010883 นางสาวณัฐกานต� ทั่วประโคน
62063010884 นางสาวกนกพร บุญปUอ
62063010885 นายรณชัย โกมลฤทัยกุล
62063010886 นางสาวสุชาดา เร็วงาม
62063010887 นางสาวนารีรัตน� เวียงลอ
62063010888 นางสาวสุภาพร หน�อไชยวงค�
62063010889 นายพิทักษ� ใจแก�ว
62063010890 นางสาวสุจิตรา เขียวทิพย�
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62063010891 นางสาววิจิตรา คํากลม
62063010892 นายเกียรติศักด์ิ ทาสูน
62063010893 นางสาวสุนัดดา มะโนเครือ
62063010894 นางสาวสุพัฒนา แก�วจันทร�
62063010895 นางสาวเกศินี ทองเที่ยง
62063010896 นายภาสกร ซ�อนมณี
62063010897 นางสาวจิราพรรณ คุณยศย่ิง
62063010898 นางธัญลักษณ� วงษา
62063010899 นางสาววิจิตรา วงค�ดี
62063010900 นางสาวเจนจิรา แสนศิริ
62063010901 นายสันติ โกสุโท
62063010902 นางสาวปCยฉัตร เอี่ยมจินดา
62063010903 นายจักรีวัฒน� กล่ําคลัง
62063010904 นางสาววัชราพร เชื้อจิต
62063010905 นางสาวมณิสร พุทธชาติ
62063010906 นางสาวสุจินดา โพเง
62063010907 นางสาวศิริภรณ� กาศสกุล
62063010908 นางสาวบัวแก�ว กองแก�ว
62063010909 นางสาวสิริธิดา ส�งน�อย
62063010910 นางสาวขณิฐา จิอู[
62063010911 นางสาวสิรินยา หล�าคําลือ
62063010912 นายธนกร ป=ญญาช�วย
62063010913 นายภูวดล คําบุญเรือง
62063010914 นางสาวบัณฑิตา สุบินรักษ�
62063010915 นางสาวศุภวรรณ สุวรรณศรี
62063010916 นางสาวพรลดา จอมเมือง
62063010917 นางสาววาริน แก�วตาล
62063010918 นางสาวสาธินี อิ่นทา
62063010919 นางสาวร�มปรางค� ฉายายน
62063010920 นางสาววิริยาพร ทาสุข
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62063010921 นางสาวเจนจิรา จอมแปง
62063010922 นางสาวปรียาพร ศรีทองไพศาล
62063010923 นางสาวศุจินทรา อุทัยสมัยรัตน�
62063010924 นางสาววิจิตรา มหายศ
62063010925 นายศรชัย ป=นแก�ว
62063010926 นางสาวทิพวรรณ จันทร�แก�ว
62063010927 นายจิรภัทร� บุญกิม
62063010928 นางสาวระพีพรรณ จันทคลักษณ�
62063010929 นางสาวณฐมน บูรพา
62063010930 นายศุภกร ศรีสุวรรณ
62063010931 นางสาวจุฑามาศ โพธินาม
62063010932 นางสาวจินตนา ธิน�อย
62063010933 นางสาวนันท�นภัส คําโพธา
62063010934 นายกฤษณะรัตน� วันอ�น
62063010935 นางสาวสุรีพร ทาอาสา
62063010936 นางสาวนัฐชา มนตรา
62063010937 นายภาณุพงศ� ดาวรัตนหงษ�
62063010938 นางสาวไฉไล มามงคล
62063010939 นางหนึ่งฤทัย ทิพย�ปลูก
62063010940 นางสาวนารินทร� อินทะจักร�
62063010941 นายอนุภาพ ดงสงเคราะห�
62063010942 นางสาวเพ็ญพิชชา ขัติรัตน�
62063010943 นางสาวปาริชาติ วงศ�ป=นติ
62063010944 นางสาวนิชฌาพร ทรายอินทร�
62063010945 นายเศรษฐโชติ ทองบุญนาค 
62063010946 นางสาวชญาณี บุญล�อม
62063010947 นางสาวณัฐณิชา คําเกลี้ยง
62063010948 นางสาวศิรดา แก�วคําฟู
62063010949 นางสาวอัจฉราพรรณ ไชยสถาน
62063010950 นางสาววาสนา ธรรมสละ
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62063010951 นางสาวอําพร เครือบุญ
62063010952 นายสุรพล ธรรมชาติสุขใจ
62063010953 นายเกรียงไกร ต้ังธีระบัณฑิตกุล
62063010954 นายกมล ก[าเร็ว
62063010955 นางสาวอรไพลิน โกกิละวาที
62063010956 นางสาวรชนิศ จินดามณี
62063010957 นางสาวชนิสรา วิเคียน
62063010958 นายชณัฐสิทธ์ิ ธรรมศรีใจ
62063010959 นางสาววศินันท� กุหลาบพนา
62063010960 นางสาววิลาวัลย� เชื้อเมืองพาน
62063010961 นายณัฐพงษ� จําปาทอง
62063010962 นางสาวสุนิสา ใจวังเย็น
62063010963 นายเธียรธันว� พันมีทอง
62063010964 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�ช�างเงิน
62063010965 นางสาวสมิตา โชติดังจิตร
62063010966 นายสุริยา นันทชัยยอด
62063010967 นายพนานต�พงศ� ผัดอ�อนอ�าย
62063010968 นายอุดมพล ทองนักคัน
62063010969 นางสาวมนัสนันท� เถาว�จันทร�วงศ�
62063010970 นายธีรายุทธ� ธีระวิชัยยุทธ�
62063010971 นายจีรวัฒน� ขัดทุ�งฝาย
62063010972 นางสาวจริยา อรุณเวชกุล
62063010973 นางศิรินารถ สิทธิวัง
62063010974 นางสาวนิศา ธงสิบสอง
62063010975 นางสาวพรรณนิภา สุคําตา
62063010976 นางสาวภัทรกานต� สิงห�คํา
62063010977 นายธณเดช จําปา
62063010978 นางสาวศุทธินี รักมิตร
62063010979 นายภูเมธ แสงสว�าง
62063010980 นายทศพล พรมวงษ�
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62063010981 นายศรัณย� ศรีพวงใจ
62063010982 นางสาวกฤษฎาภรณ� โชติธนกาญจน�
62063010983 นางสาวดารนี ลักษณะโยธิน
62063010984 นายศิรดนัย เรือนงาม
62063010985 นางสาวสุนิษา อุตมะ
62063010986 นางสาวอันธิกา มอดมูล
62063010987 นายมนัสพงษ� สุพรรณ�
62063010988 นางสาวพัชรี ใจมา
62063010989 นางสาวอาทิตยา ทะวงค�
62063010990 นางสาวจุฬารัตน� ปุกคาม
62063010991 นายสุกฤษ สุรินเสาร�
62063010992 นางสาวภวิตา จินานุรักษ�
62063010993 นางสาววันทิพย� เมียงเจียง
62063010994 นายภูวนัย ปุริกา
62063010995 นางสาวณัฐณิชา ยาวิชัย
62063010996 นางสาวสิริทรัพย� ป=Pนทับ
62063010997 นางสาวน้ําฝน วงค�วรรณคํา
62063010998 นายณัฐพัฒน� แสงศักด์ิ
62063010999 นายวัชระเกียรติ วงค�ษา
62063011000 นางสาวชนนิกานต� บุบผาเฮ�า
62063011001 นายนันทพงศ� ทนดี
62063011002 นางสาวภัศรา ดินต�อแดน
62063011003 นายชัยยุทธ แดงศักด์ิ
62063011004 นางสาวภคภัทร ลาพิงค�
62063011005 นางมาริสา ภูเขา
62063011006 นางสาวพรกมล กันทะธง
62063011007 นางสาวสุรางค�รัตน� นาอ�าย
62063011008 นางสาวรัตติการณ� เคลื่อนคํา
62063011009 ส.ต.ต.วีระพงษ� กันธวงค�
62063011010 นายวีระพงษ� มะหาสอด
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62063011011 นางสาวคีตากานต� จินาวงค�
62063011012 นางสาวณัฐฐินันท� ทิพะละ
62063011013 นายอภิวัฒน� สุขจิตต�
62063011014 นางสาวสุภาวดี กวาวตาง
62063011015 นางสาวดวงแข ภาระจํา
62063011016 นางสาวพรนภา เอกมนสิการ
62063011017 นางสาวเจนจิรา ปลื้มใจ
62063011018 นางสาวสุวภาว� สมุทรจักร
62063011019 นางสาวสุวารี จินดามัง
62063011020 นางสาวนันท�นภัส มาตรา
62063011021 นางสาวไอลดา ต�ะคํา
62063011022 นายปวรัตน� ป=ญญาธิ
62063011023 นางสาวกนกดารา มณีลดา
62063011024 นางสาวจิราวรรณ จุลธง
62063011025 นายธนดล ไชยนวรัตน�
62063011026 นางสาวอาริยา กุสาวดี
62063011027 นายทวีชัย ชาวส�าน
62063011028 นายนภารัตน� คีรีรังสี
62063011029 นางสาวธนิศรา บุญมี
62063011030 นางสาววิจิตรา กันธะวงค�
62063011031 นางสาวอมรรัตน� พรหมจักร�
62063011032 นางสาวธัญญลักษณ� กันทาเปXง
62063011033 นางสาวอนงค�พร ป=ญโญใหญ�
62063011034 นายบริบูรณ�วิทย� สิทธิสัมพันธ�
62063011035 นางสาวลักขณา เม่ียงหอม
62063011036 นายภาณุพงศ� บ�านสระ
62063011037 นายอานนท� ก[องแก�น
62063011038 นางสาวพิมพ�นิภา พรมโน
62063011039 นางสาวธนิดา สารสี
62063011040 นางสาวป=ทมา ป=นแปง
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62063011041 นายปุณยวีร� โปร�งใจ
62063011042 นางสาวกนกวรรณ อินต�ะ
62063011043 นายพิรุณ เมืองใจ
62063011044 นางสาวธัญวรัตน� จักคําบาง
62063011045 นางสาวประภัสสร ถนอม
62063011046 นางสาวสุชาวดี ชัยบาล
62063011047 นางสาวนลินทิพย� ผ�องป=ญญา
62063011048 นางสาวจามจุรี ยอดคําเหลือง
62063011049 นางสาวพรรณิดา ใจเสียง
62063011050 นางสาวภัทราพร ตาวังค�
62063011051 นางสาววาลิกา ชัยรัตน�
62063011052 นายภูมินทร� ดอนหัวร�อ
62063011053 นางสาวศิวรักษ� เปานวล
62063011054 นายอนุชา มินา
62063011055 นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
62063011056 นายนพรัตน� อินถา
62063011057 นางสาวระวีวรรณ ป=Vนแก�ว
62063011058 นายบัญชา เข็มเพลีย
62063011059 นางสาวฐิติมา วรรณศรี
62063011060 นางสาววราภรณ� พรหมศร
62063011061 นายศิรวัฒน� มีแก�ว
62063011062 นางสาวสิประภาพร สุขแสวง
62063011063 นางฉัตรนภา ศิริธานุกุล
62063011064 นางสาวสุภาพร วงศ�แก�ว
62063011065 นางสาวดาราวรรณ วงค�หลวง
62063011066 นางสาววรัทยา ศรีนวล
62063011067 นางสาวรัชนีกร รัศมีไพร
62063011068 นางสาวณัฐริกา ไชยเสน
62063011069 นางสาวมัณฑนี ภู�รอด
62063011070 นางสาวนุชนาถ ต๊ิบเอ�ย
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62063011071 นางสาวฉัตรกมล ยะปะนันท�
62063011072 นางสาวฐิติชญาณ� สร�อยฟUา
62063011073 นางสาวยุวดี อินทสร
62063011074 นางรุ�งรัตน� ธนัญชัย
62063011075 นางสาวเสาวลักษณ� ลักคณะ
62063011076 นางสาววิชชุดา ก่ิงแก�ว
62063011077 นายพงศธร ใจมาคํา
62063011078 นางสาวศศิกานต� ลานคํา
62063011079 นางสาวสุชาดา จํารัส
62063011080 นายวีรพงศ� แสงแฝง
62063011081 นางสาวชมภูนุช อินสุด
62063011082 นางสาวฐิตาธร ประยูรพันธ�
62063011083 นายสิทธิชัย ทาทอง
62063011084 นางสาวสุชานาถ อินป=Vน
62063011085 นางสาวโสภิดา เรือนใจ
62063011086 นายสถาป=ตย� จูโภคาทรัพย�
62063011087 นายสุทธิพงษ� วงวิริยะ
62063011088 นางสาววันวิสาข� อินแสง
62063011089 นางสาวดุจฤดี แสนสุขอุดมสิน
62063011090 นางสาวฌาณิการ� ร�มเย็น
62063011091 นางสาวอาทิตยา เกติ
62063011092 นางสาวภัทรียา เจริญสุข
62063011093 นางสาวศิริพร พรมมาต�น
62063011094 นางสาวธวัลนุช ใจสบาย
62063011095 นางสาวรัญสิญา กันทะวงค�
62063011096 นางสาววราภรณ� กบด�วง
62063011097 นายธีรวัฒน� ชัยชนะ
62063011098 นางสาวพัชรี ปCงใจ
62063011099 นางสาวสิริขวัญ คําทา
62063011100 นางสาวอภิสรา เศวตรัตน�เสถียร
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62063011101 นางสาวสกุลรัตน� ศรีป=น
62063011102 นางสาวสุชาวดี นําสมัย
62063011103 นางสาววราภรณ� เมืองลอง
62063011104 นายศุภกิตต� คําป=น
62063011105 นางสาวจิราวรรณ คําวงษา
62063011106 นางสาวก่ิงกาญจน� ยศทะนะ
62063011107 นางสาวเมรานี อิ่นคํา
62063011108 นางสาวประนอม กันทเนตร
62063011109 นางสาวเจนจีรา สายธิ
62063011110 นางสาวณัฐรินทร� โปธา
62063011111 นางสาวมยุรี จิตรักนที
62063011112 นายเสกสรร สอนใจ[
62063011113 นางสาววัชราภรณ� สมปาน
62063011114 นายนคุณ บุญสวัสด์ิ
62063011115 นางสาวปาริชาติ ศรีวงค�
62063011116 นางสาวกมลชนก ว่ันนะ
62063011117 นางสาววิลาวัล เดชคุณมาก
62063011118 นางสาวมุกมณี ฟุUงศิริสกุล
62063011119 นายติณณภพ งามต[า
62063011120 นางสาวแสงจ่ิง อาระยะ
62063011121 นางสาวรินจง จันทร�พร
62063011122 นางสาวอังคณา ท�าดีสม
62063011123 นายวรกันต� ปCนตาคํา
62063011124 นายพิสิฏฐ� ถูกมี
62063011125 นางสาวกุลธิดา อุ�นหล�า
62063011126 นางสาวชวนรรถ บงกชลาวัณย�
62063011127 นายเอกภพ วงศ�พรม
62063011128 นางสาววัชราพร เจตะบุตร
62063011129 นางสาวเอรินทร� พะนะ
62063011130 นายชวดล สุริยวงศ�
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62063011131 นางสาวจิดาภา เหลาประเสริฐ
62063011132 นางสาววารุณี ขันตี
62063011133 นางสาวจริยา กะพอ
62063011134 นางสาวนงเยาว� นิธิภคโรจน�
62063011135 นางสาวศิริลักษณ� ปุกเจริญ
62063011136 นางสาวธันยชนก เตียธงชัย
62063011137 นางสาวเสาวณีย� สายเครือป=น
62063011138 นางสาวชนิตร�นันท� ป=ญญะติ
62063011139 นายไชยวุฒิ ไชยเวียงทอง
62063011140 นางสาวจารุวรรณ ปะมาละ
62063011141 นางสาวณัฏฐินี รินทร�แก�ว
62063011142 นางสาววิทิตยาพร พรหมณะ
62063011143 นายนิวัฒน� ทรงศิลปN
62063011144 นางสาวพิชยา เทพดวงแก�ว
62063011145 นางสาวสุรีย�รัตน� คํามอญ
62063011146 นางสาวพิมพ�พิศา ทาส�าว
62063011147 นายธนชัย ทะสุใจ
62063011148 นางสาวชนาธิป อินต�ะวงศ�
62063011149 นางสาวศิรินพร เทพทิพย�
62063011150 นางสาวกาญจนาพร กองแก�ว
62063011151 นางสาวกัลย�ธีรา ไชยนวล
62063011152 นางสาวกัญญาภักด์ิ รอบวนานิยม
62063011153 นางสาวพันธุ�ทิพย� เข่ือนแก�ว
62063011154 นางสาวกนกวรรณ ไชยโปธิ
62063011155 นางวรรณศิริ แสงแก�ว
62063011156 นางสาวน้ําทิพย� ก[าเร็ว
62063011157 นายเนติพงษ� พรหมวา
62063011158 นางสาวทองกร พูลวานิช
62063011159 นางสาวอิงพร โปธิ
62063011160 นายณัฐพล พันธุราช
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62063011161 นายสาธิต มุนินทร�
62063011162 นางสาวชดาภา สุดปลายทาง
62063011163 จ�าสิบโทพิศิษพงษ� ดุลยภากร
62063011164 นางสาวนฤมล วงศ�คํา
62063011165 นางสาวจุรีรัตน� หม�องน�าน
62063011166 นางสาวชุมพร เปรมชื่นพนาวัน
62063011167 นางสาวภาวิณี มหาราช
62063011168 นายพัชรพล สุดสา
62063011169 นายสิทธิกร เรือนมี
62063011170 นายณัฐภัทร สุระรินทร�
62063011171 นางสาวสหัสา สดุดี
62063011172 นางสาวธัญญาลักษ� บุญศรี
62063011173 นายธนศักด์ิ เขียวดี
62063011174 นางรัชจีน�า บุญทํานุก
62063011175 นางสาวสุดารัตน� วงค�เจริญ
62063011176 นางสาวอภิญญา คุ�มทรัพย�
62063011177 นายณัฐวัฒน� กันธิยะ
62063011178 นายสุรศักด์ิ จิตอารี
62063011179 นางสาวจันทร�พิสุทธ์ิ แสนสุวรรณ�
62063011180 นางสาวกฤษดาภา อินประชา
62063011181 นายอชิตะ จันทนุพงศา
62063011182 นางสาวกมลวรรณ ฟูธรรม
62063011183 นางสาวพิรัญญา มูลปUอม
62063011184 นายโอภาส กันธิสา
62063011185 นางสาววิชญาพร แก�วสุ
62063011186 นางสาวณฐมน ปริปุรณะ
62063011187 นายเวชชีวะ นิยมไพรเผ�าพันธ�
62063011188 นางสาวเมธานันท� จันทร�สุริยะ
62063011189 นางสาวศิริลักษณ� เปรมประดิษฐ�
62063011190 นางสาวฐิติมา ศรีกันชัย

หน�า 373 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011191 นางสาวฐานันตร�ณภัทร อินต�ะวิภาค
62063011192 นายธนกร หวังแก�ว
62063011193 นางสาวณัฐณิชา กติกาโชคสกุล
62063011194 นางสาววัชราภรณ� อินต�ะคํา
62063011195 นางภัทรพร สุทธพันธ�
62063011196 นางสาวศรินทิพย� สุนันต�ะ
62063011197 นางสาวอุบลวรรณ วรรณใหญ�
62063011198 นางสาวสุรีย�พร ปาระมีทอง
62063011199 นางสาวชญานิษฐ� สารจินดาพงศ�
62063011200 นางสาวฌาฐิตา ใจคําลือ
62063011201 นางสาวอนุธิดา เผ�ากันทะ
62063011202 นายชานันทร� ไชยะราช
62063011203 นางสาวสุดารัตน� วงศ�หาญ
62063011204 นายนิติกร มนเทียร
62063011205 นางสาวณัฐรดา ใจเย็น
62063011206 นายชัยยงค� น�อยสะปุ\ง
62063011207 นางสาววริษฐา ทนันไชย
62063011208 นายศักด์ินคร คําภีระ
62063011209 นางสาวแสงมณี ม่ิงศรีสุข
62063011210 นางสาวกิติการ� วังศิริกุล
62063011211 นายณัฐวัตร อุดปวง
62063011212 นางสาวกมลลักษณ� ทะนะด�วง
62063011213 นางสาวเจนจิรา ชาวน�าน
62063011214 นางธัญลักษณ� มูลศรี
62063011215 นางสาวสุชาวดี โพธ์ิล�าม
62063011216 นางสาวปภัสรินทร� วัชรเมธีพัฒน�
62063011217 นางสาวอมิตา ธรรมสิทธ์ิ
62063011218 นายธนวัฒน� ศรีวงค�วรรณ�
62063011219 นางสาวสุจิตรา ประมวลสุข
62063011220 ว�าที่ ร.ต.กรวิทย� เดชคุณมาก
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62063011221 นางสาวณัฐกานต� ตุ�ยแพร�
62063011222 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนา
62063011223 นางสาวขวัญฤดี เพชรพงษ�
62063011224 นางสาวกาญจนา ญาวิละ
62063011225 นายเอกชัย สังข�เขป
62063011226 นางสาวมินตรา อินต�ะ
62063011227 นางสาวศรัญญา อภิวงค�งาม
62063011228 นางสาววิชิตา คํามามุง
62063011229 นายธนกานต� คําฟู
62063011230 นางสาวสายใย สุติมา
62063011231 นางสาวพรรณธร คณะวงค�
62063011232 นางสาวอัจฉรา ทองปลี
62063011233 นางสาวธนพร วงศ�ต้ัง
62063011234 นายนวกฤษณ� โท�ะคําเครือ
62063011235 นางสาวณัฐติยากร ปุ_ดคําฟู
62063011236 นางสาวศุภลักษณ� เจริญทรัพย�
62063011237 นายนิติภูมิ เผ�าเต็ม
62063011238 นางสาวนลินี ศรีปรีชาชาญ
62063011239 นางสาวหนึ่งฤดี พลสาร
62063011240 นางสาวอลิษา ค�าข�าว
62063011241 นายเผ�าไท ไตรสุวรรณ
62063011242 นางสาวพัชรินทร� ศรีตา
62063011243 นายสมชาติ ไชยราช
62063011244 นางณิชาวรางค� สุทธพันธ�
62063011245 นางสาวดารินทร� ขัดสี
62063011246 นางสาววรรณธะณีย� เม็งทอง
62063011247 นางสาวชฎาพร บุญศรี
62063011248 นายสนันตย� อนุมา
62063011249 นายธนากร เตียนต�ะนันท�
62063011250 นางสาวธัญวรัตม� นาถทัย
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62063011251 นางสาวนันทพร เฉียบแหลม
62063011252 นายภูมิภิเษก ฉัตรคําแปง
62063011253 นางสาวสุวิชา จันทร�โอภาส
62063011254 นางสาวจุฑาทิพย� ปะปานา
62063011255 นางสาววิชุดา ก่ิงลังกา
62063011256 นางสาวสุพัตรา ป=ญญาเฟZอน
62063011257 นางสาวธัญญา ชัยมูลม่ัง
62063011258 นางสาวถนอมศรี แย�มบุบผา
62063011259 นางสาวพิชชาพร นิ่มสกุล
62063011260 นายเกรียงศักด์ิ สมมะนะ
62063011261 นายบัณฑิต สิงหาบุตร
62063011262 นางสาวณัฐชา จ้ียศกาบ
62063011263 นางสาวมนภัทร จําปา
62063011264 นายเจษฎา เนตรวงค�
62063011265 นายปวรุตม� บัวประเสริฐย่ิง
62063011266 นางอรุณรัตน� อัครพงศ�พิสิฐ
62063011267 นางสาววไลพร ประสาทเงิน
62063011268 นายรัฐพงศ� เดชพรม
62063011269 นายเยาวยุทธ� กันธัง
62063011270 นางรุ�งสิริกรานต� ภิวังชัย
62063011271 นางสาวบุษกร ก�อนเชื้อรัตน�
62063011272 นางสาวศิวนาถ ไชยชนะ
62063011273 นางสาวจุฑารัตน� ดาวเมฆรับ
62063011274 นายลิขสิทธ์ิ ใหม�หนู
62063011275 นางสาววนิดา ทาก[อง
62063011276 นายภานุพงค� เกยเมือง
62063011277 นายศิรภัทร ทาทอง
62063011278 นางสาวอรจิรา แสงเข่ิง
62063011279 นายเนติธร นิติธรรมมานุกุล
62063011280 นางสาวกัญญารัตน� ดาญาใหญ�
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62063011281 นายณัฐกิตต์ิ วัชระศักด์ิศิลปN
62063011282 นางสาวสุดารัตน� แก�วใส
62063011283 นางสาวสุธิมา ฝ=Pนเครือ
62063011284 ว�าที่ร�อยตรีภานุพงศ� ซาววา
62063011285 นางสาวอลิตา มูลยะ
62063011286 นายวราวุธ ติสัก
62063011287 นางสาวสุจิณณา วรรณราช
62063011288 นายเบญจพล ป=ญญาบุตร
62063011289 นายวัชรชัย เด�นพอม
62063011290 นางสาวพนิตพร จันต�ะวงศ�
62063011291 นายสิชล เครือทะนุ
62063011292 นายณัฐดนัย ใหม�จันทร�แดง
62063011293 นางสมัญญา กองแก�ว
62063011294 นางสาวปาริฉัตร ลําเทียน
62063011295 นางสาวมณฑิรา ต้ือบัว
62063011296 นางสาววิภาวี พงษ�เพ็ชรวิเศษ
62063011297 นางสาวอชิรญาณ� ศิริ
62063011298 นางสาวอรัญญา ไข�คํา
62063011299 นางพิตตินันท� หน�อแก�ว
62063011300 นางสาวสุวิมล แก�วมาเมือง
62063011301 นายปฐมพงค� คําฟอง
62063011302 นายศุภเกียรติ กุศล
62063011303 นางสาวรดาศา ฉัตรปวงคํา
62063011304 นางภาวินี ธนะตา
62063011305 นางสาวฐิญาดา โพธ์ิหัก
62063011306 นายจักรินทร� ม่ิงขวัญ
62063011307 นายก�อสกุล ยะตุ�ย
62063011308 นางสาวนุสรา ก่ิงเพชรรัตน�
62063011309 นางศิรินันท� กลิ่นประชุม
62063011310 นางสาวพิกุล หม�องยานะ
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62063011311 นายนฤนาท ศรีวิชัย
62063011312 นางสาวกานต�ธิดา ไชยสุข
62063011313 นายวุฒิพงษ� สมมะนะ
62063011314 นางสาวณัฐธิดา ชาเทพ
62063011315 นางสาวธนิศร สุทธิ
62063011316 นางสาวพิมผกา วิชัยรัตน�
62063011317 นางสาวณัฐริกา สุนันตา
62063011318 นายยศกร คลอวุฒิวัฒน�
62063011319 นางสาวหิรัณยา อภิพงษ�
62063011320 นางสาวไอลดา แก�วดก
62063011321 นางสาวรุจิรา ตะดิ
62063011322 นายศรัญยู แก�วธรรมมา
62063011323 นางสาวนารีรัตน� สมศรี
62063011324 นางสาวศรัณย�รัชต� รักเกียรติ
62063011325 นางสาวแสงเดือน ป=นคํา
62063011326 นางสาวอัมพร น�อยวัน
62063011327 นายภูฒิพงศ� ขัติครุฑ
62063011328 นางสาวนวาภา แสนสุรินทร�
62063011329 นางสาวกัญญารัตน� พรคํา
62063011330 นางสาวจันจิรา บริบูรณ�
62063011331 นางสาวเพชรรัตน� มาไกล
62063011332 นางสาวนันท�ลภัส ก่ิงก�าน
62063011333 นางสาวณัฐณิชา สุกแก�ว
62063011334 นายกมลชัย กิติทรัพย�
62063011335 นางสาวจิราภรณ� ชัยก[า
62063011336 นางสาวศิวรุณ จิรกุลศุภากรสิริ
62063011337 นายโสฬส ธนันชัย
62063011338 นายเฉลิมพงษ� กันทะวัง
62063011339 นายพาณิภัค ชะนะ
62063011340 นางสาวพฤกษา วังแสง
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62063011341 นายณัฐพงษ� วงค�ศรี
62063011342 นางสาวสุพิมล ทะระถา
62063011343 นายจตุรงค� ใจดี
62063011344 นางสาวชณิกา สุริวงศ�ใย
62063011345 นางสาวสโรชา แสงโรจน�
62063011346 นางสาวกฤตพร ปาลี
62063011347 นายรณชัย ยาสาร
62063011348 นายณัฐวุฒิ หิมมะวัน
62063011349 นางสาวจิราพร ยอดอ�อย
62063011350 นายจิระศักด์ิ วิยะ
62063011351 นายเกียรติศักด์ิ คํามา
62063011352 นางสาวรุจยา มีทองคํา
62063011353 นางสาวอัญชลี ครองทรัพย�
62063011354 นางสาวศิริรัตน� จิระรัตนวรรณ
62063011355 นางสาววรพรรณ ลาพิงค�
62063011356 นางสาวอรชร ตันปCน
62063011357 นางสาวสุพัชญา อินทนาเกตุ
62063011358 นายสมบัติ วางที
62063011359 นางสาวอัจฉรา โปร�งใจ
62063011360 นายเอกชัย พิญโญ
62063011361 นายธิติ ดิลกนาม
62063011362 นางสาวจันทร�จิรา กุณะ
62063011363 นางสาวเสาวลักษณ� เนตรนิลพฤกษ�
62063011364 นายครรชิต สิทธิมาท
62063011365 นางสาวศิราณี โพดตะคุ
62063011366 นางสาวสุรีพร โกชุม
62063011367 นายจิรพันธ� จุมปาคํา
62063011368 นางสาวจีราภรณ� รักป=ญญา
62063011369 นายวสันต� พรมเมือง
62063011370 นางสาวอังคณา พรหมหาญ
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62063011371 นางสาวรุ�งนภา เม็งทอง
62063011372 นางสาวปาริชาติ ฟองแก�ว
62063011373 สิบตํารวจโทวรกันต� เรือนนําวัฒนา
62063011374 นางสาวชฎาพร พรหมบุญ
62063011375 นายบุรธัช น�อยปวง
62063011376 นางสาวธาราทิพย� สมบัติเชื้อ
62063011377 นายเจษฎากรณ� โสภาวรรณ�
62063011378 นางสาวธนพร วังแวว
62063011379 นางสาวกัลยาณี ใจคํา
62063011380 นางสาวเกวลี กิตติปรีชา
62063011381 นายปCยะราช สุขภิญโญ
62063011382 นางสาวนุชรินทร� ปCจเจริญ
62063011383 นางสาวฐิติญา ขันวิชัย
62063011384 นายไรวินทร� เลิศศรีนภาพร
62063011385 นายธรรมวัฒน� บรรจง
62063011386 นางสาวกุหลาบ ดานเรือง
62063011387 นางสาวสุภาภรณ� สารธิ
62063011388 นางสาวณัฐยา สุคําวัง
62063011389 นางสาวถิระดา วงค�ยศ
62063011390 นางสาวณหทัย รักประชา
62063011391 นางสาวพัชรินทร�พร แก�วประภา
62063011392 นางสาวอุบลวรรณ วงค�หาญ
62063011393 นางสาวพัชรินทร� ซ่ือใส
62063011394 นางสาวธัญญพร เทพมณี
62063011395 นางสาวเจนจิรา หน�างาม
62063011396 นางสาวเนตร�นภา อินต�ะเปXง
62063011397 นางสาวภัทรวดี ซองดี
62063011398 นางสาวชนัญชิดา เลิศตระกูลพร
62063011399 นางสาววันวิสาข� เขียวทองย�อย
62063011400 นางสาวชลลดา วสุทวีพูน
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62063011401 นางสาวบุญสิตา มาลารัตน�
62063011402 นางสาวณิชมนต�ธร สุทธะวะนา
62063011403 นายธีรภัทร มงมาตร
62063011404 นายพัชรพล เทพอํานวย
62063011405 นางสาวพรพรรณ เพ็ชรหาญ
62063011406 นางศิริญา ต�ะสุยะ
62063011407 นางสาวนันท�ณิภัค สิงห�แก�วยศธนา
62063011408 นางสาวกัณฐ�มณี เชื้อเมืองพาน
62063011409 นายธนวรรธน� จันตัน
62063011410 นางสาวชัญญานุช ชื่นบาน
62063011411 นางสาวธัญจิรา บางสินธุ
62063011412 นางสาวอังค�วรา ดวงแสง
62063011413 นางสาวสุกัญญา เจนใจ
62063011414 นางสาวธิดารัตน� วงค�กาไชย
62063011415 นางสาวศุภรัตน� รักพงษ�
62063011416 นางสาววนิดา ผู�ครองทอง
62063011417 นายยศวัฒน� คําสมุทร
62063011418 นายประวิทย� ท�าววังหน�า
62063011419 นางสาวอนุสรา จันทะสุวรรณ�
62063011420 นางสาวรัชฎาภรณ� รักษาสัตย�
62063011421 นางสาวอมรรัตน� เลสัก
62063011422 นางสาวณัฐธิดา พิเคราะห�
62063011423 นางสาววนิดา ดอกเกตุ
62063011424 นายศุภวิชญ� เนื่องจากฉิม
62063011425 นางสาวจริยา ชัยสาร
62063011426 นางสาวกุลนิภา ธงศรี
62063011427 นางสาวพลอย ศรีคุ�มเกล�า
62063011428 นางสาวณัฐพร ยอดสุวรรณ�
62063011429 นายพรสยาม จันทร�บ�อแก�ว
62063011430 นางสาวแพรพลอย แก�ววรรณรัตน�
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62063011431 นางสาวศรีรัตน� บัวศรี
62063011432 นางสาวอรกัญญา ตุ�ยวงศ�
62063011433 นางสาวกนกพร อินทะนะ
62063011434 นางสาวพัชรินทร� ประกาสิทธ์ิ
62063011435 นายณัฐพัฒน� ลายทองสุก
62063011436 นางสาวนฤชล สันตินุรักษ�
62063011437 นางสาวบุญญาพร ลําซาง
62063011438 นางสาวเรืองรอง แตงอ�อน
62063011439 นางสาวกนกอร แซ�ป`ง
62063011440 นางสาวกัลยา ทาเล
62063011441 นางสาวชลิตา ศักด์ิเร็ว
62063011442 นางสาวเวริกา มณีคํา
62063011443 นางสาวพิมพ�พิศา จันทร�สว�าง
62063011444 นายปรัชญา งอกข้ึน
62063011445 นางดาริกา บุญนํามา
62063011446 นางสาวอัญชลี เตจ�ะน�อย
62063011447 นางเบญจมาศ ศิริกาศ
62063011448 นางสาวพลอยณิศา กันทะสอน
62063011449 นางสาวหทัยชนก ทะยศ
62063011450 นางสาวณัทธิชา ทะนันชัย
62063011451 นายชัยยุทธ บุญเลิศ
62063011452 นางอนุสรา แก�วหน�อ
62063011453 นางสาวกุสุมาลย� กูลสวัสด์ิมงคล
62063011454 นายณรงค�ชัย ป=นวารี
62063011455 นางสาวพรพรรษา เม้ียงหอม
62063011456 นางสาวศิริพรรณ ศูนย�กลาง
62063011457 นางสาววราภรณ� คําบุญเรือง
62063011458 นายกฤษฎา ยาสมุทร
62063011459 นางสาวจีรมล คงแก�ว
62063011460 นายจารุกิตต์ิ หวังสุข
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62063011461 นางสาวจิรัชญา อริยะกอง
62063011462 นางสาวสุวรรณี ร�างสร�อย
62063011463 นายเนติวิชญ� พรมจักร�แก�ว
62063011464 นายชลันธร เงินถา
62063011465 นายกวินพัฒน� วสุวัฒนศรี
62063011466 นางสาวธัญญาลักษณ� มุงเมือง
62063011467 นางสาวพิมพร พรมวิชัย
62063011468 นางสาววิไลพร สุภาพ
62063011469 นางสาววรรฤดี พรไพรสนต�
62063011470 นายนรเศรษฐ ชุ�มถนอม
62063011471 นางสาวสุภารัตน� สมนาม
62063011472 นายอนุชิต พรหมมะเสน
62063011473 นางสาวพนิดา ปะกําแหง
62063011474 นางสาวกรรณิการ� พรประเสริฐ
62063011475 นางสาวแพร สุภาษา
62063011476 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรวิจิตร
62063011477 นางสาวกัณฐิกา ไร�เรือง
62063011478 นางสาวปริมินทร� มณีเนตร
62063011479 นางสาวกชกร กองอินทร�
62063011480 นางสาวปุณิกา ใจใหญ�
62063011481 นายวิษณุ จันทร�แก�ว
62063011482 นายสิทธิกรณ� จอมทอง
62063011483 นางสาวชลิดา แก�วจา
62063011484 นางสาวศิริภา สุภามูล
62063011485 นางสาววิกานดา พรมสนธิ
62063011486 นางสาวสุชัญญา บุญมาตา
62063011487 นางสุนิษา สุวรรณปราการ
62063011488 นางปุณญิศา ต๊ิบเมืองพรม
62063011489 นายสิรดนัย ปราบไพรี
62063011490 นางสาววรวรรณ พังยะ
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62063011491 นางสาวณัฐพร หงษ�ประสิทธ์ิ
62063011492 นายพจนันท� ใจนันต�ะ
62063011493 นายภามชนก บุญเปXง
62063011494 นางสาวณัฐมน สุยะตา
62063011495 นางสาวนารีรัตน� น�านกาศ
62063011496 นางสาวปCยะภรณ� ลือตาล
62063011497 นายเธียรสิน จิณราช
62063011498 นางสาวเรณุกา กันทะเนตร
62063011499 นางสาวศิริลักษณ� รังทะษี
62063011500 นางสาวพัชชา บุญยืน
62063011501 นางสาวปรียาพร รุ�งเรือง
62063011502 นางสาวปานตะวัน ทายงาม
62063011503 นางสาวอนุสรา ฝ=Pนแก�ว
62063011504 นายณัฐวัฒน� แสนป=ญญา
62063011505 นางสาวธัญพร ตันตลา
62063011506 นางสาวพนัสดา เจริญสุพงษ�
62063011507 นางสาววิลาวัลย� ไชยพูน
62063011508 นายภูริณัฐ เพชรวีระ
62063011509 นายณัฐภูมิ รุ�งรัตนไชย
62063011510 นางสาวนัฐญาพร ทิวงค�ชาย
62063011511 นางสาวสุดารัตน� นวลจันทร�
62063011512 นางสาวสุนุชนาถ ปงก[า
62063011513 นายสุรพัศ ทองมามุณีย�
62063011514 นายพีรวัส ป=ญญาพฤกษ�
62063011515 นางสาวศิรประภา ทองแสน
62063011516 นางสาววรัญศญา บุญมา
62063011517 นางสาวนฤภร เกียรติประทับใจ
62063011518 นางสาวมณฑิรา ทองแย�ม
62063011519 นางสาวพรนภา นันต�ะ
62063011520 นายจิรพันธ� จันหนิ้ว
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62063011521 นางสาวกัญญารัตน� เลาย�าง
62063011522 ส.ต.ท.ณัฐภัทร� วงศ�รัตนมัจฉา
62063011523 นางสาวรัชนียา มณีแก�ว
62063011524 นางสาวปาณิสรา วงศ�ป=ญญา
62063011525 นางสาววริศรา ทะพรมมิน
62063011526 นายนราวิชญ� แก�วกายา
62063011527 นางสาวสุปรียา ใจสุยะ
62063011528 นายปณัต สนธิรักษ�
62063011529 นายภูวนาท ผาเจริญ
62063011530 นางสาวพัทธนันท� วงศ�อินทร�
62063011531 นางสาวนภาเพ็ญ ธิศรีชัย
62063011532 นายธนายุทธ ไชยชนะ
62063011533 นายถิรวัฒน� วงศ�ชื่น
62063011534 นางสาวพิชณ�สินี เพ็ชรแสนงาม
62063011535 นางสาวสุพัตรา มูลอินตา
62063011536 นางสาวอัมพิกา บริบูรณ�
62063011537 นายแมนสรวง วงศ�สายญาติ
62063011538 นางสาววราภรณ� สุพรรณ�
62063011539 นางสาวชฎาพร จอมเดชา
62063011540 นางสาวพรสวรรค� แสนศักด์ิ 
62063011541 นายวรัทยา สําราญใจ
62063011542 นางสาวกิตติมาภรณ� คมวิทยาการ
62063011543 นางสาวสรัญญา สุวรรณพุ�ม
62063011544 นางสาวเบญจวรรณ ชัยวงค�
62063011545 นายฉัตรชัย อุปะละสกุล
62063011546 นางสาวสุจิรา คําภูษา
62063011547 นางสาวชนิดา เกตุพระจันทร�
62063011548 นางสาวเบญจวรรณ ชํานาญกลิ้ง
62063011549 นายสรวิชญ� พันธุนาคิน
62063011550 นางสาวพจนีย� สนธิคุณ
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62063011551 นางสาวนิภาพร อินต�ะสม
62063011552 นางสาวเกศินี จําปาทอง
62063011553 นายศุภกฤษณ� สารแก�ว
62063011554 นายทศพร ทาไชยวงค�
62063011555 นางสาวฐิรัตติกรณ� ขวัญแก�ว
62063011556 นางสาววรณัฐน� หม่ืนเงิน
62063011557 นางสาววรรณวิศา ธิเขียว
62063011558 นางสาววัลลี เตจะมา
62063011559 นางสาวจุฬาลักษณ� ผัดขัน
62063011560 นายธนวัฒน� เรียบร�อย
62063011561 นางสาวสุรางคณา สุดเอียด
62063011562 นางสาวรัชฎาพร แข�งขัน
62063011563 นางสาวณัฐริกานต� สมเปXง
62063011564 นางสาวสุวิชาดา เปXงนาค
62063011565 นายอภิรัตน� โตลําดับ
62063011566 นางสาวรัชดา ชัยมงคล
62063011567 นางสาวกวินทิพย� นวลป=นยอง
62063011568 นางสาวกัญญา ทะนันไชย
62063011569 นางสาวมนัญชยา ปุณวัตร�
62063011570 นางสาวปภาภัสสร� ผิวแดง
62063011571 นายกรณ� วัชรกรพงษ�
62063011572 ว�าที่ร�อยตรีกีรติกานต� แก�วเรือน
62063011573 นายธนา ปานพลอย
62063011574 นางสาวกรรณิกา ก�างยาง
62063011575 นางสาวชุติมา กาศคําสุข
62063011576 นางสาวชุติกาญจน� กําลังประสิทธ์ิ
62063011577 นางสาวจิดาภา จําบุญมา
62063011578 นางสาวสมฤดี วิจ่ิง
62063011579 นางสาวดวงใจ แซ�จาว
62063011580 นางสาวภัทรินญา สมเพชร
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62063011581 นางสาวหยดเทียน ไชยวุฒิ
62063011582 นางสาวฤดีกร อุสวะโสภากุล
62063011583 นางสาวศิริพร บริคุธ
62063011584 นายณัฐวุฒิ ไขแจ�ง
62063011585 ว�าที่ร�อยตรีชยพล เดชาคุ�ม
62063011586 นางสาวสุภาภรณ� สุมาลา
62063011587 นางสาวลักษมี พันธ�อุโมงค�
62063011588 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขวัญฟUา สิริทวีเมตตา
62063011589 นางสาวศศิภรณ� ศรีธิเปXง
62063011590 นางสาววิไลพร พรพนาธาร
62063011591 นายณัฏฐภัสส� ยะราช
62063011592 นางสาวพรนภา ป=นวารินทร�
62063011593 นางสาวศศิพิมพ� มณีบุญเรือง
62063011594 นางสาวหทัยกาญจน� ล�านสม
62063011595 นางสาวธนารักษ� เตจ�ะนันท�
62063011596 นางสาวอารีย�ยา ตาก[องแก�ว
62063011597 นางสาวจิราพัชร ใหม�กันทะ
62063011598 นางสาววารี วงค�แสนสี
62063011599 นายเปรม ตันกูล
62063011600 นายสงการณ� สุนทรนาคา
62063011601 นางสาวกมลชนก อนุกูล
62063011602 นางสาวหทัยทิพย� วงศ�แสน
62063011603 นายเอกรัตน� จิตธรรม
62063011604 นางสาวจันทภัส ชูมี
62063011605 นางรุจิรา รัตนชัย
62063011606 นายมานะชัย เทพฝ=Pน
62063011607 นางสาวนิรชา ชิณเลิศ
62063011608 นายวันเฉลิม ป=ญญา
62063011609 นางสาวศิราภรณ� นารีสกุลมาศ
62063011610 นางสาวอรพรรณ อัตตาธิคุณ
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62063011611 นางสาวภัณฑิรา ศรีป=ญญา
62063011612 นายตรีวิทย� อินต�ะป=ญญา
62063011613 นางสาวกนกวรรณ ป=ญญาปCน
62063011614 นางสาวนวพร ทะนันไชย
62063011615 นางสาวนริศรา ธรรมดํารงกุล
62063011616 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิรัสยา เนื้อนวลจันทร�
62063011617 นางสาวกนกวรรณ ม่ันถึง
62063011618 นางสาวสุมิตรา ไชยล�อม
62063011619 นายพชร วงศ�เมฆ
62063011620 นางสาวณประวีร� อินต�ะ
62063011621 นางสาวกนกพร โลนันท�
62063011622 นางสาวณัฐธินี การินธิ
62063011623 นางสาวมณีรัตน� เจดีย�คํา
62063011624 นางสาวฐิตา รักเหล�า
62063011625 นางสาวทัณทิมา ขัติยา
62063011626 นางสาวศิรินาฎ ทองอาจ
62063011627 นางสาวฉันทชา ศรีอ�อนทอง
62063011628 นางสาวนันท�ลภัส ดวงขจร
62063011629 นายอุดมทรัพย� เกษตรการ
62063011630 นางสาวปานชีวา มะธุ
62063011631 นางสาวนิศาชล เจริญทรัพย�
62063011632 นายทิวา คําเรือง
62063011633 นางเสาวลักษณ� ธรรมใจสุ
62063011634 นางสาวภรัชชณัณฐ� สิทธิ
62063011635 นางสาวอารีรัตน� สีลิน
62063011636 นางสาววริษา ถุงแก�ว
62063011637 นางสาวชมัยพร วัฒนาพรชัย
62063011638 นายอัครเดช ขยันกิจ
62063011639 นายชัยประศิษฐ� โต�งกระโทก
62063011640 นางสาวชยุตรา ปานา
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62063011641 นายนพดล ยารวง
62063011642 นางสาวพิวรรญญา บัตริยะ
62063011643 นางสาวปานเลขา ชัยมูล
62063011644 นางสาวปริยฉัตร แรงจริง
62063011645 นางสาวนิภาพร คําแดง
62063011646 นางสาวพิมพกานต� คํามูล
62063011647 นางสาวอรณัชชา ธรรมโชติ
62063011648 นายธนดล รักเรียน
62063011649 นางสาวทิพรดา ผุสดี
62063011650 นางสาวชนิตร�นันท� ลือจ[อม
62063011651 นายจอมพล อุทอน
62063011652 นางสาวดวงฤทัย จุ�มใจ
62063011653 นางสาวเบญจวรรณ พันชุมภู
62063011654 นายวรธน อรุณสวัสด์ิ
62063011655 นางสาวพรชิตา จะชาญ
62063011656 นางสาวขวัญนภา เต[จ�ะวันดี
62063011657 นายนฤดล ชัยนันต�ะ
62063011658 นางสาวป=ณณิกา ช�วยงาน
62063011659 นางสาวอัณณ�ชญา เรือนคําชัยสิน
62063011660 นางสาวกรรณิการ� เสลาสุวรรณ
62063011661 นางสาวอินทรา พหลสิทธิวงศ�
62063011662 นางสาวลัลน�ลลิต จันทามณี
62063011663 นายกรวิทย� ธิศรีใจ
62063011664 นางสาวบุษยมาศ บัวขวัญแท�
62063011665 นายพลวิทย� สิริรัตน�บรรจง
62063011666 นายอติชาต สิงห�รีวงศ�
62063011667 นายอดิเทพ พินธุทอง
62063011668 นางสาวพชรพรรณ ปวนแสนคํา
62063011669 นายพิทักษ� ม่ิงขวัญเจริญจิต
62063011670 นายธนาภัทร จันทราช
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011671 นางสาวสตรีรัตน� ทาระศักด์ิ
62063011672 นางสาวพรทิวา ริกากรณ�
62063011673 นายเอกชัย กฤษฎา
62063011674 นางสาวกมลชนก อาจวิจิตร
62063011675 นางสาวสุรีย�พร ตาคํา
62063011676 นางสาวศิรินญา วิยาพร�าว
62063011677 นางสาวศิริประภา นวลอินทร�
62063011678 นายธนวัฒน� ตันซาว
62063011679 นางสาวสุภาพรรณ กันทากาศ
62063011680 นายกิตติภพ บุพผาเทพ
62063011681 นางสาวอาลิตา โชคศักด์ิศิริกุล
62063011682 นางสาวนันทณัฐ จินพละ
62063011683 นางสาวกรหทัย ธงสิบสอง
62063011684 นางสาวพิมพ�พิศา ดวงวะนา
62063011685 นางสาวยศธร เทือกคําซาว
62063011686 นายปรีชา น้ําคํา
62063011687 นางสาวอรพินท� แสงแก�วนพเก�า
62063011688 นายธีระพงษ� แผ�นทอง
62063011689 นางสาวจุฑาทิพย� เปXงมณี
62063011690 นางสาวธัญญาลักษณ� ลานเงิน
62063011691 นางสาวอันธิกา ศรีโพธ์ิ
62063011692 นางปุญชรัสม์ิ วันดี
62063011693 นางสาวภัทรวดี ชินันท�
62063011694 นางสาวมณีรัตน� ผาทอง
62063011695 นางสาวพลอยไพลิน มณีฉาย
62063011696 นางสาวสุทธิดา บุญล�อม
62063011697 นางสาวฐิติชญา หัวเมืองแก�ว
62063011698 นางสาวนันทยา สักลอ
62063011699 นางสาววรัมพร จําปาโชค
62063011700 นายวัชระ คํามูล
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011701 นางสาวเยาวลักษณ� ไชยศิลปN
62063011702 นางสาวปราณี แซ�ว�าน
62063011703 นางสาวพิศเพลิน เป^ยงใจ
62063011704 นายนครินทร� พิงคะสัน
62063011705 นางสาววศินี ต้ังมีกิจ
62063011706 นางสาวจารุวรรณ ฝ=กฝYาย
62063011707 นางสาวรุ�งทิวา คํายันต�
62063011708 นางสาวมนัสนันท� ศรีใจต�ะ
62063011709 นางสาวจารุวรรณ เมืองมูล
62063011710 นางสาวหทัยพร หินใส
62063011711 นางสาวพิณรุกา กูลวงค�
62063011712 นายกิตติศักด์ิ สุจริต
62063011713 นางสาวมณฑิรา เต็มทรัพย�
62063011714 นางสาวณัฏฐพร บุตรวัตร
62063011715 นายชิตพล ตามเพ่ิม
62063011716 นายพิษณุ สุจิธรรม
62063011717 นายเรืองพล โนฟอง
62063011718 นายชาติตระการ คําโพธ์ิ
62063011719 นางสาวฐิติรัตน� ใหญ�ตระกูล
62063011720 นางสาวสิริลักษณ� นันทะ
62063011721 นางสาวธัญญพร จิตรสงบ
62063011722 นายวัชรพงษ� ยศธวงศ�
62063011723 นางสาวกมลชนก วังธิยอง
62063011724 นางสาวเจนจิรา สุนันทะ
62063011725 นางสาวจิรนันทกาญจน� สอนง�าย
62063011726 นางสาวป=ฐน�ธินันต� ประสงค�
62063011727 นางสาวสิริยาภา กุหลาบพนา
62063011728 นางสาวสุรางคนางค� พอสม
62063011729 นายปฐวี ใจเดช
62063011730 นางสาวณัฐธิดา เบญจวรรณ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011731 นางสาวภัทรวดี ศรีวรรณ
62063011732 นางสาวณัฐพร หน�อแก�ว
62063011733 นางสาวพิมลรัตน� ปางแก�ว
62063011734 นางสาวสรัญญา วงค�สาย
62063011735 นางสาวสุทธิดา สมบัติใหม�
62063011736 นางสาวกรรณิการ� ฟูคํามี
62063011737 นายวิชัย ทองเงา
62063011738 นายวิทยา โมลาดุก
62063011739 นายธนากรณ� ยอดวงศ�เรือน
62063011740 นางสาวฉัตรสุดา จันทร�ศักด์ิ
62063011741 นางสาวดลญา ดวงเอ�ย
62063011742 นายวรเมธ เกษมจิต
62063011743 นายพิพัฒน� ทะกัลปN
62063011744 นางสาวมุจลินท� พรหมสวัสด์ิ
62063011745 นางสาวเปรมกมล ใจป=ญญา
62063011746 นายภานุทัต ปรีชา
62063011747 นายยศภพ โรจนสินธุ
62063011748 นายรัชพล แก�วหน�อ
62063011749 นายแมนสรวง ดอกบัวแก�ว
62063011750 นายธนากร กันจินะ
62063011751 นางสาวกนกวรรณ เมืองพรม
62063011752 นายปวริศร พิฐิวัฒน�
62063011753 นายจารุต มีสมศักด์ิ
62063011754 นายรสสุคนธ� ตัณไพจิตร�
62063011755 นายณรงค�ฤทธ์ิ แสงแก�ว
62063011756 นางสาวบุษราภรณ� นันตากาศ
62063011757 นายณนณ ภัทรพงศ�พล
62063011758 นายณัฐกิจ ลอยพระดวง
62063011759 นางสาวพรชนก นันภิวงค�
62063011760 นายเกียรติพงษ� มะโนชมภู
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011761 นางสาวนันธิกา กิจปาโล
62063011762 นายอัศธพรรษ ขัดสาร
62063011763 นายกฤษฎา จํารัส
62063011764 นางสาวเบ็ญจมาภรณ� ดอกผึ้ง
62063011765 นางสาวสุทธิกา พรมมี
62063011766 นายธัญณรงค� นวลแก�ว
62063011767 นางสาวนนทลิการ� มีนิสัย
62063011768 นางสาวปรียาภรณ� ภักดี
62063011769 นางสาวกรรณิการ� กันทะยศ
62063011770 นางสาววิไลลักษณ� ปูเหล็ก
62063011771 นางสาววาสนา ต�อนใจ
62063011772 นางสาวปรียานุช เงินคําคง
62063011773 ว�าที่ร�อยตรีเมธัส บุตรดาวงค�
62063011774 นางสาวฐิติรัตน� ซ้ิมตระกูล
62063011775 นายศรวัณ กรแสง
62063011776 นางสาวธนัตถ�กานต� ธนบดีเรืองคํา
62063011777 นางสาวสายรุ�ง จันแปงเงิน
62063011778 นางสาวดุจธพร แก�วประภา
62063011779 นายกิตติศักด์ิ บุญชูยะ
62063011780 นางสาวกมลทิพย� ภู�พุ�ม
62063011781 นางสาวศรัณย�ธร สังข�เมือง
62063011782 นางสาวกนกวรรณ ต[าคํา
62063011783 นางสาวสุธิมา สร�อยสน
62063011784 นายอภิสิทธ์ิ ศรีรักษา
62063011785 นางสาวอสมาภรณ� เข่ือนควบ
62063011786 นายนัฐพงค� ใจคําป=น
62063011787 นางสาวกาญจนา เศรษฐทัตต�
62063011788 นางสาววีรดา บุญเที่ยง
62063011789 นางสาวภัทราวรรณ กันทาปา
62063011790 นางสาวปภัสรา สุภามูล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011791 นางสาวอลิณชญาณ� กันทา
62063011792 นางสาวนภัสนันท� สมบุญจันทร�
62063011793 นายปราโมทย� สมคํา
62063011794 นางสาวศิริวรรณ พงศ�ทัศนะธาดา
62063011795 นางสาวจุฬามณี จะมัง
62063011796 นางสาวชิดชนก กันใหม�
62063011797 นายวรายุทธ� นันทานนท�
62063011798 นางสาวมยุรี นัดดากูล
62063011799 นายกิตติธัช กันจินะ
62063011800 นางสาวเรณุมาศ ใหม�โปธิ
62063011801 นางสาวกนกวรรณ เรือนคํา
62063011802 นายวิศรุต คุณะนิติสาร
62063011803 นางสาวณหฤทัย สมทราย
62063011804 นายธนวัฒน� กัปปะหะ
62063011805 นางสาวสุพรรณิการ� เตชะชัย
62063011806 นางสาวเพ็ญผกา แซ�ป=ว
62063011807 นายณัฐพล อุประโจง
62063011808 นางสาวจิราภรณ� ต๋ันเต[
62063011809 นางสาวชุณห�พิมาณ กองแก�ว
62063011810 นางสาวชรินทร�ทิพย� สมบูรณ�ชัย
62063011811 นางสาวศศิธร ปูYเมา
62063011812 นางสาวลินลดา ชาวเวียง
62063011813 นางสาวสาวิตรี พันชะโก
62063011814 นายอรรถพล ธนะปาน
62063011815 นางสาวญาณิกา สมคะเน
62063011816 นางสาวกันภิรมย� โพธิ
62063011817 นายกรวิท เรือนคํา
62063011818 นางสาวปารณีย� ผิวคํา
62063011819 นางสาวฐาปนี รู�อ�าน
62063011820 นางสาวศิริขวัญ โพธิกุล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011821 นางสาวปวีณา อุ�นประเสริฐ
62063011822 นางสาวปภัสนันท� มณีขัติย�
62063011823 นางสาวณัฐวิกาญจน� ป=ญญาหลวง
62063011824 นางสาวประทุมวรรณ โลกา
62063011825 นายสหรัฐ แก�วยอด
62063011826 นายสุทัศน� พิทักษ�ชลธี
62063011827 นายพงศ�ไพบูลย� เสมพิพัฒน�
62063011828 นางสาวสุพรรษา ป=ญโญใหญ�
62063011829 นางสาวจารุวัลย� วิลัยป=ญญา
62063011830 นายวรุฒ วงค�เที่ยงธรรม
62063011831 นางสาวพัชรพรรณ พุ�มชื่น
62063011832 นางสาวศศิวรรณ แก�วหล�อ
62063011833 นางสาวจิตรา ชมเชย
62063011834 นางสาวพิมวลา สุขเกษม
62063011835 นายศรีสวัสด์ิ ปCงไฝ
62063011836 นายธีรชน ชนกล�าหาญ
62063011837 นางสาวปราณี คีรีประสพทอง
62063011838 นางสาวอินทิรา บุญชัยวงค�
62063011839 นางสาวบงกชกร คําปวน
62063011840 นางสาวนฤมล อุตสาสาร
62063011841 นายศุภกร ผัดผล
62063011842 นางสาวอริสรา ศรีออน
62063011843 นายชนะ ศรีบุญเปXง
62063011844 นายมนตรี ถีระแก�ว
62063011845 นายคณิศร ไพรเสรี
62063011846 นางสาวธณัชยาพร ยะมณี
62063011847 นางสาวนารินทร� นวลคํา
62063011848 นางสาวเพ็ญทิพย� สวัสดีวงษา
62063011849 นางสาวอังคลักษณ� ถาวรรณา
62063011850 นางสาวสุทธิกานต� สมรวย
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011851 นางสาวอรอนงค� แสงบุญ
62063011852 นายสิทธิชัย อันทชัย
62063011853 นายปริญ สุวรรณปราการ
62063011854 นายธีรภัทร สุคัมภีร�
62063011855 นางสาวยุวรี ดุริยางคกุล
62063011856 นายจรัญ ป=ญญายอง
62063011857 นางสาวอุไร สอนแก�ว
62063011858 นายติวราช หล�าคํามี
62063011859 นายวีระพล ถ่ินกวาว
62063011860 นายกฤษกร ศรีวิชัย
62063011861 นายเกรียงศักด์ิ คูสุวรรณ
62063011862 นางสาวกมลาภรณ� ปCFนมณี
62063011863 นางสาวนัฐนก จันทาพูน
62063011864 นางสาวอริสา อโนสัก
62063011865 นางสาวศศิพร เทียรมณี
62063011866 นายศุภศิต วงศ�วิลาศ
62063011867 นางสาวญาณภา โสภารัตนากูล
62063011868 นายอภิเชษฐ� ปรีเดช
62063011869 นางสาวณัฎฐธิดา นามแก�ว
62063011870 นายทศพล รู�ทํานอง
62063011871 นางสาวกฤษณา ช�วยไทย
62063011872 นายณัฐพงศ� พวงเรือนแก�ว
62063011873 นางสาวอัญชลี หม่ืนชัย
62063011874 นางสาวเจนจิรา สิทธิน�อย
62063011875 นางสาวพัชรา ปวงสมุทร
62063011876 นายสุรชาติ ดอนมูล
62063011877 นางสาวปภิญญา มูลมาวัน
62063011878 นางสาวกมลวรรณ โค�วถาวร
62063011879 นางสาวชฎาภรณ� จาเรือน
62063011880 นางสาวภาวิดารินทร� ไกรสิทธินิธิกุล

หน�า 396 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี
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62063011881 นางณัฐกานต� เยาวยํา
62063011882 นายวุฒิพงศ� แพงจันทร�
62063011883 นางสาวรุ�งนภา กามินทร�
62063011884 นางสาวธัญวรัตม� ว�องภัทรวาณิชย�
62063011885 นางสาวกนกพร ทองสะอาด
62063011886 นายสราวุฒิ ใจกว�าง
62063011887 นายวิชัยรัตน� ใหญ�วงศ�
62063011888 นางสาวปCยะฉัตร สาหัสชาติ
62063011889 นายกฤษฎา ใจกล�า
62063011890 นางสาวอังคณา วินัน
62063011891 นายชินดนัย วงค�รังศรี
62063011892 นางสาวณัฐรดา ใส�ใจ
62063011893 นางสาวพิมพิไล โยรภัตร
62063011894 นางสาววรวรรณ เครื่องสนุก
62063011895 นางสาวพิมนภา สุบิน
62063011896 นางสาวปานทิพย� หวลจิตร
62063011897 นางสาวอังควรีย� มณีเก๋ียง
62063011898 นางสาวพัณณิตา เตียตระกูล
62063011899 นางสาวนลินี สุดาคํา
62063011900 นายพงษ�ธวัช ยาวิไชย
62063011901 นางสาววิธุพร อ�อนสําอางค�
62063011902 นางสาวภิญญดา สมศรีชัย
62063011903 นายสรัลรัชต� ดอนมูล
62063011904 นางสาววิจิตรา ลังตาคํา
62063011905 นายวัชรพงศ� กุยแก�ว
62063011906 นายเฉลิมพล สนิท
62063011907 นายธนากร ทําดี
62063011908 นายดิศักด์ิ กาวิเนตร
62063011909 นางสาวธัญญลักษณ� เว�นบาป
62063011910 นางสาวพิชญา จิตดวงวัน
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011911 นางสาวนัชชา จันทร�เมือง
62063011912 นางสาวเบญจวรรณ ป=ญญาคํา
62063011913 นายศุภนิมิตร อินต�ะ
62063011914 นายปฏิพล ชัยเทพ
62063011915 นางสาวกรรัมภา นิลคง
62063011916 นางสาวจิรนันท� จุมป\าน้ํา
62063011917 นางสาวณัฐณิชา วังสุขสันต�
62063011918 นายสุธรรม สารจันทร�
62063011919 นางสาวมัทนีย� ใบงาม
62063011920 นางสาวปภาวี ป_อกต้ือ
62063011921 นางสาวสมปอง ปานสว�าง
62063011922 นางสาวยุวดี ทองคําโฮ�ง
62063011923 นางสาวณิชยนันท� พุทธิแจ�ม
62063011924 นางสาวพินทุสร ใหม�ป=น
62063011925 นางสาววิไลวรรณ ดวงบาล
62063011926 นางสาวสุธิดา ดีเลิศวุฒิกร
62063011927 นางสาวดลพร ศิลปจิตต�
62063011928 นางสาวกนกพร พรมวิชัย
62063011929 นายวิภาคย� ตันวงค�
62063011930 นางดารุณี มะโนสด
62063011931 นางสาวอภิรดี ทองเผือก
62063011932 นายนิรุช พงษ�พันเทา
62063011933 นางสาวจารุวรรณ ค�างสี
62063011934 นางสาวปภาวรินท� ธุระเสร็จ
62063011935 นางสาวรัตน�ธิกา เมืองแก�ว
62063011936 นางสาวเบญจมาศ สวัสดี
62063011937 นางสาวชนันท�ธิดา ไชยพูนรัตน�
62063011938 ว�าที่ร�อยตรีวิชญ�วศินต� อินต�ะใจ
62063011939 นายรัฐเขต แก�วอิ่น
62063011940 นางสาวนภาวรรณ อุ�นเมือง
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เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011941 นายนิรันดร� พรามจร
62063011942 นางสาวกมลธิดา ดอกไม�
62063011943 นางสาวพัชรพร ขันแก�ว
62063011944 นางสุกัญญา ปวงจันต�ะ
62063011945 นางสาวเศรษฐินี มูลศรี
62063011946 นางสาวรพินพร ถาวรพงศ�อภิชาติ
62063011947 นางสาวพรสิริ อมกระโทก
62063011948 นางสาวอัญชนา วงศ�จันทร�
62063011949 นายจิราวัฒน� พรมศิริ
62063011950 นายอดิศักด์ิ ไชยตีฆะ
62063011951 นางสาวนันทวรรณ โนจา
62063011952 นายพัฒนชัย ศรีเทียม
62063011953 นางสาวจิตวิมล แซ�อึ้ง
62063011954 นายบดินทร� สุประการ
62063011955 นางสาววราลี หาญฟUาเลื่อน
62063011956 นายณัฐดนัย เปXงอ�าย
62063011957 นายธนภัทร แก�วชู
62063011958 นางสาวกาญจนาพร นันตา
62063011959 นางสาวพิชาพร เกลอดู
62063011960 นางสาวศิริพร กําลังว�อง
62063011961 นายอัครพนธ� รัตนมณี
62063011962 นางสาวสุรารักษ� มีทรัพย�ถ�วน
62063011963 นายชุติพนธ� คานสุวรรณ
62063011964 นางสาวพันธิตรา เปXงนวล
62063011965 นางสาวปริณดา ป=นหล�า
62063011966 นางสาวสุวรรณภา กิติต้ือ
62063011967 นางสาวภานิพรรณ คําชนะ
62063011968 นายณัฐพงษ� ดวงสิทธ์ิ
62063011969 นางสาวรัตติกร เทพวงค�
62063011970 นายปณิธาน มาลา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063011971 นางสาวกฤติยา ศรีวิชัย
62063011972 นางสาวณิชา จีนตุง
62063011973 นางสาววัลลภา ฟูจันทร�
62063011974 นายฐปกรณ� เสมียนเพชร
62063011975 นางสาวภาวิณี คําเหล็ก
62063011976 นางสาวอรอุมา หม่ันการ
62063011977 นางสาวกฤติกา ตาลธิ
62063011978 นางสาวสรนันท� คราพันธ�
62063011979 นางสาวสมหญิง คําพิชัย
62063011980 นางสาวอรวรรณ ฉัตรตันใจ
62063011981 นางสาวสิรินันท� จันทร�เปXง
62063011982 นายธิติวุฒิ ป=ญญาภู
62063011983 นางสาวธิติมา เมืองคํา
62063011984 นางสาวจันทรรัตน� เชื้อเมืองพาน
62063011985 นายอธิวัฒน� ฝ=Pนมงคล
62063011986 นายคมกริช เกตุมรรค
62063011987 นางสาวอ่ําแก�ว ตาฟาก
62063011988 นายรัฐพล แสงสีดา
62063011989 นางสาวนันทิกานต� ทะสุมา
62063011990 นางสาวมณีรัตน� ศรีชัย
62063011991 นางสาวฐิติวรดา ชาตรี
62063011992 นางสาวจรรยาลักษณ� ดวงพิชัย
62063011993 นางสาวสายทิพย� เข่ือนวงค�วิน
62063011994 นางสาวอารีรัตน� บุญลิ้ม
62063011995 นางกุลชญา กันธิยาใจ
62063011996 นางสาวณัฐริกา พุดเกิด
62063011997 นางสาวจุฑามาศ จาคําคง
62063011998 นางสาวปรียารัตน� สายยนต�
62063011999 นางสาวณัฐชยาธัญ บุญมากาศ
62063012000 นางมัลลิกา คํามี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063012001 นางสาวพัชรินทร� ถุงแก�ว
62063012002 นายโชคชัย ป=ญโญนันท�
62063012003 นายศุภกร วงษ�ษา
62063012004 นายภาณุวัฒน� ต�ะอุ�น
62063012005 นางสาววริษา คําป=น
62063012006 นายธันวา หอมนาน
62063012007 นางสาวจิรานุช จิตพยัค
62063012008 นางสาวนริศรา ไชยชนะ
62063012009 นางสาววินิตา นิ่มนวล
62063012010 นายศุภกฤต ธรรมไชย
62063012011 นางสาวนิราวรรณ ใจบุญ
62063012012 นายชาคริส คําดี
62063012013 นางสาวพิมพ�พิชชา ละคําปา
62063012014 นายพิชิต เข็มทอง
62063012015 ว�าที่ร�อยโทธนทัต ช�างคํามูล
62063012016 นางสาวพัชรา ตะถาขัด
62063012017 นางสาวชัญญานุช หิรัญพิพัฒน�พงศ�
62063012018 นายปฐมพงศ� นิลวานิช
62063012019 นางสาวกาญจนา สุทธินะ
62063012020 นางสาวชนิกานต� คําปะละ
62063012021 นายเขตฐพัฒน� เพียรจริง
62063012022 นางสาวอุทุมพร ใจศรี
62063012023 นางสาวจงรักษ� ดวงใจ
62063012024 นายปรเมษฐ� วงษารัตน�
62063012025 นางสาวธันวมาส ข�ายแก�ว
62063012026 นางสาวเบ็ญจมาศ ทอนนุ
62063012027 นางสาวสิริประภา โครงสร�อย
62063012028 นายธวัชชัย กิติอัศวะวงศ�
62063012029 นางสาวธิดารัตน� ธิกาศ
62063012030 นางสาวพิชชาพร หน�อสุภา
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063012031 นางสาวจิราภรณ� หม�องมาลี
62063012032 นายเกียรติศักด์ิ สุดสม
62063012033 นายฐิติพงษ� ศรีสุวรรณ
62063012034 นางสาวศศิธร ทองทิพย�
62063012035 นางสาวสิริรัตน� ดอนมูล
62063012036 นางสาวปรีลดา อู�เงิน
62063012037 นางสาวนุชนาถ ใจยศเส�า
62063012038 นายวทัญ]ู รังมาตร�
62063012039 นางสาวธิดา เปลา
62063012040 นางสาวพิกุลทอง บุญเจริญ
62063012041 นางสาววิชุดา สุรินปา
62063012042 นางสาวชญาณิศา วังเชียง
62063012043 นายชัยวัฒน� อินเรือง
62063012044 นางสาวสุดารัตน� อุ�นเรือน
62063012045 นายวีรพงศ� เสาร�แก�ว
62063012046 นางสาววนิดา สิงขรณ�
62063012047 นางสาวสุพรรณี ใจมูล
62063012048 นางสาวเกลียวเพชร ธรรมโม
62063012049 นางสาวณัฐณิชา ปานนท�
62063012050 นายสมเกียรติ พิณเขียว
62063012051 นางสาวชญามน จันอูน
62063012052 นางสาวพรภิรมย� พรหมเผ�า
62063012053 นางสาวนิตยา ชอบชัยชนะ
62063012054 นางสาวพรพรหมชนก สุวรรณพันธ�
62063012055 นางสาวชนัญชิดา หาญสมุทร
62063012056 นางสาวนิตยา สมนาบัติ
62063012057 นางสาวนันธิชา มาเยอะ
62063012058 นายณรงค� สมทราย
62063012059 นางสาวมยุรี ไสยรัตน�
62063012060 นางสาวฝนทิพย� พงษ�สุวรรณ
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063012061 นายเกรียงไกร ไพศาลคีรีมาศ
62063012062 นางสาวสิร�ตางนันท� ชนะชาญน�วัฒนา
62063012063 นางพัชรี สีติ
62063012064 นางสาวพัณณิดา บุญทา
62063012065 นายอนุรักษ� อภิชัย
62063012066 นายรัฐพล การอง
62063012067 นายเจษฎา เกิดช�าง
62063012068 นางสาวเรณุกา เลาวือ
62063012069 นายศรนรินทร� พรมสุริยา
62063012070 นางสาวยุวดี บัวหลวง
62063012071 นายอลิศักด์ิ แก�วเทพ
62063012072 นางสาวเสาวลักษณ� ทรัพย�จันทร�
62063012073 นางสาวสุดารัตน� คํากิติ
62063012074 นางสาวณิชกมล ทาเศรษฐ�
62063012075 นางสาวกุลณัฐฎา พูลทรัพย�อุดม
62063012076 นายคัธพงษ� ชัยวรรณ�
62063012077 นางสาวดารารัตน� ไชยชนะ
62063012078 นายภูริวัฒน� วงค�ขัติ
62063012079 นางสาวจรรยา ภูน�อย
62063012080 นายบัณฑิต บัวใหญ�
62063012081 นางสาวพรนภา ป=นทิพย�
62063012082 นายกานตพงศ� อดุลกิตติ
62063012083 นางสาววันวิสา อยู�คง
62063012084 นางสาวกันยา ไชยองการ
62063012085 นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา
62063012086 นางสาววรารัตน� กาแปง
62063012087 นางสาวณัฐนิดา ยํานวล
62063012088 นางสาวเบญจพร หอเงิน
62063012089 นางสาวเนตรนภา นัยต๊ิบ
62063012090 นายธนสมบัติ คําสร�อย
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063012091 นางสาวปภัสราภรณ� แสงคํา
62063012092 นางสาวเจนจิรา อินโองการ
62063012093 นางสาววรรณนิดา จํารัส
62063012094 นางสาวช�อวัฒนา ขันยอด
62063012095 นายประวุฒิ สืบคุณะ
62063012096 นางสาวสุดาวัลย� ถาวงค�
62063012097 นายสุริยงค� ประชาเขียว
62063012098 นายภานุสรณ� ม�านต�ะ
62063012099 นายณัฐพงษ� คงคํา
62063012100 นางสาวผุสชา อนันตรัตน�
62063012101 นางสาวอรพรรณ กิติกาศ
62063012102 นายดลวัฒน� สิริธิติ
62063012103 นางสาวศุภาภรณ� น�อยหล�า
62063012104 นายจิรวัฒน� เสนเสาร�
62063012105 นายวโรตนม� ภัทรแพทย�หัสดิน
62063012106 นางสาวเยาวลักษณ� ชัยวงศ�
62063012107 นางสาวภัทราภรณ� บุญยงค�
62063012108 นางสาวสุพัตรา คมนัย
62063012109 นางสาวปณิฐชา ย่ิงเป^ยง
62063012110 นางสาวชญานันท� ทวีเดช
62063012111 นางสาวศิริวราภรณ� แสงสอน
62063012112 นางสาวธนัชอร พงษ�หล�า
62063012113 นางสาวอัจฉรา จิตต�นาน
62063012114 นายนันทะยุทธ� สิรีธรรมวงศ�
62063012115 นายอธิคม ก�อนแก�ว
62063012116 นางสาวจิราภรณ� สุขแป
62063012117 นายชัยณรงค� อุ�นต�ะ
62063012118 นายอนุรักษ� สารขาว
62063012119 นายวัชรินทร� ป=Pนลี้
62063012120 นางสาวกมลพรรณ โกเสนตอ
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62063012121 นางสาวน้ําฝน ไชยยานนท�
62063012122 นางสาวสุภัชชา อินต�ะยศ
62063012123 นางสาวศิริรัตน� รินตัน
62063012124 นางสาวชลธิชา กันทาทิพย�
62063012125 นางสาววราพร ฟUาเกษมศานต�
62063012126 นางสาวขนิษฐา วนากรรเพชร
62063012127 นางสาวอภิญญา ใจวะดี
62063012128 สิบเอกณัฐวุฒิ อิ่นแก�ว
62063012129 นายเตชวิทย� ทองคํา
62063012130 นางสาวอารียา อุทัยเฉลิมชีวิน
62063012131 นางสาวกิตติยา ดาวเวียงกัน
62063012132 นางสาวณิชกานต� ไกรกรุง
62063012133 นายวรรณลภย� กรีฑาพันธ�
62063012134 นางสาวชุติมา ป=นทวัง
62063012135 นางสาวบุษบา ค�าแก�ว
62063012136 นางสาวเมธาวี หาญฤทธ์ิ
62063012137 นางสาววิมลรัตน� เยินยุบ
62063012138 นางสาวสุพัตรา โลมากูล
62063012139 นายจิรายุ แสงเรือง
62063012140 นายศุภณัฐ แช�มชื่น
62063012141 นายวรพจน� วันมา
62063012142 นางสาวสุภาภรณ� กุนสี
62063012143 นางสาวรัตติยา ยะจินดา
62063012144 นางสาวฌมันชา งานดี
62063012145 นางสาวพิมพ�อัปสร ป=ญญาภู
62063012146 นายพัฒนพงษ� วงค�แสน
62063012147 นางสาวสายสุนีย� โตสุวรรณ�
62063012148 นายทวีศักด์ิ โท�ะทองซิว
62063012149 นางสาวศศิปรียา สวนจันทร�
62063012150 นายณัฐพล พรหมวรรณ
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62063012151 นางสาวงามทิพย� ภูชมศรี
62063012152 นางสาวธันยมัย ไชยรินทร�
62063012153 นางสาววีณา ธุระบุตร
62063012154 นายยุทธิพงษ� กองสุวรรณ
62063012155 นางสาวธารทิพย� ตันกุระ
62063012156 นางสาวชิดชนก วิจารณ�จิตร
62063012157 นางสาวอรณิษา เสร็จขันธ�
62063012158 นายกมลภู สกุลกมล
62063012159 นางสาววันทนีย� วงค�กัญญา
62063012160 นางสาวลลิตา ป=ญญามี
62063012161 นางสาวศลิษา กันทะสุข
62063012162 นางสาวสุภาวดี สมมิตร
62063012163 นางสาวปCยะพร ขวัญศรี
62063012164 นางมัณธณา ภาพเมืองมูล
62063012165 นางสาวมัลลิกา ป=ญญาผาบ
62063012166 นางสาวชนนพร บุญช�วย
62063012167 นางสาวอัมพร มหาสิงห�
62063012168 นายภูริวรรต เทพขันธ�
62063012169 นางสาวสุริยฎา พงศ�พุฒิ
62063012170 นางสาวสิริรัญญา ปCนกันทา
62063012171 นายณัฐวัส มาวิน
62063012172 นางสาวตรีรัตน� นิยมธรรม
62063012173 นางสาวธนพร บุญอุปละ
62063012174 นางสาวชลธิชา ผาพันธุ�
62063012175 นางสาวกาญจนา อินทนนท�
62063012176 นางภักด์ิหทัย แสงกล�า
62063012177 นางสาวอาภาภรณ� บุญตัน
62063012178 นางสาวชัญญา สังข�เย็น
62063012179 นางสาวสิรินยา พรหมขัติแก�ว
62063012180 นางสาวป=ทมาภรณ� ต�ะคํา
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62063012181 นางสาวนภาพร เมืองมา
62063012182 นางสาวโยธกา กันทาดง
62063012183 นางสาวณิชชา สุปCนนะ
62063012184 ว�าที่ร�อยตรีขจรวิชญ� มูลกันทา
62063012185 นางสาวจารุวัลญ� หม่ืนไชยวงค�
62063012186 นางสาวภรณ�ทิพย� ชัยวรรณ
62063012187 นายนพสิทธ์ิ ใจดี
62063012188 นายปฏิพล ปCนทา
62063012189 นายพิทักษ� ยาสมุทร
62063012190 นายจักรกฤษณ� เฟZFองฟู
62063012191 นางสาวภาวินี ดีสิงห�
62063012192 นางสาวเจสิตา ทิป=ญญา
62063012193 นายยุทธการ เชียงแรง
62063012194 นางสาวอรทัย ปCงธิ
62063012195 นายพลวัฒน� นามเมืองคุณ
62063012196 นางสาวลลิตา จอมแปง
62063012197 นางสาวนิชากร พานไพบูลย�
62063012198 นางสาวอรทัย รุ�งเรืองจิรายุ
62063012199 นางสาวชยาวีร� เชื้อป=ญญา
62063012200 นางสาวจันทกานต� กาคํา
62063012201 นายเกียรติคุณ สุรภักดี
62063012202 นางสาวเพ็ญนภา จันทร�โพยม
62063012203 นางสาวพิมพ�นิภา ธรรมป=ญญา
62063012204 นางสาวชไมพร มาลากุนต�ะ
62063012205 นางสาวณัฐริกา จินตรารักษ�
62063012206 นางสาววรัชญา ธรรมป=ญญา
62063012207 นายอธิการ ศรีพันธ�
62063012208 นางสาวพรทิพา ไชยลังกา
62063012209 นางสาวจุฑามาศ บัวเงา
62063012210 นางสาวชลธิชา ฟองคํา
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62063012211 นางสาวนันทิญา เหมืองห�า
62063012212 นางสาวฤทัยภัทร เมามูล
62063012213 นางสาวนารีรัตน� พานทอง
62063012214 นางสาวโยธกา เทพสถิตย�
62063012215 นายจรัญลักษณ� ยวงกาศ
62063012216 นางสาวนิโลบล ทองสัตย�
62063012217 นายสหรัฐ มะลิ
62063012218 นางสาวพรรวินท� ปอนถ่ิน
62063012219 นางสาวจีรภา เย่ียมวัฒนาพร
62063012220 นางสาวสายรุ�ง เรือนกุล
62063012221 นางนิ่มอนงค� ป=ญญาจันทร�
62063012222 นายประวัติการณ� ทารวรรณ
62063012223 นางสาวพัชริดา กิติกุศล
62063012224 นายสรายุทธ อินตา
62063012225 นางสาวพัชราวรรณ ทันยศ
62063012226 นายรชานนท� นันต�ะสี
62063012227 นายอรรถพล ยศถามี
62063012228 นางสาวศศิธร อู�ศรีเมือง
62063012229 นางสาวสริตา ผลินธรสิริ
62063012230 ว�าที่ ร.ต.หญิงจินดาภรณ� วงค�ดี
62063012231 นางสาวจิรภิญญา กาวิน
62063012232 นางสาวอรุโณทัย สุวรรณลังกา
62063012233 นายนิรัฐ อินต�ะสุข
62063012234 นางสาวพิชญ�ณิชา ขัดสงคราม
62063012235 นายอนุชา กันธิยา
62063012236 นางสาววัลลภา อิ่นแก�ว
62063012237 นางสาวจุไรรัตน� นิเวศน�
62063012238 นางสาวลลิตา แต�มดี
62063012239 นางสาวภิรมณ�พร มายะลา
62063012240 นายปรัชญา อุตมาลัง
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62063012241 นายสุบิน ม่ันกุง
62063012242 นางสาวลีลาวดี มีบุญ
62063012243 นายชานน มาเนียม
62063012244 นางสาวกชกร วิสิฐพงศ�พันธ�
62063012245 นางสาววรรณ�นิดา ดอนลาว
62063012246 นางสาวปรารถนา ไชยวรรณ�
62063012247 นางสาววรินทร สุรินทร�วงค�
62063012248 นางสาวศิโรรัตน� ถุงเงิน
62063012249 นางสาวมณัสจี กวีวรลักษณ�
62063012250 นายนันทวัฒน� วังกาวรรณ�
62063012251 นางสาวสิริกัญญา เสนาธรรม
62063012252 นางสาวนิรัศยา ใจศรี
62063012253 นายสหัสดไนย อิ่นคํา
62063012254 นางสาวณัฐวศา กอนแก�ว
62063012255 นางสาวสุนันทา พันธุ�สันติกุล
62063012256 นางสาวสุชานุช อภิสิทธิศักด์ิ
62063012257 นางสาวกันธชา อุ�มมี
62063012258 นางสาวโยทะกา ชัยศิริ
62063012259 นางสาวทัณฑิมา แสงแก�ว
62063012260 นายนัฏฐพันธ� โปงกันทา
62063012261 นางสาวกรรณิกา ยืนนาน
62063012262 นางสาวกชพรรณ เชียงราย
62063012263 นางสาวสุดารัตน� เทพจันทร�
62063012264 นายอนุรักษ� อิทธิสิริศักด์ิ
62063012265 นางสาวธันยชนก กล�าหาญ
62063012266 นางสาวกัลยรัตน� ชัยธรรม
62063012267 นางเจนจิรา กันสังข�
62063012268 นางสาวชลธิชา รูปใหญ�
62063012269 นายนพฤทธ์ิ สุขสําราญ
62063012270 นางสาววรรณิศา คําฟูบุตร
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62063012271 นางสาวสิริกันยา อินนั่งแท�น
62063012272 นางสาวปณิดา อารยะกุลสกล
62063012273 นายวสันต� จันทวงค�
62063012274 นางสาวยลดา กุสาวดี
62063012275 นางวารุณี คําเงิน
62063012276 นางสาวภัทรียา ลําภา
62063012277 นายพงศ�ศักด์ิ คํานาค
62063012278 นางภัทรีญา ภูมิภาคิน
62063012279 นางสาวนารีรัตน� เทอดทูล
62063012280 นางสาวนารีรัตน� ดวงสุข
62063012281 นางสาวณัฏฐนิชา มาลา
62063012282 นายธนพัทธ คําอุดม
62063012283 นางสาวปCยธิดา ประสมสุข
62063012284 นางสาวชมพูนุช รัตนถาวรกุล
62063012285 นายธรรมธัช กาวี
62063012286 นายวุฒิชัย เทพอินไชย
62063012287 นายพรสวรรค� ทะระถา
62063012288 นายสุทธิพงษ� มาเครื่อง
62063012289 นางสาวรดาธร เมืองลอง
62063012290 นางสาวอมรรัตน� มะทะโจทย�
62063012291 นางสาวพัชราภรณ� วังพฤกษ�
62063012292 นางสาวภัทราภรณ� สายเกษม
62063012293 นายณัฐกฤษ สิทธิโชค
62063012294 นางสาวนิตยา ผานดอยแดน
62063012295 นางสาวสราญรัตน� ยศพรม
62063012296 นายสุรเชษฐ� โพธ์ิงาม
62063012297 นางสาวคัทลียา นาทะสัน
62063012298 นางวรรนิศา มุดเพชร
62063012299 นางสาวอังคณา ตามอย
62063012300 นางวชิราภรณ� ไชยาพันธุ�
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62063012301 นางสาวกาญจนา จันต�ะมงคล
62063012302 นางสาวป=ทมา โพธิกลาง
62063012303 นางสาวสกุลรัตน� พูลสวัสด์ิ
62063012304 นางสาวพิมผกา ทาหน�อทอง
62063012305 นายชลธิศ กิติวรรณ�
62063012306 นางสาวกัญจนพร ไชยวุฒิ
62063012307 นางสาวธนาภรณ� จันทร�คล�าย
62063012308 นางสาวเสาวณีย� วัชรกิตติวงศ�
62063012309 นายฤทธ์ิไกร ศรีวิชัย
62063012310 นางสาวณทัยชนก แก�วกลม
62063012311 นายสิทธิชัย ก�อนจันทร�
62063012312 นางสาวทัศนีย� กัลยา
62063012313 นางสาวสุนิศา อินทะชุ�ม
62063012314 นายไอศูรย� วงศ�วิเศษ
62063012315 นางสาวเปรมวราภรณ� รู�พอ
62063012316 นางสาวพัชรีภรณ� มามี
62063012317 นางสาวสุลักขณา แสงอรุณ
62063012318 นางสาวจารุมล แก�วรากมุข
62063012319 นายชัชวุฒิ ไชยวุฒิ
62063012320 นางสาววัชราภรณ� ส�องแสง
62063012321 นางสาวธนิดา โยพนัสสัก
62063012322 นางสาวอัญชลี จันใส
62063012323 นางสาวปานตา หิมวันต�
62063012324 นายโรมรัน โคตรภูธร
62063012325 นางสาวอรวี เลาะหะนะ
62063012326 นางสาวศิวพร ไมตรี
62063012327 นางสาวนิภาพร โพธิกุล
62063012328 นางสาวกรกมล สายฝ=Pน
62063012329 นางสาววิจิตรา แก�วรากมุข
62063012330 นายเจษฎา หินขุน
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62063012331 นางสาวขวัญพร นิยมพัฒนารักษ�
62063012332 นางสาวพัชรี ธิแก�ว
62063012333 นายอรรถพล ไชยถา
62063012334 นางสาวกัลญารัตน� ประเสริฐขรวงศ�
62063012335 นางสาวภักคิณี สุขสกุล
62063012336 นางสาววนิดา วงศ�แคะหล�า
62063012337 นายธนากร แหลงคํา
62063012338 นายเกียรติกร หมวกเครือ
62063012339 นางสาวพิมพ�พัฒน� วัฒนภักดีณิชกุล
62063012340 นางสาวนุชนภา คนสูง
62063012341 นางสาวประภากรณ� แก�วเดียว
62063012342 นางสาวนภัสนันท� จิรขจีจิตต�
62063012343 นายชินวัตร� เปลาเล
62063012344 นางสาวคติยา มาหล�า
62063012345 นายนพพร เสียงสนั่น
62063012346 นางสาวธนัญชนก กาไว
62063012347 นายเจนณรงค� สิทธิธรรม
62063012348 นางสาวกานดา เชียงหนุ�น
62063012349 นางสาวสุธาสินี มูลสถาน
62063012350 นางสาวณัชชา อยู�คล�าย
62063012351 นางสาวมินตรา คําปา
62063012352 นางสาวรุจิรา นึกชัยภูมิ
62063012353 นางสาววราภรณ� แก�วทันคํา
62063012354 นายเฉลิมชัย กล�าหาญ
62063012355 นางสาวนภิสา ซอมน
62063012356 นางสาวณิชากร ตัวละมูล
62063012357 นายเอกชัย นุสอ
62063012358 นางสาวพฤกษาชล เที่ยงธรรม
62063012359 นางสาวรติพร สมชื่น
62063012360 นางสาวกัญญาภัทร ปCงใจ
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62063012361 นางกุลนิดา จ[อมน�อย
62063012362 นางสาวจิณภัค วุฒิโอสถ
62063012363 นายนาวิน หอมแก�นจันทร�
62063012364 นางสาวนภัทร�ธมณฑ� ป=ญญารัตน�
62063012365 นายธีระชาติ ทารส
62063012366 นายณัฐวุฒิ ไชยจินดา
62063012367 นางกฤษธนมนตร� คํากวาว
62063012368 นายอนุชา จันทร�สีเหลือง
62063012369 นางสาวจีรพรรณ เรือนอ�าย
62063012370 นายยศนนท� สิกขาจารย�
62063012371 นายทวิน คําทาก
62063012372 นางสาววัลทณีย� พลดงนอก
62063012373 นางสาวรัชนี ชื่นสุพรชัย
62063012374 นายณัฐพงศ� ถาวงค�
62063012375 นางสาวมาริสา ยาสมุทร
62063012376 นางสาวชรินทร�ทิพย� จันทรมานนท�
62063012377 นางสาวสิริขวัญ ยืนไพโรจน�
62063012378 นายอภิวัฒน� คําใจใส�
62063012379 นางสาววราพร ป=ญญา
62063012380 นางสาวพนิดา แก�วใจมา
62063012381 นายคุณากร อายุยืน
62063012382 นางสาวนิภาดา เมืองตัน
62063012383 นางสาวกานต�ชนก สุภา
62063012384 นายชยุตม� วิทิตปริวรรต
62063012385 นางสาวมนันยา พรมโย
62063012386 นางสาวจริยาภรณ� ฝ=Pนบุญมา
62063012387 นางสาวพิมพลอย ไชยา
62063012388 นายสุธี สิริเมธีตระกูล
62063012389 นายประจิต อําไพพิศ
62063012390 นางสาวนภัสภรณ� โฮ�งจิก
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62063012391 นางสาวรําพรรณ หายหัตถี
62063012392 นายปรัชญา เปXงเส�า
62063012393 นางสาวอติกานต� ยะตา
62063012394 นายสหรัฐ ปาละปCน
62063012395 นายธนพนธ� ชุมภูอินทร�
62063012396 นายอนุชา บุญคํา
62063012397 นางสาวกาญจนาภา ธิลา
62063012398 นางสาวชมพูนุช อินทนนท�
62063012399 นายมนัส สันติวัฒนากรณ�
62063012400 นายนฤเบศธ� นกน�อย
62063012401 นายอภิสิทธ์ิ เสาร�นา
62063012402 นางสาวมณธิชา ปCนกันทา
62063012403 นายณัฐวุฒิ กันต๊ิบ
62063012404 นางสาวจันทร�จิรา ศรีบัวบาน
62063012405 นายอรรตเทพ กันใจวิน
62063012406 นางสุพัตรา นุกาศ
62063012407 นางสาวนลพรรณ ศรีธิราช
62063012408 นางสาวศศิธร ไชยสองเมือง
62063012409 นายพัชกานต� ดอกพิกุล
62063012410 นางสาวพลอยไพลิน ต้ังสมบูรณ�
62063012411 นางสาวอัมรินทร� ทิแก�ว
62063012412 นายภูริณัฐ อินต�ะรัตน�
62063012413 นายจิรพัฒน� หงษ�สวรรค�
62063012414 นางสาววรรณิกา เลสัก
62063012415 นางสาววนิดา ต�อนรับ
62063012416 นางสาวกรรณิการ� ระวังทรัพย�
62063012417 นายธัญเทพ เนาวสัน
62063012418 นางสาวจิตติมา ขุนบุญ
62063012419 นางสาวคันธมาทน� ทํางาม
62063012420 นางสาววิลาวัลย� เตจ�ะนันท�
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62063012421 นายพิเชฐ แดงสด
62063012422 นางสาวศิตา สิงห�คํา
62063012423 นางสาวเจนจิรา สมอนา
62063012424 นางสาวนพรัตน� ม่ังมา
62063012425 นายอภิสิทธ์ิ ป=ญญาแก�ว
62063012426 นางสาวศิริพร ศักด์ิสูง
62063012427 นางสาวเสมอแข ใบยา
62063012428 นางสาวบุญญาพร จันทร�แดง
62063012429 นายฑีฆาพิพัฒน� มาภิรมย�
62063012430 นางสาวภัสสร ช�วยแก�ไข
62063012431 นางสาวธัญญา บุญประเสริฐ
62063012432 นางสาวรัตนาภรณ� โพธิป=Vน
62063012433 นางสาวจุไรรัตน� สมศรี
62063012434 นางสาวกนกวรรณ วุฒิชมภู
62063012435 นายฤกษ�ดี อะกะเรือน
62063012436 นางสาวณัฐธิดา โมลาดุก
62063012437 นายเกรียงศักด์ิ พันธ�บุญ
62063012438 นายทีปพล ธรรมทอง
62063012439 นายภานุเทพ ป=ญญามูลวงศา
62063012440 นางสาววรารัตน� อัมพะเศวต
62063012441 นายปริญญา แปงโม�ง
62063012442 นายชนกันต� ชาญสุวรรณชัย
62063012443 นางสาวศิริวรรณ บุญแลน
62063012444 นายนพเดช พ่ึงธรรม
62063012445 นางสาวพิชญาภรณ� ยะปะนันท�
62063012446 นางสาวณัฏฐณิชา อัครชัยนันทกุล
62063012447 นางสาวศศิธร นันทผาบ
62063012448 นางสาวสุพพัตรา พิทยาวรนาถ
62063012449 ว�าที่ร�อยตรีปวีณ ล.สุวรัตน�
62063012450 นายวชิรวิทย� ศรีนุ�ม
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62063012451 นายศรากร ศรีเที่ยง
62063012452 นางสาวธัญญรัตน� จันทอก
62063012453 นางสาวรดาษร ศรีพวงใจ
62063012454 นางสาวพรรณวรท โนจิตร
62063012455 นายอนุวัฒน� เชียงทา
62063012456 นางสาวปรารถนา ขันแก�ว
62063012457 นายวรวิทย� รุ�งจรัส
62063012458 นางสาวจิราภรณ� อุ�นใจ
62063012459 นายทักษ�ดนัย ตระกูลวิวัฒน�ชัย
62063012460 นายพีรพัฒน� ศรีวิชัย
62063012461 นางสาววรรณภา สารงาม
62063012462 นางสาวธัญญารัตน� ขยัก
62063012463 นายภูธเรศ ยาประเสริฐ
62063012464 นายชาญณรงค� โปธิ
62063012465 นางสาวยุวดี บุตรจันทร�
62063012466 นายชัยพงษ� ไชยธงรัตน�
62063012467 ว�าที่ร�อยตรีอนันตศักด์ิ มะโนใจ
62063012468 นายเศรษฐวิทย� ชินายศ
62063012469 นางสาวศุภนิดา มหาวรรณ
62063012470 นางสาวอนัญญา เตียนศรี
62063012471 นางสาวสุวนันท� อยู�ภู�
62063012472 นายจตุรงค� ทองขันธ�
62063012473 นางสาวอนันต�ชนก ทาทอง
62063012474 นางสาวมยุรี เทพสุคนธ�
62063012475 นางสาวอรณี อ�อนนวล
62063012476 นายวิรัตน� สินมา
62063012477 นายปฏิพล เณรหนู
62063012478 นางสาวสุนิสา ตะติ
62063012479 นายเจษฎา วงค�ป=น
62063012480 นางสาวปาริชาด สุริยะวงศ�
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62063012481 นางสาวอินทิรา วงค�ศรี
62063012482 นางสาวรวิวรรณ เพ้ียงจันทร�
62063012483 นางสาวภัทรวดี เค็ดโลก
62063012484 นางปราณิสา ไชยสาร
62063012485 นายเสรีชัย มะณีศรี
62063012486 นางสาวอภิชญา แสงศรีจันทร�
62063012487 นายเจษฎาวุฒิ นาภี
62063012488 นายสุทธิพงศ� สุทธพันธ�
62063012489 นางสาวชัชฎาภรณ� พันวัน
62063012490 นายธนวัฒน� ไชยวรรณ�
62063012491 นายกฤษณุพงศ� นนท�อ�อน
62063012492 นางสาวทิพย�สุคนธ� พงษ�ทิตย�
62063012493 นางสาวกัลยา ขวัญลดา
62063012494 นางสาวปณิดา นาแพร�
62063012495 นางพราวพร พุทธิมา
62063012496 นางสาวศจี เอกอุรุ
62063012497 นางสาวมัณฑิตา กิจตาวงค�
62063012498 นายสหศิลปN ชมชื่น
62063012499 นางสาวธีราวรรณ สิทธิกําจร
62063012500 นายนพรัตน� รุ�งโรจน�ถาวร
62063012501 นางสาวภัทราพร ตราชื่นต�อง
62063012502 นางสาวนันทนา สมนึก
62063012503 นางสาวจารุวรรณ ฝาทอง
62063012504 นางสาวผกาพันธุ� เชียงจันทร�
62063012505 นางสาวปาณิสรา รินคํา
62063012506 นางสาวรัตนากร ไชยา
62063012507 นายเอกสิทธ์ิ วิชัย
62063012508 นายวายุภักด์ิ วัชรศิริเสรีกุล
62063012509 นางสาวอภิญญา คํากิติ
62063012510 นางสาวสิวิมล แผ�นฟUา
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62063012511 นางสาวราตรี สิงห�ชัย
62063012512 นางสาวเกวลี พินิจ
62063012513 นางสาวนภารัตน� เปอะปCน
62063012514 นางสาวอารียา ทรายหล�า
62063012515 นางสาวณัชชารีย� รู�ฉลาด
62063012516 นายพงษ�ธร จุมปา
62063012517 นางสาวราตรี ไวสติ
62063012518 นางสาวดวงกมล กุณา
62063012519 นางสาวกุลระวี อินต�ะวงค�
62063012520 นางสาวนลัทพร มีสุข
62063012521 นายพีรณัฐ กาวิตา
62063012522 นางสาวปรารถนา แย�มศรี
62063012523 นายสิรดนัย เทโวขัติ
62063012524 นางสาวสาลินี สมานพงศ�พันธุ�
62063012525 นางสาวภาวิณี ศรีวงศ�ไชย
62063012526 นางสาวเรณุกา คําวัง
62063012527 นายศุภกิจ ธนะวัฒน�
62063012528 นายภาณุพัทร ดวงใจหาญ
62063012529 นายสมพงษ� ศรีคําหน�อย
62063012530 นางสาวกันตินันท� ชาติพิพัฒพงศ�
62063012531 นางสาวชฎาวรรณ สถิตย�พนาไพร
62063012532 นางสาวสุพินดา สุเพ็ญพร
62063012533 นางสาวกรรณิการ� ธรรมสุจริต
62063012534 นางดารณี มูลหล�า
62063012535 นางสาวกัญจน�ณิชา ขุนหิน
62063012536 นายธีระพงศ� วงศ�ไชย
62063012537 นายกุลพัทธ� กรรณิกา
62063012538 นายพีรพงษ� เติมมงคลชัย
62063012539 นายวีรพงศ� ชัยมงคล
62063012540 นางสาวสถชนม� มีนาภา
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62063012541 นายป=ณณวิชญ� เสมอทรัพย�
62063012542 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพัชราภรณ� กาตะโล
62063012543 นายภาสกร จันทวรรณ
62063012544 นางสาวณัฐกานต� จันตะมะ
62063012545 นางสาวธันยลัลน� แพร�สัมพันธ�
62063012546 นางสาวดวงนภา ศรียา
62063012547 นายกษิด์ิเดช มณีรัตน�
62063012548 นางสาววิมลรัตน� แสนโส
62063012549 นางสาวสุกัญญา คําแส
62063012550 นายทวีศักด์ิ ขยันขาย
62063012551 นางสาวนพาพร พรมสาร
62063012552 นางสาวปCมปาร จันทะวงค�
62063012553 นางสาวนุตตริยา สุวาท
62063012554 นางสาวณัฐวรี เสมอเหมือน
62063012555 นางสาวศิริณภา ทายะ
62063012556 นางสาวชนิตศิรี สุรินทร�
62063012557 นางสาวพิมพ�วิภา วุฒิพรหม
62063012558 นายเอกลักษณ� ประสงค�ใจ
62063012559 นางสาวสุรีนาถ ธรรมกาศ
62063012560 นางสาวสิรัณญา ฉัตรตันใจ
62063012561 นางขนิษฐา กันทะใจ
62063012562 นางสาวกมลทิพย� ทดบุญ
62063012563 นางสาวละอองดาว มานพสมบัติ
62063012564 นางสาวเจษฎาภรณ� จิติธรรม
62063012565 นางสาวพันธุ�ทิพย� ดาวเรือง
62063012566 นายชาติชาย จันทรเคหะ
62063012567 นางสาวอังค�วรา พรอํานวย
62063012568 นายเอกพงษ� ปงลังกา
62063012569 นายปฐมพงศ� สุนทรศรีพินิจ
62063012570 นางสาวน้ําเพชร กิตติวารา
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62063012571 นางสาวจิราวรรณ หลบภัย
62063012572 นางสาวอรดลการ แก�วก[องมา
62063012573 นางสาวชญาพัฒน� รติธนาดุล
62063012574 นางสาวนงลักษณ� เหล็กบอน
62063012575 นางสาวสโรศิรา เรือนหน�อย
62063012576 นางสาวกัญชพร ไชยเมืองเลน
62063012577 นายไกรวิทย� ธิธรรมมา
62063012578 นางสาวณัฐกาญจน� หมีเฟZFอง
62063012579 นางสาวสิดาพร แท�งทอง
62063012580 นางสาวพรปรียา จุมภูโล
62063012581 นายณัฐพล สุดเจริญ
62063012582 นายพัชรพงษ� พานิช
62063012583 นางสาวรัถยากรณ� ใจแข็ง
62063012584 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเจริญ
62063012585 นายเกรียงไกร อุ�นอารมย�
62063012586 นายภาณุพงศ� อ�อนละออ
62063012587 นางสาวอังค�วรา ง�าวกาเขียว
62063012588 นายเทิดเกียรติ ศรีเครือมา
62063012589 นางสาวพิมพ�นภา มีสมบูรณ�
62063012590 นางสาวพิมพิไล ศิริ
62063012591 นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ
62063012592 นางสาววณัชยา แพรดํา
62063012593 นางทิพยรัตน� สุวรรณมณี
62063012594 นางสาวกาญจนา กํ่าแก�ว
62063012595 นายชัชฤทธ์ิ ครองธานินทร�
62063012596 นายณัฐธิกรณ� คํามะโน
62063012597 นายฐิติกร ชัยวงค�
62063012598 นายจตุรงค� กลมเกลี้ยง
62063012599 นายณัฐวุฒิ พรหมเทศน�
62063012600 นางสาวเกวลี บุญเก�ง
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62063012601 นายนรภัทร� กันเดช
62063012602 นางสาวรัชนีกร โดดทอง
62063012603 นายดลวัฒน� จันทร�สีมุ�ย
62063012604 นายชัชพล คอทอง
62063012605 นางสาวนาฏยา ศักด์ิเพชรวรวุฒิ
62063012606 นางสาวรุ�งนภา ปาลี
62063012607 นางสาวปภัสสร กันทะ
62063012608 นายสิทธิศักด์ิ ศรีสม
62063012609 นางสาวชนินาถ บูรณา
62063012610 นายณัฐวัช กันธิยะ
62063012611 นางสาวพรจิรา กันทะใจ
62063012612 นางสาวพิมพ�ชนก ป=นอิ่น
62063012613 นางสาวกิตติกา อุ�นพ้ิน
62063012614 นางสาวธัญญาลักษณ� ชุ�มใจ
62063012615 นางสาวสุชาดา หงษ�คํา
62063012616 นางสาวสุนิศา จอมเมืองบุตร
62063012617 ว�าที่ร�อยตรีหญิงมาลีวัลย� มาเจริญ
62063012618 นางสาวศดานันท� บูชาเกียรติ
62063012619 นายศักรินทร� รัตนพระ
62063012620 นางสาวนุชรี คิดอ�าน
62063012621 นายณัฐกิตต์ิ อาจหินกอง
62063012622 นางสาวรุ�งกนก กําเนิดศิริ
62063012623 นางสาวญาณิศา จานชา
62063012624 นายอิทธิภาค บุณยเกียรติ
62063012625 นายนิติพล สายแก�ว
62063012626 นางสาวดนิตา ธรรมสุระ
62063012627 นางสาวณัฐติพร ภูงามนิล
62063012628 นางสาวภานุนารถ ฟูญาติ
62063012629 นางสาวรัชนีวรรณ ไชยอักษร
62063012630 นางสาวนฤมล ยุชมภู
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62063012631 นางสาววนิดา ไชยมาลา
62063012632 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอรนันท� จําศิลปN
62063012633 นางสาวอุไรพรรณ ลาดคม
62063012634 นายธนวัฒน� ธัญญาวัฒนา
62063012635 นางสาวณิชมน งามเลิศ
62063012636 นางสาววรรณิภา สาก�อน
62063012637 นางสาวสุจิราภรณ� ชารอด
62063012638 นายชานนท� นาคจําแลง
62063012639 นายเกษมสันต� ป=ญญาโน
62063012640 นางสาวพรพรรณ นันตะรัตน�
62063012641 นางสาวจุฑามาศ แสงอรุณ
62063012642 นายภาสกร ม�าสดร
62063012643 นางสาวเฟZFองฟUา มูลจิโน
62063012644 นางสาวนิจนันท� บํารุงพร
62063012645 นางสาวศรารี เมืองลือ
62063012646 นายสิริพงษ� รัตนวงศ�ไชย
62063012647 นางสาวอัญชลิกา ยาณะ
62063012648 นางสาวสุดาทิพย� ปุกคาม
62063012649 นายพชรพล เชื่อมชิต
62063012650 นางรสริน กันเอ�ย
62063012651 นางสาวป=ทมาภรณ� เรือนจันทร�
62063012652 นางสาววิภารัตน� ซ�อนฝ=Pน
62063012653 นางสาวประพินพร ไชยมงคล
62063012654 นางสาวบุณฑริกา ยะสะนะ
62063012655 นางสาวบุษยา มุตต�ะ
62063012656 นายไกรสร ลุงกุย
62063012657 นางสาวสุดารัตน� มูลธิ
62063012658 นางสาวปวีณา กันหา
62063012659 นางสาววิชญา กัลยา
62063012660 นางสาวอารียา เดือนเพ็ญ
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62063012661 นายณัฐพงศ� ผัดแก�ว
62063012662 นางจุฑารัตน� มีทรัพย�
62063012663 นายอภิสิทธ์ิ จักรสุวรรณ�
62063012664 นางสาวสาวรีย� งามตา
62063012665 นางสาวประภาพร แต�งสันเทียะ
62063012666 นางสาวประภาพร มีเมล�
62063012667 นางสาวศุภลักษณ� ใจเย็น
62063012668 นางสาวสุภัทราวรรณ อินต�ะ
62063012669 นางสาวนันท�นภัส ชอบชื่นกมล
62063012670 นายวิทวัส อินเต็ม
62063012671 นายพันธกานต� กระจ�างแก�ว
62063012672 นายปองภพ บุญชุม
62063012673 นางสาวธนัยพร รักเรียน
62063012674 นางสาวณิชานันท� บรรจง
62063012675 นางสาวสุกัญญา โปทาสาย
62063012676 นางสาวรักษิญา โลราช
62063012677 นางสาวน้ําเพชร สามารถ
62063012678 นายเสฎฐวุฒิ วัฒนาสิริชนม�
62063012679 ว�าที่ร�อยตรีพิษณุ คุณยศย่ิง
62063012680 นางสาวนริศรา จิตสุข
62063012681 นางสาวรัตติยากร งานดี
62063012682 นางกัณฑ�ณภัค บุญแสนสุรจีร�
62063012683 นางสาวชญานิน มณีวันใจ
62063012684 นางสาวพุทธชาด บุษราคัมอร�าม
62063012685 นายชูเกียรติ แสงบุญ
62063012686 นายศรายุทธ์ิ พรชัยเดชากุล
62063012687 นางสาวกรวิภา ตาปCน
62063012688 นางสาวจิราภรณ� วงค�มูล
62063012689 นางสาวณัฐกานต� พระอรัญ
62063012690 นางสาวนันท�นภัส ชิงชัย
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62063012691 นางอุษา แสงเรือน
62063012692 นางสาวชลธิชา ปCงไฝ
62063012693 นางสาวสิรยาพร นวชัย
62063012694 นางสาวธิศวรรณ สมศักด์ิ
62063012695 นายศรายุธ เสียงใส
62063012696 นางสาวรัตนา บัวแย�ม
62063012697 นางสาวกรรณิการ� แก�วก[องมา
62063012698 นางสาวฑิมพิกา จุ�มภา
62063012699 นางสาวอุทุมพร สายศรีธิ
62063012700 นางสาวพิชามญชุ� ช�อเจริญ
62063012701 นางสาวเก็จจุฬา แก�วจันทร�เพชร
62063012702 นางสาวกรรณิการ� บุญเปXง
62063012703 นางสาววรางคณา กาตาสาย
62063012704 นายชินนพงศ� อุย่ี
62063012705 นางสาวสุตานัน จีปูคํา
62063012706 นางสาววิภาดา อินดี
62063012707 นางสาววรารัตน� บุตรอามาตย�
62063012708 นายตันติกร ปCงเมือง
62063012709 นางสาวพรรณิภา รกไพร
62063012710 นายบวร ดวงคําป=น
62063012711 นายกาญจนพงษ� กลิ่นพยอม
62063012712 นางสนทยา ทิพย�ปลูก
62063012713 นางสาววันทนี สุวรรณจันดี
62063012714 นายเอกนรินทร� สูตรเลข
62063012715 นางปาณิสรา อยู�อ�น
62063012716 นางธัญญารัตน� สายอาภรณ�
62063012717 นางสาวขวัญหทัย สายอุดม
62063012718 นางสาวจินตนา กาโจทย�
62063012719 นายณัฐพร สุขุมาลวรรณ�
62063012720 นางสาวสุกัญฐิสา พัททอน
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62063012721 นางสาวสุวิมล กุลวงศ�
62063012722 นายอานันท� นิลสนธิ
62063012723 นางสาวอัจฉราวรรณ คมเขียว
62063012724 นางสาวลลิตา ป=นแหม�ง
62063012725 นายกรัณย�พล วิทยานิล
62063012726 นางสาวศิริลักษณ� ธรรมขัน
62063012727 นางสาวจุฑาภรณ� กันทะมาลี
62063012728 นายนัทธพงศ� นุชเนื่อง
62063012729 นางจรรยา มหายศ
62063012730 นางสาวพิมพินิตย� ต๊ิบดวงคํา
62063012731 นางสาวกมลวรรณ อุ�ยฟูใจ
62063012732 นายระพีพัฒน� จิตหาญ
62063012733 นายวรรธิวุฒิ ศิริธานุกุล
62063012734 นายเล็กคํา กะรัตหลวง
62063012735 นายธนเทพ ปริยเมธางกูร
62063012736 นางสาวดาววรรณ� แก�วสม
62063012737 นางสาวศิริลักษณ� กันแก�ว
62063012738 นายกิตติพันธ� ปาลี
62063012739 นางสาววาสนาพร คําใส
62063012740 นางสาวสุธิดา คําภิระยศ
62063012741 นางสาวกรรณิการ� สุรินทร�
62063012742 นางสาวมาลีวัลย� เจริญเจ�าสกุล
62063012743 นางสาวพัชรี หร�ายอุดทา
62063012744 นางสาววลีรัตน� ศิริกาศ
62063012745 นางสาวศิริญญา สุดสม
62063012746 นางสาวไพลิน พวงมาลา
62063012747 นางสาวรัตนากร ซ�อนเป^ยยุง
62063012748 นายนําพล สืบจากถ่ิน
62063012749 นางสาวสุวนันท� อาจวาที
62063012750 นายชัยธวัช ชัยวงค�
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62063012751 นางสาวประภาพร พาพิมพ�
62063012752 นางสาวศิริพร เพ็ญกาศ
62063012753 นางสาวอรณิชา ชัยสุริยะ
62063012754 นางสาวสุทธิดา ศรีสรสิทธ์ิ
62063012755 นางสาวปวีณา ทะนะใจ
62063012756 นางสาวอาภัสรา วงศ�เกษร
62063012757 นายณัฐพล ไพรพฤกษ�
62063012758 นางสาวศิริลักษณ� แก�วก[องมา
62063012759 นางสาวพรนิภา มานะศิลปN
62063012760 นายภูพิงค� พินิจวงษ�
62063012761 นางสาวอัญชลี เตชะ
62063012762 นายอัสนีย� สร�อยคํา
62063012763 นางสาวลัดดาวัลย� หน�อหล�า
62063012764 นางสาวดารินทร� สายทอง
62063012765 นางสาววิรากานต� ชัยแสวง
62063012766 นางสาวคณิตา โรจนวิจิตร
62063012767 นางสาวเบญญา กําลังหาญ
62063012768 นายภาคภูมิ เอี่ยวส�วย
62063012769 นางสาวสุชาดา จันทร�โภคทรัพย�
62063012770 นางสาวกิติยา มณีฝาย
62063012771 นางสาวประกายดาว ป=ญโญใหญ�
62063012772 นายณัฐภัทร ภัทรินทราภากุล
62063012773 นางสาวสายธาร ดวงจิต
62063012774 นางสาวธัญวรัตม� สะสวย
62063012775 นายชานนท� ขาวพราย
62063012776 นายอิสรภาพ ผิวงาม
62063012777 นางสาวเกศวลี วงค�ตาเขียว
62063012778 นางสาวเมธาพร อุปแก�ว
62063012779 ว�าที่ ร.ต.หญิงน้ําฝน เรียบร�อย
62063012780 นางสาววราลักษ� สมบูรณ�
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62063012781 นายเกิดสิน ดอนตุ�มไพร
62063012782 นางสาวสุทธิดา นันต�ะเสน
62063012783 นางสาวนุชนาฏ ชะระ
62063012784 นางสาวนฤมล ใจวะกะ
62063012785 นายกฤติศักด์ิ บัวละวงค�
62063012786 นางสาวปภาวรินท� ต�อมใจ
62063012787 สิบเอกเสกสรรค� นันธิสิงห�
62063012788 นายสมศักด์ิ ตะกลือ
62063012789 นางสาวกุลปรียา ขัดอุโมง
62063012790 นางสาวณปภัชญ� อูปคําแดง
62063012791 นางโชติกา ติฉัน
62063012792 นางสาวกรรณิกา ปราบพาล
62063012793 นางสาวปานวาด เวชกิจ
62063012794 นางสาวณริษา รินฤทธ์ิ
62063012795 นางสาวพัชรินทร� ประทุมวัน
62063012796 นางสาวธนธรณ� ไพรวัลย�
62063012797 นางสาวโสภิตา สอนมา
62063012798 นายทนงศักด์ิ อุปนันท�
62063012799 นายนัฐดนัย ปCงวังของ
62063012800 นางสาวสุดารัตน� สุขเสาร�
62063012801 นายชัยณรงค� สกุลพันธนันท�
62063012802 นายพงศ�ธนชัย ปCFนทอง
62063012803 นายกิตติภพ วัฒนลักษณ�
62063012804 นางสาวศิรินทิพย� รําไพ
62063012805 นางสาวนพจิรา ต�ะวัน
62063012806 นายอดิศักด์ิ จันทรต๊ิบ
62063012807 นางสาวมนัสวี คุ�มแก�ว
62063012808 นางสาวเวณุการ� สุวรรณ�
62063012809 นางสาวเบญญพัฒน� แก�วปา
62063012810 นายสุชากฤช ท�าวแก�ว
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62063012811 นางสาวนันทิตา คําล�าน
62063012812 นายบุญเทียน กาญจนไกรสร
62063012813 นางสาวรัตติยา มาสาย
62063012814 นายบัญชา ฤทธ์ิเรืองโรจน�
62063012815 นายวีระศักด์ิ ต�นศรี
62063012816 นายวชิรวิทย� โคตรนรินทร�
62063012817 นายธเนศ เข่ือนคํา
62063012818 นางณัฐธยาน� กองแก�ว
62063012819 นางสาวแคทรียา บุญทาวงค�
62063012820 นางสาวนัทธมน พลอยทํา
62063012821 นางสาวรุ�งทิวา ไคร�มูล
62063012822 นางสาวธัญญารัตน� รักวงค�
62063012823 นางสาวพรวิภา พฤกษ�ทยานนท�
62063012824 นางสาวบุญญารัตน� สถาพร
62063012825 นางสาวกษมล พระกระจ�าง
62063012826 ว�าที่รตจันทร�จิรา จันทร�หลวง
62063012827 นายณัฐพงษ� บงกันคํา
62063012828 นายเทวะกฤต ศรีจุมปา
62063012829 นายปฏิญญา แสงจันทร�
62063012830 นางสาวป=ญญณัฐ ดัดงอน
62063012831 นางสาวกมลชนก สุขเฉลิม
62063012832 นางสาวมนธิรา เมืองวงค�
62063012833 นางสาวปCยวรรณ อุคหป=ญญากุล
62063012834 นางสาวเกศสยาม กายาเมา
62063012835 นายศักด์ิชาย จิตสง�าไพศาล
62063012836 นางสาววนัสนันท� หอมหวล
62063012837 นายวรเชษฐ� จินาเคียน
62063012838 นางสาวดุษฎีรัตน� เรืองรองกูล
62063012839 นายไกรสิทธ์ิ พวงเกตุแก�ว
62063012840 นางสาวพัชรีญา สนธิคุณ
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62063012841 นายสิรภพ ทะลือ
62063012842 นางสาวจุฑารัตน� อุทธิยา
62063012843 นางสาวพรทิพย� ประทอง
62063012844 นางสาวจรรยารักษ� กาญจนรักษ�
62063012845 นายทัศไนย คําชู
62063012846 นางสาววิภารัตน� หวลคํา
62063012847 นางสาวภัทรพรรณ สินวิริยะนนท�
62063012848 นางสาวสุดารัตน� ยาวิเลิง
62063012849 นายศักด์ิพิพัฒน� จันทร�ธิมา
62063012850 นางสาวทิพย�รัตน� อาจพรหม
62063012851 นางสาวอัมพวา อินไชย
62063012852 นางสาววิลาวัณย� สร�อยคํา
62063012853 นางสาวศุทธาฐินี ฝ=กฝYาย
62063012854 นายณัฐนันท� ศรีกัญญา
62063012855 นางสาววริทธ์ินันท� ก[าเกตุ
62063012856 นายพีรพงศ� ศรีวิลา
62063012857 นางสาวลัดดาวัลย� ตาพ�วง
62063012858 นายธนกาญจน� สังคะรักษ�
62063012859 นายพีระพงษ� กองอินทร�
62063012860 นายศุภวิชญ� คงวิริยะกิจ
62063012861 นายภคบดินทร� จันทร�เขียว
62063012862 นายปกรณ� ยอดวงศ�เรือน
62063012863 นางสาวจันทร�จิรา มณีเย็น
62063012864 นางสาวยศวดี ยศพิมสาร
62063012865 นางสาวนภัทร นันติ
62063012866 นางสาวพรนภา อ�ายต้ัง
62063012867 นางสาวศรีแพร แสงงาม
62063012868 นางสาวธนัชพร กันตาคม
62063012869 นายพาทิศ จิตรชอบค�า
62063012870 นางสาวนิชิมา ฟองคํา
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62063012871 นางสาววิภาดา พรมทา
62063012872 นางสาวสุพรรณี คํามาป=น
62063012873 นางสาวชาลินี ดู�ผัด
62063012874 นางสาวรัชนีกร ทองคํา
62063012875 นายทักษะ เทียมตระกูล
62063012876 นางสาวณัฐกานต� แสงบุตรดี
62063012877 นางสาวอุฬารัตน� สิทธิชัยวงค�
62063012878 นางสาวนิราพร วีระน�อย
62063012879 นายศิริ สุรินทร�ตา
62063012880 นางสาวปุณยาพร ต�ะรังษี
62063012881 นางณัฐฐวรินทร� ต�ะน�อย
62063012882 นางสาวอุทุมพร ดวงดี
62063012883 นางสาวสุพัตรา กันหาประกอบ
62063012884 นางสาวกมลฉัตร ศรีวิชัย
62063012885 นางสาวณัฐรดา ธนากูลทิพปภา
62063012886 นายอติวิชณ� พละหงษ�
62063012887 นางสาวกัญญาวีร� ภูริป=ญญาวรกุล
62063012888 นายกฤษดา บุญหล�า
62063012889 นายณัฐดนัย จินาโส
62063012890 นางสาวณิชกานต� เกตุคํา
62063012891 นางวรรณรัตน� อินทุดม
62063012892 นางสาวแพรชมพู พุ�มมะลิ
62063012893 นางสาวนราศิณี แก�วใหลมา
62063012894 นางสาวธิดารัตน� ภักดา
62063012895 นางสาวดรุณี ใจธรรม
62063012896 นางสาวรุ�งนภา กัลยารอง
62063012897 นายกิตติศักด์ิ ฟุYมเฟZอย
62063012898 นางสาวเมธินี ถาพา
62063012899 นายนพรัตน� คําปYาแลว
62063012900 นายปริยวิศว� ฝายณะจักร
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62063012901 นายวารุต อยู�คง
62063012902 นางสาวศิริวรรณ อินต�ะป=น
62063012903 นางสาวนันทวีร� เสริมสกุลมีชัย
62063012904 นางสาวทิพสุดา ปานกลาง
62063012905 นางสาวบวรภัค เขียวคําอ�าย
62063012906 นางสาวสุนิสา ครองมี
62063012907 นางสาวกาญจนา สถาน
62063012908 นางสาวณัฏฐวรกาญจน� ประดิษฐ
62063012909 นางสาวสุธิตา อินต�ะขัน
62063012910 นายจักรพันธ� จากศรีพรม
62063012911 นางสาวณิชาณัช เจือจาน
62063012912 นางสาวปรียาพร สายคํายศ
62063012913 นางสาวนภารัตน� บัวผิน
62063012914 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกัญญารัตน� เก�งกาจ
62063012915 นายธนากร ฉิมพาลี
62063012916 นางสาวรัตติกาล แหลมกล�า
62063012917 นางสาวสุมินตา จังประเสริฐ
62063012918 นายสามารถ ฟองคํา
62063012919 นายภาคภูมิ ใจสุดา
62063012920 นางสาวพิชญาภา เมฆวงค�
62063012921 นางสาวชนมน เทเสนา
62063012922 ว�าที่ร�อยตรีกรกฤต เลียงศิริกุล
62063012923 นางสาวสาธิกา วัฒนเขตร�
62063012924 นายรณชัย เจริญศรี
62063012925 นางสาวอัญฑิกา เพชรพลอย
62063012926 นายวิทวัส ฝ=Pนอุตมะ
62063012927 นางสาวอุษาวรรณ หอมสินธ�
62063012928 นายเบญจพล ฟองแก�ว
62063012929 นางสาวกมลพรรณ ไชยศร
62063012930 นายณัฏฐ�ธวัชญ� สมบัติ
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62063012931 นางสาวเสาวลักษณ� ใจบาน
62063012932 นายเผ�าพันธ� ป=ญญากาศ
62063012933 นายกฤษณ บุญมา
62063012934 นายอุทัย ไชยชิน
62063012935 นางสาวจริญญา กิตวาเกต
62063012936 นายณัฐชัย ใจคําป=น
62063012937 นางสาววรรณิพา อินญาวิเลิศ
62063012938 นางสาวกนกพร ไกรวงค�
62063012939 นางสาวกรรณิกา ต๊ิบหน�อ
62063012940 นางสาวอารีวรรณ อสุระพงษ�
62063012941 นายกิติพันธ� จุ�ยคง
62063012942 นางสาวธิติมา ใจการ
62063012943 นางสาวน้ําทิพย� ทิพย�คํามา
62063012944 นายพัชรพล ก[าคํา
62063012945 นายจูลาพล พรพนาธาร
62063012946 นางสาวชลีกร ถาวงค�
62063012947 นางสาวคณัฏฐา ปุรณะพรรค�
62063012948 นางสาวนิธิกานต� เจริญธนนิธิโชติ
62063012949 นางสาวสุภัสสรา ทองเปลว
62063012950 นางสาวศิริลักษณ� ทะขุ�ย
62063012951 นางสาวเนตรนภิส เวียงลอ
62063012952 นางสาวกัญญาณี มอญย่ิง
62063012953 นายอธิกานต� แดงมูล
62063012954 นางสาวธนารีย� กัณนกิจ
62063012955 นางสาวณัฏฐณิชา ยืนธรรม
62063012956 นางสาวธารารัตน� นันตากาศ
62063012957 นางสาวธนิศา มณีวรรณ
62063012958 นางสาวอัจฉราพร แสนสม
62063012959 นายธนัญชัย ชุ�มกาศ
62063012960 นายนพดล ทิพย�แก�ว
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62063012961 นางสาวณัฐณิชา สีแปง
62063012962 นางสาวกัลยรัตน� แสงแก�ว
62063012963 นางสาวกรรณิการ� ศรีสมบัติ
62063012964 นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ�
62063012965 นางสาวแนน อนานนท�
62063012966 นางสาวชนิสรา ชัยชนะ
62063012967 นายวิลัย อินทรักษ�
62063012968 นางสาวกมลทิพย� ถุงแก�ว
62063012969 นางสาวชนินันท� อินทร�ต�ะ
62063012970 นางสาววารุณี อะนันชัย
62063012971 นางสาวสุกัญญา ดวงแก�ว
62063012972 นายชิษณุพงศ� พันธ�บุตร
62063012973 นางสาวลักษิกา เอื้อมิตร
62063012974 นายจิณณวัตร สืบอ�าย
62063012975 นางสาวธีรนันท� จะงาม
62063012976 นางพรสวรรค� สมะนารี
62063012977 นายณัฐธัญ เฟZFองกาญจน�
62063012978 นางสาวประภารัตน� มูลมาวัน
62063012979 นางสาวณัฐธิกา เต�าเขียว
62063012980 นางสาวอรวรรณ คล�ายคลึง
62063012981 นางสาวปภัสรา กาละวงค�
62063012982 นางสาวญาณิศา ดอกไม�
62063012983 นายอนาวิล ผันแก�ว
62063012984 นางสาวณัฐนรี มีศรี
62063012985 นายพสิษฐ� สุวาณิชย�กุล
62063012986 นายวัศกร หวังสันติธรรม
62063012987 นางสาวกรกนิตย� จันทร�ต�ะ
62063012988 นางสาวพรสวรรค� อู�ศิริ
62063012989 นางสาวรัตนา มีวรรณ
62063012990 นางจันทิมา อุดแจ�ม
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62063012991 นางสาวเบญจพร อ�วนใหญ�
62063012992 นางสาวอุรารัตน� เขียวชะอุ�ม
62063012993 นางสาวสุภารัตน� ซ่ือตรง
62063012994 นายฤทธิเกียรติ สุวรรณประสิทธ์ิ
62063012995 นายวสันต� สุภาพันธ�
62063012996 นางสาวปาณิสรา ป=ญญาวงค�
62063012997 นางสาวอรุโณทัย ใจมหา
62063012998 นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
62063012999 นางสาวสาวิตรี คุมคํา
62063013000 นายสาธิต กาญจนกุล
62063013001 นายชิโณรส สุรางครัตน�
62063013002 นางสาวกัญญามาศ ก�อนทอง
62063013003 นางสาวพัชรัญญา ทะนุชิต
62063013004 นางสาวนราพร เตชะติ
62063013005 นางสาวปริศนา แก�วแพร�
62063013006 นางสาวเพ็ญพร วงค�เพชร
62063013007 นางสาวพัชรี ไชยศรีสวัสด์ิ
62063013008 นางสาวนิสา อาชาบํารุง
62063013009 นางสาวพิมประภา จ๋ีคํา
62063013010 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัญชลิตา สายสุวรรณ�
62063013011 นางสาวอัมพร แก�วเทพ
62063013012 นางสาวพนิดา ตันสาโรจน�วนิช
62063013013 นางสาวนฤมล แก�วกา
62063013014 นางสาวศศิพิมล คําพิคํา
62063013015 นางสาวกุสุมา ตีระชิ้น
62063013016 นางสาวฐิติมา สุยะ
62063013017 นางสาวปCยภรณ� ทะหลวย
62063013018 นายสุวิทย� ธิธรรมมา
62063013019 นายมานัส ตันแปง
62063013020 นางสาวณัฐนรี ติลังการณ�
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62063013021 นางสาวนริษา จันพรมมิน
62063013022 นางสาวธารทิพย� ม�วงสาร
62063013023 นางสาวภัณทิพา ทองกก
62063013024 นางสาวนฤมล ธรรมจักร�
62063013025 นางสาวนิลุบล จีนหลักร�อย
62063013026 นายพีรวิชญ� สุรินทร�อุด
62063013027 นายกิตติภพ ปCนทิโย
62063013028 นายสุวิทย� วงค�อุต
62063013029 นางสาวสุพรรษา วงศ�ละม�อม
62063013030 นางสาวนัชชา คําแดง
62063013031 นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ�
62063013032 นางสาวสุธาสินี สุริโยทัย
62063013033 นางสาวศิริประภา ใจยวน
62063013034 นายพิเชษฐ� สมใจ
62063013035 นางสาววาสนา จิโน
62063013036 นางสาวชนกนันท� จันทําโรง
62063013037 นางสาวกิจยานี ศรีวิชัย
62063013038 นายชวัลวิทย� คําเหมือง
62063013039 นางสาวดวงใจ เจริญสุข
62063013040 นางสาวปรียานุช ไชยวรรณ
62063013041 นายธนวัฒน� ชัยวงค�
62063013042 นางสาวเบญจรัตน� อาจวิจิตร
62063013043 นางสาวบงกชกาญจน� แก�วรากมุข
62063013044 นายพีรพล สบหลม
62063013045 นางสาวกมลวรรณ พรมโย
62063013046 นางสาวมณฑกาญน� กันทะหม่ืน
62063013047 นางสาวยลดา เจริญสุข
62063013048 นายกนกศักด์ิ กันทะวงศ�
62063013049 นางสาวอาทิตญา ป=ญญาพฤกษ�
62063013050 นางสาวเบญจมาศ ก่ิงก�าน
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62063013051 นางสาวสุธินันท�อร วัชรเสถียร
62063013052 นายบดินทร� ป=นทะโชติ
62063013053 นายธนากร กาวี
62063013054 นายวิชชยา ปาลี
62063013055 นายณัฐพร ขาวสะอาด
62063013056 นางสาวแพรวพรรณ� มหาวรรณ
62063013057 นางสาวจิราพร ต�ะเสน
62063013058 นางสาวชนาภรณ� กันธิยะ
62063013059 นางสาวอาริดา เต็มสมุทร
62063013060 นางสาวจันจิรา คําก�อน
62063013061 นายวิศรุต วัชระเสนีย�
62063013062 นายธุวานนท� ทนดี
62063013063 นายจรัสเนตร พุกสุข
62063013064 นางสาววิรัญตรี กาบแก�ว
62063013065 นายพิเชษฐ กิติกุล
62063013066 นางสาวพรทิพย� กาวีต�ะ
62063013067 นายศิวศิลปN ศรีมานิตรากูล
62063013068 นายพิรุฬห�วัฒน� สิงห�คํา
62063013069 นางสาวปCยธิดา ผันแก�ว
62063013070 นายณัฐวุฒิ สิงห�คํา
62063013071 นางสาวนันทิศา รินมุกดา
62063013072 นางสาวอัจฉราพร เรืองสกุล
62063013073 นายกิตติภพ พิชิตวัฒนา
62063013074 นางสาววารุณี ดวงชัย
62063013075 นางสาวพนิดา จุ�ยกระโทก
62063013076 นางสาวจุฬารัตน� ศรีอําพร
62063013077 นางสาวสุจิรา วรินทร�
62063013078 นายวิจิตร สัมพันธ�สินโกมล
62063013079 นายเกียรติศักด์ิ รักตน
62063013080 นายวิทยา ป=ญญาล�าน
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62063013081 นางสาวฐิติกาญจน� ภูเฉลียว
62063013082 นายสิทธิพงษ� นามวงศ�
62063013083 นางสาวเกศรา เทียมทอง
62063013084 นายพีระวัฒน� รัตนประทีป
62063013085 นางสาวนับพระพร พิชิตยอดพนม
62063013086 นางสาวธัญญพัทธ� คะปูคํา
62063013087 นางสาวจันทร�จิรา ใจจา
62063013088 นายณัฐพนธ� หลําประเสริฐ
62063013089 นายสุรศักด์ิ บุญทอง
62063013090 นายปทิตตา ฟองจันทร�ตา
62063013091 นางสาวนําหทัย กุณา
62063013092 นางสาวสุดฤทัย อินต�ะ
62063013093 นายพรพิเชษฐ� ศรีสวัสด์ิ
62063013094 นางสาวสุพัตรา ศรีเดช
62063013095 นางสาวนฤมล เสียงหาญ
62063013096 นางสาวณัฐกานต� กันธะวงค�
62063013097 นายปรมัตถ� ใจจิตต�
62063013098 นางณัฐณิชา ประมนต�
62063013099 นางสาวกมลวรรณ ขันโท
62063013100 นายพิษณุ คลี่ใบ
62063013101 นางสาวอรวรรณ การสร�าง
62063013102 นางสาวธัญญลักษณ� ไชยทะนุ
62063013103 นางสาวศิริลักษณ� ติยะกว�าง
62063013104 นางสายรุ�ง ใจคํา
62063013105 นางสาวนิตยา พรมท�าว
62063013106 นางสาวปCยนัฐ จันทร�อ�าย
62063013107 นางสาวฑิวัญญา เชยสูงเนิน
62063013108 นางสาววรรณฤดี เทพอุดม
62063013109 นางสาวธีราภรณ� ยังศักด์ิ
62063013110 นางสาวจันทกานต� สมณะ

หน�า 437 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063013111 นางสาววรรณิกา ท�ายเรือคํา
62063013112 นางสาวพรชนิตว� ตรีประดับดาว
62063013113 นางสาวเฉลิมขวัญ คงทน
62063013114 นางสาวพรกนก ไชยวงศ�ทอน
62063013115 นางสาวพนิตานันท� สุขตัว
62063013116 นางสาวสันทนา เครือธิ
62063013117 นางสาวนรินทิพย� เกตุทับทิม
62063013118 นางสาวชนินทร�กานต� เกตุวิริยะกุล
62063013119 นางสาววาสิตา ขวนขวายทรัพย�
62063013120 นายวรดนย� กีเกษมศรี
62063013121 นางสาวบุณยานุช บ�านสระ
62063013122 นางสาววิศัลย�ศยา วิรัตน�วัฒนา
62063013123 นางสาวพนิดา เรืองสุวรรณ
62063013124 นายพัสกร ไชยวรรณา
62063013125 นายภัทรมลณ� โลแก�ว
62063013126 นางสาวสาวิตรี สายแปง
62063013127 นางสาวขัตติยา ทองแก�ว
62063013128 นางสาวธัณย�จิรา ขัดจา
62063013129 นายไกรศร อุ�นทา
62063013130 นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ�
62063013131 นางสาวอาภาพันธุ�ชนก ธีรวรุตม�
62063013132 นางสาวศรัณยพร จันทวรรณ
62063013133 นางสาวกุลณัฐ จริงมาก
62063013134 นางสาวชนกชนม� ไชยชุ�มศักด์ิ
62063013135 นางสาวสุภารัตน� ชัยชุมภู
62063013136 นางสาวสุนีย�รัตน� อิ่นฝ=Pน
62063013137 นางสาวชุติมา ปCยะวงค�
62063013138 นายณัฐพล จิตใหญ�
62063013139 นางสาวสุภัค อูปสาร
62063013140 นางสาวภัคจิรา อูปต�ะ
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62063013141 นางสาวศิรินภา คําแก�ว
62063013142 นายจตุรงค� เรืองศักด์ิ
62063013143 นางไพรินทร� มะโนวรรณ
62063013144 นางสาวพรพรรณ ถ่ินสุข
62063013145 นางชญานิษฐ� เนตรสุวรรณ
62063013146 นางสาวยุวดี คําแสง
62063013147 นางสาวเบญจพร เข่ือนสุวงค�
62063013148 นายฤทธิเกียรติ โนรี
62063013149 นางสาวกมลรัตน� ทิพหม�อ
62063013150 นายขจรศักด์ิ ป=ญญามัง
62063013151 นายจักรพงษ� ใจเย็น
62063013152 นายยศวัฒน� วงค�สมศักด์ิ
62063013153 นางปCยนุช จันสม
62063013154 นายพิทักษ�วงษา ยานะ
62063013155 นางสาวชัญญาภร แก�วดา
62063013156 นางสาวลัดดาวัลย� ป=นสุข
62063013157 นางสาวทิพวรรณ กองคํา
62063013158 นางสาวอําไพวรรณ ตุลา
62063013159 นางสาวณัฐกานต� ขาวละออ
62063013160 นายทนงเกียรติ ตามไท
62063013161 นางสาวอลิสา วงศ�ใหญ�
62063013162 นางสาวชุติมา ผดุงกิจ
62063013163 นางสาวธัญลักษณ� สมสัตย�
62063013164 นายพงศ�วิชญ� กันทะวงศ�
62063013165 นางสาวสุภิญญา ใจจะนะ
62063013166 นางสาวอรพรรณ เจริญพิพิธพรชัย
62063013167 นายพีรวิทย� ปCมปาอุด
62063013168 นายธนณัติ นุ�มผ�อง
62063013169 นางสาวนิลาวัลย� วงศ�กัน
62063013170 นายพีรดนย� สุริยะธง
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62063013171 นางสาวศิวพร แก�วมาลัย
62063013172 นายภาราดร กันหา
62063013173 นางนปภัช เสถียรยศ
62063013174 นางสาวกาญจนา โลหิตกาญจน�
62063013175 นายวัชระ ทะป=ญญา
62063013176 นางสาวณัฐธิกานต� งามเมือง
62063013177 นางสาวรวิสรา แสงสว�างพิพัฒน�
62063013178 นางสาวชื่นจิต วิชัยดิษฐ
62063013179 นายสถาพร มาจ�ะ
62063013180 นางสาวแววตา อูปต�ะ
62063013181 นายจิตติพงษ� อินสาม
62063013182 นางสาวกรณ�ชนก ศรีเปXง
62063013183 นางสาวธนัชพร ประสงค�ผลชัย
62063013184 นางสาวปภาวรินท� ทิพย�หมึก
62063013185 นายเฉลิมเกียรติ โพธ์ิทรง
62063013186 นางสาววิมลวรรณ พิทักษ�ธรรมกุล
62063013187 นางสาวศิรภัสธรา ธนพัตภัคพงศ�
62063013188 นางสาวอารยา วงสา
62063013189 นายกิตติพงษ� ปานคํา
62063013190 นางสาวรินทร�วรัท แสนขัด
62063013191 นายธนญวิชญ� บุญเจริญ
62063013192 นางสาวเบญจพร สินสา
62063013193 นางสาวณหทัย ภูมิรุ�งโรจน�
62063013194 นายสุทธิศักด์ิ ม�อมพะเนาว�
62063013195 นายวัชรพล นวลวงศ�ขจร
62063013196 นายสุรเกียรติ สุรามิตร
62063013197 นายนภพณ พรมวิชัย
62063013198 นางสาวแสงดาว เปล�งฉวีวรรณ
62063013199 นายจิรวิทย� สมบัติศิริ
62063013200 ว�าที่รตจอมพจน� คชสาร
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62063013201 นายณัฐพล นวลศิริ
62063013202 นางสาววราภรณ� สุขสีทอง
62063013203 นางสาวอมิตา จิตต�บุญ
62063013204 นางสาวสุพัฒนา อินลา
62063013205 นายสมเกียรติ นําเทียน
62063013206 นางสาวปCยธิดา ศรีทาเกิด
62063013207 นางสาวรัฐพร หม่ันสกุล
62063013208 นางสาวกนกอร เถาเป^Pยปลูก
62063013209 นายวัชระ เมืองแก�ว
62063013210 นางสาววราลี ยอดเมือง
62063013211 นางสาวกลอยใจ ชมภูทิพย�
62063013212 นายสกุลวัฒน� ธรรมยศ
62063013213 นางสาวนลินนิดา ป=ญญา
62063013214 นายกิรติ พงษ�ไสว
62063013215 นายณัฐพัชร� วงษ�สมบูรณ�
62063013216 นายเจษฎ� สถิตย�พรวังขวา
62063013217 นายศุภเชษฐ เพ็ชรอําไพ
62063013218 นายณัฏฐวัฒน� ใจยะสิทธ์ิ
62063013219 นางดวงพร ใจพิมพา
62063013220 นางสาวธนารีย� มะโนพันธ�
62063013221 นางสาวชลิดา ป=นชัย
62063013222 นางสาวเสาวภาคย� กุนนา
62063013223 นางสาวชลลดา ศรีชมภู
62063013224 นางสาวพิมพร บุญประเสริฐ
62063013225 นางสาวเอมอร เอื้ออารุณ
62063013226 นางสาววัณย�ลวี บุตรเนียร
62063013227 นางสาวชมพูนุท อินตาคํา
62063013228 นางสาวขวัญภิรมย� กิวัฒนา
62063013229 นางสาวสินีนาฐ วงศ�ใหญ�
62063013230 นางสาวกุลนันท� ยะวิญชาญ
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62063013231 นางสาวปรัชญาภรณ� รินสินจ�อย
62063013232 นายอนุรุธ แสงเพ็ง
62063013233 นายสุรเชษฐ� เภลัย
62063013234 นายพันศร พงษ�ตระกูล
62063013235 นางสาววิไลรัตน� ต�ะต�องใจ
62063013236 นายอิศรา พันสุภะ
62063013237 นางสาวกชพร แสงเรือน
62063013238 นางสาวธัญธีรา สีนวล
62063013239 นางสาวนันทิรา สายถ่ิน
62063013240 นางสาวรวิวรรณ จันแดง
62063013241 นางสาวรัตติกา เอก[า
62063013242 นางสาวธนัชย�ตา อัครธีรารัตน�
62063013243 นางสาวอุมารา อินทเทพ
62063013244 นายนฤรณัณ อินทยศ
62063013245 นายปCยณัฐ พาเรือนคํา
62063013246 นายกรวิชญ� สมฤทธ์ิ
62063013247 นางสาวสิริวัฒน� ธนพัฒน�ศิริ
62063013248 นางสาวผกาวรรณ ซุยหลวง
62063013249 นายกนกพล มงคล
62063013250 นายเริงชัย พะโบร�ก
62063013251 นางสาววรดา ภิบาล
62063013252 นางสาวพิชญา ตาจุ�ม
62063013253 นางสาววริษา ต�ะมา
62063013254 นางสาวณิชชมนันท� ใจคํา
62063013255 นางสาวกมลลักษณ� ซ่ึงกราง
62063013256 นางสาวพรทิพย� จิตตรง
62063013257 นางสาววิมาลา ใหม�คํา
62063013258 นายกรกฏ กาใจ
62063013259 นางสาวศศิธร สมประสงค�
62063013260 นางสาวรมณณิชช� ศรีปุริ

หน�า 442 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063013261 นางสาวดวงใจ วงศ�บุตร
62063013262 นายเรศชัย โจ�ะเซ
62063013263 นายอรรถพล ตาเจริญเมือง
62063013264 นางสาวธิดา แม�สอดแดนไพร
62063013265 นายศรายุทธ ไชยวงศ�
62063013266 นางสาวกานติมา เชื้อสาย
62063013267 นายกานต�ชนิต แสงกาศ
62063013268 นายณัฐวุฒิ จําปานคร
62063013269 นางสาวฉันทิกา ยาธัญ
62063013270 นางสาวเกศริน ใจสุ
62063013271 นายวรท นนทธิ
62063013272 นางสาววลัญชพร ดวงสว�าง
62063013273 นายกิตติวินท� ตาแก�ว
62063013274 นายสุทธิชาติ เครือต�ะมา
62063013275 นางสาวปCยภรณ� อนงค�จิตร
62063013276 นายวัฒนา คําเกิด
62063013277 นายปCยะราช บุญโยง
62063013278 นางสาวจันจิรา วงค�เจริญ
62063013279 นางสาวมัตติกา กันทะวงค�
62063013280 นางสาวเมรี ช�วงไชยคํา
62063013281 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดดี
62063013282 นายอภิวัฒน� ไชยนุรักษ�
62063013283 นางสาววรรณภา ตานัน
62063013284 นายปฏิพล ขุมคํา
62063013285 นางสาวนริศรา จะกี
62063013286 นางสาวกนกพรรณ ปานแก�ว
62063013287 นางสาวศิริธร ปวงดี
62063013288 นางสาวรุ�งลาวัลย� จอมเรือง
62063013289 นางสาวรัตติการ� นามยอม
62063013290 นางสาววิภาวรรณ จันธิมา
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62063013291 นางสาวกนกวรรณ บุญมี
62063013292 นางสาวนิลราวรรณ จินดาคํา
62063013293 นายบุญวัฒน� บุญมา
62063013294 นายนพกร กุลอิทธิเชษฐ�
62063013295 นางสาวนัจนันท� พันธจักร
62063013296 นางสาวลลิตพรรณ พุ�มพวง
62063013297 นางสาวอภิรดี ศิริบุญมา
62063013298 นายธีราวุฒิ กาเผือก
62063013299 นางสาวกัญชริการ� สารขัติ
62063013300 นางสาวนริศรา สุขจิตร�
62063013301 นางสาวชลธิชา ลีนา
62063013302 นางสาวณฑาทิพย� ธิลาใจ
62063013303 นางสาวกรรณิการ� ฉัตรมณี
62063013304 นายพสิษฐ� สุวรรณทา
62063013305 นางสาวฉัตรลดา สิทธิกรรณ�
62063013306 นางสาวอักษราภัค มะโนสีลา
62063013307 นางสาวธารินี ก[าวิ
62063013308 นางสาวดารา ไทยภูเขา
62063013309 นางสาวสุกัญญา ป=ญญา
62063013310 นางสาวศิรินาถ ป=ญญารัศม์ิ
62063013311 นางสาวหัทยา อินต�ะหล�อ
62063013312 นางสาวพวงผกา กาบคํา
62063013313 นางปรียานุช ไชยเสน
62063013314 นายอินธรา ใจวงค�
62063013315 นางสาวธาริณี เกษรศรี
62063013316 นางสาวศุภรัตน� ทองกก
62063013317 นางปริยากร หล�าภู
62063013318 นางสาวเนตรณภิส สิทธิสงคราม
62063013319 นายอลงกรณ� ธรรมเสน
62063013320 นางสาวอัจฉรา หล�าปUอ
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62063013321 นางสาวอุไรรัตน� อุปนันท�
62063013322 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา ตาคําศรี
62063013323 นางสาวอังคณา จันทร�โอภาส
62063013324 นางสาวขวัญจิรา เอกวงศานนท�
62063013325 นางสาวสุธาทิพย� ยานะเคหัง
62063013326 นางสาวสุธาสินี เชื้อสะอาด
62063013327 นางสาวพรปวีณ� มหารัศม์ิสกุล
62063013328 นางสาวขนิษฐา สลอบแสง
62063013329 นางสาวกัญญาพัณณ� ใจมูล
62063013330 นายวาฑิต พุทธปวน
62063013331 นางสาวศิดารา ปUอคํา
62063013332 นางสาวธัญญาทิพ ศรีมงคล
62063013333 นายธงไชย ทองคํา
62063013334 นางสาวพัชรวดี ถูกทาง
62063013335 นางสาวทัศนีย� ป=ญญา
62063013336 นางสาวผกาวรรณ ป=นสืบ
62063013337 นายพชรพงศ� อังกสิทธ์ิ
62063013338 นายนราดร บ�านกลาง
62063013339 นายกล�าณรงค� คําแสน
62063013340 นางเรณู ยาบัว
62063013341 นางสาวธิดาพร อิ่นคํา
62063013342 นางสาวสุทธิดา บรรจง
62063013343 นายศราวุฒิ เครือแปง
62063013344 นายอนุวัฒน� อูปเวียง
62063013345 นางสาวเบญญาภา มาตัน
62063013346 นางสาวขนิษฐา คงคุ�ม
62063013347 นางสาวยุวภา แก�วน�อย
62063013348 นายณัฐกานต� พวงเงิน
62063013349 นางสาวรุ�งทิวา แก�ววรรณะ
62063013350 นางสาวมยุรี คําใส
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62063013351 นางสาวชญาณิศา ปCติสวโรจน�
62063013352 นางสาวปาริชาต คําวิมุด
62063013353 นางสาววิมลสิริ จิตเทพ
62063013354 นางทิฏฐิธัญ สว�างศรี
62063013355 นายยุทธพงศ� เอมสอาด
62063013356 นายอนุกูล เอี่ยมอ่ํา
62063013357 นางสาววณิชชา ชัยวงค�เหล็ก
62063013358 นางสาวผกามาศ จันทร�ต�ะ
62063013359 นางสาวพินัฐดา ฐานะงาม
62063013360 นางสาวพัชริดา แถบทอง
62063013361 นายอนุกูล บุญมา
62063013362 นายวิเชียร กาต๊ิบ
62063013363 นางทักษญา พรหมแสน
62063013364 นางสาวพรสุดา เข่ือนจินดาวงค�
62063013365 นางสาวเสาวภา ตันผัด
62063013366 นางสาวจุฑาภรณ� กาวี
62063013367 นางสาวนภสร ศรีจันทร�
62063013368 นางสาวจุฑามาศ ขัดมะโน
62063013369 นางสาวกฤตดนยา อินทชัย
62063013370 นายไกร วงศ�ลังการ
62063013371 นางสาวสายวสันต� อิ่นคํา
62063013372 นางสาวกิติยา แสวงมือ
62063013373 นางสาวภัทราภรณ� คํารินทร�
62063013374 นายธนู ศรีศักด์ิอุดมชัย
62063013375 นางสาวรักตกันท� ไชยแก�วเมร�
62063013376 นางชญานี ใบยา
62063013377 นางณัฐกฤตา ป=ญญาไว
62063013378 นางสาวนาฏนารี ภาชนะ
62063013379 นายบุญธรรม จงสถาพรพิพัฒน�
62063013380 นางสาววนิดา ทารินทร�
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62063013381 นายกิตติกร แก�วญาติ
62063013382 นางสาวรุ�งนภา พิบูลย�
62063013383 นางสาวปณชล ทายะมหา
62063013384 นางสาววารุณี บุญนํามา
62063013385 นายมนัส เทพา
62063013386 นางสาวชรัญญา กันทะดง
62063013387 นางสาวอรอนงค� เปXงสม
62063013388 นางสาวกัณฐิกา มาลัย
62063013389 นายวีรภัทร วงษ�จ�า
62063013390 นางสาวพัชรีภรณ� มูลศรี
62063013391 นายสัจจาลักษณ� สิบแสนเป^Fยม
62063013392 นางสาวอาทิตยา ใจมอย
62063013393 นางสาวพิจิตรา กวางอิน
62063013394 นายพงศธร คําจันทร�
62063013395 นางสาวป=ญจรัตน� ใจกลาง
62063013396 นางสาวพิมประภา พรมมา
62063013397 นางสาวอําพิกา ดาววี
62063013398 นายนวพัฒน� ใจใส
62063013399 นางสาวแจ�มจันทร� สุวรรทา
62063013400 นางสาวบังอร สุรินทร�
62063013401 นางสาวจุรีรัตน� ศรีด�วง
62063013402 นายคมสันต� ขันตี
62063013403 นางสาวธาราลักษณ� ทาอุโมงค�
62063013404 นายวัชระ หล�าตุ�ย
62063013405 นางสาวพีรยา พัชรดํารงกุล
62063013406 นายภาคิน จันทร�ทิพย�
62063013407 นางสาวนีราพรรณ ทานสุทธิกุลชัย
62063013408 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�แก�ว
62063013409 นางสาวธัญชนก เดชะบุญ
62063013410 นางสาวนงราม เพ่ิมข้ึน
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62063013411 นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ
62063013412 นางสาวพิมพ�ใจ คมแก�ว
62063013413 นางสาวธาริณี แสงคําลือ
62063013414 นายพิทักษ� เอกกะสินสกุล
62063013415 นายสุริยา สุริยวงค�
62063013416 นางสาวจุรพร จันทวงค�
62063013417 นางสาวรัฎชฎาภรณ� สลีอ�อน
62063013418 นายวรยศ สารีบุตร
62063013419 นางสาววิไลรักษ� ไวรักษ�
62063013420 นางสาวสาคร มุงเมิน
62063013421 นายกรีฑา กาวิละ
62063013422 นางสาวระวีวรรณ เมฆอากาศ
62063013423 นางสาวจุฑาทิพย� ชัยศรีสวัสด์ิ
62063013424 นางสาวปCยธิดา ประสพโชคชัย
62063013425 นางสาวณัฐสุดา พรหมมินทร�
62063013426 นางศรินดา วงศ�ฉายา
62063013427 นางสาวสุทธิดา อินทะนนท�
62063013428 นางฐิติวรรณ คําเงิน
62063013429 นางสาวปCFนป=ทมา จุ[ยเกตุ
62063013430 นางสาวศรัณย�รัชต� ขัดชมภู
62063013431 นางสาวชนิกาญ บุญวัฒนา
62063013432 นางสาวศรัณย�พร ทานันติ
62063013433 นางสาวรดา แซ�เฒ�า
62063013434 นางสาวเครือวัลย� อาทร
62063013435 นายกิตติชัย ประสันใจ
62063013436 นางสาวฉัตรฑริกา ชัยชะนาญ
62063013437 นางสาววัชริญา อินต�ะนา
62063013438 นายไชยยาเขต ของกํ้า
62063013439 นางสาวกาญจนา กอนจันทร�
62063013440 นางสาวสุวีรยา ศรีจันทร�
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62063013441 นางสาวณัฐนันญ� รักสุจริต
62063013442 นางสาวจุฑามาศ ทํางาม
62063013443 นายอรรถวุฒิ แบ�งทิศ
62063013444 นางสาวอรวรรณ แก�วแซม
62063013445 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม
62063013446 นางทัศนีย�ญา วิลัย
62063013447 นางสาวดรุณี มีบุญ
62063013448 นางสาวเบญจมาศ สมทัด
62063013449 นางสาวคัทรียา เต[จ�ะ
62063013450 นางสาวณัฐวรรณ ฟ=งเย็น
62063013451 นางสาวกรรณิการ� วงค�ป=ญญา
62063013452 นางสาวปภัสรา วงศ�ขัติย�
62063013453 นางสาวพิมพ�ภัค พุ�มแก�ว
62063013454 นางสาวณัฐนรี ดวงชุ�ม
62063013455 นายพงศกร เหมืองหม�อ
62063013456 นางสาวสุทธิการ� ม�วงดิบ
62063013457 นายอัศวิน ซ�อนพุฒ
62063013458 นางสาวนิฤมล วรรธนันทกุล
62063013459 นางสาวธนัชพร ใจประทุม
62063013460 นางสาวรัตนาภรณ� มากมา
62063013461 นางสาวกนกวรรณ ป=นปวง
62063013462 นายยุทธนา ชื่นบาล
62063013463 นายธวัชชัย สุขแว�น
62063013464 นางสาวปCยธิดา คําภิมูล
62063013465 นางสาวพัชรี ใจละออ
62063013466 นางสาวลักษิกา ขันทราษฎร�
62063013467 นางสาวกรรณิการ� แดงหม�อง
62063013468 นายกิตติชัย เอกตะ
62063013469 นายกัมปนาท เครือน�อย
62063013470 นางสาววัชราภรณ� สุพรรณรัตน�
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62063013471 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว�าง
62063013472 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมไธสง
62063013473 นางสาวกรกช คงนา
62063013474 นายเจมวิทย� ธิป=Vน
62063013475 นางสาวเนตรทราย นาคสุข
62063013476 นางสาวพัทธมน สืบไชย
62063013477 นางสาวจิตรา จะมู
62063013478 นางสาวธนัฏฐา ใยโท
62063013479 นางสาวภานุมาศ อินต�ะวงค�
62063013480 นายธีรวัฒน� ม่ันขันธ�
62063013481 นางสาวรุ�งสินี แสงวังคํา
62063013482 นางสาวฐิติมา แหลมคม
62063013483 นางสาวศิริวรรณ เปXงวันทา
62063013484 นางสาวเนรัณชลา เตจาโท�น
62063013485 นางสาวพรพิชชา อินทนาเกตุ
62063013486 นางสาวฉัตรนรา เครืออุ�นเรือน
62063013487 นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม
62063013488 นางสาวจิราภรณ� ฉัตรเงิน
62063013489 นายธีระวัฒน� จันทร�เพ็ง
62063013490 นางสาวกนกวรรณ ใจเมือง
62063013491 นางสาววรนิพิฐ พิสิฐวรโชติ
62063013492 นางสาวกรรณาภรณ� มโนเพ็ญ
62063013493 นางสาวเณศรา ยามะสัก
62063013494 นางสาววิกานดา ปองพรนิมิต
62063013495 นายศิระศักด์ิ ครองไชย
62063013496 นางสาวสุธาสินี อาชวานันท�
62063013497 นางสาวมีนา รุ�งเรือง
62063013498 นางสาววรรณภา ทอนทะษร
62063013499 นางสาวปรียาวดี ปCยะรัตนกร
62063013500 นางสาวชนิศา เข่ือนแก�ว
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62063013501 นางสาวนุศรา อาริยะ
62063013502 นายเจตนิพัทธ� แผ�นดาน
62063013503 นางสาวสุทธิพร ตัวละมูล
62063013504 นายกฤษฏ์ิ วิสัยเพียร
62063013505 นายเฉลิมพร จิระป=ญญาเลิศ
62063013506 นางสาวกมลรัตน� ใจเอื้อ
62063013507 นายวชิรวิทย� มณีสุริยวงศ�
62063013508 นางสาวรุ�งทิวา ยาสมุทร
62063013509 นายณัฐวุฒิ ทาแกง
62063013510 นางสาวอาทิตยา ดวงแก�ว
62063013511 นางสาวปาริชาติ ชัยวุฒิ
62063013512 นายฉัตรตรีญาภรณ� เจริญพันธ�
62063013513 นายสิริชัย จริยเศรษฐพงศ�
62063013514 นางสาวศิรินภา พรพนาสิทธ์ิ
62063013515 นางสาวมัลลิกา วิไลรัตน�
62063013516 นางสาวธันย�ชนก กองจันทร�
62063013517 นางสาวสุภารัตน� คําหน�อฮวย
62063013518 นางสาวกมลนุช จ้ีธรรม
62063013519 นางสาวปรียาภรณ� ห�วยหงษ�ทอง
62063013520 นางสาวญาณิศา เลิศรมยานันท�
62063013521 นายชนากร บุญหนัก
62063013522 นางสาวจุฑามาศ จินะนา
62063013523 นางสาวณัฐญา ศรีรินทร�
62063013524 นางสาวจตุพร ชัยยา
62063013525 นายพิชชาทร มีมา
62063013526 นางสาวนิโลบล วรรณธง
62063013527 นางสาวปริญญา อิสี
62063013528 นางสาวเกศรินทร� มณีวรรณ�
62063013529 นายชัยวัฒน� แก�วนันไชย
62063013530 นางสาวพริ้มพร วงค�ชมภู
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62063013531 นางสาวพัชราลักษณ� ดํารงค�ธรรม
62063013532 นางสาวจันทร�ทิพย� เครือดี
62063013533 นางสาวเดือนนภา ชัยวงค�
62063013534 นางสาวธัญวรรณ อํานาจปลูก
62063013535 นางสาวจิรารักษ� มารังค�
62063013536 นางสาววิลาวรรณ ปCงวงค�
62063013537 นางสาวภูษณิศา ทองอาญา
62063013538 นางสาวเมทินี เชียงแสน
62063013539 นางสาวสุพรรษา บุญมาสุ
62063013540 นางสาวสุภาวรรณ สุจารี
62063013541 นางสาววิจิตรา อิ่นคํา
62063013542 นางสาวปรียาภรณ� เข่ือนจินา
62063013543 นางสาวหยก เกิดวงศ�บัณฑิต
62063013544 นายจักรกฤษ ธนะ
62063013545 นางสาวสุธิดา หัวนา
62063013546 นางสาวบุษบา จูเปาะ
62063013547 นางสาววิลาวัลย� มะโนรมณ�
62063013548 นางสาวปCยวรรณ เผ�าตัน
62063013549 นายเจษฎา เสาร�ฟอง
62063013550 นางสาวกมลนาถ ศิลาเดช
62063013551 นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ
62063013552 นางสาวอัจฉรา สายทอง
62063013553 นายศราวุฒิ แก�วแดง
62063013554 นายสุขสันต� สิริภูริภัค
62063013555 นายยุทธติกาล มหายศกุล
62063013556 นางสาวขวัญอัมพร ป=จโย
62063013557 นางสาวอรอนงค� บุญญสาร
62063013558 นางสาวรัตนาภรณ� มะชะลา
62063013559 นางสาวชฎาพร การเอื้อ
62063013560 นายสถาปนิก มณีสุ
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62063013561 นายอดิศักด์ิ กาวี
62063013562 นางสาวปรียาภรณ� เลิศพงษ�สุข
62063013563 นางสาววิภาวี ใจจักรคํา
62063013564 นางสาวเพ็ญนภา ตันเตโช
62063013565 นายเทียนชัย พงษ�ตัน
62063013566 นางสาวสกาวใจ นภาสกาวเดือน
62063013567 ว�าที่ร�อยตรีพนมพร ดอกดวง
62063013568 นางสาวธัญลักษณ� สิงห�โทราช
62063013569 นายศรายุทธ แดงศรี
62063013570 นางสาวสุพรรณิการ� ใจคล�องแคล�ว
62063013571 นายมนทนัฐ แก�วยะ
62063013572 นางสาวสุภาวดี สุจันทา
62063013573 นางสาวกมลวรรณ กันทา
62063013574 นางสาวพรพรรณ กันทะวงศ�
62063013575 นางสาวภาณุมาศ พุทธสอน
62063013576 นางสาวรัชญา มะโนเรือง
62063013577 นางสาวณัฐธิดา กันทา
62063013578 นางสาวจิราภัทร� สว�างทิตย�
62063013579 นายภาสกร จันต�ะคาด
62063013580 นางสาวนารีนาถ วรรณราช
62063013581 นายสุทธิพงศ� ไร�พุทซา
62063013582 นายจตุรภุช รัตนะ
62063013583 นายชนิตพล บุญเทพ
62063013584 นายศักด์ิสลิล คาดคําฟู
62063013585 นางสาวกัณฐิกา เต็งศิริวัฒนานนท�
62063013586 นายวราวุฒิ ทาอาษา
62063013587 นายสันติ เพียงพรทิพย�
62063013588 นางสาวขวัญเรือน ปะสิ่งชอบ
62063013589 นายเจตริน ศรีทินนท�
62063013590 นางสาวภคณี รุ�งสวัสด์ิ
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62063013591 นางสาวศรัญญา แซ�ก�วย
62063013592 นางสาวนลัทพร เกิดมงคล
62063013593 นางสาวลิษา เทพบินการ
62063013594 นางสาวศิริวัฒนา ต�ะนางอย
62063013595 นางสาวธัญพร ฝ=Pนมณีวรรณ�
62063013596 นางสาวลริญดาร� ดอกบัวนาค
62063013597 นางสาวประภัสสร เส็งสาย
62063013598 นางสาวพิมพ�ผกา เชื้อนายหนาน
62063013599 นายสุธินันท� สุดฝ=Fงสาย
62063013600 นางสาววิมลณัฐ สิทธิสอน
62063013601 นางสาวพรทิพย� กําลังช�วย
62063013602 นางสาวธันวามาส อิ่มป=ญญา
62063013603 นางสาวนันทัชพร วัฒนสมบัติ
62063013604 นายเอกรักษ� มาละพิงค�
62063013605 นางสาวจุฑารัตน� หนองหลวง
62063013606 นายศรัญ]ู พงศิริแสน
62063013607 นางสาวเปรมฤดี มูลยังกาย
62063013608 นายพัฒนพงษ� โพธิตา
62063013609 นางสาวธัญญารัตน� จันทาพูน
62063013610 นางสาวสโรชา ทะใจ
62063013611 นายอลงกรณ� ศรีแสง
62063013612 นางสาวณัฐธิดา วงศ�รุจิไพโรจน�
62063013613 นายพงศธร สิทธิชัยธนะกิจ
62063013614 นายอานนท� ศรีคล�าย
62063013615 นายอุทัย ดอนแก�ว
62063013616 นายพงษ�พิชญ� พันธ�วิชัย
62063013617 นางสาวมลธิชา ปCนกันทา
62063013618 นางสาวณัฏฐณิชา คําป=น
62063013619 นายชยพล สุภาพัฒน�
62063013620 นางสาวรัชชวรรณ� หุ�นเที่ยง
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62063013621 นางสาวประภาพร แก�วประภา
62063013622 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวรางคณา บุญสุข
62063013623 นางสาวจุฑามาศ มะขาม
62063013624 นางสาวอนุตา ฐานะ
62063013625 นายวิทวัส ประเสริฐศักด์ิ
62063013626 นายวาทิน กุลนาวงค�
62063013627 นางสาวอริสรา เสธา
62063013628 นายอัฐวรรธ วงศ�ลือ
62063013629 นายเฉลิมชัย ผัสดี
62063013630 นางสาวทยิดา ป=นเงิน
62063013631 นางสาวฐิติรัตน� ศิริจันทร�
62063013632 นายวิสุธร ขันธหัตถ�
62063013633 นางสาวศศิธร เสียงดัง
62063013634 นางสาวจุฑาทิพย� สุรินธรรม
62063013635 นางสาวณัฏชาวรินทร� ภูริภัณฑ�ธนะ
62063013636 นายกฤษดา กันตุ�น
62063013637 นางสาวสุภาวรรณ อ�อดผูก
62063013638 นางสาววราภรณ� กาบุตร
62063013639 นายสุรศักด์ิ ป=ทมะศิริ
62063013640 นางสาวจุฑามาศ วงศ�เข่ือนแก�ว
62063013641 นายณชธฤต สายหล�า
62063013642 นางสาวคนึงนิจ ปUองแก�วน�อย
62063013643 นางสาวจันทร�จิรา จอมแปง
62063013644 นายไพสัณต� แสนแล
62063013645 นายธีรพัฒน� ยะฟุYน
62063013646 นางสาวพิมพิกา พงษ�ปวน
62063013647 นางสาวพจนา พจนพาที
62063013648 นางสาววาสนา ชุมภูสี
62063013649 นายธนพนธ� พูนฟ=ก
62063013650 นางสาวสุกฤตา อนันต�ะ
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62063013651 นางสาวภานุมาศ สุนันต�ะ
62063013652 นางสาววีร�รัศม์ิ พิมเสน
62063013653 นางสาวณัฏฐ�พิมล พรมวิชัย
62063013654 นางสาวภัทรหทัย กันธา
62063013655 นายนันทวัฒน� ต๋ันกาศ
62063013656 นางสาวสุพรรษา อริวันนา
62063013657 นางสาวคริสมาส ไชยแก�ว
62063013658 นางสาวจิรวัฒน� พลีทั้งกาย
62063013659 นางสาวประไพวรรณ� จันดา
62063013660 นายสามารถ ศรีนวลตา
62063013661 นางสาวสุธีร�กานต� ป=ญญาคํา
62063013662 นายธงชัย ศักด์ิสิทธานุภาพ
62063013663 นางสาวอัจฉราวรรณ บุญเต่ียม
62063013664 นางสาวปานตา พุ�มพวง
62063013665 นางสาวปริชาติ คีรีราษฎร�ตระกูล
62063013666 นางสาวพิชญ�สิณี ราชคมน�
62063013667 นายภูพันวิชญ� สิทธิอาสา
62063013668 นายเพ็ญเพ็ชร ภัทรกิจเลิศ
62063013669 นางสาวอัจฉรา สิวอ
62063013670 นางสาวป=ณณภัสร� ป=นดอน
62063013671 นายณัฏฐวุฒน� วัฒนภานันท�
62063013672 นางสาวรัชฎา ชัยวงค�
62063013673 นางสาวเกษวราภรณ� ชุมภูสืบ
62063013674 นางสาวสุภาภรณ� ไชยสิงห�
62063013675 นายจีรพงศ� สักลอ
62063013676 นางนิตยา จันทร�จรมานิตย�
62063013677 นางสาววิภาวรรณ เมืองเป^Pย
62063013678 นางสาวสาวิตรี ธิหล�า
62063013679 นายสุทธิสิทธ์ิ บัณฑิตชูสกุล
62063013680 นางสาวตวิษา สุต[า
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62063013681 นางสาววราภรณ� บุญต�อ
62063013682 นางสาวสกุลกาญจน� วงค�เทพ
62063013683 นางสาวปภังกร คงขํา
62063013684 นางสาวสุภาพร สมต�ะ
62063013685 นายยุทธการ แก�วเจริญ
62063013686 นางสาวสุธาสินี คําใน
62063013687 นางสาวกัญญารัตน� หลุยจําวัล
62063013688 นางนิตยา มูลเอ�ย
62063013689 นายอภิสิทธ์ิ ทองคํา
62063013690 นางสาวพิชยา กันทะวงค�
62063013691 นางสาวณัฎฐธิดา เทียมจันทร�
62063013692 นางสาวเสาวลักษณ� พ่ึงศรี
62063013693 นางสาวอัญชิสา บางเขียว
62063013694 นางปวริศา พรมโลกา
62063013695 นางสาวศศิธร สุริยะแสงฉาย
62063013696 นายอิศรา จตุรัส
62063013697 นางสาวอรุณรัตน� วงศ�อินตา
62063013698 นายทินกร แก�วบาง
62063013699 นางสาวมัณทนา ปCนะสุ
62063013700 นางสาวกัญญารัตน� อุดคํามี
62063013701 นายนวมินทร� ยาวิชัย
62063013702 นายกฤษฏ์ิ ถาขาว
62063013703 นางสาวกชกร ทองแท�
62063013704 นายวรกันต� จันทร�ตา
62063013705 นางสาวรัตนาวลี เทียมยศ
62063013706 นางสาวสิริกรานต� บุญปาละ
62063013707 นางสาวศิริมาศ บุญมา
62063013708 นางสาวชนกานต� ขันทะบุตร
62063013709 นายธีระพงษ� บุญเติม
62063013710 นางสาวกรรณิกา สมใคร�
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62063013711 นางสาวพิมพ�ภิษา บัวลาด
62063013712 นางสาวกัญญา สร�อยเพ็ชร
62063013713 นายวรพงศ� วงษ�ตา
62063013714 นางสาวกิตติยา ปCนตาวงค�
62063013715 นางสาววรรณญาภรณ� วงค�ม�าน
62063013716 นายวรรธนะสิน ทิพย�ปราบ
62063013717 นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม
62063013718 นางสาววิรัลนัฐ หิรัญสุทธ์ิ
62063013719 นางสาววรวรรณ� ขันปCงปุ_ด
62063013720 นางจิราเรจ สมใจ
62063013721 นางสาวณฐมน บุตรดี
62063013722 นายอรรถพงษ� ธิวงค�เวียง
62063013723 นางสาวสุภัตร คํามาป=น
62063013724 นางสาวมณธภัทร เดชสุบรรณ
62063013725 นายปวริศ อินต�ะ
62063013726 นายฉัตรชัย มณีชัย
62063013727 นายกฤษณะ จันทร�เต็ม
62063013728 นางสาวศศิวิมล วงค�ทา
62063013729 นางวิไลพร มหาวรรณ�
62063013730 นางสาวอโณทัย ใจแก�ว
62063013731 นางสาวพิชชาภา วงศ�ภักดี
62063013732 นางสาวเจนจิรา บุญเกิด
62063013733 นางสาวเสาวลักษณ� บุญไตร
62063013734 นางสาวพรทิพา เลาคํามี
62063013735 นางสาวอุดมรัตน� ศรีคชชา
62063013736 นายภูเบศ นันต�ะสาร
62063013737 นายประฎิยุทธ์ิ จ�อนตะมะ
62063013738 นายวัชรพงษ� จํารัส
62063013739 นางสาวจักรีรัตน� โพธิหงษา
62063013740 นางสาวกมลวรรณ กาญจนาปกรณ�
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62063013741 นางสาวชนิสรา เสมมหาศักด์ิ
62063013742 นางสาวสุกานดา เชื้อคํา
62063013743 นายเทียนชัย เหลาลา
62063013744 นายธนสิทธ์ิ เจริญศรี
62063013745 นายประดิษฐ� นิลรัตน�
62063013746 นายอภิชาติ เตวิน
62063013747 นางสาวภาสินี ลาดลา
62063013748 นางสาวกมลพรรณ วงค�วิจิตร�
62063013749 นายศุภกิตต์ิ คําแสน
62063013750 ว�าที่ร�อยตรีบัณฑิต ดวงแก�ว
62063013751 นางสาวสุทธิดา อ�ายพิงค�
62063013752 นายตันติกร ภู�พุกก�
62063013753 นายจิรพัฒน� วัชรประภาพงศ�
62063013754 นายวัฒนา ป=ญญาสุ
62063013755 นางสาวสุริวิภา ศิริบุญ
62063013756 นางสาวแสงดาว ไคร�วงค�
62063013757 นายฉัตรชัย จันทร�คํา
62063013758 นายธนภัทร มาไกล
62063013759 นายธีรศักด์ิ หลวงสา
62063013760 นางสาวศุภนุช สมฤทธ์ิ
62063013761 นายณัฐพงศ� หงษ�คํา
62063013762 นายกิติพันธ� ยะลือชา
62063013763 นายกิตติศักด์ิ สุนทรวารี
62063013764 นางสาวนุชจรี มาดี
62063013765 นางสาวปพิชญา ไชยวุฒิ
62063013766 นางสาววิรัลพัชร� สุภินนพงศ�
62063013767 นางสาวกัณฌริณีย� ยางงาม
62063013768 นางสาวเกศศิยากรณ� มะลิวัน
62063013769 นางสาวผกาพรรณ แสงตระกูล
62063013770 นายสุรัชพงฐ� สนองญาติ
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62063013771 นายรุจิภาส ธัมทะมาลา
62063013772 นางสาวโชติกา สิงห�น�อย
62063013773 นางสาวอาทิตยา บุญชัย
62063013774 นางสาวสุวิมล อินวรรณ�
62063013775 นายจักรพงษ� ใจสักเสริญ
62063013776 นางสาวพิชญา สิริชูทรัพย�
62063013777 นายสง�า ใจพันธ�
62063013778 นางสาวพัชรินทร� แสวงมือ
62063013779 นางสาวสุขุมาลย� ประจักษ�วิไล
62063013780 นายลัทธพล กันธิยะกาศ
62063013781 นายวชิราวุธ ทาปา
62063013782 นางสาวสุทธิตา เก้ือกูลวงศา
62063013783 นางสาวธรัญญา ดีกัลลา
62063013784 นายณัฐพล หนูจันทร�
62063013785 นายแทนไท กล�อมจินดา
62063013786 นางสาวมัตติกา แก�วข�าว
62063013787 นางสาวธิดาวรรณ พะทิ
62063013788 นายสมโภชน� ดวงงา
62063013789 นางนารีรัตน� วงศ�วัฒนา
62063013790 นางสาวจีรามาศ จินดาถา
62063013791 นางสาวสุปราณี ป=นลํา
62063013792 นางสาววิภารัตน� อบอุ�น
62063013793 นายสิโรเวฐณ� ทาชุมภู
62063013794 นายฐิติพล ชัยชมภู
62063013795 นางนวพร พงษ�ไพบูลย�
62063013796 นางรุ�งจิรา แก�วชัย
62063013797 นางสาวคัมภีระพรรณ เขียวกายสิทธ์ิ
62063013798 นายพีรพัฒน� วงค�ไฝ
62063013799 ว�าที่ร�อยตรีสุรพงศ� รสเกษร
62063013800 นางสาวสกาวเดือน สลวย
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62063013801 นางสาวชนากานต� ป=Pนงาม
62063013802 นางสาวสุขิตา ชูเพ็ง
62063013803 นางสาวเกศรินทร� พรอุดมสุข
62063013804 นางสาวณัฐริกา อินตาราช
62063013805 นางสาวอุรารัตน� สิทธิพานิช
62063013806 นายพีระยุทธ เปXนต�น
62063013807 นางสาวธัญชนก ปาเจริญ
62063013808 นางสาวนฤมล พุทธิมา
62063013809 นางสาวสิตานันท� ใจบาล
62063013810 นายชัยพร จะหละ
62063013811 นางสาวสุดาพร แสงอินถา
62063013812 นางสาวศศิมาภรณ� สุวรรณ
62063013813 นางสาวดวงพร เสวิกา
62063013814 นายสุนทร อํานาจผูก
62063013815 นางสาวเมธิณี จันกา
62063013816 นางสาวรสสุคนธ� แดงจินา
62063013817 นางสาวศศิประภา ร�อยพิลา
62063013818 นางสาวนันทรัตน� วงศ�ศักดิรินทร�
62063013819 นางสาวบุษกร ป=ญญาทิพย�
62063013820 นางสาวภรณ�ณภัส ทนันชัย
62063013821 นางสาวชฎาพร ปงตาคํา
62063013822 นางสาวจันทกานต� ใจเพียร
62063013823 นางสาวมาริษา ทําดี
62063013824 นายบรรณวิชญ� ป=ทมพันธุ�
62063013825 นางสาวพิชญามินทร� ตาต�อม
62063013826 นางสาวจริญญา ขําสิงห�
62063013827 นายนพรุจ เตชะนันท�
62063013828 นายเดชาธร ขันยอด
62063013829 นางสาวสุกัญญา วงศ�หาญ
62063013830 นายรชานนท� ธนภัทรพงศ�
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62063013831 นางสาวกัญญาวีร� สุริยะ
62063013832 นางสาวดลยา วงค�จันทร�ตา
62063013833 นางสาวศศิธร จุ�มนะ
62063013834 นางสาวสุกัลย� ป=ญญา
62063013835 นางสาววิป=ศยา อะทะวงศา
62063013836 นายอรรถพร กาไวย�
62063013837 นายณัฐวัฒน� คูสุวรรณ
62063013838 ว�าที่รตหญิงณัฐธยาน� บุศแดง
62063013839 นางสาวปวีนา กลิ่นถนอม
62063013840 นายเอนกพงศ� เสมอใจ
62063013841 นางสาวคัทลียา อภิรมย�
62063013842 นางสาวสุธาสินี อุตมา
62063013843 นางสาววรรณศิริ บรรณจักร�
62063013844 นางสาวภาณุมาส อินต�ะสาร
62063013845 นายภาณุชาติ ถิรชัยรัตน�
62063013846 นายชาญณรงค� บุญเรือง
62063013847 นางสาวกฤติยา ทายะ
62063013848 นางสาวขวัญฤดี รู�ยาม
62063013849 นายทิศกานต� อินต�ะชาติ
62063013850 นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
62063013851 นายทศวรรษ ใจคํา
62063013852 นายชวดล สิมะวงศ�
62063013853 นางสาวน้ําเพชร ต�นสัก
62063013854 นายสุรพงษ� บุญเลี้ยง
62063013855 นางสาวธารทิพย� อินต�ะโม
62063013856 นางสาวมาริสา สุขไส
62063013857 นางสาวอัญชัน สุภา
62063013858 นางสาวนิตยา กันทะโว
62063013859 นางสาวณชนก แสงอ�อน
62063013860 นางสาวทิพวรรณ วิชา
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62063013861 นางสาวชลนิกานต� ไชยมะง่ัว
62063013862 นางสาวศุจินธรา สนิท
62063013863 นางสาวกนกวรรณ นันทะเสน
62063013864 นางสาวนุชรินทร� เทียมใจ
62063013865 นางสาวสิริลักษณ� ใจหาญ
62063013866 นางสาวลดาวัลย� กาวิโล
62063013867 นายวรพรต แซ�เฒ�า
62063013868 นายมนตรี ม�วงแกม
62063013869 นางสาวณัชชารีย� อินทรประดิษฐ�
62063013870 นางสาวรุ�งระวี อ�อนอ�างคํา
62063013871 นางสาวสุทินา คําเงิน
62063013872 นางสาวธิดารัตน� จันทร�แก�ว
62063013873 นางสาวป=ทมาพร คงทรัพย�
62063013874 นางสาวปCยะฉัตร เขียวใหญ�
62063013875 นางสาวดลญาดา บุญมาก
62063013876 นางสาวนิยดา ศรหล�า
62063013877 นายจิรวัฒน� หล�าสมศรี
62063013878 นายณัฐดนัย จินดาแก�ว
62063013879 นายธวัชชัย แสงสุข
62063013880 นายสุพีระ ศรีพลพรรค
62063013881 นางสาวอรยา ไมตรีสมสกุล
62063013882 นายกฤษณะ ทาเครือ
62063013883 นางสาวสุดารัตน� อุ�นนะ
62063013884 นางสาวหทัยชนก ยาสุวรรณ
62063013885 นายสันติชน อนันตการณ�
62063013886 นางสาวณิรชา กาวีวัง
62063013887 นางสาวเพชรมณี ปCงขอด
62063013888 นางสาวรัสวดี ชัยยะ
62063013889 นางสาวนภาพร อุ�นเสนีย�
62063013890 นางสาวกัลยาวดี ยศกันโท
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62063013891 นางสาวนิศารัตน� ราวิชัย
62063013892 นายชาญณรงค� กันทะพัง
62063013893 นางสาวบุญธิสา ฉิมพาลี
62063013894 นายณัฐพงษ� ชาวแพะ
62063013895 นางสาวสาลี ทองพูลเอียด
62063013896 นางสาวศุภิสรา ไชคํา
62063013897 นายอภิสิทธ์ิ เขตนคร
62063013898 นางสาวป=ทมาภรณ� คําฟู
62063013899 นายวรพจน� ไชยชนะ
62063013900 นายเมธี เกตุบุญเรือง
62063013901 นางสาวกชวรรณ เทศทอง
62063013902 นางสาวฉัตราภรณ� ศรีทน
62063013903 นายภาณุพงศ� ยะพะง�า
62063013904 นายกิตติพงษ� ขัตติ
62063013905 นางสาวนิตยา ถานันตา
62063013906 นายภูวิศ ช�องแสก
62063013907 นางสาวสุภารัตน� ตัวลือ
62063013908 นางสาวสริตา งามล้ํา
62063013909 นางสาวเมธาวี บุญปลูก
62063013910 นายสรวิศ สายสนองยศ
62063013911 นางสาวนัฐติภรณ� วรรณกูล
62063013912 นางสาวกลิ่นร่ํา ยานะ
62063013913 นายเอกปฐม กันทะปUอ
62063013914 นางสาวภัทรวัลย� นวลหล�า
62063013915 นางสาววราภรณ� วังแสง
62063013916 นางสาวสุพรรณิการ� เปXกสาร
62063013917 นางสาวอังคณา แก�วดอก
62063013918 นายพงค�ภัค มหาวัน
62063013919 นางสาวศรัญญา ปกรณ�ธาดาพันธ�
62063013920 นางสาววรุณพร บ�านปCน
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62063013921 นายอดิศักด์ิ พรมเมืองดี
62063013922 นางสุนิทธา พรนิมิตสกุล
62063013923 นางสาวเกษมณี เขียวบุตร
62063013924 นางสาวจิรปรียา วิจิตร
62063013925 นายณัฐพล เอกนิคม
62063013926 นางสาวฤทัยรัตน� สมใคร�
62063013927 นายกษิดิศ ชัยวัน
62063013928 นายนฤเบศร� คําฟูบุตร
62063013929 นายศุภณัฐ พรมตัน
62063013930 นางสาวกัลยา อุ�นนันท�
62063013931 นางสาวทศพร ศิริป\า
62063013932 นายบุญโชติ เปXงป=นต�ะ
62063013933 นางสาวมธุสร สุวรรณพักตร�
62063013934 นางสาวพิรัชต�ชญาน� ลําทา
62063013935 นางสาวจิณต�จุฑา ผัดชัย
62063013936 นายพรเทพ ภูฟUาศิริกุล
62063013937 นางสาวศิรินภา สินธุยา
62063013938 นางสาววราพร จงใจเทศ
62063013939 นางสาวเมธะกา มหายศนันท�
62063013940 นางสาวชนกนารถ งามขํา
62063013941 นางสาววิภาพร ยะวงค�แล
62063013942 นางอรทัย อิ้มอนงค�
62063013943 นายปCยังกูร ภัทรมงคลเขตต�
62063013944 นางสาวพิทธิยา ศรีบุญเรือง
62063013945 นางปนิดา มาพรวน
62063013946 นางสาวอนิสา สุวาท
62063013947 นางสาวรุ�งนภา สุกันยา
62063013948 นางสาวปกิสญา อภิเดชเรืองยศ
62063013949 นายเจษฎา แสนใหญ�
62063013950 นางสาวพชรนันท� สุกรัตน�
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62063013951 นางสาววัลภา หมองู
62063013952 นางสาวหทัยรัตน� คล�ายชม
62063013953 นายศุภศิลปN อินตาวงษ�
62063013954 ว�าที่ร�อยตรีอนุรุท อินทวงค�
62063013955 นายวิษณุ ไชยวารินทร�
62063013956 นายณัฐ เนติภูมิกุล
62063013957 นายธเนษฐ คําธิตา
62063013958 นางสาวนฤมล ขันคํา
62063013959 นางสาวกาญจนา เข่ือนจะนะ
62063013960 นางสาวพัชรินทร� เปXงใจ
62063013961 นายอดิศร วงค�หาญ
62063013962 นางสาวญาดา วุฒิยศ
62063013963 นางสาวพิมพวรรณ พ่ึงสุยะ
62063013964 นางสาวจันทรา อุปาลี
62063013965 นางสาวกัลยรัตน� ป=ญโญ
62063013966 นายธีระพงษ� เด�นโยธา
62063013967 นางสาวปวีณ�ธิดา ขัติยะ
62063013968 นางสาวณัฐธิดา วงศ�กันทา
62063013969 นางสาวประภัสสร กันธิพร�าว
62063013970 นางสาววลัยพร ธิโนชัย
62063013971 นายธีรยุทธ ทาต�อย
62063013972 นายพงษ�พจน� ภลดล
62063013973 นายวัฒนพล คําสม
62063013974 นางสาววรรณิศา ต๋ันเก๋ียง
62063013975 นายปฎิภาณ วิป=ดทุม
62063013976 นางสาวปุณณภัสสร อินชัย
62063013977 นายสวัสด์ิวงศ� เดชภิรัตนมงคล
62063013978 นายญัตติพงศ� กันชัย
62063013979 นางสาวกัณญาภัทร กาวิชัย
62063013980 นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร
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62063013981 นางสาวณัฐนันท� บัวจันทร�
62063013982 นางสาวณัฐภรณ� ใจจิตร
62063013983 นางสาวฐิติมาพร สุทะต้ัง
62063013984 นายโชคชัย หลักคํา
62063013985 นายฐิติวัสส� ศรีสวรรค�
62063013986 นางสาวเจตปรียา ตุ�ยแพร�
62063013987 นางสาวสุมิตรา คําทา
62063013988 นางสาวฐิติยา กาวิรส
62063013989 นางสาวพัชราภรณ� เสนรังษี
62063013990 นายกิติคุณ พิงทะวงศ�กุล
62063013991 นางสาวสันต�ฤทัย นันตา
62063013992 นางสาวกิฏิกา เจือจาน
62063013993 นางสาวสรัญญา หล�ายนาสาร
62063013994 นางสาวพรกนก สุชาวดีพร
62063013995 นางสาววิลาวัลย� จันทมิตร
62063013996 นางสาวรสกร สีคํา
62063013997 นางสาวศิริลักษณ� กองสถาน
62063013998 นางสาวกันต�กมล อุดซิว
62063013999 นางสาวลักษิกา ประเสริฐ
62063014000 นายวรพล เลิศป=ญญานุช
62063014001 นางสาวอินทุกานต� เศษลาว
62063014002 นางสาวปCติพร ป=ญญาเครือ
62063014003 นางสาวธัญญารัตน� รับบ�าน
62063014004 นางสาวศศิธร พรมทะบุตร
62063014005 นางสาวพรรษกรณ� ใจวรรณะ
62063014006 นางสาวณัฐกานต� คําอินทร�
62063014007 นางสาวเอื้องฟUา ธุระพันธุ�
62063014008 นายภูวนารถ สันตา
62063014009 นางสาวญาณิศา เตชะโสด
62063014010 นางสาวณัฐวรรณ หม่ืนป=ญญา
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62063014011 นายคฑาวุธ ทิพย�วังเมฆ
62063014012 นายภัทรนันท� สักหวาน
62063014013 นางสาวณัฐปาณี ดุเจโต�ะ
62063014014 นางสาวณัฐนรี ศรีจันทร�
62063014015 นายภาณุพงศ� จันหอม
62063014016 นางสาวลลิดา มิตกิตติ
62063014017 นางสาวสุทธิดา กลิ่นประทุม
62063014018 นางสาววนิดา มนูญญา
62063014019 นายสุริยา เขียวออน
62063014020 นายอุทุมพร สมคะเณย�
62063014021 นางสาวธิดารัตน� โพมีเทพ
62063014022 นางสาวดวงกมล คําคล�าย
62063014023 นายธนธรณ� อินทรสาร
62063014024 นางสาวอมรรัตน� แก�วแสน
62063014025 นางสาวศิริภา การิยา
62063014026 นางสาวขนิษฐา สุใจยา
62063014027 นางสาวบุณยานุช อารินเปXง
62063014028 นางสาวเบญญาภา มะโนสม
62063014029 นางสาวศศิธร โอโอ�ด
62063014030 นางสาวชุติมนต� อุตยะราช
62063014031 นางสาวพิมพ�ลภัทร� วงศ�ชมภู
62063014032 นายศิรธันย� ธนิตโสภณพงศ�
62063014033 นางสาวพนิดา บุญทา
62063014034 นายภีตาวัช คํามาโต
62063014035 ว�าที่ร.ต.หญิงดารณี อินทนนท�
62063014036 นางสาวนิตยา จันทร�เปXง
62063014037 นางสาวเยาวเรศ ธรรมชัย
62063014038 นางสาวธิติยา ดวงวาท
62063014039 นางสาวพิชชนันท� ไชยชนะ
62063014040 นางสาวภิญญาพัชญ� สุรเลิศไตรสิน
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62063014041 นางสาวณัฐธิดา พิงคะสัน
62063014042 นายสุภัทร บุญประเสริฐ
62063014043 นางสาวสุปริญญา ก�อนแก�ว
62063014044 นางสาวดวงหทัย ย้ิมแย�ม
62063014045 นายจักรพันธ� ใจเดิม
62063014046 นายจักรกริช วันพรมมิน
62063014047 นางสาวณัฐมนต� จ�ามทอน
62063014048 นางสาววริษา จินาวัง
62063014049 นางสาวกณิกา ศิลายศ
62063014050 นายวีระศักด์ิ คุณวงค�
62063014051 นายธนสร เทพกุนา
62063014052 นางสาวอรอนงค� สิงห�ใจ
62063014053 นายไพบูลย� จารุเฉลิม
62063014054 นางสาวทิพวรรณ ชัยชนะ
62063014055 นางสาวจรรจิรา คําเครื่อง
62063014056 นายอรรถวิทย� แสนแปง
62063014057 นายเอสรา หัวนา
62063014058 นางสาวกัญญาณัฐ มะโนตา
62063014059 นางสาวศิริพร กันทะไพ
62063014060 นางสาวพัสน�นันท� อินทจักร�
62063014061 นางสาวชุติกาญจณ� ตาต�อม
62063014062 นายสิทธิศักด์ิ ทะสุใจ
62063014063 นางสาวดลยา ม่ันหมาย
62063014064 นายกฤติน รักขติวงศ�
62063014065 นายณัฐพล ป=ญญาแวว
62063014066 นางสาวจตุรพร ศิริวงค�
62063014067 นายอาทิตย� จิตจันทร�
62063014068 นางสาวจุฬาลักษณ� ทะนันไชย
62063014069 นายวุฒิชัย กัณหา
62063014070 นางสาวร�มรื่น ด�วงศรี
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62063014071 นายณัฐพงศ� กินีศรี
62063014072 นายวัชริศ ใจระงับ
62063014073 นายสิทธิพงศ� พรหมเผ�า
62063014074 นางสาวศศิวิมล ชุมคําน�อย
62063014075 นายอภิเดช งามเจริญ
62063014076 นางสาวธัญธรณ� อุดวงค�
62063014077 นางสาวเกษฎาพร คุณธนะ
62063014078 นายสุทธิชัย กันจิน�ะ
62063014079 นายเข็มชาติ เชื้อพูล
62063014080 นางสาวเพชรรัตน� เครือพลอย
62063014081 นายนรินทร� สุทธศรี
62063014082 นางสาวธัญพร ธนสารพิพัฒน�คุณ
62063014083 นายธนันท�รัฐ ธรรมราช
62063014084 นายวิทิต คูชลธารา
62063014085 นางสาวธิดารัตน� อุตบัววงค�
62063014086 นางสาววีนัส วงค�กุด
62063014087 นางสาวนิรินธนา สาก�อน
62063014088 นางสาวกมลนารี ตานะ
62063014089 นายมงคลชัย ช�างคํา
62063014090 นางสาวแรงรัญญา สีงาม
62063014091 นายโชติชนิต เทียนไชย
62063014092 นางสาวจีรวรรณ ไชยชนะ
62063014093 นายอภิวัตร� ทองนา
62063014094 นางสาวสุพรรณี สมเหมาะ
62063014095 นางนงลักษณ� คุณคง
62063014096 นางสาวพิชชาพร ฟองสินธุ�
62063014097 นายชัยชนะ หม�องหนัก
62063014098 นางสาวญาณัญฎา วัฒนพงษ�
62063014099 นางสาววิเศษชล ศรีสม
62063014100 นางสาวกวินทิพย� กองอิ่น
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62063014101 นางสาวรัชนีกร พันธ�กิติ
62063014102 นางสาวทิตยา วงค�ปรีชาชาญ
62063014103 นายปรัชญา อังคุตรานนท�
62063014104 นางสาวรัชนก ธรรมป=ญญา
62063014105 นางสาวสุพรรษา อุปเส็น
62063014106 นายชัชวาลย� จับใจนาย
62063014107 นางสาวณัฐมน บุญมาโตน
62063014108 นายชาญณรงค� กองแก�ว
62063014109 นางสาวภัทร�พิชชา พานทอง
62063014110 นายกรชวัล ศิริวงศ�
62063014111 นายอานันท� ทัดสนธ์ิ
62063014112 นางสาวปCยนุช อินธิทา
62063014113 นายกฤษณุ พันสมบัติ
62063014114 นางสาวศิรินาฎ ศรีสมยศ
62063014115 นางสาวเยาวเรศ สุพันธ�
62063014116 นางสาวรติรส วางฐาน
62063014117 นายปCติพล ปราบเหตุ
62063014118 นายจักรพันธ� สิงห�เรือง
62063014119 นางสาวพรรณรัตน� จาติระเปา
62063014120 นางสาวณัฐสุดา สุยะเสน
62063014121 นางสาวเมวิกา สุขจิตต�
62063014122 นายทศพร กันธวัง
62063014123 นายต�นตระการ ใจมา
62063014124 นางสาวสวนีย� สันติภราดรกุล
62063014125 นางสาวศรัณยนันท� สิงห�คํา
62063014126 นางสาวธันยพร หม่ืนแก�ว
62063014127 นางสาวณิชกานต� นารัก
62063014128 นางสาววราภรณ� ชุมภูกาวิน
62063014129 นายณัฐพงศ� วงศ�กุณา
62063014130 นายอินทรักษ� เจริญเดช

หน�า 471 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063014131 นางสาวอภิสรา คํานา
62063014132 นางสาวสุจิตรา เรือนดี
62063014133 นายวีระพันธ� จอมจิตร
62063014134 นางสาวศิริวรรณ สุดตา
62063014135 นายวิทยา อุปรีย�
62063014136 นางสาวบุญเรือน ห�อยโหงทอง
62063014137 นายวัลลภ เดินเร็ว
62063014138 นางสาวณัฐฐิญา ตาบทอง
62063014139 นางสุรารักษ� ชุมภูชนะภัย
62063014140 นางสาวมารศรี เงินเย็น
62063014141 นางสาวธัญสินี กองสอน
62063014142 นางสาวเบญจวรรณ ศรีวิชัย
62063014143 นางสาวนรวีร เทศอินทร�
62063014144 นางสาววันวิสาข� วันทนีย�วรกุล
62063014145 นายสุทธิเกียรติ ยศพรม
62063014146 นายธีรเดช ย้ิมละมัย
62063014147 นางสาวหนึ่งฤทัย ท�าวล�า
62063014148 นายวิภพ ด�านแม�ลา
62063014149 นางสาวปรียาภรณ� สิตกรโกวิท
62063014150 นางสาวอัจฉรา จันทร�ขอดแก�ว
62063014151 นางสาวพรทิพย� หน�อมาลา
62063014152 นางสาวจันทกานต� เหล�าวงษา
62063014153 นางสาวสุภาภรณ� บุญมาเชย
62063014154 นางสาวปวีณ�นุช โพยะ
62063014155 นายบูชา ก[าทอง
62063014156 นายนัฐกิตต์ิ นันต�ะเรือน
62063014157 นายจิรัฏฐ� นามวงค�
62063014158 นางสาวนิภาพรรณ สายทอง
62063014159 นางสาวอารีรัตน� เนตรทิพย�
62063014160 นางสาวอรวรรณ โปYงป=นต�ะ

หน�า 472 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063014161 นางสาวณิชกานต� พร�อมสุข
62063014162 นางสาวกัญญาณัฐ ตระกูลพรชัย
62063014163 นางสาวจิรภิญญา ทะปะละ
62063014164 นางสาวศิริขวัญ จีริผาบ
62063014165 นางสาวอรสินี กองหล�า
62063014166 นางสาวณปภัช สุริยะชัย
62063014167 นางสาววราภรณ� อ�อนนวล
62063014168 นายตะชิ มาลัยไพรวัลย�
62063014169 นางสาวโสภาพรรณ หลวงขัน
62063014170 นางสาวอังคณา ชมภู
62063014171 นางสาวศิริขวัญ หม่ืนลาง
62063014172 นางสาวบัณพร สมนา
62063014173 นายประภาส ไชยศรี
62063014174 นายเอกราช วิมานตระการ
62063014175 นายธนัฐ อ�ายเสาร�
62063014176 นางสาวศุภลักษณ� อริวรรณา
62063014177 นางสาวกิตติยา ยอดป=ญญา
62063014178 นางสาวพิจิตรา หัวนา
62063014179 นายพิทักษ� ไร�สอ
62063014180 นางสาวนริศรา คําวงษา
62063014181 นางสาวปรีญาภรณ� โรจนเศรษฐากุล
62063014182 นางสาววนิดา เจแฮ
62063014183 นางสาวพิชญ�สินี ชื่นบุญเพ่ิม
62063014184 นายสิทธิณัฐ มนเทียรอาสน�
62063014185 นางสาวณัฐธิดา ป=ญจบุรี
62063014186 นางสาวจินตนา แสนอุ�น
62063014187 นางสาวฉันทนา พุทธา
62063014188 นางสาวพิมพ�พร ธรรมวงค�
62063014189 นางสาวปรียานาท เทพปCนตา
62063014190 นางสาวกัลยา พิเมีย
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62063014191 นางสาวธนัญญา แย�มสระโส
62063014192 นายธีรพงค� ใจงาม
62063014193 นางสาวสุทธินันท� กันทะวะ
62063014194 นางสาวดวงใจ ใจคําต[า
62063014195 นายปCยชน จันทร�ใจวงค�
62063014196 นายวัชรพงษ� เพชรบัวพุม
62063014197 นายศิวดล ผลแก�ว
62063014198 นางสาวดวงหทัย ขัตินํา
62063014199 นางสาวอัมพร นายหว�าง
62063014200 นางสาวกัณฐิกา โกแสนตอ
62063014201 นางสาวศิรินทิพย� หนองแก�ว
62063014202 นางสาวธาราพร สุยะวารี
62063014203 นางสาวสิริพร เหงาจุ�
62063014204 นายศิริวุฒิ ทาแดง
62063014205 นางสาวชนนิกานต� พฤษไพบูรณ�กิจ
62063014206 นางสาวพรพิมล ดวงแก�วฝUาย
62063014207 นายสมชาติ สิริปา
62063014208 นายญาณกร กรรณิกา
62063014209 นางสาวจุฑาทิพย� จักขุเรือง
62063014210 นางสาวเด�นนภา อินตาพรม
62063014211 นางสาวน้ําทิพย� ยศบุญเรือง
62063014212 นางสาวครองขวัญ ป=สสา
62063014213 นางสาวณิตยา แก�วคําป=น
62063014214 นางสาวณิชชา บัวพู
62063014215 นางสาวศุภสุตา ยาทิเลิศ
62063014216 นางสาววรัญญา เมืองทอง
62063014217 นายพลวัฒน� เสตะสุหัท
62063014218 นางวรรณวิภา ยะนา
62063014219 นางสาวนพภาภรณ� ยาวิเริง
62063014220 นางสาวภัทรสุดา อุ�นคําเมือง
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62063014221 นางสาวปราณี ป=นปละ
62063014222 นางสาวสุปราณี ทับชัย
62063014223 นางสาวฐิตินันท� ไชยโยง
62063014224 นายอภิชัย ร�มโพธ์ิ
62063014225 นางสาวสุภารัตน� ตุ�ยดง
62063014226 นางสาวเสาวลักษณ� จําป^เรือง
62063014227 นายเฉลิมพล ดังดี
62063014228 นายเกียรติศักด์ิ ขัติยศ
62063014229 นายนราวิชญ� สุจา
62063014230 นางสาวกมลทิพย� เดชมนต�
62063014231 นางสาวพัชราภรณ� เขียงแล�
62063014232 นางสาวจิรประภา ปCนตาเสน
62063014233 นางสาวธิดาภรณ� อินตะกูล
62063014234 นายณัฐพัฒน� เมกระแสน
62063014235 นางสาวฟาติมา ยีหมาด
62063014236 นายสิทธิพงษ� บัวคล�าย
62063014237 นางสาวสุภารัตน� นันท�ไชยวงค�
62063014238 นางสาวโชติมณี นันตะนะ
62063014239 นางรัตนา วงศ�แพทย�
62063014240 นางสาวปวีณ�นุช เชื้อเมืองพาน
62063014241 นางสาวนงคราญ ธิน�าน
62063014242 นางสาวปพรพรรณ จันทาพูน
62063014243 นางสาวเบญจมาศ เวียงคํา
62063014244 นางสาวอังคณา ฟองมาลา
62063014245 นางจุฑามาส เข่ือนสอน
62063014246 นางสาวองค�อร ทิพย�มูล
62063014247 นางสาวอมรรัตน� บัวปUอม
62063014248 นางสาวธิดารัตน� ธงย่ีสิบ
62063014249 นางสาวธัญญาศิริ ช�วงโชติ
62063014250 นางสาวชญานิศ แสงศรีจันทร�
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62063014251 นางสาวกันสุดา พรมเอ�ย
62063014252 นางสาวนันท�ลภัส สร�อยศักด์ิ
62063014253 นางดุจเดือน พิงคยางกูล
62063014254 นายสิทธันต� สาธรรม
62063014255 นางสาววนาลี แก�วใจ
62063014256 นายวิทยา ไชยอํามาตย�
62063014257 นายสุทธิสันต� เนาวฤทธ์ิ
62063014258 นางสาวศุภรัตน� กาศรีวิชัย
62063014259 นายสมภพ ประดิษฐทรัพย�
62063014260 นายธงชัย ไชยา
62063014261 นางสาวณิชิฎา วรกุล
62063014262 นายอนุวัช ใจยอง
62063014263 นางสาวธาณุมาศ หมูคํา
62063014264 นางสาวอาภัสรา คําเขียว
62063014265 นางสาวน้ําผึ้ง แก�วกัณหา
62063014266 นายอภินันท� สุพรรณานุโยค
62063014267 นายเศรษฐวุฒิ ปCนไชย
62063014268 นางสาวชยุดา เก�งผสานคุณ
62063014269 นางสาวนงลักษณ� เพชรอารินทร�
62063014270 นายอดิศร ผัดวงค�
62063014271 นางสาวขวัญจิรา ทาทอง
62063014272 นายกิตติศักด์ิ พาสุนันท�
62063014273 นางสาวพัชรี โพธ์ิภักดี
62063014274 นายปุณยวีร� ประดงจงเนตร
62063014275 นางสาวศรัญญา แช�มเดช
62063014276 นางสาวรพีพรรณ พรมคํา
62063014277 นางสาวชาลิสา จองจู[
62063014278 นางสาววิชญา จันทร�คํา
62063014279 นางสาวกนกวรรณ จามพฤกษ�
62063014280 นายไตรทศ อุปละ
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62063014281 นางสาวนารีรัตน� ขันแก�ว
62063014282 นางสาวเบญจรัตน� เมืองคํา
62063014283 นายวีรเชษฐ� ย่ีสุ�นแก�ว
62063014284 นางสาวมณีนุช ทัพพพันธ�
62063014285 นางสาวณิรินญ�รดา สุวรรณจันทร�
62063014286 นายสุทธิเกียรติ จินะปา
62063014287 นางสาวศิริภรณ� สีเหลือง
62063014288 นางสาววรารัตน� แว�นจันทร�
62063014289 นายกาจบดินทร� เสาร�คํา
62063014290 นางสาวกนกวรรณ สุดาแก�ว
62063014291 สิบเอกขจรศักด์ิ มหาวงศ�
62063014292 นางสาวเบญญทิพย� บุญมี
62063014293 นายชัยณรงค� จุมปู
62063014294 นางสาวชนาภรณ� คะยอมสัก
62063014295 นางสาวหนึ่งฤทัย โยงกู�
62063014296 นางสาวสุทธินันท� ซ่ือสัตย�
62063014297 นางสาวรัชนีกร มหาวัน
62063014298 นางสาวจิตติกานต� คําพูน
62063014299 นางสาวรสสุคนธ� พวกพล
62063014300 นางสาวอังคณา ชมสูง
62063014301 นายชวนัตถ� ทัพเบิก
62063014302 นางสาวสุกัญญา พรมอ�อต
62063014303 นางสาวอรอุมา ฉันกันทะ
62063014304 นางสาวศิรินันท� จ�าป=น
62063014305 นางสาวเขมิกา สุขเสริฐ
62063014306 นายณัฐธศภัทร พินิจ
62063014307 นางสาวนภสร ช�วยจันทร�
62063014308 นางสาวอังสุมาลิน มีษา
62063014309 นายคมสัน ทองบุญ
62063014310 นางสาวจิดาภา ด�วงนิล
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62063014311 นางสาวนิภาพรรณ ต�ะมาสี
62063014312 นายพิทยา จารณะ
62063014313 นางสาวศรัณย�พร ศรีใจ
62063014314 นางสาวพรปวีร� สิงห�สวัสด์ิ
62063014315 นางสาวศิวรัตน� หน�าชื่น
62063014316 นางสาวนารีรัตน� จําปาคํา
62063014317 นายพงค�พันธุ� อิ่นทา
62063014318 นายกฐวุฒิ มลิวัลย�
62063014319 นางสาววิภาวี วงศ�ใหญ�
62063014320 นางสาวปCยธิดา วิริยะ
62063014321 นายณัฐพนธ� ธีรยา
62063014322 นายวาทิช จันทร�เพ็ญ
62063014323 นางสาวจุฑามาศ กันตีฟอง
62063014324 นางสาวสุปรียา อินทรวง
62063014325 นางสาวอริษา โชติธรรม
62063014326 นางสาวลลิตา ประแกกัน
62063014327 นางสาวอรยา ปCนใจหล�า
62063014328 นางสาวนันท�พนิตา อุดมวงษ�
62063014329 นางสาววิศัลยา ปรีชาวนา
62063014330 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกวิศรา ศรีอําภา
62063014331 นายอานนท� แสนทายก
62063014332 นางสาววารุณีย� พลานุสน
62063014333 นางสาวศิริณญาพร เจริญเกียรติ
62063014334 นางสาวขนิษฐา ป=นทะธง
62063014335 นางสาวกนกพิชญ� ทินะ
62063014336 นางสาวรัตติกาล วิยะ
62063014337 ว�าที่ ร.ต.หญิงบารมี แมนมาศวิหค
62063014338 นางสาวอาภาพร คําลือ
62063014339 นางสาวสุธาสิณี ศรีวิกะ
62063014340 นางณภัค มะลิวัลย�
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62063014341 นางสาวรวิพร รัชนิพนธ�
62063014342 นางสาวนลิน สอนสุภา
62063014343 นายธนพงษ� ศรีมุกข�
62063014344 นายธนชัย ใจแก�ว
62063014345 นางสาวณัฐวรา เทพเกษร
62063014346 นางสาวพัชรีกร คําแก�น
62063014347 นางสาวณิชากร รักษาพรต
62063014348 นางสาวเรียงวลี พิทาคํา
62063014349 นายกิตติพงศ� วรรณะ
62063014350 นางสาวชญาพิชญ� กาววิลัย
62063014351 นายนันทวัฒน� มาลัย
62063014352 นางสาวชลธิชา บุญทาทอง
62063014353 นางสาวภัทร�ปรียา ภาชนนท�
62063014354 นางสาวอัจฉราพรรณ คําฟอง
62063014355 นางสาวภาวดี จันทร�เงิน
62063014356 นายกฤษฎาวุธ เรืองฤทธ์ิ
62063014357 นางสาวกัลยา จันนา
62063014358 นางสาวพรนิภา เสาร�เทพ
62063014359 นางสาวสุภาภรณ� มะกอกน�อย
62063014360 นางสาวศศิวิมล ไชยรินทร�
62063014361 นางสาวสรณ�ฉัตร ป=ญโญ
62063014362 นางสาวเพ็ญนภา สายเขียว
62063014363 นางสาวณิชชาภัทร วงสุวรรณ
62063014364 นางสาวจรินยา อินต�ะชัย
62063014365 นายชัยชนะ ยะมงคล
62063014366 นายไชยวัฒน� พิทักษ�จันทรา
62063014367 นายมงคลรัชฎ� ไชยซาววงศ�
62063014368 นางสาวไชยชนะ ไชยแก�ว
62063014369 นางสาวจันทร�เพ็ญ เข็ญด�วง
62063014370 นางสาวอมรพรรณ สร�อยวัน
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62063014371 นางบุหงา ยะตุ�ย
62063014372 นายชวาล กุลโรจน�วิจิตร
62063014373 นายณัฐกิตต� เทพเทพินทร�
62063014374 นางพัณนิดา อินสมพันธ�
62063014375 นายคมกฤษณ� คําแปงเชื้อ
62063014376 นางสาวณัฐากาญจน� เต็มระวงค�
62063014377 นางสาวเสาวลักษณ� พ่ึงตาแสง
62063014378 นางสาวกัญญาณัฐ ใหม�วัน
62063014379 นางสาวโยสิยาห� จันทร�ต�ะ
62063014380 นางสาวอัญชลี เผ�าแจ�
62063014381 นางสาวป=ทมาพร กองเมือง
62063014382 นางสาวเนรัญชลา อุปละ
62063014383 นางสาวปาริชาติ แก�วศักด์ิ
62063014384 นางสาวจรัสพร สมศรี
62063014385 นางสาวจันจิรา สุวรรณคร
62063014386 นายจิรายุ บงกชกุสุมาลย�
62063014387 นางสาวกนกลดา อารีรักษ�
62063014388 นายธัญยธรณ� สันตุ�ยลือ
62063014389 นายศุภณัฐ หม่ืนทิ
62063014390 นางสาวสุริษา คําซ�อน
62063014391 นางสาวปรางค�วลัย หงษาวงษ�
62063014392 นายณัฐวุฒิ เทปCน
62063014393 นางสาวรุ�งนภา ศรีวิชัย
62063014394 นางสาวเกศินี เทพกันไชย
62063014395 นายอัธพล บัวแตก
62063014396 นายธนสิษฐ� เอกเมธีพันธ�
62063014397 นางสาววัลลภา กันศิริ
62063014398 นางสาวณัฐริกา แก�วบุญป=Vน
62063014399 นายวิทูลย� หินสม
62063014400 นางสาวพิชยา ป=ญญาดง
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62063014401 นางสาวกนกพร วงศ�แก�ว
62063014402 นางสาวศศิวิมล แสงสว�าง
62063014403 นายกลวัชร ชุมศรี
62063014404 นางสาวรุจิราพร จันทร�สิงห�
62063014405 นายกฤศ นําเกียรติสกุล
62063014406 นางเอมอร วงศ�แสง
62063014407 นางสาววิศัลยา ลําทา
62063014408 นางสาวรัชฎาพร ยอดสุวรรณ�
62063014409 นางสาวศุภรัตน� มีสุข
62063014410 นางสาวหนึ่งฤทัย พังแสงสุ
62063014411 นางสาวชุรีพร ป=นดอย
62063014412 นายนัฐพงษ� วังนันไชย
62063014413 นางสาวธมณภัทร คําแก�ว
62063014414 นางสาวสุดารัตน� มูลชมภู
62063014415 นางสาวน้ําทิพย� สีเขียว
62063014416 นายภัทรชนน สืบวงษ�รอด
62063014417 นางสาวเจนจิรา ช�างหิน
62063014418 นางสาวกานต�สิรี อินทรจันทร�
62063014419 นางสาวผกากานต� ชาญชนะกิจ
62063014420 นางสาวศิริวัลย� ตุ�ยสุรินทร�
62063014421 นายสิทธิโชค มณีจร
62063014422 นางสาวอารียา หิมพาน
62063014423 นายปฏิภาณ สายธิชัย
62063014424 นางสาวนิสากร อินสุข
62063014425 นางสาวพิชยา รู�ทํานอง
62063014426 นางสาวชนาพร โพธิตา
62063014427 นายนพรัตน� บ�อเงิน
62063014428 นางสาวรัชฎาพร คําพิชัย
62063014429 นางสาวฤทัยรัตน� ราชรองเมือง
62063014430 นางสาวพิราอร ธรรมมาด

หน�า 481 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063014431 นางสาวอนงค�นิตย� สอนปะละ
62063014432 นางสาวพิกุลรัตน� กองบุญเกิด
62063014433 นายอนุพันธ� คําใจ
62063014434 นางวารุณี ขัติยะ
62063014435 นายรสิญจน� ไตรรัตนโชติ
62063014436 นางสาวเมธีนันท� นิลคง
62063014437 นางสาวอรุโณทัย สิงห�ทอน
62063014438 นางสาวสุวิมล ขวัญศรี
62063014439 นางสาวศิรประภา หน�อแก�ว
62063014440 นางสาวสุจิตตรา ทรัพย�ประเสริฐ
62063014441 ว�าที่ร�อยตรีหญิงบัณฑิตา เตชะนัดตา
62063014442 นางสาวกาญจนา มาเยอะ
62063014443 นายศุภกิตต์ิ สุรขันต�
62063014444 นางสาวปาริฉัตร ตุ�นจ๋ี
62063014445 นางสาวเพชรรัตน� โพธิคํา
62063014446 นายเจริญ แก�นเมือง
62063014447 นายรชานนท� มาเปXง
62063014448 นางสาวบุษริน เปXงใจ
62063014449 นางสาวอุไรรัตน� อุษา
62063014450 นางรุจิรา อินทวี
62063014451 นางสาวปนัดดา เครือชนะ
62063014452 นางสาวนงรักษ� แก�วโก
62063014453 นางสาวจิรพร ศรีกันชัย
62063014454 นางสาวรัตนา กาวิชัย
62063014455 นางสาววิภารัตน� ป=ญญาธิ
62063014456 นางสาวสุรีพร สุนทรียาอาภรณ�
62063014457 นางสาวแคทรียา วงศ�บุญมา
62063014458 นายอดุลย� ยศสละ
62063014459 นางสาวจุฑามาศ คล�ายเมือง
62063014460 นางสาววรรณิกา เชื้อราษฎร�
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62063014461 นางสาวประไพพร สุรินทร�
62063014462 นางสาวปรานอม สวัสดี
62063014463 นางสาวศุภกัญญา บุญธิมา
62063014464 นายชัยพร ก[าอิน
62063014465 นางสาวชรินทร�ทิพย� พรมรังฤทธ์ิ
62063014466 นางสาวจิราภรณ� พ่ึงตาล
62063014467 นางสาวจุฑามาศ เครือวัง
62063014468 นางสาวนุสบา เอี่ยมง้ิวงาม
62063014469 นายนิธิกร แสนกาศ
62063014470 นางสาวนนทินาฎ สองศรียนต�
62063014471 นางสาววัฒนาภรณ� อินทรวิชา
62063014472 นางสาวจินดารัตน� กรจันทร�
62063014473 นายณัฐวุฒิ เทพสุคนธ�
62063014474 นางสาวณัฐกานต� ขวัญคง
62063014475 นางสาวรสสุคนธ� เยาวเรศ
62063014476 นางสาวจิราพร ดวงแลบ
62063014477 นางพัชรี คนงาน
62063014478 นายภคภณ แสนเตชะ
62063014479 นายสัญชัย เชียงตา
62063014480 นายอัคเดช สุนทรวรรณ
62063014481 นางสาวเบญจมาศ พูลศิริ
62063014482 นางสาวชนากานต� ก[องแก�วเครือ
62063014483 นางสาววราภรณ� ทะชัย
62063014484 นางสาวอภิญญา สุทธิพงษ�
62063014485 นางสาวเบญจรัตน� หน�อชาย
62063014486 ว�าที่ ร.ต.กฤษฎากร ชื่นบาน
62063014487 นางสาวกมลวรรณ กันทะ
62063014488 นายภานุวัฒน� หมูรอด
62063014489 นายพงศกร น�อยมูล
62063014490 นางสาวจิราภา ทิพยมณฑล
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62063014491 นางสาวนัจนันท� ศรีจันทร�
62063014492 นางสาวนาตยา ยศบุรี
62063014493 นายกฤชพงษ� คงเมือง
62063014494 นางสาววทันยา ไชยวงศ�
62063014495 นางสาวนุชรินทร� จินะสิทธ์ิ
62063014496 นายอริญชัย วิชา
62063014497 นางนิตยา ใจยาใหญ�
62063014498 นางสาวกนกเรขา ผาสุข
62063014499 นางสาวพัทธิยา นาคสุวรรณ
62063014500 นางสาวสุภนิตย� อุตรชน
62063014501 นายนครชัย ก�างยาง
62063014502 ว�าที่รตหญิงอรสา ถาแวง
62063014503 นางสาวน้ําฝน ทิพย�แดง
62063014504 นางสาวศศิกาญจน� ฉางข�าวพรหม
62063014505 นายสรชาติ สายต�ะวัง
62063014506 นางสาวพัทธ�ธีรา วงค�ใย
62063014507 นางสาวพิชญาภา คําเลา
62063014508 นายรุ�งระวิน แก�วชมภู
62063014509 นางสาวเบญจวรรณ เด็ดขาด
62063014510 นางสาวเยาวเรศ มณีหาญ
62063014511 นางสาวณัฐฌาภรณ� เพ็ชรชนะ
62063014512 นางสาวอนุสรา สิงหราช
62063014513 นางสาวดารุณี ทุเสนะ
62063014514 นางสาวกมลชนก อินทมาตย�
62063014515 นางสาวทราย อภัยโส
62063014516 นางสาวอัญชิษฐา ธรรมป=ญโญ
62063014517 นางวรรณวิภา ไชยตัน
62063014518 นายศุภโชค เดชาคํา
62063014519 นายภัทรกร สุรภี
62063014520 นางสาวรุ�งจิราพร สุขดี
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62063014521 นางสาวอรุณศิริ อ่ําทอง
62063014522 นางสาวธัญพิชชา นามวงค�
62063014523 นางสาวกุลธิดา ป=นชุน
62063014524 นายพงศธร วรโภคาทรัพย�
62063014525 นางสาวฑิฆัมพร กิจจาหาญ
62063014526 นางสาววรรณนภา เทพาคุ�ม
62063014527 นางสาวจิราภา ต�ะคํา
62063014528 นายธีรศานต� จําปาแก�ว
62063014529 นางสาวนรรัตน� กูนโน
62063014530 นางสาวธิดาทิพย� วงค�น�อย
62063014531 นายปริญญา บุญมี
62063014532 นายปCยะพงศ� ดวงธรรมพร
62063014533 นายชุติวัต ทาฤทธ์ิ
62063014534 นางสาวทิตยา ยศสา
62063014535 นางสาวกิตติยากร ก[ายะ
62063014536 นางกัลยา สายมุ
62063014537 นายพิษณุ พ่ึงพวก
62063014538 นางสาวชลธิชา อินไผ�
62063014539 นางสาวอรนิชา ตาวงค�
62063014540 นางสาวชบาพร ตุงคณาคร
62063014541 นายการิน ตรีรัตน�
62063014542 นายณัฐดนัย คนสูง
62063014543 นางสาววิไล คีรีเสนาธรรม
62063014544 นางสาวนรากร จันทนากูล
62063014545 นายเอกรินทร� ชัยวงศ�
62063014546 นางสาวญาณิศา พลับพลึง
62063014547 นายกันต�ธีทัต เรือนทิพย�
62063014548 นายเฉลิมศักด์ิ อินทจักร�
62063014549 นางสาวนัฐชนา วงศ�โท�ะ
62063014550 นายพีรวุฒิ ฌานชีวินสุข
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62063014551 นายคณิศร แก�วคําเครือ
62063014552 นางสาวกชกร วรรณตุง
62063014553 นายสิทธิชัย ชัยสิทธ์ิ
62063014554 นางสาวจันทกานต� บํารุงศักด์ิ
62063014555 นางสาวชฎารัตน� ถ่ินศรี
62063014556 นายศุภศิต วงค�วาลเรือน
62063014557 นางสาวอารยา กันทาสม
62063014558 นางสาววรรธนพร ปาคํา
62063014559 นางสาวทัศนีย� รังแก�ว
62063014560 นายธนากร จัดที่
62063014561 นางสาวพลอยไพลิน วงศ�สม
62063014562 นายชัยกร ม�วงก่ิง
62063014563 นายภานุพันธุ� ประมาณ
62063014564 นางสาวเกศินี กองสถาน
62063014565 นางสาวคนึงนิจ เปXงศรี
62063014566 นางจีระนันท� จันสี
62063014567 นางสาวพิมพ�ชนก รักแม�
62063014568 นางสาวชนิตา อินทรพาณิชย�
62063014569 นายศรัณ]ู ชัยชาติตระกูล
62063014570 นางสาวชลิตา ป=ญทะโชติ
62063014571 นางสาวณฐอร แสนสุดใจ
62063014572 นายณัฐภูมินทร� ดอกกุ�ม
62063014573 ว�าที่ ร.ต.หญิงรสกมล บุญเติม
62063014574 นางสาวกลอยใจ แสนโม�ะ
62063014575 นายอภิสิทธ์ิ นวลคําวัง
62063014576 นายพรมงคล มารินทร�
62063014577 นางสาวอัจฉราภรณ� ปละอุด
62063014578 นายเนติพงษ� กันทวี
62063014579 นางสาวศิริพร อนานู
62063014580 นางสาวพวงผกา ลีพอ
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62063014581 นางสาวกมลชนก อริยศรีจิต
62063014582 นายวรกฤษ มาละดา
62063014583 นางสาวลัดดา ปูYทิศ
62063014584 นางสาวกชกร มูลอ�าย
62063014585 นางสาวจิราพร ใจมูล
62063014586 นางสาวกิติยา รุ�งระวี
62063014587 นางสาวปณตพร ตันตรา
62063014588 นางสาวนัทธ�หทัย จรูญป=ญญามณี
62063014589 นางสาวกานต�มณี จันทวาล
62063014590 นางสาวรุ�งทิวา ยะหลวง
62063014591 นายกฤษณะ พรชัย
62063014592 นางสาวชนัดดา ศรีพรหมบุตร
62063014593 นางสาวจริยา เตชะเต�ย
62063014594 นางสาวอรณิชา ไชยชนะ
62063014595 นางสาวธัญสิริ ธรรมลังกา
62063014596 นางสาวสุพขจี คะดาษ
62063014597 นางสาวสร�อยสุดา ฟองเลา
62063014598 นางสาวจุฑามาส ปรีดี
62063014599 นางสาวศรัณย�ภัทร ปะทุมา
62063014600 นายพงศ�ภรณ� ปาสวัสด์ิ
62063014601 นางสาวรัตนา พันธ�รัตน�
62063014602 นางสาวกรรณิการ� วงค�สกุล
62063014603 นางรัชนีกร เข่ือนควบ
62063014604 นางสาวจีราภรณ� เป^ยงใส
62063014605 นางสาวรัตนากร แสนพิลุม
62063014606 นางสาวพิชญาพร กาไชย
62063014607 นางสาวกาญจน�กมล สินป=กษา
62063014608 นายนพล ใหม�จันทร�
62063014609 นางสาวณัฐพร สินธุชัย
62063014610 นายพัชรพงศ� วงค�ดวง
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62063014611 นางสาวพัชรภา วรัตพงศ�
62063014612 นางสาวลภัสรดา ธนกุลพิชชาภา
62063014613 นางนิภาพรรณ ลังกาเป^Pย
62063014614 นางสาวศตพร ปาตุ
62063014615 นางสาววันวิสา สุทธ์ิเตนันท�
62063014616 นางสาวกนกกาญจน� คูหา
62063014617 นางสาวกันยา วรภูรีกุล
62063014618 นายทัตพงศ� ภาจะนนท�
62063014619 นางสาวภัทรสุดา มณี
62063014620 นางสาวขนิตฐา วงค�ประเสริฐ
62063014621 นายชลันธร สุนทรพิทักษ�
62063014622 นางสาวนลินพร แก�วตาต๊ิบ
62063014623 นางสาวภีรณัฐ นักหล�อ
62063014624 นายอภิสิทธ์ิ เศวตรพนิต
62063014625 นางสาวสุนิสา วิชัย
62063014626 นางสาวทิพวรรณ สิงขรบรรจง
62063014627 นายชนากร บุตรทะสัก
62063014628 นางสาวอภิชญา เป_กจ�ะ
62063014629 นางสาวนิโลบล วงค�กันทา
62063014630 นายอนุสรณ� ผาสุธะ
62063014631 นางสาวภัทรภร ช�างเขียน
62063014632 นางสาวลินลดา กันถิน
62063014633 นายสถาพร แสนธิ
62063014634 นางสาวธัญจิตรา แรงทน
62063014635 นางสาวศุภรักษ� ใจกุณา
62063014636 นางสาววริสรา พิมลรัตน�
62063014637 นายธนกร ชูจํา
62063014638 นางสาวสุทธินันท�ธาอร กันทารักษ�
62063014639 นางสาวรัศวดี คําจริง
62063014640 นางสาวกันย�สินี วงศ�ใหญ�
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62063014641 นางสาวจันทิมา สาหล�า
62063014642 นางนงคราญ สีไชย
62063014643 นางสาววิริยา แสนจันทอง
62063014644 นางสาวกิติยาภรณ� เรือนทอง
62063014645 นางสาวรวิพร ปร�ะย�อ
62063014646 นางสาวณัฐวศา หล�าจ�อน
62063014647 นางสาวศัญชญา อินใจ
62063014648 นางสาวณัฐจรี แก�วอ�าย
62063014649 นางสาวสุชาวดี เขียวเล�ง
62063014650 นางสาววราพร โพธิพงษ�
62063014651 นายพรชัย บุญปาน
62063014652 นางสาวศิริลักษณ� คําเขียว
62063014653 นางสายทอง ตานวล
62063014654 นายคริสมาส สุวรรณลพ
62063014655 นางสาวภาวิณี เสรีสิทธ์ิฤทธิกุล
62063014656 นายสุรัติพันธ� รัตนพรม
62063014657 นายณภัทร กิตติกมลพันธุ�
62063014658 นางสาวเจนจิรา สุขประเสริฐ
62063014659 นางสาวโชติฬญา สุวัฒนารักษ�
62063014660 นางสาวสุพรรษา เมืองอินทร�
62063014661 นางสาวชุตินันท� ไชยเนตร
62063014662 นางสาววรารัตน� บรรทึก
62063014663 นางสาวธัญพิชชา ลิมปาวิภากร
62063014664 นายอรรถวุฒิ มหาพรหม
62063014665 นายสุภานุพงษ� อินต�ะแสน
62063014666 นางสาวณัฐธยาน� หมูแก�ว
62063014667 นางสาวอรัญญา พรมโย
62063014668 นางสาวศันศนีย� สมต�ะ
62063014669 นายสรวิชญ� อรทัย
62063014670 นางสาวรัตติกาล พุทธิกา
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62063014671 นางสาวอนุสรา ผลคํามา
62063014672 นางสาวชญานิศา ทาจันทร�
62063014673 นางสาวจุรีรัตน� กันทะยอง
62063014674 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะธนสาร
62063014675 นางสาวศศิประภา วงศ�ชัย
62063014676 นางสาวกฤติยา สุขคํา
62063014677 นางสาววริษา ยะคําปลูก
62063014678 นายกําพล รุ�งเรือง
62063014679 นางสาวอัญชิสา ปCมปา
62063014680 นางสาวพิชามญชุ� สนธิ
62063014681 นางสาวอรจิรา บุญญาภิรมย�
62063014682 นางสาวรัชดารักษ� แก�วใส
62063014683 นางสาวเกตุวาริน สายคําบุตร
62063014684 นางสาวศิภาวรรณ ธิอ�าย
62063014685 นางสาวธมนวรรณ ตุ�ยเขียว
62063014686 นายกษิดิฎ ทายา
62063014687 นางสาวภัสร�ศรัณ พรเอกสวัสด์ิ
62063014688 นางสาวสุดาพร ขยันงาน
62063014689 นายธิติ อินชายเขา
62063014690 นางสาวกุลจิรา ชํานาญยา
62063014691 นางสาวจิรัฏฐ� ดวงแก�ว
62063014692 นางสาวณิชารีย� ไทยอินทร�
62063014693 นางสาวธัญสรัลพร เทพสืบ
62063014694 นางสาวบุษรินทร� คงทอง
62063014695 นางสาวอาภารัศม์ิ ยาดี
62063014696 นายกฤษฎา นันต�ะเสน
62063014697 นางสาวปราณี สุขกลางดง
62063014698 นางสาวสุภิสินี ลังกากาศ
62063014699 นายชาติชาย ศรีกุนนะ
62063014700 นายจิราศักด์ิ ภูเขียว
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62063014701 นางสาวกาญจนา มาเสริฐ
62063014702 นางสาวมณฑิรา ยอดมณี
62063014703 นายรุ�งโรจน� ขุ�ยอาภัย
62063014704 นายโกศล เลิศผาสุข
62063014705 นางกนกจันทร� ป=ญญา
62063014706 นางสาวพรนิภา แลวริด
62063014707 นางสาวพัชนิดา แดนชัยภูมิ
62063014708 นายภานุวัฒน� พิมสาร
62063014709 นายนัฐวุฒิ จูสวัสด์ิ
62063014710 นางสาวฤทัยกานต� ฟองตา
62063014711 นางสาวกัญญาภัค กรพัชรี
62063014712 นางสาวพรพิมล ถาปCนตา
62063014713 นางสาวชลดา ประดิษฐ�ผล
62063014714 นางสาวอริสา แสนสม
62063014715 นายสรัตถชัย พรหมละ
62063014716 นายวรายุทธ ศาลางาม
62063014717 นางสาวสุพรรษา ภูมิบริสุทธ์ิ
62063014718 นายสงกรานต� นาใจ
62063014719 นายธนะพล เส็งสาย
62063014720 นางสาวเบญจพร แสนแพทย�
62063014721 นางสาวศรัญญา ตาทิตย�
62063014722 นางสาวอริศราภัทร ณิศาสุนทรนันท
62063014723 นางสาวกรรณิการ� ใจอาษา
62063014724 นายตุลยพัทธ� ต�ะมา
62063014725 นางสาวกัณฌริดา ยางงาม
62063014726 นางสาวอรยา สุทธนะ
62063014727 นายชัชพิมุข บุญยะรัตน�
62063014728 นายอนันต� อินทร�พิจิตร�
62063014729 นางสาวอัณณ�ชญา จันทร�พร่ํา
62063014730 นางสาวรุ�งนภา กันทะมัง
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62063014731 นายทศพล ต�นศิริ
62063014732 ว�าที่ ร.ต.หญิงสริวรรณ ทัตตะวร
62063014733 นางสาวพฤกษชาติ ปงลังกา
62063014734 นายณัฐดนัย สุขแก�ว
62063014735 นางสาวศิริพร บุญสินไทย
62063014736 นายกฤษกร สุต[า
62063014737 นางสาวทิฆัมพร ปาลีศรี
62063014738 นางสาวเกวรินทร� สุปCนะ
62063014739 นางสาวจิตติกานต� ปงผาบ
62063014740 นางสาวมีนา ดอนเมือง
62063014741 นางสาวจิรประภา ใจเย็น
62063014742 นางสาวพัชริดา สัตยวงศ�
62063014743 นางสาวพิจิตรา ลําไพ
62063014744 นางสาวลลิตา ทาโสด
62063014745 นางสาวสุกานดา ภิระบรรณ�
62063014746 นางสาวรัตติกาล ยารังษี
62063014747 นางสาวพิชญธิดา จันระวัง
62063014748 นายกิติศักด์ิ คุ�มแก�ว
62063014749 นางสาววัชราภรณ� ฤทธ์ิสนา
62063014750 นางสาวทิชา กัณหะกาญจนะ
62063014751 นางสาวลลิตา ป=ญญาวงค�
62063014752 นางสาวพรพิมล พรมธิ
62063014753 นายชาญชัย อํารุงพนา
62063014754 นางสาวมนัชนันท� ขําพิมาย
62063014755 นางสาวชญาณิศา วงค�จันทร�ต๊ิบ
62063014756 นายศุภกฤษณ� สมฝ=Pน
62063014757 นางสาวพรลักษม์ิ พลเดช
62063014758 นางสาวปรียาพร พรหมมา
62063014759 นางพรทิพย� หาญเก�ง
62063014760 นายทรงศักด์ิ ขลังวิชา
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62063014761 นางสาวนภาพร ฟูมา
62063014762 นายณัฐชัย ถาวรยศนนท�
62063014763 นางสาวปานรวี ทองประเทือง
62063014764 นางสิริกัญญา ลือจ[อม
62063014765 นางสาวสุไอดา สะมะแอ
62063014766 นางสาวสร�อยสุดา มะโนวร
62063014767 นางสาวกนกพรรณ ขวยไพบูลย�
62063014768 นางสาววิลาวรรณ ไชยวงศ�
62063014769 นางอาภาพรรณ นิ่มสกุล
62063014770 นางสาวอรรัมภา ขอนเอิบ
62063014771 นายณรงค�วิทย� สนิทวงค�
62063014772 นายสุรภัทร ชูคันหอม
62063014773 นางสาวณัญญชิดา พรมวงค�
62063014774 นางสาวพัชราภรณ� แสนงาม
62063014775 นายชยพล โขมศิริ
62063014776 นางสาววิภาภรณ� นัตกานต�
62063014777 นางสาวดารารัตน� ภักดีพรหม
62063014778 นายนิติพงศ� คําอุดม
62063014779 นายอดิศักด์ิ มงคล
62063014780 นายพีระพงษ� พุ�มพวง
62063014781 นายศุภณัฐ เม�นแย�ม
62063014782 นางสาวปราณี มะโนเพียว
62063014783 นางสาวนิสารัตน� ฟองภู�
62063014784 นางสาววิชชุดา ชัยนิพพันธุ�
62063014785 นางสาวหยาดรุ�ง กันทะวงษา
62063014786 นางสาวสิริการย� เสาวลักษณ�กุล
62063014787 นางสาวสุมินตรา กาต๊ิบ
62063014788 นางสาวสรินยา คํามูลอินทร�
62063014789 นางสาวพิมลชญา ก�อนแก�ว
62063014790 นางสาววารินทิพย� ปCนตาเทพ
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62063014791 นางสาวนันทวรรณ ใจธรรม
62063014792 นางสาวเบญจวรรณ เฟZFองวงศ�
62063014793 นางสาวพัชราพร แปงสาย
62063014794 นางลักขณา แก�วสาร
62063014795 นางสาวขนิษฐา ยาทอง
62063014796 นางสาวอารีรัตน� วินันท�
62063014797 นายเกียรติศักด์ิ จันพุฒ
62063014798 นางสาวกชามาส กาวิดํา
62063014799 นางสาวสุจิรา จิตคํามา
62063014800 นางสาวสิรินันท� เชื้อมา
62063014801 นางสาวหนึ่งฤทัย นายด�าน
62063014802 นางสาววรญา พรมใจมา
62063014803 นายวิชัน สะตอง
62063014804 นางสาวสุภาพร เส็งสุข
62063014805 ว�าที่ร�อยตรีธนวัฒน� เอี่ยมเป^Fยม
62063014806 นายชัยธนา กันทะมา
62063014807 นางสาวรัตติการ เครือจันทร�
62063014808 นางสาวภัทราภรณ� พรมเทศ
62063014809 นางสาวหทัยกาญจน� อิ่นฮ�าย
62063014810 นางสาวเอมฤทัย ใจงาม
62063014811 นางสาวกาญจนา หอมนาน
62063014812 นางสาวยุวาภรณ� หม�องลําปาง
62063014813 นางสาวณัฐฐาพร แสงโสดา
62063014814 นายณัฐภัทร ยศเสือ
62063014815 นายศุภกิจ สิทธิวงค�
62063014816 นายศราวุธ เข่ือนควบ
62063014817 นางสาวตีรณา สีแดง
62063014818 นายอภิเชษฐ� เพชร�ทอง
62063014819 นางสาวธวัลรัตน� วลีธนาพันธ�
62063014820 นางสาวอรุณี มีแหวน
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62063014821 จ�าอากาศเอกจิรายุ วงค�ป=ญญา
62063014822 นายธีรโชติ ศรีสุวรรณ�
62063014823 นางสาวไอลดา แก�วปา
62063014824 สิบเอกอนุพงศ� สักแก�ว
62063014825 ส.อ.ฐาปนพงค� กัณฑศรีมา
62063014826 นางสาวชุติมา แก�วประเสริฐ
62063014827 นางสาวเนตรนภา เมืองคํา
62063014828 นางสาวศิรัณยา โยธา
62063014829 นางสาวกิติยา อินทิยศ
62063014830 นายอิทธิพัทธ� วาสประสงค�
62063014831 นางสาวภาณุมาศ อัครเมธากุล
62063014832 นายศุภกิตต์ิ ศรีอิ่นแก�ว
62063014833 นางสาวจุฬารัตน� จันทร�ทา
62063014834 นางสาวอรไพลิน พยาราช
62063014835 นางสาวนิตยา คํานวน
62063014836 นางสาวสุมาลี สมนา
62063014837 นางสาวกมลวรรณ ใจยา
62063014838 นางสาวพิมชนก วงศ�คําหล�า
62063014839 นางสาวสุพิชญา ธรรมศิริ
62063014840 นางสาวพีราวรรณ นามนาย
62063014841 นางสาวจันจิรา สติวินัยกุล
62063014842 นางสาวสุพัตรา ป=ญญา
62063014843 นายจิรนนท� นางเมาะ
62063014844 นางสาวจินดา วิชาศักด์ิ
62063014845 นายภานุวัฒน� กุยแก�ว
62063014846 นางสาวรพีพรรณ ไชยอะกะ
62063014847 นางสาวธันยพรชนก กุลนา
62063014848 นางสาวเกวลิน สุขบาน
62063014849 นายณัฐพล ภีระจันทร�
62063014850 นางสาวนฤมล เตชะวงค�
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62063014851 นางสาววรางคณา ไชยะวงศ�
62063014852 นางสาวธนิษฐา วงค�คํายอด
62063014853 นางสาวสุชาภัสร� วงษาป=นธนพงศ�
62063014854 นางสาวหนึ่งธิดา พรมมา
62063014855 นางสาวมาริสา ใจเพียร
62063014856 นางสาวอภิชญา ดําเนินผล
62063014857 นางสาวสุพรรษา มูลเจริญ
62063014858 นายธนวิทย� ใหม�สุด
62063014859 นางสาวสุรัลชนา หล�าคํา
62063014860 นายปรเมศ ลุงลือ
62063014861 นางสาวสุฐิติชญาน พันธ�จันทร�
62063014862 นายกรณ�พลพงศ� แสนสนิท
62063014863 นายยงยุทธ คําป=น
62063014864 นางสาววาสนา วงค�ป=ญญา
62063014865 นางสาวศิริพักตร� ณีวันกูล
62063014866 นางสาวเจนจิรา ธรรมจ๋ี
62063014867 นางสาวศิรินทรา ข�าวทวี
62063014868 นางสาวกวินนา ไวยะกา
62063014869 นางสาวผกาทิพย� คันธาใจ
62063014870 นางสาวทีระวดี ใจตาบุตร
62063014871 นางสาวธิติพร มณีศรี
62063014872 นางสาวพิมพ�วิภา อินชัย
62063014873 นายชัชกานต� นันต�ะภูมิ
62063014874 นายธนวัฒน� โชติกิตติ
62063014875 นางสาวรุ�งอรุณ นูนเมือง
62063014876 นางสาวพิรุณรัตน� จันทราภานุกร
62063014877 นางสาวอภิสมัย สกุลกระจ�าง
62063014878 นายอดิศักด์ิ ฟองมูล
62063014879 นางสาวธัญญารัตน� หล�อวิไลกุล
62063014880 นางสาวสุรีย�พร ทิพย�ประเสริฐ
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62063014881 นางสาวนีรนุช สูตรเลข
62063014882 นางสาวธิดารัตน� อุ�ดสม
62063014883 นางสาวสิริรัชชญา คําสอน
62063014884 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีรักษา
62063014885 นางสาวอมรรัตน� นวลกสิ
62063014886 นางสาวภัทรมน สวยแท�
62063014887 นางสาวชลธิชา ลืมกลืน
62063014888 นางสาวรัชนี ธนะวงค�
62063014889 นางสาวอรุณประภา วงค�แก�วเก้ียว
62063014890 นายพงษ�ศักด์ิ วิริยา
62063014891 นางสาวชัญญานุช นาประสิทธ์ิ
62063014892 นายธวัชชัย ศรีวงศ�
62063014893 นายสัตญา พิละมาตย�
62063014894 นายณัฐวัตร� สิงห�คํา
62063014895 นางสาวหนึ่งฤทัย แดงโคตร
62063014896 นางชนันท�ธิดา สถิรไชยนันท�
62063014897 นายธีรพจน� เชื้อเรือนงาม
62063014898 นางสาวชนากานต� ทองรัก
62063014899 นางสาวมนฤทัย พ่ึงตรัยรัตน�
62063014900 นางสาวณัฐธิดา อุดทิพย�
62063014901 นางสาววิมลรัตน� คําเหมือง
62063014902 นางสาวพิชญา แก�วนิมิตสิริกุล
62063014903 นางสาวกรรณิการ� แสงศรีจันทร�
62063014904 นางสาวกรรณิการ� เขียววรรณ
62063014905 นายณัฐพล สายหล�า
62063014906 นางสาวมลิวัลย� ชัยวงศ�
62063014907 นางสาวบุศรินทร� เครืออินตา
62063014908 นางสาวชนัญชิดา ต�ะบรรจง
62063014909 นางสาวศรัณย�พร ศรีศวร
62063014910 นางสาวธัญญรัตน� คําลือ
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62063014911 นางสาวณัฐธีรา ไชยป=นดิ
62063014912 นายภาณุพงค� มหาวงค�
62063014913 นางสาวมณีรัตน� วงค�สวัสด์ิ
62063014914 นางสาวธนภรณ� จันทรวงษ�
62063014915 นายเอนก วงค�เสน
62063014916 นางสาวพัชรพร แว�นสระน�อย
62063014917 นางสาวสุปรีญา สําราญชื่น
62063014918 นายกฤษฎา ตานัน
62063014919 นางสาวภัทรนันท� เผ�าต�ะใจ
62063014920 นางสาวธารทิพย� เตจา
62063014921 นางสาวรจิตร แสงใส
62063014922 นางสาวพรรณผกา ยะตะนัง
62063014923 นายภูวดล แย�มแก�ว
62063014924 นายสุนทร พุทธานุเสกสรร
62063014925 นายจักรพัทร มาลามณีรัตน�
62063014926 นางสาวนวพร สิทธิจู
62063014927 นางสาวจุฑามาศ แก�วจันต�ะ
62063014928 นายกฤติณภัทร ย่ังยืน
62063014929 นางสาวลัลณ�ลลินทร� ก[าเร็ว
62063014930 นางสาวเมธาวี คํามีสว�าง
62063014931 นายธนาวัฒน� สิงห�สถิตย�
62063014932 นางสาวมลธิรา ปCกเกษม
62063014933 นางสาวสุดาพร ศรีนรจันทร�
62063014934 นางสาวกุลชา กุณาฝ=Pน
62063014935 นางสาวเสาวภา รินดวง
62063014936 นางสาวเพ็ญสิริ จิราวัฒนปกรณ�
62063014937 นายผดุงศักด์ิ โฉมอุไพ
62063014938 นางสาวกานต�ธิดา สังข�วัฒน�
62063014939 นางสาวภิญญาพัชญ� เครือจันทร�แก�ว
62063014940 นายแทนทัย ฮาวบุญป=Vน

หน�า 498 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063014941 นางสาวศิริลักษณ� อนุหวัน
62063014942 นางสาวยุพารัตน� อินทะนัย
62063014943 นางสาวจุฑาทิพย� ธิแก�ว
62063014944 นายชัชวาลย� พุทธเขียว
62063014945 นางสาวนันทนา อินทะยา
62063014946 นายพัสกร ปวงอูป
62063014947 นายวิษณุ มณีวรรณ�
62063014948 นางสาวนลิณี ป=นแดง
62063014949 นางสาวกัลยา อาจหาญ
62063014950 นางสาววิชชุดา สมบูรณ�โชค
62063014951 นายภาคินัย พิชัยวงค�
62063014952 นางสาวณวิษฐา ศรีรักษา
62063014953 นางสาววรินทร�ลดา ซาวฟู
62063014954 นางสาวนภาพร สีธิ
62063014955 นางสาวแสงรวี ศรีทน
62063014956 นายพีรเดช กาญจนรังษี
62063014957 นายคุณากร โปธาคํา
62063014958 นายพลวัฒน� อภิพงศ�ระสี
62063014959 นายอนุกูล เกียรติจิรกุล
62063014960 นายภัทรพล บุญม่ัน
62063014961 นางนิรมล เหมยต�อม
62063014962 นางสาววิรัญญา นาสิทธ์ิ
62063014963 นายวิทยา ตาลิน
62063014964 นางสาวศุธาทิพย� วังโพธ์ิ
62063014965 นายรัชชานนท� คําอินทร�
62063014966 นางสาวชนากานต� รัตนศักด์ิชัยชาญ
62063014967 นางสาวสุมิตรา ปานาม
62063014968 นายวัชรพงษ� สันบุญเปXง
62063014969 นางสาวรวิวรรณ จันทะแจ�ม
62063014970 นางสาวสุมิตรา แสงบุญ

หน�า 499 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063014971 นางสาวนริศรา วิงวอน
62063014972 นางสาวมลนิกานต� เข่ือนเพชร
62063014973 นางสุดารัตน� รักรุ�งโรจน�
62063014974 นายณัฏฐ�ปภัสร� พีระเชื้อ
62063014975 นายสมโภชน� ปCFนมณี
62063014976 นางสาวณัฐฏ�ชลกร จันต�ะวงค�
62063014977 นางสาวณัฐชยา ขาวฟอง
62063014978 นายอัครภัทร สิทธิวัง
62063014979 นายทรงยศ พุทธคํา
62063014980 นายณัฐวุฒิ มหาทรัพย�
62063014981 นางสาวรัตติการ สุวรรณปราการ
62063014982 นางสาวนภัสวรรณ เข่ือนแก�ว
62063014983 นางสาววิสุดา จานชา
62063014984 นางสาวณหฤทัย สร�อยคํา
62063014985 นางสาวณัฐพร ตาลุน
62063014986 นางสาววรวลัญช� ใจสันกลาง
62063014987 นางสาวนัฐภรณ� ทองจัตุ
62063014988 นางสาวกมลวรรณ สุกันธา
62063014989 นายรุ�งนที คําเรืองฤทธ์ิ
62063014990 นายศรายุทธ คํามูล
62063014991 นายประวิทย� แดงสด
62063014992 นางสาวเกศราพร ปCนตา
62063014993 นางสาวพิชญากร ฟุUงพิริยะ
62063014994 นางสาวจิรนันท� รอดเพราะบุญ
62063014995 นายณัฐพล สายวงศ�
62063014996 นางสาวอัจฉราพร วงศ�สุวรรณ
62063014997 นายสุพจน� กันต๊ิบ
62063014998 นางสาวพลอยไพลิน ตันติวิชช�
62063014999 นางนิฤมล คําคะมูล
62063015000 นายศิราวุธ ทะนันชัย

หน�า 500 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015001 นางสาวชิดชนก วงค�สายใย
62063015002 นางสาววิชุวรรณ บุญมานนท�
62063015003 นายชาญชัย คงโนนนอก
62063015004 นางสาวจารุวรรณ สวนจันทร�
62063015005 นายพิธาน เศวตรัตนไพศาล
62063015006 นางสาวณัฐชยา บูรณ�สม
62063015007 นางสาวกมลวรรณ ป=นกิติ
62063015008 นายป=ณณวัฒน� บุญตัน
62063015009 นายธนาวิทย� น�อยจินดา
62063015010 นางสาวอภิชญา แก�วอ�าย
62063015011 นายธนพล วงศ�สาหน�อย
62063015012 นางสาวจันทิวา อุตตระพยอม
62063015013 นางพิสมัย แดงศักด์ิ
62063015014 นางสาวกฤษดาพร สิงห�เงิน
62063015015 นางสาวเสาวลักษณ� ยะสง�า
62063015016 นางสาวจินตนา แสร�ม
62063015017 นายบุรโชติ เครือมา
62063015018 นางสาววราภรณ� พนันกุ
62063015019 นางสาวทิพยเกสร ศรชัยยืน
62063015020 นางสาวนลินนุช อินทจักร�
62063015021 นายวีรพล แก�นจันทร�
62063015022 นางสาวอรวรรณ ทองนา
62063015023 นายสหัสชนนท� พาละแพน
62063015024 นายลัญจกร ยะยอง
62063015025 นางธัญญรัตน� ป=ญญาแก�ว
62063015026 นายธววัฒน� ต้ังศิริไพบูลย�
62063015027 นางสาวมาริษา ขวดแก�ว
62063015028 นางสาวณัฐพร นุ�ยห�วยแก�ว
62063015029 นายสิรวิชญ� สอนจีน
62063015030 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�เข่ือน

หน�า 501 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015031 นางสาวศริญญา ย่ิงกิจไพศาล
62063015032 นายนพดล เรือนสุภาธง
62063015033 นายภานุพันธ� ป=นสิทธิ
62063015034 นายปCยวัฒน� ตรัสสุภาพ
62063015035 นางสาวพิรัชพร เปรมประชา
62063015036 นายวิษณุ ปรองดอง
62063015037 นางสาวภัทราภรณ� อินทวงศ�
62063015038 นางสาวปาริชาต ยอดคําแปง
62063015039 นางสาวศุภร วงศ�งาม
62063015040 นางสาวกนกวรรณ หอมใจ
62063015041 นางสาวฐิตินันท� แสนตางใจ
62063015042 นางสาววีรญา พระอังคาร
62063015043 นางสาวป=ทมา คํายอด
62063015044 นายพีระพัฒน� วงค�แพทย�
62063015045 นางสาวพัณณ�พิมล จอมจันทร�
62063015046 นายจรินทร� ตานี
62063015047 นายสรรชัย บอกสันเทียะ
62063015048 นางสาวธารทิพย� อุ�นกาศ
62063015049 นางสาวมัศยา ศรีนวลพุฒ
62063015050 นางสาวฤทัย แดงดํา
62063015051 นางสาวจุฑามาศ อินทนิล
62063015052 นางสาววชิรา มาเป^ยง
62063015053 นายกัลยกฤต บดสูงเนิน
62063015054 นางสาวธัชมนตร� คิดสิรีสันต�
62063015055 นายภูรินทร� วงศ�เสนา
62063015056 นางสาววริศรา ธงชัยเลิศ
62063015057 นายณัฐพงษ� อินต�ะยศ
62063015058 นางสาวกัญยาณี ส�องแสง
62063015059 นางสาวศิรินทร�ทิพย� มารวิชัย
62063015060 นายระพีพัฒน� คะปูคํา

หน�า 502 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015061 นางสาวศุภาพิชญ� โตแตง
62063015062 นางสาวพัณณิตา ปาลี
62063015063 นางสาววีนัสรินทร� อูปคํา
62063015064 นางสาวเกวลิน อินน�อย
62063015065 นายธนกฤต ตอนะรักษ�
62063015066 นางหญิงนภา ศรีทอง
62063015067 นายวรพล เทพพรม
62063015068 นางสาวดารุณี ซิโน
62063015069 นางสาวภาณุมาส คําราพิช
62063015070 นางสาวชุณห�พิทาน ชุ�มฝน
62063015071 นางสาวนลินทร นันตาวงค�
62063015072 นายพิทักษ�พล พิทาคํา
62063015073 นางสาวสิริพิมล สุขเกตุ
62063015074 นางจารุณี ปCยภัทรภิญโญ
62063015075 นางสาวมาริษา ปรองดอง
62063015076 นางสาวลัดดาวัลย� เดชวงค�ยา
62063015077 นางสาวบัณฑิตา อินนันใจ
62063015078 นายกรองศักด์ิ รัตนะชุมภู
62063015079 นายสรายุทธ� แก�วมา
62063015080 นางกันย�สิร�ญา บุญแขวง
62063015081 นางสาวประภัสสร ชัยชนะ
62063015082 นางสาวรัตติกาล ตะริโย
62063015083 นางสาวรุ�งทิวา เจแฮ
62063015084 นางสาวปรองชนก อุมรินทร�
62063015085 นางสาวอัญชิษฐา โพธิ
62063015086 นางสาวธนิษฐา กันทะวงค�
62063015087 นางสาววศิดา เสาร�เทพ
62063015088 นายอมรกฤษณ� ศรีวงศ�
62063015089 นางสาวสุธินี สมคํา
62063015090 นางสาวสุวนันท� สุวรรณกาศ

หน�า 503 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015091 นางสาวรุ�งทิวา อาษา
62063015092 นายสุพจน� ศรีป=ญญา
62063015093 นางสาวสุธิษา ป=ญญาวงศ�
62063015094 นางสาวชนัดดา ตินะลา
62063015095 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� วัฒนาย่ิงสมสุข
62063015096 นางสาวชนกนันท� กิตติวรยศ
62063015097 นางสาวพลอยพรรณ สลีสองสม
62063015098 นายนครินทร� หอมอาจ
62063015099 นางสาวพิราวรรณ หวยสูงเนิน
62063015100 นางสาวอารียา พรมแย�ม
62063015101 นางสาวธาวินี ม่ันคง
62063015102 นางสาวปณิชา ฉิมกุล
62063015103 นางสาวจันจิรา สุระวัง
62063015104 นางสาวชนิตา ชะฎา
62063015105 นางสาวสุภาพร อุตตะมะ
62063015106 นางสาวขนิษฐา มาฟู
62063015107 นางสาวพรพิมล วรรณภิระ
62063015108 นางสาวณัฐนันท� ภู�ไพศาล
62063015109 นายกฤษดา ยวงแก�ว
62063015110 นางสาวสุรินทร�ธร ต�ะพรหม
62063015111 นางสาวนวพร สาระวิน
62063015112 นางสาววีรญา สุวี
62063015113 นางสาวอัมภิกา อินทร�ศรี
62063015114 นายอาทิตย� สีฝ=Pน
62063015115 นางสาวสัญญาลักษณ� ป=ญญาคํา
62063015116 นายเกียรติศักด์ิ วิลาวัลย�
62063015117 นางดวงพร ท�าวแก�น
62063015118 นายสิรภพ พลสันติกุล
62063015119 นายกฤตชภัช แดงมณี
62063015120 นายสุริยา ทิศลาว

หน�า 504 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015121 นายบุลากร คําแก�ว
62063015122 นางสาวนิภาพร ปูYดี
62063015123 นางสาวเสาว�พัตน� อินนันตะ
62063015124 นางสาวกัลยกร บุญทอง
62063015125 นางสาวป=ญญาภรณ� อักษรแปลง
62063015126 นางสาวกาญจนาพร บัวจํา
62063015127 นางสาวอุษณีย� ตาวงศ�
62063015128 นางสาวณัฐกาญจน� กันทะโฮ�ง
62063015129 นายณัฐวุฒิ ชาวส�าน
62063015130 นางสาวณิษชาพร ธรรมจักร
62063015131 นางสาวรัฐฌานันท� หินแก�ว
62063015132 นางสาวอัจจิมารินทร� มะโนวงค�
62063015133 นางสาววิรัลพัชร เจือสุทธยากร
62063015134 นางสาวรัญญารัตน� การคลคลี
62063015135 นางสาวภาวดี หมดดี
62063015136 นางณชลนิภา ยศปา
62063015137 นายศิลปชัย มณีเพ็ชร
62063015138 นางสาวสุวนันท� นะราช
62063015139 นายไตรภพ คํามาป=น
62063015140 นางสาวพัชรินทร� บัวหลง
62063015141 นางสาวกรรทิมา ใจสม
62063015142 นางสาววลัยลักษณ� ชายแก�น
62063015143 นายกฤตกร ใจสัก
62063015144 นายธนวัช ราชใจมา
62063015145 นางสาวภรณี แก�วทันใจ
62063015146 นางสาววาสนา เทพวงศ�
62063015147 นางสาวขวัญภิรมย� ขัติเรือง
62063015148 นางสาวบุษบา สายทอง
62063015149 นายทศพล นันตา
62063015150 นางสาวก่ิงกาญจน� วงค�สาร

หน�า 505 จาก 825            
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62063015151 นางสาวปCยะพร คําสายใย
62063015152 นางสาวอัญญฌา สติราษฎร�
62063015153 นายเกรียงไกร มุฑฒิ
62063015154 นางสาวเบญจรัตน� สุภาทิพย�
62063015155 นายธนัสสรณ� บัวชุม
62063015156 นายปรีชา กิจโชคประเสริฐ
62063015157 นายณัฐพล บุญมา
62063015158 นางสาวไพลิน บุณณสิริ
62063015159 นายมงคล ภาคสุวรรณ
62063015160 นายภานุพงศ� ผกามาลย�
62063015161 นางสาวนริศรา พลอยขุนทด
62063015162 นางสาววัชราภรณ� เสริมสุข
62063015163 นางสาวอวัสดา วรรณมะกอก
62063015164 นางสาวพลับพลึง กําแพง
62063015165 นายอัมต�ฤทธ์ิ กันสุรีย�
62063015166 นางสาวสร�อยทอง ดํารงกิจรุ�งเรือง
62063015167 นายภาณุพงศ� สมศรี
62063015168 นายนิถินันท� สุทธศิลปN
62063015169 นางสาวรจิตพิชญ� ศรีวิเย็น
62063015170 นายศุภวิชญ� ป=นทา
62063015171 นางสาวธมลวรรณ ธรรมสละ
62063015172 นางสาวนุศรา ถาปนา
62063015173 นายพีรวิชญ� คํากระจาย
62063015174 นายกวี นินตา
62063015175 นางสาวชนาภัทร กุลประดิษฐ�
62063015176 นางพิมพ�วรดา ลําแสง
62063015177 นางสาวศรีจันทร� ไร�โปธา
62063015178 นางสาวรัตติกาล ธรรมสาร
62063015179 นายเอกชัย เทพสุริยะ
62063015180 นางสาวสัณฐิติ ช�างเงิน
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62063015181 นางสาวชบาไพร ใจน�อย
62063015182 นางสาวณัฐวดี ชมภูชนะภัย
62063015183 นางสาวสกาวเดือน เรือนคํา
62063015184 นางสาววรัชยา วงค�ฟู
62063015185 นายอัครพล รักประชา
62063015186 นายกิตติพงษ� กิตติภาคย�พฤทธ�
62063015187 นางสาวเกษรา อุตมัง
62063015188 นางสาวนพรัตน� จําศิล
62063015189 นางสาวกุสุมา ผาบจันแก�ว
62063015190 นายณฐพล สุริยะ
62063015191 นางสุภาวดี โพธรรม
62063015192 นางสาวศิรินภา วงค�นันตา
62063015193 นางสาวสุพิชญา ไตรลึก
62063015194 นายเทอดศักด์ิ ฟูเทพ
62063015195 นายศตวรรษ สุรินทร�
62063015196 นางเกษญากร เข่ือนคํา
62063015197 นางสาวภีมวรา สุภาแก�ว
62063015198 นางไวยากรณ� แสงศรีจันทร�
62063015199 นางสาววารุณี นามแก�ว
62063015200 นายวีรพงษ� เทพจันตา
62063015201 นางสาวสุทีวัน ชุ�มวงศ�
62063015202 นายเจษฎา ฟUาคําตัน
62063015203 นางสาวชลธิชา กาวินัน
62063015204 นางสาวญาณัจฉรา ไชยสมทิพย�
62063015205 นายวัชรพร คําแดง
62063015206 นางสาวดลยา โนราช
62063015207 ว�าที่ ร.ต.เอกณรงค� เงินเย็น
62063015208 นายนันทวัตร� กาวิน
62063015209 นางสาวปนัดดา แนมมณี
62063015210 นางสาวมามิ อิเคดะ
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62063015211 นางสาวพิมพกานต� พลอินทร�
62063015212 นายธนภูมิ ตะนาวรรณ�
62063015213 นางสาวรุ�งนภา คํามงคล
62063015214 นางสาวศุภวรรณ ต�ะรังษี
62063015215 นางสาวประภาวดี ชัยยะ
62063015216 นางสาวดารินทร� ดินทะลาย
62063015217 นายพงศ�เกษตร จันทรบูรณ�
62063015218 นางสาวธนพร บรรจงทัศน�
62063015219 นายยศพล เจียรนัย
62063015220 นายพีรพงษ� สายดวงแก�ว
62063015221 นางสาวกัญฐภา เครือปลูก
62063015222 นางสาวอัณณ�ณิชา พลรัตนพัฒน�
62063015223 นายธนพล ยอดพิบุตร
62063015224 นางสาวสาธิดา มณีรัตนชัยยง
62063015225 นางปCยนุช แก�วทิพย�
62063015226 นางสาวสุปริญญา ปวนป=น
62063015227 นางสาวกนกวรรณ ขันทะ
62063015228 นางสาวนฤมล วิริยา
62063015229 นางสาวอัญมณี ชื่นเมือง
62063015230 นางสาวประทุมพร กูลนรา
62063015231 นางสาวบุญญาพร กินร
62063015232 นายอัครพล สันตินามชัย
62063015233 นางสาวทิพวรรณ ธิโนชัย
62063015234 นางสาวดวงกมล อินจินดา
62063015235 นางสาววรรณภา ใจเฉลา
62063015236 นางสาวกนกวรรณ แก�วมาเมือง
62063015237 นายกฤษฎา ภาระจริง
62063015238 นางสาวณัฐกฤตา ประทีปแสงธรรม
62063015239 นางสาววิริญญา ขัติยะราช
62063015240 นางสาวนนติพา บุญศิริชัชวาล
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62063015241 นางสาวจิราพร ลังกาพินธุ�
62063015242 ว�าที่ร�อยตรีชัยณัฐ แสนหลวง
62063015243 นายสุริวัฒน� พุทธัง
62063015244 นางสาวมาลีญา กันทา
62063015245 นางสาวรัตนพร เชื้อเมืองพาน
62063015246 นางสาวอรกมล รักษ�ศรี
62063015247 นางสาวธัณวรัตน� ชุมภูปCน
62063015248 นายนิธิภัทร� เดชศรี
62063015249 นางสาวกาญจนาพร สายวงค�ฝ=Pน
62063015250 นางสาวสุธาสินี ประธานราษฏร�
62063015251 นายธีรพันธ� ชัยดี
62063015252 นายกฤษณ� ศรีสว�าง
62063015253 นางสาวจุไลภรณ� ผูกจิต
62063015254 นางสาวสุภาพร เทพรักษา
62063015255 นายวสันต� ไชยศรี
62063015256 นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล
62063015257 นายอุเทน จันทร�กง
62063015258 นางสาววราลักษณ� กันทวงค�
62063015259 นางสาวธิดารัตน� ชมภูแสน
62063015260 นางสาวรจนา ยศดี
62063015261 นางสาวจิณณ�พัชน�ฌา ตายะสืบ
62063015262 นางสาวฐิตยา สวยมาก
62063015263 นางสาวธนพร น�อยบุตรแก�ว
62063015264 นายอภิสิทธ์ิ เครื่องสนุก
62063015265 นางสาวมนัสชญา อุดมศิลปN
62063015266 นางสาววรรณ�วิษา สีสด
62063015267 นางสาวมณีกาญจน� เผ�าปCนตา
62063015268 นางสาวพัชราภรณ� รอดอยู�ยืน
62063015269 นายวัชระ ขันชัย
62063015270 นางสาววรรณา กติกาโชคสกุล
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62063015271 นายณัฐวุฒิ อินทชัย
62063015272 นางสาวชไมพร สมภารจันทร�
62063015273 นางสาวอนัญญา แหลมไธสง
62063015274 นางสาวมานิตา ศรีชัย
62063015275 นางสาวสุจิตตรา มณีขัติย�
62063015276 นางสาวยุผกา พญาไทย
62063015277 นางสาวผุสนา ธีระกุล
62063015278 นางสาวประกายมาศ เรือนมูล
62063015279 นางสาวอรุณี ศรีใจ
62063015280 นางสาววาสนา ลอยธง
62063015281 นายธีรภัทร ใจวิเสน
62063015282 นางสาวศุภรัตน� ศีลา
62063015283 นางสาวเกษราภรณ� ไพฑูรย�
62063015284 นางสาวธัญพัฒน� จิตคํามา
62063015285 นายจักรพันธุ� เพ็ชรภา
62063015286 นายพันธ�ณุวัฒน� สุวรรณรัตน�
62063015287 นางสาวพิมลพรรณ ปานสมทรง
62063015288 นางสาวนัชชา วงค�ชัย
62063015289 นางสาวกรภัทร เฟZองแก�ว
62063015290 นายพีระพงษ� ดวงดี
62063015291 นางสาวกมลชนก ด�วงทอง
62063015292 นางสาวสุขศิริญา เผ�าต�ะใจ
62063015293 นางสาวหทัยทิพย� ขัติยะ
62063015294 นางสาวกนิษฐา มาตัน
62063015295 นางสาวธัญทิวา ปCนตารักษ�
62063015296 นางสาวจันทร�จิรา ดีเลิศ
62063015297 นางสาวระพีพรรณ ทําของดี
62063015298 นางสาวอัจฉรา สิทธิตัน
62063015299 นางสาวสุภชา ปารมี
62063015300 นางสาวรัตนาพร กาวีละ

หน�า 510 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063015301 นางสาวนิภาพร แก�นใจ
62063015302 นางดวงพร ปCนทาวงค�
62063015303 นางสาววราภรณ� นิธิกุล
62063015304 นางสาวกัลยาณี อินต�ะคํา
62063015305 นางสาวเบญญา พยาราษฎร�
62063015306 นายสุริยัน รักดีไพรวัลย�
62063015307 นายณรงค�ฤทธ์ิ ประจันตะเสน
62063015308 นางสาวสาวิตรี ดาวตาก
62063015309 นางสาวจิรภัทร� เดือนเปXง
62063015310 นางสาวพิชชาพร คําหน�อย
62063015311 นางสาวอัฉราภรณ� บวรกิจ
62063015312 นางสาวปาริชาติ สุป=นต[า
62063015313 นางสาวจิดาภา กระทาง
62063015314 นางสาวนัฎนิชา ธัญญะ
62063015315 นางสาวอังคณา เบกากู�
62063015316 นางสาวสุพัตรา ทาระสาร
62063015317 นางสาวมนัสชนก นวลดี
62063015318 นางสาวกันยารัตน� สุวรรณ�
62063015319 นางสาวคัทลียา ปCจดี
62063015320 นางสาวสุนิสา อภิชัย
62063015321 นางสาวกษิลินทร� มะโนชัย
62063015322 นางมานิดา คําตัน
62063015323 นายณัฐวัชร รักหบุตร
62063015324 นางสาวพิชชาภา ป=Vนขุ�ย
62063015325 นางสาวพัชรี ต�ะชิ
62063015326 นายปริญญา สาคร
62063015327 นางสาวชนกนันท� ดอบุตร
62063015328 นางสาวแพรพรรณ จันทะภา
62063015329 นางสาวเปรมฤทัย ใจไว
62063015330 นางสาวฐิตินันท� นุ�นพันธ�
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62063015331 นางสาวธนัญญา สุริยะวงศ�
62063015332 นางสาวกนกพร วงศ�กันทา
62063015333 นางสาวสุนิสา นิลคํา
62063015334 นายภัทรวรรธน� แก�วจา
62063015335 นางสาววรรณิภา หวานใจ
62063015336 นางสาวสุภาวดี แก�วสุวรรณ
62063015337 นางสาวกนกวรรณ ป=นเจิง
62063015338 นางสาวนภารัตน� จุมปา
62063015339 นางสาวศรัณย�พร ถาแก�ว
62063015340 นางสาวจินตหรา ขันตาเครือ
62063015341 นายอภิสิทธ์ิ ตาทองแท�
62063015342 นางสาวกชพร ปCนตาแสน
62063015343 นางสาวพรพิมล แสงเพชร�
62063015344 นางสาวสุกัญญา ตะริโย
62063015345 นางสาวบงกช แก�วเมือง
62063015346 นางสาวพัชรา ทะจีน
62063015347 นายณัฐศาสตร� บัวตอง
62063015348 นางสมประภา เงาแก�ว
62063015349 นางสาวศิริพร สุขคํานึง
62063015350 นายวุฒิพงศ� ปุ_ดหน�อย
62063015351 นางสาวรุจิรัตน� จินดาขัด
62063015352 นางสาวสุนิสา กันทะวัง
62063015353 นางสาวสุกัญญา ศรีปุริ
62063015354 นางสาวปาลิตา หม่ืนอาษา
62063015355 นางสาวกรรณิการ� อินเสาร�
62063015356 นายฟาอีซ อนันตการณ�
62063015357 นางสาวเรขวิภา ไชยสาร
62063015358 นายจิรวัฒน� แบ�งดี
62063015359 นายเบญญาวัต ทิพกนก
62063015360 นายศราวุฒิ ใจพล
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62063015361 นายพลากร จอมนวล
62063015362 นางสาวเมวิกา เหมืองทรายมูล
62063015363 นางสาวชญานี ไชยกูล
62063015364 นางสาวอัจฉราพร เมืองสุวรรณ
62063015365 นายชีวัธนัย ต�นปลูก
62063015366 นายนวพล พงษ�พูล
62063015367 นายกฤษณะ มะโนใจ
62063015368 นางสาวธัญญาวรรณ ป=นโท�ะ
62063015369 นางสาวพจนา อุดมทรัพย�
62063015370 นางสาวพิมพ�ณดา ตันแก�ว
62063015371 นายศตวรรษ ยศวิทยากุล
62063015372 นางสาวศศินันท� บุตรต[า
62063015373 นางสาวฐณัฐนันท� คุณพิตรพิบูล
62063015374 นางสาววนิชฌาญ� ปาดี
62063015375 นางสาวจิรัฌชา คําลือชัย
62063015376 นายพีรณัฐ เข่ือนป=ญญา
62063015377 นายณัฐพันธ� ตันตราเมธากุล
62063015378 นายวิทยา นันตา
62063015379 นายนัทธพงศ� ไชยเพ็ชร
62063015380 นางสาวรวีชา ฝอดสูงเนิน
62063015381 นางสาววิรวรรณ พญาวงค�
62063015382 นางสาวนวภัสร� ม่ังค่ัง
62063015383 นางสาวชลพิศชา สุนันตา
62063015384 นางสาวมาริกา จะวะนะ
62063015385 นางสาวนภัสชญา สุขทองสา
62063015386 นางสาวณัชชา ขจิตวิทยาการ
62063015387 นางสาวชนากานต� ฟองคํา
62063015388 นางสาวณอริญชย� ทองผล
62063015389 นายสิทธิพล กันมาชัย
62063015390 นางสาวศศิธร ใสปา
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62063015391 นายวุฒิชัย ห�วยลึก
62063015392 นายภาวัต สินทอง
62063015393 นางสาวรัตติกาล จิณะไชย
62063015394 นายวิรัติ ดีเหมือน
62063015395 นางสาวณัฐพร เครือปาละ
62063015396 นางสาวรสสุคนธ� เชียงแรง
62063015397 นางสาวศิริรัตน� เมืองมา
62063015398 นายณัฐพงษ� คํามา
62063015399 นางสาววนิดา โพธ์ิเอี้ยง
62063015400 นางสาววาสิตา ธงต๋ัน
62063015401 นางสาวมณีนุช ขันทะ
62063015402 นายบัณฑิตย� ภักดี
62063015403 นางสาวมณีรัตน� จันตาวงค�
62063015404 นางสาวรชตวรรณ แผนเสือ
62063015405 นางสาวสุรภี กวงใหม
62063015406 นางสาวดวงหทัย รังษี
62063015407 นางสาวพิมพ�เฉลิม ขําศรี
62063015408 นางสาวเขมณัฏฐ� รอดทอง
62063015409 นายอรรถชัย อินทร�พลั้ง
62063015410 นางสาวรัชนี ศักด์ิชัยป=ญญา
62063015411 นางสาวอุษณี โนวงศ�
62063015412 นางสาวอชิรญา เดชาคํา
62063015413 นายบุญฤทธ์ิ สุวรรณเวช
62063015414 นางสาวอิ่มใจ สุธาไพร
62063015415 นางสาวมนทกานต� ของเดิม
62063015416 นายเจษฎากร ศรรุ�ง
62063015417 นางสาวปทุมพร แปงเสน
62063015418 นางสาวกาญจนา จําปาศรี
62063015419 นางสาวมณสิกานต� ขาวละออ
62063015420 นางสาวเจนจิรา กาวี
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62063015421 นางสาวธิดาทิพย� ปCยวงศ�สิริ
62063015422 นายสิริพงษ� บัวสอด
62063015423 นายณภัสกร โชติฐิติพงศ�
62063015424 นางสาวศศิธร คืนมาเมือง
62063015425 นางสาววิชชุดา อิ่นคําป=น
62063015426 นางสาวฉายนภา คําป=นศักด์ิ
62063015427 นางสาวกมลวรรณ สมพล
62063015428 นางสาววาสนา แซ�เอี้ยบ
62063015429 นางสาวสิริลักษณ� จินดามณี
62063015430 นายธัญญาวิทย� คําอินบุตร
62063015431 นางสาวณัฏฐ�วรัตถ� ศักด์ิสูง
62063015432 นายปฏิภาณ จันต�ะศิริ
62063015433 นางสาวกรณิกา ใจเขียว
62063015434 นางสาวสุรภี บุญเรียม
62063015435 นางสาวจีระภา สุทธสาร
62063015436 นางสาวพรรณิพา หมีบุรุษ
62063015437 นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนขํา
62063015438 นางสาวดลยา จําปา
62063015439 นางสาวคัทรียา เทพวงค�
62063015440 นางสาวอารยา สมุทรารินทร�
62063015441 นางสาวณิชชา รักสัตย�
62063015442 นางสาวเกวลิน สมบุญโสด
62063015443 นายวัชรพงษ� โปธา
62063015444 นางสาวมลผกา ก[าสมุทร
62063015445 นางสาวสุภาทิพย� ฝ=Pนใจวัง
62063015446 นางสาวสุพรรษา ผาวงค�ดี
62063015447 นางสาวสุธัญญา โปทาหนัก
62063015448 นายกิตติชัย มะโนวร
62063015449 นายวิทยา ด�วงสง
62063015450 นายธนกฤต พลานุวัติการ
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62063015451 นางสาวอังคณา ลาภา
62063015452 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
62063015453 นางสาวณัฐธิดา สมฤทธ์ิ
62063015454 นางสาวน้ําฝน ยืนยงคีรีมาศ
62063015455 นางสาวเกวลิน เป^Pยฝ=Pน
62063015456 นายปวิณทร ศรีบาง
62063015457 นายพลอธิป วงศ�วิชยา
62063015458 นางสาวภาณิชา สิงห�ตาล
62063015459 นางสาวเมธิณี สุวรรณ
62063015460 นางสาวศิริลักษณ� พานทองรัตน�
62063015461 นางสาวภาชญา คําอินต�ะมูล
62063015462 นางสาวจิตติมา จันซ�อง
62063015463 นายณัฐพงศ� วิริยา
62063015464 นางสาววนิดา ค�าไป
62063015465 นายณัฐยศ พิมพาสอน
62063015466 นางสาวกัลยรัตน� รัตนบุรีวงศ�
62063015467 นางสาวศรัญญาพร โยอินไชย
62063015468 นางสาวรสริน พูกะ
62063015469 นางสาวนันทิชา วงค�หวัน
62063015470 นางสาวอรอุมา ชัยสวัสด์ิ
62063015471 นายพัฒนพงศ� สิงห�วงศ�
62063015472 นางสาวเจนจิรา ลือเลิศ
62063015473 นายภาคภูมิ ดวงบาล
62063015474 นางสาวชนัญญา ตันตราเมธากุล
62063015475 นายณัฐพล กันจะสิน
62063015476 นายธิรนัย มูลจัด
62063015477 นางสาวจรรจิรา อุทานันท�
62063015478 นางสาวสุปรียา เทียรทอง
62063015479 นางสาวอัจฉราพรรณ กัญญา
62063015480 นางสาวจิรัชยา ดีปานา
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62063015481 นางสาววิชญาพร ฟูเทพ
62063015482 นางสาวภามรินทร� ยาจันทร�
62063015483 นางสุรีย�พร ประเสริฐ
62063015484 นางสาวปรารถนา แก�วมูล
62063015485 นางสาววิลาวัณย� พงษ�คํา
62063015486 นางสาวขวัญดารินทร� จันทร�วงค�
62063015487 นางสาวนิภาพรรณ บังคมเนตร
62063015488 นายกัมพล โสมนัสบวร
62063015489 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณิชากร เลิศพิพัฒน�กุล
62063015490 นายอัครเดช ฟูไฟ
62063015491 นายธณากร มณีวงศ�
62063015492 นายอังคาร โภคารัตน�
62063015493 นางสาววรมาศ ดวงคําป=น
62063015494 นางสาวอริญรดา ปCติโชติธนากร
62063015495 นางสาวณัฐธิดา นพคุณ
62063015496 นางอิรวดี ขจรคํา
62063015497 นายอทิวัฒน� ทะป=ญญา
62063015498 นายวรุณ สกลวิทยานนท�
62063015499 นางสาวกันติชา เตโช
62063015500 นางบูชญา สุนันต�ะ
62063015501 นายธนพล ภิรมย�เสวก
62063015502 นางสาวชุติกาญจน� หน�อใส
62063015503 นางกันตยา จันหอม
62063015504 นางสาวศุภลักษณ� อิ่นคํา
62063015505 นางสาวภาวิณี พันธ�แก�น
62063015506 นางสาวสวรส วนคีรีพิทักษ�
62063015507 นายคเณศ พิชญนิรันด�
62063015508 นางสาวภิฌรัช สุวรรณรัตน�
62063015509 นายปภาวิน พรหมฟ=ง
62063015510 นางแสงทอง จุ�ยเย็น
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62063015511 นางสาวโยธกา ศรียา
62063015512 นางสาวเปมิกา แสงสร�อย
62063015513 นายสุทิวัส ป=ญญา
62063015514 นายชาญชัย พรหมเสริมสุข
62063015515 นางวิจิตรา เลียบบัวปYา
62063015516 นายประณต วงศ�ฟู
62063015517 นายสัมพันธ� พรหมบุตร
62063015518 นางสาวศิริญญา เขตพรมมา
62063015519 นางสาววัลภรณ� จุฬาลักษณ�นาถ
62063015520 นางสาวจริยาพร ต๊ิบเตปCน
62063015521 นายผืนไท แก�วมาลา
62063015522 นางสาวนงนุช นําปุ_ด
62063015523 นางสาวรักเร� ลาภภพเพ่ิมพูน
62063015524 นายป=ณณพัฒน� ศุภราภรณ�
62063015525 นายกฤษฏ์ิศรัณย� เนตรใส
62063015526 นางสาวเยาวเรศ คุณคําจัน
62063015527 นางสาวจิราวรรณ หม่ืนอาภัย
62063015528 นางสาวพิมลพรรณ อายุยืน
62063015529 นายเสกสรรค� มาลา
62063015530 นางสาวธนิษฐ�นันท� สิทธิกิจ
62063015531 นางสาวอาภาพร กันทะสี
62063015532 นางสาววศินี สีตาบุตร
62063015533 นางสาวสุอําภา สุยเสนา
62063015534 นางพรพิมล ทับทัน
62063015535 นางสาวสุภัสสร สุขนา
62063015536 นางสาวกุลภรณ� กรองแก�ว
62063015537 นายชิษณุพงศ� ทาสิทธ์ิ
62063015538 นางมาลินี บุญมี
62063015539 นางสาวดาริน ดําแดง
62063015540 นางสาวพิมทิพย� ฟูทะนันชัย
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62063015541 นางสาววิชุดา สิทธิโฮ�ง
62063015542 นางสาวธิดารัตน� ภิละคํา
62063015543 นางสาวจันจิรา วงศ�เฉลิมไทย
62063015544 นายอุดมศักด์ิ พรมสัญญา
62063015545 นางสาวจิรพันธ� ป=ญญาไชย
62063015546 นายขวัญชัย กันเอี้ยง
62063015547 นายธีระพงษ� มังคละ
62063015548 นางสาวจุไรพร คําซาว
62063015549 นางสาวสายฝน แย�มขจร
62063015550 นางสาวศกุลตลา ธรรมจิตร
62063015551 นางสาวปCยวรรณ จักรกาศ
62063015552 นายอรรถโชติ ป=ญโญภาศ
62063015553 นางสาวจินตนา ตุ�มคํามา
62063015554 นางสาวปCยนันท� จินดาหลวง
62063015555 นางสาวณัฐชรินทร� เสายอด
62063015556 นางสาวอังค�วรา หม�องผัน
62063015557 นางสาวอนันชนก แสงเมืองเป^ยง
62063015558 นางสาวป=ทมวรรณ เมตตา
62063015559 นางสาวปริญญา อินทรชิต
62063015560 นางสาวกรชนก ธนสิทธ์ิ
62063015561 นางสาวจิตชยา ม่ันคง
62063015562 นางสาววารุณี มัฎฐานธง
62063015563 นางสาวพรปวีณ� วงศ�ไชย
62063015564 นายรุจิกร เข่ือนสุวงศ�
62063015565 นางสาววิชุดา นาละต�ะ
62063015566 นางสาวปCยะธิดา คําขาว
62063015567 นางสาวพินิดา ละข�อ
62063015568 นางสาวพิมพวรรณ ฉัตรรัตนพงศ�
62063015569 นางสาวอรณัชชา ภูวนัย
62063015570 นางปCยมาพร สุวรรณหงษ�
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62063015571 นางสาวจุฑามาศ มูลอินต�ะ
62063015572 นางสาวชนิสรา ทาเหลือง
62063015573 นางสาวอัณณ�ณิชา กับปะหะ
62063015574 ส.อ.เผ�าพงษ� หัวเมืองแก�ว
62063015575 นางสาวธนาภรณ� สุขช�วย
62063015576 นายอนุพงศ� อินต�ะขัน
62063015577 นายดนัย ถือแก�ว
62063015578 นางสาวฤทัยทิพย� ตรีธานี
62063015579 นางสาวกรทิพย� ฉัตรเตชะ
62063015580 นางสาวอรพรรณ เงาหิน
62063015581 นางสาวพัชรพร เนตรเฉียบแหลม
62063015582 นางสาวธัญวรัตน� ธาตุไชย
62063015583 นางสาวศตพร ม�วงลาด
62063015584 นางสาวฟUาสุภา วันดี
62063015585 นางโชติกา วงศ�คําปวน
62063015586 นายจุติภูมิ สามล
62063015587 นางสาวโยธการ� มหาวงค�
62063015588 นายณัฐพงษ� ปCงพยอม
62063015589 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศุภวรรณ กันต๊ิบ
62063015590 นางสาวพัทธ�ธีรา โม�งคํา
62063015591 นางสาวจาริกา ยุทธรังสรรค�ดี
62063015592 นางสาวจินทภา แก�วกองบุญ
62063015593 นางสาวเสมอแข สิทธิหล�อ
62063015594 นางสาวอัญลดา จมขัน
62063015595 นางสาวจิราภรณ� เรือนกุณา
62063015596 นายมรุตพงษ� บุญเก้ือสงค�
62063015597 นายฐิติกร ก�อนคํา
62063015598 นายชยุคพงค� ยาน�อย
62063015599 นางสาวพิชญานิน แก�วมอญ
62063015600 นางสาววิลาวัณย� ยะสุทธิ
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62063015601 นางสาวณัฐกานต� อินธิสอน
62063015602 นางสาวสุภลักษณ� วัฒนสัตย�
62063015603 นายวัชรินทร� แห�วเพ็ชร
62063015604 นายวีระศักด์ิ ธรรมใจ
62063015605 นายอนวัช คําสุข
62063015606 นายสิทธิชัย ไชยโย
62063015607 นางพัชราพร ธนู
62063015608 นางสาววนิดา ภูมิภู
62063015609 นางสาวณิชรัตน� กันธา
62063015610 นางสาวกัญญารัตน� ดอยงาม
62063015611 นางสาวอภิญญา คุณควน
62063015612 นางสาวพัชรินทร� ชุมภูชิต
62063015613 นางสาวสุชานาถ ไชยนิสงค�
62063015614 นางสาวรุ�งฤดี เรือนหล�า
62063015615 นางสาวศิริภรณ� ใบมะหาด
62063015616 นางสาวฐิติมา มีสุข
62063015617 นายสัตรา วงค�อินทร�
62063015618 นางสาวทิพวรรณ ป=ญญาแฝง
62063015619 นางสาวรักชนก กันมะโณ
62063015620 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสาธินี เวทย�พิทักษ�สกุล
62063015621 นางสาวณัฏฐกานต� ผ�องโสภณ
62063015622 นายณัฐวุฒิ ใจจิตต�
62063015623 นางสาวกัญญาณัฐ สมฤทธ์ิ
62063015624 นางสาววาสิตา ต�ะกิติ
62063015625 นางสาวสุมินตรา สําเรียงจิตร
62063015626 นางสาวอรทัย แก�วแดง
62063015627 นายสุวัชชัย เลิศประเสริฐ
62063015628 สิบตํารวจโทสราวุธ พิณรัตน�
62063015629 นางสาวนวรัตน� ปCตากรุณา
62063015630 นางสาวศุภิสรา ป=ญญาวงค�
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62063015631 นายสิรภพ ตาปู
62063015632 นางสาวกัญญ�วรา จันทิมา
62063015633 นางพัทธนันท� ชูเลิศ
62063015634 นายทรงศิริ ริยะเทน
62063015635 นายฐิติพงษ� มหินชัย
62063015636 นางสาวมัลลิกา เข่ือนแก�ว
62063015637 นางสาววรรณิดา อินต�ะวัน
62063015638 นายฉลองภัทร หลิวบริบูรณ�กูล
62063015639 นางสาวมัลลิกา สมหารวงศ�
62063015640 นางสาวชุติกาญจน� ไชยถาวร
62063015641 นางสาวนราพร วรรณกอง
62063015642 นางสาวพัชรินทร� ภูกองไชย
62063015643 นางสาวภัณฑิญา อุตสาห�
62063015644 นางสาวพัชรี งามสุข
62063015645 นางสาวอริศรา ชานุวัตร
62063015646 นายณัฐพงษ� เมืองมา
62063015647 นางสาวสิริลักษณ� วังใจ
62063015648 นายนภสินธุaa บุญการินทร�
62063015649 นางสาวอัญชลี ใจเก๋ียง
62063015650 นางสาวบุญญาลักษณ� นัคสาร
62063015651 นางป=ทมา จันทรา
62063015652 นางสาวศศลักษณ� บุญมารักษ�
62063015653 นางสาวเบญจมาศ อาจโพธิ
62063015654 ว�าที่ร�อยตรีพยงค� ขุนสะอาด
62063015655 นางสาวพิราวรรณ พรมเมือง
62063015656 นายวรวิช กองเงิน
62063015657 นางสาวกมลชนก คําธนนันทิกุล
62063015658 นางสาวอาทิตยา ยาวิชัย
62063015659 นายเอกชัย ป=ญญาแก�ว
62063015660 นางสาวพัลลดา หล�าคําลือ
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62063015661 นางสาวสุกัญญา แก�วเป^Pย
62063015662 นางสาวทัศนีย� ทองจุ�น
62063015663 นายยุทธนา พัฒน�อนิล
62063015664 นางนันทิดา วรุฒชาญนนท�
62063015665 นางสาวธัญญาลักษณ� พรหมแก�ว
62063015666 นางสาวศรันย�พร ปากหวาน
62063015667 นางสาวธัญญารักษ� ขันทภักดี
62063015668 นางสาวอภิญญา วีฟอง
62063015669 นางสาวพัชราภรณ� สุภาวรรณ�
62063015670 นางสาวอุทุมพรรณ ชัยวัง
62063015671 นางสาวจุฑามาส ศรีชัยกัณฑ�
62063015672 นางสาวสรวรรณ ศรีวัฒนา
62063015673 นางสาวมนต�นภา เจ�ากลดี
62063015674 นางสาวพัชรี เมืองจันทรา
62063015675 นางสาวพิมพา โลมากูล
62063015676 นางสาวชลทิชา ฆ�องกําจัด
62063015677 นางสาวรัตนาวดี จ๋ิวสุข
62063015678 นายสินทการณ� วนาพันธ�
62063015679 นางสาวขวัญใจ กู�แก�วเกษม
62063015680 นางสาวสุดปรารถนา ถาวร
62063015681 นายกฤษณะพงษ� ดวงสุภา
62063015682 นางสาวณัฐสิณี กันต�ะ
62063015683 นางสาววรรณพร คําผัน
62063015684 นายณัฐพงษ� วงค�ขัน
62063015685 นางสาวกุลธิดา ทิพวงศ�
62063015686 นางสาวประณมพร สิงห�ชู
62063015687 นางสาวรัชนู ฉลาดย่ิง
62063015688 นางสาวนพมล ปCนตาสม
62063015689 นางสาวนิตยา จักรทิพย�
62063015690 นางสาวจิราพร หล�ายโท�
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62063015691 นางสาววาทินี เทพวีระพงศ�
62063015692 นางสาวอิสรา ขัดคํา
62063015693 นางสาวณัฐธิดา ต๊ิบมา
62063015694 นางสาววาสนา ยอดย่ิง
62063015695 นางสาวนพรัตน� วิชัยคํา
62063015696 นายเกรียงศักด์ิ ยะแก�ว
62063015697 นายสมยศ คําม่ัน
62063015698 นายณัฐพงศ� อุทร
62063015699 นายกิตติภัทร อ�วมสุข
62063015700 นายวิรวัฒน� บุญวิริยะศักด์ิ
62063015701 นางสาวเบญจมาศ นามะคต
62063015702 นายธนพล กันประเสริฐ
62063015703 นางสาวทิพานัน ดวงคํา
62063015704 นางสาวกันยกร วงศ�อรัญ
62063015705 นางสาวณัฐณิชา เร�งประเสริฐกุล
62063015706 นางสาวจุทารัตน� รัตนจุล
62063015707 นางสาวกศิณ�นันท� น�อยหมอ
62063015708 นางสาวลีลาวดี ไชยชนะ
62063015709 นางสาวศิริรัตน� เชาว�สุรี
62063015710 นางสาวธิดารัตน� ธิตะนะ
62063015711 นางสาวกันชะลา ก[าช�อน
62063015712 นางสาวขวัญฤดี ธรรมศิริ
62063015713 นายสงกรานต� ชัยชนะ
62063015714 นางสาวสุจิตตรา เพียงโธสง
62063015715 นางสาวจุไรรัตน� ปงเทพ
62063015716 นางสาวภิรัญญา วงศ�โสภณ
62063015717 นายธีรพล อุภิริ
62063015718 นางสาวศิริภรณ� อุดตึง
62063015719 นางสาวณัฐทร บุญชื่น
62063015720 นางสาวจินต�จุฑา จอมธิ
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62063015721 นายไชยวัฒน� มณีจอม
62063015722 นางสาวขนิษฐา ศรีวงค�พรรณ
62063015723 นางสาวบุศรากร ป=ญญาเสน
62063015724 นางสาวอภิณห�พร วุฒิไชยศุภวงค�
62063015725 นางสาววันทนีย� ใจสม
62063015726 นายวัชรา ดวงตา
62063015727 นางสาววริศรา วาฤทธ์ิ
62063015728 นางสาวพิมพ�ณภัทร โพชะจา
62063015729 นางสาวระพีพร ผาติสุขเกษม
62063015730 นางสาวจีราดา พระจันทร�แย�ม
62063015731 นางสาวพรอรัญญา ยมจินดา
62063015732 นางสาวกรรณิการ� ปวงจํา
62063015733 นางสาวกนกวรรณ จันอยู�
62063015734 นางสาววราภรณ� อรินทร�
62063015735 นางสาวสิริธิดา จันอู
62063015736 นางสาวนภัสรพี นุชหมอน
62063015737 นางสาวพรติญา ปาระมี
62063015738 นายสิทธิชัย รุ�งกิจการ
62063015739 นายสิทธิเดช อารีโรจน�
62063015740 นางสาวศิริภา ไชยวุฒิ
62063015741 นายมนัสเทพ บุญตัน
62063015742 นางสาวรุ�งฤดี ไชยวังราช
62063015743 นางสาวมัณฑนันท� กาญจนวงศ�
62063015744 นางสาวรัตนา เลาหม่ี
62063015745 นายณัฐพล เที่ยงสกุลมงคล
62063015746 นายวุฒิไกร ม่ันขัน
62063015747 นางสาวรัชย�จิรา พันธ�ประดิษฐ�
62063015748 นางสาวศิรินภา ใจกล�า
62063015749 นางสาวกชกร ทวีเดช
62063015750 นางสาวมุทิตา ธิงาเครือ
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62063015751 นางสาวกรกนก กันทะศรี
62063015752 นางสาวณัฐธิดา ป=ญญาเป^ยง
62063015753 นางสาวมณธิรา เชียงใจ
62063015754 นางสาวณฐพร ขาเลศักด์ิ
62063015755 นายประวีณ จิณานุกุล
62063015756 นางศิริพร เทพา
62063015757 นางสาวสุทธิดา แสงตุ�ย
62063015758 นายยุทธภูมิ มีสมบัติ
62063015759 นางสาวนันทภรณ� หล�านามวงค�
62063015760 นางสาวนิรชา ตากล�า
62063015761 นางสาวธนารีย� จันจินะ
62063015762 นางสาวสุธิดา เวียงคํา
62063015763 นางสาวอมรรัตน� เนตรสังข�
62063015764 นางสาวกุลธิดา ยะแก�ว
62063015765 นางสาวจตุพร รัมวุฒิ
62063015766 นายต�อชัย กันทะเนตร
62063015767 นางสาวเสาวนีย� ป=นธุระ
62063015768 นางสาวจินตนา ใจแก�ว
62063015769 นางสาวซารีน�า กําแพงทิพย�
62063015770 นายสุภชัย บุญทา
62063015771 นางวิลัยลักษณ� คําพุทธ
62063015772 สิบตํารวจตรีพันแสง ยาวิเลิศ
62063015773 นางสาวศรัญญา แก�วกันทะ
62063015774 นางสาวกุลธิดา งานสัมพันธฤทธ์ิ
62063015775 นางสาวพิชามญชุ� ศรีไชตุง
62063015776 นางสาววาสนา ราชใจยา
62063015777 นายธงชัย โชคชัยสิริกุล
62063015778 นางสาวบุศรินทร� รักษาดี
62063015779 นายกิตธิกูล มีโพธ์ิ
62063015780 นายณัฐพร มหาวรรณ
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62063015781 นายธนาวุฒิ ทุมโคตร
62063015782 นางสาวนริศรา คําหว�าง
62063015783 นางสาวธัญศิริ มีทอง
62063015784 นางกัลยาณี ปCFนคล�าย
62063015785 นางสาวรัตติกาล ทองโชติ
62063015786 นายณชรต เสาร�ภาษี
62063015787 นางสาวนิตยา พิกุล
62063015788 นายชวพันธุ� รุ�งโรจน�ประสิทธ์ิ
62063015789 นางสาวภรัณยา มูลใหม�
62063015790 นางสาวลักษมิณยา เรืองเสน
62063015791 นางสาววีรินท� คงทอง
62063015792 นายณฐชาดล ย้ิมสด
62063015793 นายณัฐพล วงค�ชัย
62063015794 นางสาวกัญญา แสนธิ
62063015795 นายนภัสทิน ปวงโพธิ
62063015796 นายศิริพงษ� ทิมย้ิม
62063015797 นางสาววริศรา จันทร�สีมุ�ย
62063015798 นางสาวนฤชล สุวรรณดี
62063015799 นางสาวณัฐหทัย ตามยุทธ
62063015800 นายเสฐียรพงษ� มณีดวงฤทธ์ิ
62063015801 นางสาวณัฏฐณิดา ศรีคําภา
62063015802 นายสุบิน จันทร�วัน
62063015803 นางสาวเบญจวรรณ มูลน�อย
62063015804 นางสาวอมรรัตน� เสาร�สิงห�
62063015805 นางสาวปริญญานุช ปCนนิล
62063015806 นางสาววรัญญา ก�อนแก�ว
62063015807 นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ�
62063015808 นางสาวกมลชนก ยศพรม
62063015809 นายธีรนิต จันเครื่อง
62063015810 นางสาวศิวาพร ปCนตา
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62063015811 นางสาวธิดาวรรณ หลุ�นประพันธ�
62063015812 นางสาวนันทกา ชํานาญกูล
62063015813 นายเทพฤทธ์ิ ฤทธ์ิไธสง
62063015814 นางสาวรณิษฐา หม่ืนปราบ
62063015815 นางสาวนันนภัทร บัวเย็น
62063015816 นายเกียรติตระกูล ทองหม่ืน
62063015817 นายสุทธิศักด์ิ กันธิยะ
62063015818 นายธนบดี ปCFนทศิริ
62063015819 นายอุดมพงค� ญาณะศร
62063015820 นางสาวจุฑามาศ มงคลไชยสิทธ์ิ
62063015821 นางสาวชนิกา เปXงบุญมา
62063015822 นางสาวรัตนาภรณ� สีฟUา
62063015823 นางสาวกรรณิการ� วงศ�มณีวรรณ
62063015824 นางสาวมุกศิรินทร� ขาวสัก
62063015825 นางสาวกรรณิกา พรหมจักร
62063015826 นางสาวธิดา ทาแกง
62063015827 นายญาณิพัฒน� ชัยชนะ
62063015828 นายณัฐภัทร พรมเสน
62063015829 ว�าที่ร�อยตรีพิช]ุตม� ทองไทย
62063015830 นางสาวอรรินทร� ศรีประจันทร�
62063015831 นายธนายุทธ สถานเดิม
62063015832 นางอัมพร ปCนตานา
62063015833 นางสาวศรีสุดา คําแสน
62063015834 นางสาวเจนจิรา วงศ�คํา
62063015835 นายทัตพงศ� ทวีชัย
62063015836 นายพงศกร ยอดใจ
62063015837 นายศิวกร กาวีระ
62063015838 นางสาวมนัสนันท� มณีจร
62063015839 นายอินทนนท� อินทโชติ
62063015840 นายอรรถกร พงษ�เทอดศักด์ิ
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62063015841 นางสาวจุฬาลักษณ� มาหม่ืน
62063015842 นางสาวสุภารัตน� มายาศักด์ิ
62063015843 นางสาวปาริฉัตต� กาศคําสุข
62063015844 นางสาวจริยา กนิษฐรินทร�
62063015845 นางสาวขวัญหทัย สถาพรพันธ�
62063015846 นางสาวอัจจนา ชมมณี
62063015847 นางสาวมณีฉาย อร�ามคีรีพนา
62063015848 นายสุเทพ พุฒป=ญญา
62063015849 นายฤทธินาท บุญมีรอด
62063015850 นางสาวธาริกา เลิศสัมฤทธ์ิ
62063015851 นางสาวภัทติยาพร แสนหล�า
62063015852 นายคณาธิป กาทองทุ�ง
62063015853 นางสาววรัญญา อินทะวงศ�
62063015854 นายสุเมธ ศรีชัยตัน
62063015855 นายณัฐพล ดอกเข็ม
62063015856 นายศิริพงษ� วงค�ปCนใจ
62063015857 นางสาวชฎาพร อินตาโย
62063015858 นางโชติกา มะวงศ�ไว
62063015859 นางสาวศรีแพร สายหล�า
62063015860 นางสาวสุมลรัตน� ฤทธิกาญจน�
62063015861 นายภครัตน� ชมภู
62063015862 นางสาวกชกร เรืองสิร�กุล
62063015863 นางสาวพัสสมน ชัยเงินสุวรรณ
62063015864 นายอภิสิทธ์ิ ขุนทิตย�
62063015865 นางสาวสังวรี ไชยวงค�
62063015866 นายรัฐศาสตร� ไหวดี
62063015867 นางสาวสุชาดา เรืองรุ�ง
62063015868 นายธนเศรษฐ� ลอมศรี
62063015869 นางสาวอัจฉรา สมบูรณ�
62063015870 นายอานนท� สินลานนท�
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62063015871 นางสาวโสรยา ขวานทอง
62063015872 นางสาวธัญญารัตน� พรมเสน
62063015873 นางสาวเพชรรัตน� วังคีรี
62063015874 นายพงศ�พิสิฐ บุญยืน
62063015875 นางสาวกฤติยาภรณ� สายกันทา
62063015876 นางสาวสุดารัตน� ยาวะนิล
62063015877 นางสาวจันทิมา อูทอง
62063015878 นางสาวณภาพร คําดวงทิพย�
62063015879 นางสาววชิราภรณ� เชาว�วรรณกิจ
62063015880 นางสาวเมธิณี วงค�ตุ�ย
62063015881 นายพรเทพ สุวรรณ�
62063015882 นายปCยพงศ� ตาวงศ�
62063015883 นางสาวอารียา ปาลี
62063015884 นางสาวเจนจิรา เค็ดโลก
62063015885 นางสาวภัฏฐ�ชมล มหายาโน
62063015886 นางสาวจิราภรณ� ตุ�นแก�ว
62063015887 นายชาญเดช ศิริเทพ
62063015888 นางสาวสุภาพร เชิงดี
62063015889 นางสาววัลลภา ตาสา
62063015890 นายวีระพงษ� ผาบเจริญ
62063015891 นายบุญรักษ� ธิยะคํา
62063015892 นางสาวแพรพลอย ศิรินาม
62063015893 นางสาวจิตราวดี เสนาไชย
62063015894 นางสาววาสนา นัสสาสาร
62063015895 นายประจักษ� ศรีพจนธรรม
62063015896 นางสาวสมใจ เพชรพัฒนา
62063015897 นายจีรยุทธ วงค�กองแก�ว
62063015898 นายนลธวัช ศรีคํา
62063015899 นางสาวสิริมาศ ชํานาญกลิ้ง
62063015900 นายพัชรพล สนธินิรันดร�
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62063015901 นางสาววาสิฏฐี จันทร�บุญเปXง
62063015902 นางสาวอรนิชา เต[จ�ะนัง
62063015903 นายพีรนันท� ไชยราช
62063015904 นางสาวอรชร ทองคํา
62063015905 นางสาวณัฐธิดา เนตร�กระจ�าง
62063015906 นายภูริณัฐ วงค�ชัย
62063015907 นายจักรกริช เมืองมูล
62063015908 นางสาววราลี สมแก�ว
62063015909 นางสาวพิชญ�สินี เสียงโต
62063015910 นายณัฐวุฒิ รพีบุญนนท�
62063015911 นางสาวมาลินี ทรงคํา
62063015912 นางสาวจิรัชยา เมืองมูล
62063015913 นายศักด์ินรินทร� ป=นตะทา
62063015914 นางสาวนิษฐ�วดี สิทธิ
62063015915 นางสาวธัญญพัทธ� ปะมา
62063015916 นางสาวอาจารีย� พ่ึงฟอง
62063015917 นางสาวพนิดา พงษ�พัง
62063015918 นางสาวธัญชนก เรือนแก�ว
62063015919 นายศรัณญ� ศูนย�กลาง
62063015920 นายทวีศักด์ิ ถือเงิน
62063015921 นางสาวทัศนีย� กันทะราช
62063015922 นางสาวเมธาวี พวงสายใจ
62063015923 นายเกรียงไกร ชิ้นไพบูลย�
62063015924 นางสาวกวินทิพย� อินทํา
62063015925 นางสาวสุชารัตน� วัฒนกูล
62063015926 นายธนสาร แซ�เฮ�ง
62063015927 นางสาวชนมน ยานะ
62063015928 นางสาวชนนิกานต� แก�วศรี
62063015929 นายนพรัตน� มีใจ
62063015930 นายขวัญชัย ใจกาศ
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62063015931 นางสาวรุจิลาภา เข็มพุดซา
62063015932 นางสาวศิริลักษณ� จาดจิน
62063015933 นางสาวเบญจรัตน� อินนันชัย
62063015934 นายอัษฎากรณ� ประวิง
62063015935 นายจักรพงศ� ปCมปาอุด
62063015936 นางสาวขวัญชนก ทานา
62063015937 นางสาวปCยะนุช วรรณชัย
62063015938 นางสาววรรณวิษา พ้ืนอินต�ะสี
62063015939 นางสาวภาลินี ทองอินทร�
62063015940 นางสาวจิราพร อําไพ
62063015941 นางสาวปรียาวดี เพชรย่ิงเจริญพร
62063015942 นางสาวธัญญาภรณ� ป=ญญาดี
62063015943 นางสาวสุทธิดา ป=นทะนา
62063015944 นายปฏิวัฒน� อุทธปง
62063015945 นายเจตดิลก ไกรภพเจริญจิต
62063015946 นายวิรุณ ขันดี
62063015947 นางสาวสาวิกา เครื่องสีมา
62063015948 นายจิรวัฒน� ผั้นแดง
62063015949 นางสาวชนัดดา สิทธิชุม
62063015950 นางสาวศิริมาศ สืบจากถ่ิน
62063015951 นายธนวัฒน� ทิพย�มณี
62063015952 นางสาวกันต�กนิษฐ� ป=นสอน
62063015953 นางสาววงศ�วุฒิพร ศิริษะ
62063015954 นางสาวสุพิญญา ใจไหว
62063015955 นางสาวณัฐธิดา คําอ�าย
62063015956 นายจักรพงศ� ชัยภิสาร
62063015957 นางสาวลลิตภากานต� ป=ญญา
62063015958 นายพงศกร หวันยอง
62063015959 นางสาววนาลี งามจิตร
62063015960 นางสาวสุกัญญา ผดุงจิต
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62063015961 นางสาวผกามาส อินทะยศ
62063015962 นางสาวพิชชา จินะไชย
62063015963 นายเสกสรรค� ใจคํา
62063015964 นายวุฒิภัทร ทากาฮาชิ
62063015965 นางสาวนริศรา ทองดี
62063015966 นายชัยวัตร นวลแก�วทวีบุญ
62063015967 นายวันทชาติ สุภากุล
62063015968 นายยุรนันท� สงสะอาด
62063015969 นางสาวกาญจนา โยจันทร�
62063015970 นางสาวกุลวดี ทองอินทร�
62063015971 ว�าที่ร.ต.วันวิสาข� คําแสง
62063015972 นางสาวณภักษชดา พ่ึงทอง
62063015973 นายรวีวัฒน� หม่ืนโฮ�ง
62063015974 นายโชติวัฒน� สีเสน
62063015975 นางสาวอภิญญา วิไชโย
62063015976 นางวราภรณ� สุวรรณ
62063015977 นายสุทัศน� อินควาน
62063015978 นางสาวศริญญา อินต�ะ
62063015979 นางสาวณัฐธิดา วงศ�ต้ัง
62063015980 นางสาวปนัดดา คําเป^ยงวงศ�
62063015981 นางสาวเมธินี ศรีสวัสด์ิ
62063015982 นางสาวหทัยภัทร วงค�หนัก
62063015983 นางสาวเอมอิษฏ� นันตา
62063015984 นางสาวรัตนา ซาวบุญตัน
62063015985 นางสาวเบญสิร�ยา สิริธัญโรจน�
62063015986 นางสาววิไลพร อู�ทรัพย�
62063015987 นางศศิวิมล เด�นดอกไม�
62063015988 นางสาวพิมพรรณ วสุนันต�
62063015989 นายวิญ]ู ธิอินโต
62063015990 นางสาวไซร�า มุดซาเคน
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62063015991 นางสาวธีราภรณ� คําปลิว
62063015992 นางสาวอณัศญา อุดเครือ
62063015993 นางสาวจิราภรณ� ช�างเหล็ก
62063015994 นายจักรินทร� วงศ�สวัสด์ิ
62063015995 นางสาวเกศธิดา มหาวรรณ
62063015996 นางสาวผกาพรรณ ผสม
62063015997 นางสาวนิลาวัลย� ต๋ันต้ี
62063015998 นางสาวธาวัลย� หม�องน�อย
62063015999 นายวรพงษ� เลิศพรมราช
62063016000 นางสาวศุภรัตณ� ไชยวงค�
62063016001 นายธีระพันธ� มลิมาตย�
62063016002 นายสถาพร บุญเรือง
62063016003 นายปวรุตถ� วงศ�วนารัตน�
62063016004 นายกิตติพร ธังศิริ
62063016005 นายอนุสรณ� กมลเรืองวาณิช
62063016006 นายเจษฎา มูลสถาน
62063016007 นางสาวดาราวรรณ ซุนสัก
62063016008 นางสาวอวิกา เจริญสุข
62063016009 นายศิริภูมิ คําไวโย
62063016010 นางสาวหฤทัย แก�วสุทะ
62063016011 นางสาวรัตนา ทิพย�ประจักร�
62063016012 นางสาวขวัญกนก น�อยพุฒ
62063016013 นายวรรณรักษ� วุฒิเมืองชื่น
62063016014 นางสาวอัยวริญ แก�วชิต
62063016015 นางสาวภาณุมาศ พ�วงเจริญ
62063016016 นางสาวดวงธิดา วาเพชร
62063016017 นายนรากร ทิศเกตุ
62063016018 นางสาวจิณกร เชียงทอง
62063016019 นางสาวสิริรัตน� เรืองฤทธ์ิ
62063016020 นางสาวนัฐวิมล ต�นจาน
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62063016021 นายอดิศักด์ิ อะปCนะ
62063016022 นางสาวปCยวดี แซ�ฉ่ัว
62063016023 นางสาวสุวจี ทองเทพ
62063016024 นายสุพจน� ผมขาว
62063016025 นางสาวรัตติกาล เนตรทิพย�
62063016026 นางสาวเบญจวรรณ ภักดี
62063016027 นายพัทธดนย� คนงาน
62063016028 นางสาวกชามาส การบูรณ�
62063016029 นางสาวภาวิณี ใจปวง
62063016030 นางสาวสุภลักษณ� ภูสง�า
62063016031 นางสาวอรดา ตัดรัก
62063016032 นางสาวนิตพร ไพรเสรี
62063016033 นางสาวอัญชนก ไชยยา
62063016034 นายพัฒนพงษ� เสนาถี
62063016035 นางสาวนรินทร�ทรา ลอมแก�ว
62063016036 นายสิทธ์ิณชัย ดวงสาร
62063016037 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ดี
62063016038 นางสาวกรรณิการ� ชุ�มมงคล
62063016039 นายเมธาวิทย� แก�ววงค�
62063016040 นางสาวน้ําฟUา แก�วสวัสด์ิ
62063016041 นางสาวปCFนผกา ป=ญญาสุข
62063016042 นายวัฒนา สุภาโสด
62063016043 นางสาวเบญจมาศ อินถาอ�าย
62063016044 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรินรดา ยืนสา
62063016045 นายชาญณรงค� ยอดสุภา
62063016046 นางสาวกนกอร มารูยาม�า
62063016047 นางสาวเบญจมาภรณ� อุดม
62063016048 นางสาวศุภัชญา เจริญสุข
62063016049 นางสาวสลิลทิพย� ไชยโย
62063016050 นายภาณุวัฒน� หมอเก�ง
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62063016051 นางภูสุดา อุดมผล
62063016052 นางสาวเพ็ญพิชชา เฟZFองฟูกิจการ
62063016053 นายวัชรากรณ� มหาราช
62063016054 นางสาวนิธิศรา แก�วโกมล
62063016055 นายจักรพงศ� อิตุพร
62063016056 นายอังคาร มหาวรรณ�
62063016057 นายวงศกร เทพเสาร�
62063016058 นางสาวนิภาภรณ� เครือวงค�
62063016059 นางสาวลัดดาวัลย� บุญทรง
62063016060 นางสาวพิมพ�ชนก ทาบุญ
62063016061 นายประเทือง ค�าคํา
62063016062 นายเจษฎา วงศ�ติขะ
62063016063 นางสาวอัมพิกา เสนาธรรม
62063016064 นายธนกฤต หาญกิตติมงคล
62063016065 นางสาวบุณฑริกา สายฟู
62063016066 นางสาวผานิดนิพา บัวหลาย
62063016067 นางสาวภัทราพร มงคลการ
62063016068 นางอําพร ขัดแข็งแรง
62063016069 นายธนรัชต� โพธิพานิช
62063016070 นางสาวนิภาวรรณ ป=ญวงษา
62063016071 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิเป^Pยศรี
62063016072 นางสาวฐิติรัตน� ธนชา
62063016073 นางสาวสุพัตรา สีสัน
62063016074 นางสาวรัตนา ก[าคํา
62063016075 นางสาวทิพย�สุดา ป=นอิ่น
62063016076 นางธิดารัตน� โนคํา
62063016077 นายเอกรัฐ มัสนิท
62063016078 นายวรุฒ ไชยวงศ�
62063016079 นางสาวฐิติภัทร สุริวรรณ
62063016080 ว�าที่ร�อยตรีวีรชัย อุดรบุญนิธิ
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62063016081 นางสาวนันทิพร เข็มทอง
62063016082 นายภาณุเดช เหล�ามงคล
62063016083 นายจักรพันธ� กันทาส�ม
62063016084 นางสาวสวรรณศิริ อุดเมืองใจ
62063016085 นายชยุตพงศ� กิติวงค�
62063016086 นางสาวภูษณิศา อณิษฐ�กฤช
62063016087 นางสาวทิวาพร อุปไพร
62063016088 นางสุวิมล ตะเวที
62063016089 นางสาวอังคณา ใจธิตา
62063016090 นายธีรพันธ� ปะละวัน
62063016091 นายทนุนันท� ป=ญญาไว
62063016092 นางสาววัชโรบล พุทธทรง
62063016093 นางสาวพิมทอง ยานะกูล
62063016094 นางสาวจิรัชญา ทาแกง
62063016095 นายฐาปนา ปะละศรี
62063016096 นางสาวฐิติพร มังคลาด
62063016097 นางสาวจิราพรรณ ขัติยศ
62063016098 นางสาวสุภาภรณ� บุญวัย
62063016099 นางสาวพรรณภา มงคล
62063016100 นางสาวชฎาพร ปCนธง
62063016101 นางสาวอภิญญา คํานิมิตร
62063016102 นางสาวธารา โยธาขันธ�
62063016103 นางสาวพิมพ�พิศา จันทรคราส
62063016104 นางสาวเมธิรา เข่ือนสกุล
62063016105 นางสาวกรณิการ� วงศ�กํ่า
62063016106 นางสาวณัฐพร รูปเขียน
62063016107 นางณัฐนรี ศรีลาฉิม
62063016108 นางสาวจิดาภา ประสมทรัพย�
62063016109 นายอาธิ เถาหน�อย
62063016110 นางสาวจารุวรรณ พรมนิล
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62063016111 นางสาวจุฬารัตน� เรือนดวง
62063016112 นายวสันต� มาลีกุล
62063016113 นางสาวณัฐอร แก�วมาลา
62063016114 นายธีรนพ ทองข�าย
62063016115 ว�าที่รตหญิงหัสญา มณีเก๋ียง
62063016116 นางสาวกัญญารัตน� คํานา
62063016117 นายอภิสิทธ์ิ สถิตย�พนาไพร
62063016118 นางบุศรินทร� พงษ�พิกุล
62063016119 นางสาวมนต�ภัสสร นันทะชัย
62063016120 นายณัฐวุฒิ ลาวตูม
62063016121 นางสาวขนิษฐา พรมจินดา
62063016122 นายสุริยันต� กันทะวัง
62063016123 นายคณัสนันท� กันทอง
62063016124 นายสรธัญญ� เจริญภักดี
62063016125 นายตุลยรัตน� แสนเสมอ
62063016126 นางสาวโชติกา เชื้อปงป=น
62063016127 นางสาวบุญสิตา ลังกากาศ
62063016128 นายกาจกมล ตันตระกูล
62063016129 นางสาวชลนิภา โมมา
62063016130 นางสาวณัฐกานต� คําพยอม
62063016131 นายวีระพันธ� สุริวงษ�
62063016132 นายสมเจตน� ปุงป^Fแก�ว
62063016133 นางสาวสุมินตรา วงค�อรุณ
62063016134 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปารณีย� ปาลี
62063016135 นางสาวปริชาติ แสงงาม
62063016136 นายชาติมงคล วงค�มา
62063016137 นางสาวกรรณิการ� อายุยืน
62063016138 นางสาววราภรณ� ใจสม
62063016139 นางสุรัสวดี ทุนจันทร�ฉาย
62063016140 นางสาวปาริษา แลวะฤทธ์ิ
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62063016141 นางสาวจิรัฐติกาล ยนทะวงศ�
62063016142 นางสาวอรณิชา ฮวบหิน
62063016143 นางสาวพิชานันท� ทองออน
62063016144 นางสาวปภาดา เชาวพ�อง
62063016145 นางเดือนเพ็ญ กาศโอสถ
62063016146 นางสาวเกษร จิตต�นาน
62063016147 นายณัชพล ฉายสุริยะกุล
62063016148 นางสาวกฤติยาภรณ� พรมฆ�อง
62063016149 นางสาวทัศนีย� ชมภูรัตน�
62063016150 นายพีรธัช วรรธน�รวี
62063016151 นางสาวพีราภรณ� ลินดวง
62063016152 นางสาวศรัณย�พร ป=ญญายศ
62063016153 นายพีรพล วิมลสันติรังษี
62063016154 นางสาวกนกพลอย แก�วสีอ�อน
62063016155 นางสาวกนกวรรณ แสนเจริญ
62063016156 นางสาวอาธิยา มัฆวาฬ
62063016157 นางสาวอําภวรรณ ยองสุวรรณ�
62063016158 นางสาวเบญจวรรณ เดือนดาว
62063016159 นายสันติ อภิเลิศสกุลพร
62063016160 นางสาวหทัยภัทร งามนอก
62063016161 นางสาวเอมธิตา ศิริปานแก�ว
62063016162 นายพรอนันต� ฟูคํา
62063016163 นางสาวธัญญรัตน� พระบาง
62063016164 นายคณิน ฮงประยูร
62063016165 นายนัฐวุฒิ สุภาพันธ�
62063016166 นางสาวจิรัศยา บริสุทธิรักษ�
62063016167 นางสาวพวงเพ็ญ แสงทอง
62063016168 นางสาวสุธิตา คําเขียว
62063016169 นายชัชนันท�ชัย ไชยแก�ว
62063016170 นางสาวเปรมณพิชญ� ลังกา
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62063016171 นายสุเทพ เทพพนม
62063016172 นายธัชพงศ� ไชยวุฒิพงศ�
62063016173 นายธีรภัทร จันต�ะคาด
62063016174 นางสาวสุนทรี ไหแก�ว
62063016175 นายวันทวัช จันทร�นิยม
62063016176 นายปCรามิด โปชัยคุปต�
62063016177 นางสาวเจนจิรา มุกไกร
62063016178 นางสาวอัญชลี นันทชัยยอด
62063016179 นางอุทุมพร พรมทา
62063016180 นางสาวพรรณธภัชร มังฆะรัตน�
62063016181 นางสาวปาณิชา ใจมุข
62063016182 นางสาวเวลาวรรณ ตาวงค�
62063016183 นางสาวอารียา อ�อยกาม
62063016184 นางสาวพัชรา สุตะวงค�
62063016185 นางสาวอัจฉราวดี นันทะเสน
62063016186 นางสาวกัญญนัช สิงห�ใจ
62063016187 นางสาวปาวิตา เตียงศรี
62063016188 นายเกษมสันต� ตุ�นต๊ิบ
62063016189 นางสาวกัญจณ�ชญา สมหวัง
62063016190 นางสาวปรียาภัทร เตมีศักด์ิ
62063016191 นายปCยะพงษ� แซ�ยะ
62063016192 นางสาวปวีณา ศิริภัณฑ�
62063016193 นางสาวเกสรา ไชยล�อม
62063016194 นางสาววราภรณ� ผิวสุวรรณ
62063016195 นางวราภรณ� แบ�งดี
62063016196 นายธัญเทพ เชื้อชั่ง
62063016197 นายรณชัย เหล�าตระกูล
62063016198 นายศรัญ]ู มณีจักร
62063016199 ว�าที่ ร.ต.ณัฐวิทย� ใจคําต[า
62063016200 นางพิมพา เลสัก
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62063016201 นางสาวดลยา ลักษณะโยธิน
62063016202 นางสาวนิภาพร หอมสวย
62063016203 นายณัฐวุฒิ สายมัน
62063016204 นางจีรนันท� เจือจาน
62063016205 นางสาวกนกวรรณ พรมยศ
62063016206 นายพลเชฏฐ� พันธุ�โพธ์ิ
62063016207 นางสาวภัสราภรณ� พุ�มสวัสด์ิ
62063016208 นางสาวพิชญานิน สูนป=น
62063016209 นางสาวบัณฑิกา นิลธเสน
62063016210 นางสาวภัทรพร จันทร�น�อย
62063016211 นางสาวกัญติมา ธนะสังข�
62063016212 นางสาวรุจิรา งามพรม
62063016213 นางสาวมัลลิกา ยะป=นดิษฐ�
62063016214 นายวิชาญ นันทวงษ�
62063016215 นางสาวกาญจน�ณัฏฐา ทองคําชุม
62063016216 นางสาวจุฬาลักษณ� ยอดรัก
62063016217 นายชัยเนตร ศรีวรพจน�
62063016218 นางสาวจารุวรรณ อนุชาติกิจเจริญ
62063016219 นายกรกช เพียรธรรม
62063016220 นางสาวศุภาวรรณ อาจธัญญกรณ�
62063016221 นายวชิรพล ตันสุวัฒน�
62063016222 นายจักรกฤษ ต๊ิบหน�อ
62063016223 นางสาวชนนิกานต� หม�อมพกุล
62063016224 นายนววงศ� ไชยวรรณ
62063016225 นางนพมาศ เอกเมธีพันธ�
62063016226 นางสาววราภรณ� สุระ
62063016227 นางสาวจุฑารัตน� พรหมเสน
62063016228 นายภาณุ สุขีนิตย�
62063016229 นางโสภาพร ศรีสุนันทา
62063016230 นายณัฐวัชต� ศุภเวทย�เวหน
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62063016231 นางสาวณัฏฐณิชา อินสุขิน
62063016232 นางสาวกฤษณา หลวงต๊ิบ
62063016233 นางสาวณิชกานต� ทิศทา
62063016234 นางสาวฐิติมา นันต�ะหม�น
62063016235 นายอนิรุท แสงคําแก�ว
62063016236 นางสาวณิชาพร สร�อยงาม
62063016237 นางสาวชนกนาถ ทองอ�อน
62063016238 นายณัฐวุฒิ นะติกา
62063016239 นางสาวชนาพร กล�ากสิกิจ
62063016240 นางสาวปรางนพิศ ลิมปชัย
62063016241 นายอนุวัฒน� อินป=ญญา
62063016242 นางสาวสุนิษา จันทร�ฟอง
62063016243 นายพิทักษ� หวลหงษ�
62063016244 นางสาวชไมพร นําโน
62063016245 นางสาวกาญจนาณัฐ ธรรมขัน
62063016246 นายณัฐวุฒิ จันทาพูน
62063016247 นายณัฐวุฒิ ปานานนท�
62063016248 นางสาวสุแพรวพราว ดาวแก�ว
62063016249 นางสาวอนุสรา เทพสุธรรม
62063016250 นางสาวไอลดา คําปากูล
62063016251 นางสาวนันทิกานต� แก�วมา
62063016252 นางสาวขวัญฤทัย ใจขาว
62063016253 นายรณชัย เสง่ียมศักด์ิ
62063016254 นางสาวเบญจวรรณ วังเป^ยง
62063016255 นายภาณุเดช เวียงเก�า
62063016256 นางสาวชมพูนุช ภูนี
62063016257 นางสาวจิรัชญา เข็มนาค
62063016258 นางสาวพิชชานันท� วงศ�กัน
62063016259 นางสาวนัชราภรณ� สายยาโน
62063016260 นางสาวฐิติวดี กรุดนาค
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62063016261 นายวีกิจ ดวงเหมือง
62063016262 นางสาววชิรา คํายวง
62063016263 นางสาวสุวณีย� อัตตะแจ�มใส
62063016264 นางสาวณัฐมนต� สินเหล็ก
62063016265 นางสาวกันยารักษ� แซ�ลี
62063016266 นางสาวศิรินทิพย� สุยะใหญ�
62063016267 นายอภิวัฒน� เมืองมูล
62063016268 นางสาวมณีรัตน� มลิดง
62063016269 นางสาวจุฑามาศ ทองคํา
62063016270 นายณรงค� โชคครัว
62063016271 นายพงศกร ถานะวุฒิพงศ�
62063016272 นางสาวจิตติมา อินถา
62063016273 นายรังสิมันตุ� เขียววรรณา
62063016274 นางสาวณัฐกานต� จันทร�กรี
62063016275 นายยานุสรณ� กันต�ะมา
62063016276 นางสาวรัตติกาล บัวตรง
62063016277 นางสาวกัญรินทร� ชาวแหลง
62063016278 นายปฏิพัทธ� ปาลีกุย
62063016279 นางสาวชลธิชา ขัดเชิง
62063016280 นางณัฐนลิน สายคํามา
62063016281 นางสาวจิตรานุช ชัยนันท�
62063016282 นางสาวศุภพร ป=ญญาศิริกุล
62063016283 นางสาวอาทิตยา อยู�รักญาติ
62063016284 นางสาวณประวีร� สวัสด์ิ
62063016285 นายชัชวาล หม่ืนอ�าย
62063016286 นางสาวเจริญขวัญ จันต�ะศรี
62063016287 นายวิศวะ จีรพงษ�อุดม
62063016288 นางสาวเพธิกา เวียงแก�ว
62063016289 นายทรงพร นันตา
62063016290 นางสาวปCยวรรณ เปXงสืบ
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62063016291 นางสาวจิราเจต อุดใจ
62063016292 นายธีรวัฒน� บุญหนุน
62063016293 นางสาวสุปรีญา วิไล
62063016294 นายพงษ�ศักด์ิ ทองอินต�ะ
62063016295 นางสาวพัชญ�ธารินทร� แพนชัยภูมิ
62063016296 นางสาวสุดปรารถนา แสนสุข
62063016297 นางสาวอุบลวรรณ ป=ญญาวิชา
62063016298 นางสาวพิมพร ศิริมาตย�
62063016299 นายอานนท� ปรีดาภิรัตน�
62063016300 นางศิวนาถ นันตา
62063016301 นางสาวศิริวรรณ คุณยศย่ิง
62063016302 นางสาวริญญาภัทร� ชมภูงาม
62063016303 นายวีรภัทร ธารศรีทอง
62063016304 นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
62063016305 นางสาวคณิตา ทรัพย�สุข
62063016306 นางสาวพัชรี นายปลิว
62063016307 นางสาวอัมรินทร� รักไม�
62063016308 นางสาวกวินทรา ปูYสุข
62063016309 นายภัทรดนัย สวนธิ
62063016310 นายพิษณุ จําธรรม
62063016311 นางสาวเสาวตรี เป^Pยบุญยืน
62063016312 นางสาวสุภาพร ไชยเลิศ
62063016313 นายเรืองฤทธ์ิ วะเลิง
62063016314 นางสาวกุลจิรา เชื้อเจ็ดตน
62063016315 นางสาวอัญชัญ ตันวังผาง
62063016316 นางสาวสายสุนีย� สุวรรณ
62063016317 นางสาวเกวลี แปงแก�ว
62063016318 นางสาวเสาวลักษณ� บุญป=Vน
62063016319 นายรัชพล ขันคํา
62063016320 นางสาวไอลดา เชือนรัมย�

หน�า 544 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016321 นางสาวอัจฉริยา วงศ�เป^Pย
62063016322 นางสาวณัฐรียา กองเพชร
62063016323 นายพงศ�ศิริ กาศสนุก
62063016324 นายศรัณ]ู โลกคําลือ
62063016325 นางสุวรรณดี ทนุเสริม
62063016326 นางสาวมยุรี เครือธิ
62063016327 นางสาวฤทัยรัตน� จักษุแก�ว
62063016328 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนฤมล มณีโชติ
62063016329 นางสาวภาพิมล จินาวงค�
62063016330 นางสาวจิรภัทร โยปCนตา
62063016331 นางสาวจุฑามาศ แก�วมณี
62063016332 นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ�
62063016333 นายบรรจง สีเขียว
62063016334 นางสาวรุจิรัตน� แก�วบุญเรือง
62063016335 นางสาวเกวลิน คําวงศ�
62063016336 นางเยาวดี ลําภูขัน
62063016337 นางสาวนิชาภา จันภิรมณ�
62063016338 นางสาวภารวี คล�องวีระชัย
62063016339 นางสาวเพ็ญนภา เสรีลักขณา
62063016340 นายธวัชชัย ทรัพย�มามูล
62063016341 นางสาวปวีณ�สุดา วรรณสุข
62063016342 นางสาวอริสรา ยงยุทธวิชัย
62063016343 นายกิติพงศ� จันทร�เปXง
62063016344 นางสาวพรพิมล สิยะธง
62063016345 นายลิขิต บุตรตาพา
62063016346 นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง
62063016347 นายเปXนหนึ่ง ทันใจ
62063016348 นายอภิสิทธ์ิ พรหมยาโน
62063016349 นางสาวชารินี ต�อคําหน�อย
62063016350 นายนําพล ชัยวิก
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62063016351 นายนฤดล อินต�ะสงค�
62063016352 นางสาวคัทลียา แสนใจ
62063016353 นางสาววรินทร�ลักษณ� สนม
62063016354 นางสาวอัมภวรรณ แสนดวงดี
62063016355 นางสาวจุฬาลักษณ� ชมภู
62063016356 นายอังคาร บุญณลัย
62063016357 นายวิทวัส ทาคํา
62063016358 นางสาวศิวาลัย สุมาลี
62063016359 นางสาวนราภรณ� วงศ�ด�วง
62063016360 นางสาวเกศรา มูลม่ัง
62063016361 นางสาวชนาภา โพทา
62063016362 นางสาวขนิษฐา สุริยจักร
62063016363 นางสาวจณิสตา พิริยะ
62063016364 นางสาวจิรามาศ อุ�นบาล
62063016365 นายนิติ ผูกจิต
62063016366 นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย�
62063016367 นายภาสกร ก่ึงวงษ�
62063016368 นายปุณณภพ เหมวัตถกิจ
62063016369 นางศันสนีย� มูลเมือง
62063016370 นางสาวอารยา คําเผือ
62063016371 นางสาวหทัยกาญจน� ป=ญญา
62063016372 นายพีระวัฒน� กาสุยะ
62063016373 นางสาวป=ฐมาภรณ� แก�วมูล
62063016374 นางสาวพัทธ� ศรีรินต๊ิบ
62063016375 นางสาวอรพรรณ กิตติวงค�
62063016376 นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข�
62063016377 นางสาวอรจิรา ใจสุข
62063016378 นายศุภฤกษ� กวงไหม
62063016379 นายอัครินทร� โชคธนเสฏฐ�กุล
62063016380 นายไชยวัฒน� ทานศิลา
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62063016381 นางวิไลพร พลประดิษฐ�
62063016382 นางสาวตะวันฉาย ชวนคิด
62063016383 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยมงคล
62063016384 นางสาวรสริน อิ่นคํา
62063016385 นายเทพนิมิต ครองเมือง
62063016386 นางสาวชิดชนก ชัยมาสพงค�
62063016387 นางสาวแสงระวี นันตาวงค�
62063016388 นายวัชรพล ชมภูพันธ�
62063016389 นายณัฐพงษ� กิติวงค�
62063016390 นายอธิศ คุณยศย่ิง
62063016391 นางสาวนภาพร อินเทพ
62063016392 นางปริศนา ละอองอ�อน
62063016393 นายจงรักษ� จํารัส
62063016394 นางสาวณฐพร อุดมผล
62063016395 นางสาวรัชดาภรณ� พอใจ
62063016396 นางสาววริศรา อัมพะเศวต
62063016397 นางอทิตยา ยศชูสกุล
62063016398 นางสาวธันยพร พลงาม
62063016399 นางสาวชัญชญ เรียบร�อย
62063016400 นายปรัชญา แก�วคํามา
62063016401 นางสาวณัฐพร สายสุทธิวงค�
62063016402 นางสาวยุพารัตน� แก�นแก�ว
62063016403 นางสาวอรียา โยระภัตร
62063016404 นายกฤษกร ประมงค�
62063016405 นางสาวเบญจพร ทองคํา
62063016406 นายศุภกฤต ชัยกันทะ
62063016407 นางสาววราพร ทะชมภู
62063016408 นางสาวนงนุช ดาไท�
62063016409 นางสาวเมธิญานันท� สืบคํา
62063016410 นายพงษ�ศักด์ิ บานชื่น
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62063016411 นางสาววรางคณา พรหมพนัส
62063016412 นางสาวนิดารัตน� ไพศาลธารา
62063016413 นายวัชรวิทย� มูลนิลตา
62063016414 นางสาวกาญจนา สิทธิ
62063016415 นางสาวสุภิญญา มัจฉาวรานนท�
62063016416 นางสาวอธิชา กองมะลิ
62063016417 นางสาวพลอยธวัล อุณหพัฒนา
62063016418 นางสาวชนาภา ฟองแก�ว
62063016419 นางสาวอารียา อิ่นคํา
62063016420 นางสาวเวียงวรา วงษา
62063016421 นายต�อศักด์ิ สุภา
62063016422 นางสาวนภาพร กาทู
62063016423 นายชูเกียรติ สายเครือมอย
62063016424 นางสาวพัชมณ สิทธิสาร
62063016425 นางสาวประกายเดือน ซ่ือสัตย�
62063016426 นายนัฐพงษ� วิละขันคํา
62063016427 นางสาวอารยา บุญมา
62063016428 นางสาวชลวิศา แปงปุ\ย
62063016429 นางสาวกุลฉัตร เลิศวิลัย
62063016430 นายวิทวัส ป=ญญา
62063016431 นางสาวปริชญา ประสมนาม
62063016432 นางสาวอริศรา กัลยาณวุฒิ
62063016433 นางสาวจิราภรณ� ม�านตัน
62063016434 นายพีระพงษ� พรหมสนธิ
62063016435 นายคทาวุธ ดวงประเสริฐ
62063016436 นายกรกฎ ฑีฆาวงศ�
62063016437 นางสาวอิงอร พัฒนพาน
62063016438 นางสาวกวินทิพย� พรมจักร�
62063016439 นางสาวชุติกาญจน� แก�วมา
62063016440 นางสาวลัดดาวัลย� หินแยง
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62063016441 นางสาวธัญวรัชม� วงษา
62063016442 นางวณิชชา ต�ะน�อย
62063016443 นางสาววรางคณา บํารุงนิคม
62063016444 นางจุรีรัตน� คําวัง
62063016445 นายพิสิษฐ� พรมเนตร
62063016446 นางสาวนิรินยา หม่ืนยศ
62063016447 นางสาวทิพยรัตน� เครือเทพ
62063016448 นายเด�นภูมิ ลิ้มวงศ�
62063016449 นายเอกราช ไทยใหม�
62063016450 นางสาวอุบลวรรณ สวนสุวรรณ
62063016451 นายธัญญวัฒน� วงษ�พันธ�
62063016452 นายวัชระ เหรัญญะ
62063016453 นางสาวภาธร พรหมเทพ
62063016454 นายสุรชัย พรมมา
62063016455 นางสาวสรัญญ�ภัค เศวตเจริญหิรัญ
62063016456 นางสาวรัตน�ดาวรรณ ปCงสุแสง
62063016457 นางสาวธัญลักษณ� ไกรยาน
62063016458 นางสาววนิดา สหสิทธิศาสตร�
62063016459 นายสิทธิศักด์ิ แก�วหนัก
62063016460 นางสาวกมลพรรณ บุญสม
62063016461 นางสาวศิรินทิพย� พานทอง
62063016462 นางสาวโศจิวัจน� ใจสัตย�
62063016463 นางสาวโสภาภรณ� รัตนะ
62063016464 นางสาวคัทรียา พยอมสวย
62063016465 นางสาวสุจารี คุ�มบัวบาน
62063016466 นางสาวรัชนีกร วังมณี
62063016467 นางสาวอรอนงค� อูปคํา
62063016468 นางสาวนราวัลย� คําสุข
62063016469 นางสาวศิรพิชญ� จัดของ
62063016470 นายณัฐพันธุ� มโนชัย
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62063016471 นางสาวอรพรรณ อินใจดี
62063016472 นางสาวพิทยารัตน� ธรรมสอน
62063016473 นางสาวพัชร�ธีรัตน� เพ็ชรวิกุล
62063016474 นางสาวภัทราพร เล�าพานิช
62063016475 นายกีรติกร เข่ือนพันธ�
62063016476 นางสาวอําภา สิงห�สันต�
62063016477 นางสาวเฟZFองฟUา กรอบเงินดี
62063016478 นางสาวฐิติมา แก�วธารากุล
62063016479 นายธีรสิทธ แซ�ลี
62063016480 นายชัชชัย ชัยป=ญญา
62063016481 นางสาวไพรินทร� กันโท
62063016482 นางสาวณัฐธยาน� สินโสภณกิจ
62063016483 นางสาวจันทร�จิรา ชัยชมภู
62063016484 นางสาวจุฑาทิพย� สุปCนะ
62063016485 นางสาววรรณิศา จักรพันธุวงค�
62063016486 นางสาวภุมริน ตันบุตร
62063016487 นางสาวธารทิพย� บุญรอม
62063016488 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเบญจวรรณ อุดก�อน
62063016489 นางสาวลลิตา วุฒิ
62063016490 นายสุทธิพงษ� หมูคํา
62063016491 นางสาวอมรรัตน� กุศล
62063016492 นายอนันต� ถุงเสน
62063016493 นางสาวลักษิกา วรธรรม
62063016494 นางสาวพัทธนันท� ป^นัง
62063016495 นายสุวีร� คําปวน
62063016496 นางสาวปธิตา คันใจ
62063016497 นายศักด์ิสิทธ์ิ นิลุบลไพบูลย�
62063016498 นางสาวมนัสนันท� อินต�ะจักร�
62063016499 นางสาวอุทุมพร โชคชนภัทร�
62063016500 ว�าที่ร�อยตรีหญิงจิรายุวัฒน� โยจาใจ
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62063016501 นายเจตนา กําจาย
62063016502 นางสาวศจีพร เขียวป=ญญา
62063016503 นางสาวขวัญเรือน วุฒินันชัย
62063016504 นายเจษฎา อินนันชัย
62063016505 นางพรทิพย� กอบรัตนถาวร
62063016506 นายณฐกร เพ็งพ�วง
62063016507 นายธนชิต ปฐมเนติกุล
62063016508 นายวาทิต ใหญ�วงค�
62063016509 นางสาวสุพรรษา นาสี
62063016510 นางสาวจิตรนภา กันทะวงศ�
62063016511 นางสาวรักษ�สุดา สัตยสุนทร
62063016512 นางสาวรัชนีกร พรมเสน
62063016513 นางสาวบุญฑริกา ปลั่งสูงเนิน
62063016514 นางสาววรารัตน� ป=ญญา
62063016515 นางสาวนฤมล บัวเงิน
62063016516 นางสาววริศรา จายศ
62063016517 นายอาทิตตพล พรมเกษา
62063016518 นายศราวุฒิ สามล
62063016519 นางสาวโสภาพรรณ� เมืองคํา
62063016520 นางสาวนันท�พร คํานํา
62063016521 นางสาวบรรณฑรวรรณ ปลอดโปร�ง
62063016522 นางสาวปวีดา กันฟอง
62063016523 นางสาวกิตติยาภรณ� อินกองงาม
62063016524 นายธนวัฒน� จินตนานุช
62063016525 นายภานุวัฒน� เป^Pยฝ=Pน
62063016526 นายเดชาวัต เดชมน
62063016527 นางสาวกรรณิการ� สุทธิแสน
62063016528 นายเสฎฐวุฒิ อรินทร�
62063016529 นางสาวนภาพร ใจยะสุ
62063016530 นางสาวศริญญา คําปวง
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62063016531 นางสาวสุดารัตน� บุญรักษา
62063016532 นางสาวกาญจนา อุตสาสาร
62063016533 นางสาวชมพูนุช ปะทะมะเทศ
62063016534 นางสาวลภัสรดา จํารัส
62063016535 นายพิชชานนท� วงค�บุญมา
62063016536 นายจักรพันธ� ใจอินทร�
62063016537 นายวิทวัส สมใจ
62063016538 นายสิรวิชญ� ศรีจะตะ
62063016539 นางสาวธิติภรณ� สดีวงศ�
62063016540 นางสาวกรรณิการ� เกตแก�ว
62063016541 ว�าที่ร�อยตรีธนากร บุญเปXง
62063016542 นายวีระชน ทายดี
62063016543 นางสาวพิชญาภรณ� ศรีแสง
62063016544 นางสาวกมลชนก หลวงแสน
62063016545 นายนพดล ใจปลา
62063016546 นางสาวชลิตา เมฆกวาว
62063016547 นายเทพนรินทร� ผลสมบูรณ�
62063016548 นางสาวศุภานันท� ยะถา
62063016549 นางสาวหฤทัย ปCนทุกาศ
62063016550 นางสาวสุทธิดา เชื้อเมืองพาน
62063016551 นางสาวภานุมาศ สมดังใจ
62063016552 นางสาวกนกวรรณ บุญมะลิกา
62063016553 นายวรัทธน�พล สมสัตย�
62063016554 นางสาวพิชชาพร ทองขาว
62063016555 นางสาวนิภาวรรณ ชัยอุปะระ
62063016556 นางสาวอรวรรณ ยอดจันทร�
62063016557 นางสาวกุสุมา ศุภกุล
62063016558 นายณรงค�ฤทธ์ิ โยธาดี
62063016559 นางสาวกนิษฐา ออนตะไคร�
62063016560 นางสาวแสงมล ลุงหวุนะ
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62063016561 นายธวัชชัย ขัดชุมแสง
62063016562 นางสาวปราริชาติ สิงตะนะ
62063016563 นายตุลา ปCยะมิตร
62063016564 นายสุเมธี อินคําเชื้อ
62063016565 นางสาวนุจจาลี กัมปนาทวุฒิกุล
62063016566 นางสาวอภิรดี บุญสูง
62063016567 นายนฤรงค� อินป=Vน
62063016568 นางสาวอัจฉรา สายด�วง
62063016569 นางสาวนิลาวัลย� บุญเติม
62063016570 นายกิตติพงษ� แก�วมูล
62063016571 นายเอกพงษ� ศิริวงค�
62063016572 นายนัทธพงศ� เสน�หา
62063016573 นางรุจิราภรณ� ไทยหนุ�ม
62063016574 นางสาวภาวิณี อิ่นแก�ว
62063016575 นางสาวอิสราวดี กระสินธุ�จรุง
62063016576 นายศุภณัฐ โกมลธง
62063016577 นายวรพรต สารีบุตร
62063016578 นางสาวพิมพ�พิกา จักรใจวงศ�
62063016579 นายวโรดม เปรมสุวรรณ
62063016580 นางสาวดวงฤทัย ลําเนาเดชสถิต
62063016581 นายภัทรพงษ� ตนภู
62063016582 นางสาวณัฐนารี ขัติเสน
62063016583 นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน�
62063016584 นางสาวประภาไพ ปรวกพรมมา
62063016585 นายณัฐพล สุอินต�ะ
62063016586 นายวรกานต� ป=นดวง
62063016587 นายถนัด โยจินา
62063016588 นางสาวพรชนก อุดทา
62063016589 นางสาวอังคณา วิเวกวนารมณ�
62063016590 นายธราพงษ� ไชยมงคล
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62063016591 นางสาวกาญจนา คํามา
62063016592 นางสาวสุนิสา จันทรัศมี
62063016593 นางสาวดารารัตน� ครองเทพ
62063016594 นายอรรถสิทธ์ิ กิตติโกมล
62063016595 นางสาวสุวารินทร� สังข�วรรณะ
62063016596 นางสาววรินทร เจ่ียสมบุญ
62063016597 ว�าที่ร�อยตรีหญิงภวันรัตน� โชคศิริธนวัฒน�
62063016598 นายเจษฎา สุย�ะต�ะ
62063016599 นายวรุตม� ปราบสงบ
62063016600 นางสาวขนิษฐา กานิน
62063016601 นางสาวกัญญพัชร อัศวเทิดทรัพย�
62063016602 นางสาวนันทิยา อิสสอาด
62063016603 นางสาววิดารัตน� ริยะกาศ
62063016604 นางสาวเพียงขวัญ คําวงศ�ษา
62063016605 นายปCยะพงษ� เมืองไชย
62063016606 นายวิทวัส แสงศรีจันทร�
62063016607 นางสาวพิชามญชุ� ผุดผ�องพรรณ
62063016608 นายฐิติวัสส� พลอยรัก
62063016609 นางสาวนภัสนันท� เลิศวาณิชย�กูล
62063016610 นางสาวดุษฎี ช�างหล�อ
62063016611 นางสาวกชพรรณ กิตติยงวิวัฒน�
62063016612 นางสาวนัทธมน ก[าแก�น
62063016613 นางสาวณิชนันทน� กันชะนะ
62063016614 นางสาวสุนิดา แก�วอุดมวัชระ
62063016615 นางสาวนรากร ภักดีศรีสันติกุล
62063016616 นางสาวอภิญญา ธิใจ
62063016617 นางสริตา มณีอภัย
62063016618 นางสาวสลิลรัตน� วงศ�จันทร�
62063016619 นายอิทธิกร คาดคําฟู
62063016620 นางสาวพักตร�จิรา วงศ�หาร
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62063016621 นายจักรพงศ� ขันจันทร�
62063016622 นายภัทรกร จีไฝ
62063016623 นางสาวปติณญา จุ�มดี
62063016624 นายสรน�สิริ ว�างวงค�เจริญชัย
62063016625 นางสาวสงกรานต� ชัยมงคล
62063016626 นางสาวสุกัญญา นันตี
62063016627 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัจฉรา กาวิน
62063016628 นางสาววิภัชชา ดาราแจ�ง
62063016629 นางสาวรัตนาภรณ� คําสุข
62063016630 นางสาวธัญญลักษณ� เครือแก�ว
62063016631 นายจิรวัฒน� ปะงาม
62063016632 นางสาวอัจฉรีย� สิงหพันธ�
62063016633 นางสาวประภาพร ประเสริฐเวชกุล
62063016634 นายธรรมสรณ� บุญส�ง
62063016635 นางสาวบุญทริกา ใจคํา
62063016636 นายธณัชพงศ� โรจนเศรษฐากุล
62063016637 นางสาวสุภามาศ สงวนศักด์ิสันติ
62063016638 นางสาวปวีณ�สุดา เดชบุญ
62063016639 นางศิรินาถ รักชาติ
62063016640 นายพัสกร สุนทรวารี
62063016641 นางกันยารัตน� สีบุ
62063016642 นางสาวเมียวดี ไชยแก�ว
62063016643 นางสาวจุฬารัตน� บัวใส
62063016644 นางสาวเวธกา ทาราช
62063016645 นางสาวประภัสสร บุญเลื่อน
62063016646 นางสาวป=ณณพร ดาวเรือง
62063016647 นายวีระชัย พรมโลกา
62063016648 นางสาวเจนจีรา ต�ะวงศ�
62063016649 นางสาวภัณทิรา ทองกก
62063016650 นางสาวธีรนุช เดชา
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62063016651 นายสุธาภูมิ สุดสาย
62063016652 นายอิงครัต มะโนโฮ�ง
62063016653 นางสาวจุรนันท� พันธุ�จุ�ย
62063016654 นางสาวกนกรัตน� ลัมมะวิชัย
62063016655 นางสาวมัณฑนา นะพะการ
62063016656 นายเจตพันธ� ชัยคํา
62063016657 นายณัฐวุฒิ บางหลวง
62063016658 นางสาวศศิธร มังคละ
62063016659 นางสาวพิมพ�ขวัญ นาทีสิริกุล
62063016660 นางสาวสุชีลา อุทาสี
62063016661 นายปCยะราช โรมพันธ�
62063016662 นางเมทินี คฤหานนท�
62063016663 นางสาวนันทกา พิมสาร
62063016664 นางสาวพุทธธิดา ประศรี
62063016665 นางสาวกรองกาญจน� สายมัน
62063016666 นางสาววิชุดา จินดาธรรม
62063016667 นายธนภัทร ป=ญญาวุฒิ
62063016668 นายภาคภูมิ แน�งน�อย
62063016669 นายศิริบรรพจน� สุยะ
62063016670 นางสาวนันทนา อาเซ็ง
62063016671 นางสาวนัฐญา บุญศิริ
62063016672 นางสาวทัศนีย� วิงวอน
62063016673 นายนิติภูมิ ฝูงกลิ่น
62063016674 นางสาวอรุโนทัย ก�างออนตา
62063016675 นายจิรศักด์ิ รุ�งอินทร�
62063016676 นางสาวรตนพร บุญทาคํา
62063016677 นายกฤฒิเดช บั้งเงิน
62063016678 นางสาววนิดา จักร�รถ
62063016679 นายวิชานนท� ดวงอาภัย
62063016680 นางสาวณัฐชา ก�อนจันทร�

หน�า 556 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016681 นายณัฐกฤต ใจเก๋ียง
62063016682 นายชิษณุพงศ� โกตัน
62063016683 นายถวิล เดอแฮ
62063016684 นางสาวสุวนันท� แสงสุวรรณ
62063016685 นางสาวภัทร�ศวัณญ� อินต�ะรักษา
62063016686 นางสาวเยาวลักษณ� เหลี่ยมแก�ว
62063016687 นางสาวมธุรส ผลาป^ย�
62063016688 นางสาวสุภลัคน� คําใจใส�
62063016689 นางสาวนฤมล ทะระมา
62063016690 นายภูมิภัทร สุป=ญญา
62063016691 นายสุพัฒน� ประขัน
62063016692 นายคเชน ชัยชนะ
62063016693 นายวินัย สุภศิลปN
62063016694 นางสาวอัญชนา ใจเนตร
62063016695 นางสาวศิริวรรณ เทือกคําซาว
62063016696 นางสาวจตุรพร จอมคํา
62063016697 นางสาวธิดารัตน� วงค�กิติ
62063016698 นางสาวณิชารีย� โพธิศรี
62063016699 นางสาวศศิวรา ช�างตว[า
62063016700 นายวุฒิชัย ต�องใจ
62063016701 นางสาวนิภาพร พิบูลย�
62063016702 นางสาวชนิกานต� สุนทรเมือง
62063016703 นางสาวศศิภา วงค�ปวน
62063016704 นางสาวสโรชินี ศิลปานันทกุล
62063016705 นางสาวแสงเทียน แสนป=ญญา
62063016706 นางสาวธนัญญา อินยา
62063016707 นายอุทัย นครนามโลก
62063016708 นางสาวธนาพร กาบใส
62063016709 นางสาวกาญจนา ชิณพงษ�
62063016710 นายกิตติพร กุจ่ัน

หน�า 557 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016711 นางสาวสุภาพร เพชรประดับ
62063016712 นายกนต�ธร วังดู�
62063016713 นางสาวพัชมณฑ� กันแสน
62063016714 นางศิวาพร ใจกาศ
62063016715 นายนพพร ชลนธีพีระกุล
62063016716 นางสาวอินทุอร ผาชลา
62063016717 นางสาวสตรีรัตน� โสมภีร�
62063016718 นางสาวพรประภา มุทอง
62063016719 นายธีรพงศ� ศรีนวล
62063016720 นางสาวชุติมา มลิซ�อน
62063016721 นางสาวจนิสตา ทาปUอม
62063016722 นายปรัตถกร คางคํา
62063016723 นายศรศักด์ิ โชติเวทย�เมธากุล
62063016724 นางสาวณัฐริกา ก�อนจะรา
62063016725 นางสาวอรพินท� สุธรรม
62063016726 นางสาวพรทรัพย� ทรัพย�เฮงเจริญ
62063016727 นางสาวแววนภา ชุ�มมงคล
62063016728 นายธนสาร ขาเลศักด์ิ
62063016729 นางสาวอิศรา นวลจันทร�
62063016730 นางอําไพ พันธุ�แก�ว
62063016731 นางสาวพัชรพร กลิ่นแย�ม
62063016732 นางสาวนนทลี นามวงค�
62063016733 นายชาคริต นพบุรี
62063016734 นางสาวธันย�ชนก จันทร�เกลี้ยง
62063016735 นางสาวนวพรรษ อาบสุวรรณ�
62063016736 นายชูชัย ปาคา
62063016737 นางสาวศศิภา ฉลูทอง
62063016738 นางสาวศิรประภา ศรีสุภา
62063016739 นางสาวสินิตา สิงห�แก�ว
62063016740 นางสาวพัชราภรณ� โยเหลา

หน�า 558 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016741 นางสาวเกศินี ทองทิพย�
62063016742 นายสิทธิศักด์ิ พงค�กาสอ
62063016743 นางสาวมะลิวัลย� ดวงมา
62063016744 นางสาวจิราภรณ� สุทะปา
62063016745 นางสาวอักษรทิพย� นามเจิง
62063016746 นายจิรายุ ไชยช�อฟUา
62063016747 นางสาวสุดารัตน� ไชยชะนะ
62063016748 ว�าที่ ร.ต.สุวรัช พรหมลิภณกุล
62063016749 นายศุภกิจ ต�ะมูกา
62063016750 นางสาวสุภัสสรา กอบแก�ว
62063016751 นายปรัชญา ธรรมจ๋ี
62063016752 นายเจษฎา ใจสัตย�
62063016753 นายปริญญา แก�วกันทะ
62063016754 นายธันธวัฒน� สวัสดี
62063016755 นายชัยพร โยธาใหญ�
62063016756 นางสาววริศรา รสานนท�
62063016757 นายอนุพงษ� อินต�ะอ�าย
62063016758 นายเมธา เงินเนตร
62063016759 นางสาวอารียา อะกะเรือน
62063016760 นางสาวกนกวรรณ เงาแก�ว
62063016761 นางสาวสุนทรี ตาหม่ืน
62063016762 นางสาวใหม�วิมล ชาติดง
62063016763 นางสาวลภัสรดา จักขุเรือง
62063016764 นางสาวศิริรัตน� ขัดสม
62063016765 นายณัฐกฤษ ยาใจ
62063016766 นางสาวอิสราภรณ� สังกุนะ
62063016767 นางสาวอาภาภรณ� ทิศวงค�
62063016768 นางสาวนภัทรกมล เกษอุดม
62063016769 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา
62063016770 นางสาวรัตนา เกิดอ�าย

หน�า 559 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016771 นายธีรนพ วงค�พุทธคํา
62063016772 ว�าที่ร�อยตรีรัฐกิตต์ิ มหาวรรณ�รุ�งสิน
62063016773 นายอัฌชานนท� ทัศนานุพรม
62063016774 นางสาวรักษา วงค�สุวรรณ
62063016775 นางสาวดาราพร นันต�ะ
62063016776 นางสาวสุกัญญา คําวงค�
62063016777 นายนิรักษ� แก�วธิวัง
62063016778 นางสาวเพ็ญนภา อรัญญิก
62063016779 นายอภิรักษ� นิลวัฒน�
62063016780 นางสาวอรพรรณ พักนิล
62063016781 นายธวัชชัย สิงหมณี
62063016782 นายต�อพงศ� หม�อบุญมี
62063016783 นางสาวพัชรี นันติ
62063016784 นายวรกรานต� สูงโหย�
62063016785 นางสาวกมลรัศม� นันตาพิพัฒน�
62063016786 นางสาวรัตนาภรณ� เฉยพ�วง
62063016787 นายกฤษฎา ไฝป=น
62063016788 นางสาวหทัยรัตน� สุภาอินทร�
62063016789 นางสาวภาสิณี สกุลคู
62063016790 นางสาวยุพเรศ วิจิตรานุช
62063016791 นางสาวสุวัลนุช อุปจักร�
62063016792 นางสาวชนิตรา พวงอินทร�
62063016793 นายภัทรกฤต คล�องการงาน
62063016794 นางสาวแคทรียา กาไว
62063016795 นางสาวชนันท�ณิสาญ� เสาร�แก�ว
62063016796 นางสาวโสภา ตุ�ยดง
62063016797 นางสาวแคทรียา เทพภาพ
62063016798 นายประเสริฐ ระวังการ
62063016799 นายวีระชาติ เนตรทิพย�
62063016800 นางสาวสุทธิดา อินสมพันธ�

หน�า 560 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016801 นางสาวประภาพร สิงห�ทอง
62063016802 นางสาวธัญลักษณ� อินพิรุด
62063016803 นางนงลักษณ� ตันติเกียรติเจริญ
62063016804 นางสาวเกศศินี ทาระเนตร�
62063016805 นายธนพล อุดเจริญ
62063016806 นางสาวราตรี เรือนบุตร
62063016807 นางสาวนฤมล โล�ชมภู
62063016808 นางสาวศุภักษร ซุกซอน
62063016809 นางสาวสุภาวดี ไชยยา
62063016810 นายจักรวาล พงษ�มณี
62063016811 นายทินกร คํามาบุตร
62063016812 นางสาวจิรชยา ขัติรัตน�
62063016813 นางสาวจารุวรรณ ท�าวเชียง
62063016814 นางสาวแพรพิไล ปCนตาสุข
62063016815 นางสาวฐิติพร สกุลปราโมทย�
62063016816 นางจิราพร กุนา
62063016817 นางสาวนภาพรรณ ยอดยัง
62063016818 นายจักรภัทร ทาจินา
62063016819 นางสาวกัณฐาภรณ� ช�าม่ัง
62063016820 นายญาณภัทร แสนพรหม
62063016821 นางสาวเบญนภา กาสุข
62063016822 นางสาวฐิชินีปกรณ� สมแก�ว
62063016823 นายเชาวลิต ดวงทับรัตน�
62063016824 นางสาวธนภรณ� สมเรือง
62063016825 นางสาวอังคณา บัวเพ็ชร
62063016826 นางสาวจิณห�นิภา ธรรมลังกา
62063016827 นายธวัชชัย พงค�เพชร
62063016828 นางสาวกฤษณิญา มูลธิทา
62063016829 นางสาวกนกวรรณ ป=นทะนันท�
62063016830 นางสาวศิริพร บุญดอน

หน�า 561 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016831 นางสาวกฤตชญา ใจเที่ยงตรง
62063016832 นางสาวนิลาวรรณ ไทยยันโต
62063016833 นางสาวจิตทิวา นันทิโค
62063016834 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอัญญรัตน� ชมพูราช
62063016835 นางสาวเบญญาทิพย� เขียวหล�า
62063016836 นางนุชฤนาฏ เถินโจง
62063016837 นางธัญญ�ธนชนม� วุฒิไชยา
62063016838 นางสาวจอมขวัญ ทินนา
62063016839 นางสาวอริศรา เมติกัน
62063016840 นางสาวธนิตา จันทร�ทิพย�
62063016841 นางสาวเพ็ญนภา บุญมา
62063016842 นายพรชัย ผ�านดอยแดน
62063016843 นายเกียรติศักด์ิ หงษ�ทอง
62063016844 นายทนงศักด์ิ แก�วตุ�ย
62063016845 นายพิสิฐเวช เอี่ยมสุพรรณ
62063016846 นางสาวอาทิตยา จันทร�แก�ว
62063016847 นางสาวดวงพร ตรีสารศรี
62063016848 นางสาวภัคจิรา โกษาวัง
62063016849 นางสาวศิริลักษณ� แสนใบ
62063016850 ว�าที่ร�อยตรีอนุรักษ� ลองวิลัย
62063016851 นายกันตพัฒน� อึ้งจิตรไพศาล
62063016852 นางสาวสุวิมล มีมานะ
62063016853 นางสาวศิริรัตน� คําชัย
62063016854 นายวรัญ]ู เรือนต๊ิบ
62063016855 นางสาวสุพัตรา ก[าต๊ิบ
62063016856 นางสาวรัตติยา มังคะละ
62063016857 นางสาววิรัชนีย� ชัยกูล
62063016858 นางสาวสิรินญา มะโนคํา
62063016859 นายพงศธร แซ�ต้ัง
62063016860 นางสาววรัญรัตน� ศรีเรือน

หน�า 562 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016861 นางสาวอรพิน สร�อยญาณะ
62063016862 นางจินตกวี ตายอด
62063016863 นายวัฒนาโรจน� เดชอินทรนารักษ�
62063016864 นายศิรสิทธ์ิ สีดํา
62063016865 นายวันชัย นามแปง
62063016866 นางสาวปวิตรา คําธาร
62063016867 นางสาวรุ�งสุรีย� พระจันทร�แย�ม
62063016868 นางสาวสิริณัฏฐ� เฟZFองชูชาติ
62063016869 นางสาวสุปรียา คําโมนะ
62063016870 นางสาวจิรนุช ใจน�อย
62063016871 นายศิริศักด์ิ เรือนศรี
62063016872 นางสาวสุนิสา อารยจิตรสกุล
62063016873 นายสุพล หาญอาษา
62063016874 นายภานุวัฒน� หอมเพียร
62063016875 นางสาวณัฏฐินี ยศชัยศรี
62063016876 นางสาวอรพิณ ณรงค�ศักด์ิสุขุม
62063016877 นายณรงค�ชัย ป=วน�อย
62063016878 นายชินดนัย ตาสาย
62063016879 นางสาวรมย�ธิชา เกิดศักด์ิ
62063016880 นางสาวดาริณี จันด�วง
62063016881 นางสาวทิวาพร แจ�มแจ�ง
62063016882 นางสาวสรินญา ขวัญตน
62063016883 นางกัญญาวีร� นาราษฎร�
62063016884 นางสาวภัทราภรณ� ศรีปCนตา
62063016885 นายวัชระพล กองอิ่น
62063016886 นางสาวณฐพร สมศักด์ิ
62063016887 นางสาวพิชญา ตันวิรัช
62063016888 นางสาวอารีรัตน� คิดดี
62063016889 นางสาวกฤษณา ยอดผ�านเมือง
62063016890 นางสาวพัชรีรัตน� เข่ือนธะนะ

หน�า 563 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016891 นายวิบูลย� เพียงพรทิพย�
62063016892 นายกฤษฎา กองสุข
62063016893 นายกิตติพัทธ� ทําของดี
62063016894 นางสาวเก็จกาญจน� กระจ�างพันธ�
62063016895 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพรกนก ฝ^ปากเพราะ
62063016896 นางปนัดดา ม่ันเขียว
62063016897 นายสุริยา เทพนารินทร�
62063016898 นางสาวนัชฎาภรณ� ฟูสาย
62063016899 นางสาวสุรีรัตน� หม่ืนหน�อ
62063016900 นางกมลรัตน� ชูวงศ�
62063016901 นางสาวปนัดดา รู�เกณฑ�
62063016902 นางสาวกฤติกา ใจปง
62063016903 นางสาวน้ําผึ้ง ทองปลิว
62063016904 นางสาวอรวรรณ แก�วแกมเงิน
62063016905 นางสาวอัจฉราภรณ� ระสุยะ
62063016906 นางกีรติญา สุภารัตน�
62063016907 นางสาวสิริมา เล�าอติมาน
62063016908 นางสาววนิพรรณ ศรีสกุลคีรี
62063016909 นางสาวสุชาดา สมเปUา
62063016910 นายกันชัยพร พานพล
62063016911 นางสาวอรวรรณ ไกวัลรุ�งพิพัฒน�
62063016912 นายณัฏฐ� ศิริเทพ
62063016913 นางธัญทิพย� แสงสุวรรณ�
62063016914 นายกิตติพนธ� จําแน�
62063016915 นางสาวพวงผกา ผดุงกิจ
62063016916 นายเสกสรรค� กองเขียว
62063016917 นางสาวทัชพร สุริยา
62063016918 นายธนากร จิณะ
62063016919 นางสาวณัฐชา ผัดกาศ
62063016920 นายภาคิน พวงจํา

หน�า 564 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016921 นางสาวศิริวรรณ รังษี
62063016922 นายถิรพันธ� ปCFนหย�า
62063016923 นายณกฤตวัชร จันตา
62063016924 นางสาวทัตพร คงเกียรติเกษม
62063016925 นางสาวจีราวัฒน� คําใหม�
62063016926 นางสาวรักชนก ชัยเกตุ
62063016927 นางสาวธนาภาพร การเร็ว
62063016928 นางสาวปรียาภรณ� ทองจันทร�เอก
62063016929 นางสาววิลาสินี อายุยืน
62063016930 นางสาวนันทิตา ยาวิละ
62063016931 นางสาวนันทิกานต� วงค�แก�ว
62063016932 นายยุทธกร อายุยืน
62063016933 นางสาวมีณมาส แก�นดี
62063016934 นางสาวเบญจมาส ประดิษฐศิลปN
62063016935 นางสาวชิดชนก ดอกเก๋ียง
62063016936 นางสาวลลิตา จิตเมตตาบริสุทธ์ิ
62063016937 นางสาววรรณนิษา กันเพชร
62063016938 นางสาวบุษบง บุญมา
62063016939 นางสาวปาริชาต งานดี
62063016940 นางสาวรุจิเรข ใจหาญ
62063016941 นางสาวจารุนันท� มนัสสา
62063016942 นางธัญญพัทธ� หาญจักรแก�ว
62063016943 นายวรากร เทพกุล
62063016944 นางสาวญาสุมินทร� คําเที่ยง
62063016945 นางสาวกัลยรัตน� การินทา
62063016946 นางสาวนาตาชา พรมเพ็ชร
62063016947 นางสาวสุจิรา ยะย�าเปUา
62063016948 นางสาวธาดารัตน� กาวิโล
62063016949 นายสมศักด์ิ บุตรา
62063016950 นายจักรกฤษณ� ยานะสุทธ์ิ

หน�า 565 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016951 นางสาวอรุณี เชิดชูไพร
62063016952 นางสาวอัจฉราพร ปCนสว�าง
62063016953 นางสาวนัทธมน มณีวรรณ
62063016954 นางสาวพิมพ�ชนก สุริยะ
62063016955 นางสาวพิมวิไล สุนันทกร
62063016956 นางสาวศิโรรัตน� เนียมศิริ
62063016957 นายกรณ� ยิฏฐะสิริ
62063016958 นางสาวเพ็ญนภา ทีรอม
62063016959 นายอธิราช สัพโส
62063016960 นางสาวกันดา ท�าวัง
62063016961 นายไตรวุฒิ สกุลเจริญไพร
62063016962 นายสุกฤษฏ์ิ นุหน�อ
62063016963 นางสาวอารียา กันทะมา
62063016964 นางสาวณัฎฐิญาภรณ� ดวงทิพย�
62063016965 นายวัชรพันธุ� กันทาทรัพย�
62063016966 นายธรรมนูญ สารกา
62063016967 นางสาวรัชนก อิ่นแก�ว
62063016968 นางสาวรวิสรา กลมกลาง
62063016969 นางสาวสุวรรณี เสนนะ
62063016970 นางสาววิรชา จิรกาลนุกุล
62063016971 นายรัฐศาสตร� กันทะทิพย�
62063016972 นางสาวสุพรรณิการ� ไชยสีหา
62063016973 นางสาวพีรดา ไฝYฟUา
62063016974 นางสาวณัฏฐ�ธัญศา แสนหลวง
62063016975 นางสาวมัลลิกา แน�นอุดร
62063016976 นางสาวญานิกา คําซาว
62063016977 นายเฉลิม อวดร�าง
62063016978 นางสาวพัชรมัย น�อยหมอ
62063016979 นางสาวกัณฐิกา แซ�เตียว
62063016980 นางสาวอินทุอร จอมจันทร�

หน�า 566 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063016981 นางสาวกัญญพร ต�าดู
62063016982 นางสาวชมพูนุท นัคราจารย�
62063016983 ว�าที่ร�อยตรีธนาวัฒน� ทองสี
62063016984 นางสาวภคินี รินอินทร�
62063016985 นายกวิน นันตา
62063016986 นายณฐนน แก�วเรือน
62063016987 นางสาวอรวี กาวิโล
62063016988 นางสาวกัณฐิการ� ริมพิสอน
62063016989 นางสาวภัทราภรณ� ใสคํา
62063016990 นางสาวนัจนันท� ป=ญจะเรือง
62063016991 นางสาววีรากานต� สุกแก�ว
62063016992 นางสาวโยทกา ศรีศัย
62063016993 นางสาวชญาภรณ� ใหม�จันทร�ตา
62063016994 นางสาวอริศรา นันตาวงค�
62063016995 นายวันเฉลิม กันทา
62063016996 นายเกษมศักด์ิ มูลมวล
62063016997 นายกันตวิชญ� ดีปCนตา
62063016998 นางสาวอิสรีย� ชัยศิริ
62063016999 นางสาวปารดา จอมอิ่น
62063017000 นางสาวจันทนา ชะนะลาภ
62063017001 นายพัสกร แก�วชะเนตร
62063017002 นายนพพร แก�วก[องมา
62063017003 นางสาวพลอยไพลิน ป=ญญาทา
62063017004 นายวงศกร เตชะแก�ว
62063017005 นางสาวศศิกาญจน� จิตตวะนา
62063017006 นายทรงวุฒิ คําดี
62063017007 นางสาวนิสายชล ศิริวาท
62063017008 นางสาวธนาวดี วงศ�ประสิทธ์ิ
62063017009 นางสาวณัฐฐศศิ ไชยกุล
62063017010 นางสาวลัดดาวัลย� ฝ=Pนวีระ

หน�า 567 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017011 นางสาวรุ�งลาวัลย� ศรีรักษา
62063017012 นายนิกร ปาละตึง
62063017013 นางสาวสิรินาฏ ราชคม
62063017014 นางสาวอภิญญา เครือคําหล�อ
62063017015 นางสาวสกาวเดือน จันทราภรณ�
62063017016 นางสาวพานิช รินคํา
62063017017 นางสาววศิมล บุญเสริฐ
62063017018 นางสาวรัตน�ดา สีแก�ว
62063017019 นางสาวนิภาพร เตจ�ะมงคล
62063017020 นางสาวคนึงนิจ สุคณาวงค�ษา
62063017021 นายภาณุวัฒน� แป_ะสุ�ม
62063017022 นายธนบูรณ� เป^Fยมสุข
62063017023 นางสาวกฤติยาพร หวลอารมณ�
62063017024 นางสาวอังคณา จองคํา
62063017025 นางสาวธัญพิมล ปCนตา
62063017026 นายไตรรัตน� แสงศรีจันทร�
62063017027 นางสาวปภัสสร พุ�มภัทรชาติ
62063017028 นายรวิชาญ อินทราธิราช
62063017029 นางสาวปCยะฉัตร พิชัยยา
62063017030 นายมงคลชัย แก�วดี
62063017031 นายธนวรรธน� ตันหลวงกาศ
62063017032 นางสาวนินันญา ใหญ�วงษา
62063017033 นายพิษณุ อินวัน
62063017034 นางสาวพัชนิดา บุญชาญ
62063017035 นางสาวสุภาวดี รสเข�ม
62063017036 นางสาวนนทิยา สุขสําราญ
62063017037 นางสาวอัฉราพรรณ สุธรรมมา
62063017038 นายนิธิ ศิริโภคขจร
62063017039 นางสาวอัญญาภัคร� สมเกตุ
62063017040 นางสาวรมณี สีเก๋ียง

หน�า 568 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017041 นางสาวณัฏฐ�นรี ทําสวย
62063017042 นางสาวมุกดา อุ�นกาย
62063017043 นายอาดูลย� ธรรมมา
62063017044 นางสาวชนัญญา สมุทรหล�า
62063017045 นางสาวพิมพ�ละออ บุญเปXง
62063017046 นางอภิญญาภา ไชยลังกา
62063017047 นางสาวเกศรินทร� สุรินแก�ว
62063017048 นางสาวศิริลักษณ� บุญรัตน�
62063017049 นางสาวพิมพ�อัปสร สิงห�วรรณ�
62063017050 นางสาวธิราพร โกเสนตอ
62063017051 นางสาวณิชากร สุขสนตรี
62063017052 นางสาวจุฑามาศ ยะมา
62063017053 นางสาวเพ็ญนภา หน�อชาย
62063017054 นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ
62063017055 นางสาวเบญจมาภรณ� อุ�นแก�ว
62063017056 นางสาววรัชยา อินต�ะเข่ือน
62063017057 นายจุติเทพ เขียวทิพย�
62063017058 นางสาวธนันญา ม�วงมูล
62063017059 นายชีวภัทร ใจการ
62063017060 นางสาวรัตนา ชาญถ่ินดง
62063017061 นายธนวัฒน� วงค�แก�ว
62063017062 นางสาววิมลสิริ แซ�ย�าง
62063017063 นางกาญจนา กันทวัง
62063017064 นางสาวนิลาวัณย� สุทธา
62063017065 นางสาวอังคณา คํามาเมือง
62063017066 นายกรไกร ไชยสมทิพย�
62063017067 นางสาวอลิษา แก�วกิริยา
62063017068 นางสาวสุปราณี โปธายะ
62063017069 นายปรัชญา ม่ังมูล
62063017070 นางสาวณัฐสุดา วุทธะยา

หน�า 569 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017071 นายธนวัฒน� ชีพเพียงสรวง
62063017072 นางสาวโสภา คณากุลศิริ
62063017073 นางสาวพัทธนันท� มะลิสม
62063017074 นางสาวนภัสกร อมาตยกุล
62063017075 นายถิรวุฒิ ไชยวงษา
62063017076 นายธิติพงศ� อินทร�ทอง
62063017077 ว�าที่ ร.ต.หญิงชนากานต� ป=ญญาวงค�
62063017078 นางสาวมณฑณัช ธรรมพาปรีดา
62063017079 นางสาวปรีชญาพร รัตนกุล
62063017080 นางสาวกนกวรรณ นุชแก�วฟUา
62063017081 นายเชิดชัย แก�วโก[
62063017082 นายกฤช ว�องศิริกุล
62063017083 นางสาวเนตรธิดา ฝนเมฆ
62063017084 นางสาวสุดารัตน� แก�วน้ําอ�าง
62063017085 นางสาวภัณฑิรา พันธุ�อนุรักษ�ชัย
62063017086 นางสาวเบญจวรรณ� ดอกป^
62063017087 นางสาวสาวิตรี อุตมะ
62063017088 นางสาวกันตพร ทําดี
62063017089 นางสาวผกาพรรณ จันทร�ยะ
62063017090 นางสาวทิตยา มณีวรรณ�
62063017091 นางสาวสุรีฉาย จันต�ะ
62063017092 นายสุเมธี จันทร�ทิพย�
62063017093 นายกฤษณพนธ� ฟูธรรม
62063017094 นายฤทธิไกร เหล�าดง
62063017095 นางสาวจิดาภา เสือโสภา
62063017096 นางสาวพิชญา นวลศักด์ิศรี
62063017097 นายกันตินันท� ทิพย�วังเมฆ
62063017098 นางสาวเมธิณี ด�วงวงค�
62063017099 นายศุภกิตต์ิ อิวกาศ
62063017100 นางสาวณัฏฐนันท� จันเครื่อง

หน�า 570 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017101 นางจุฬารัตน� พรมสอน
62063017102 นายฐิติพนธ� สุวรรณทอง
62063017103 นางสาวชุติกาญจน� หรรษคุณาฒัย
62063017104 นางสาวณัฐกุล พรหมพฤกษ�
62063017105 นางสาวรัตติยากร เชื้อสาร
62063017106 นางสาวกนกพร ตาสิทธ์ิ
62063017107 นางสาวเจนจิรา สอนปCงคํา
62063017108 นายคมสัน เชาวน�มาศ
62063017109 นายชยากร ตันกูล
62063017110 นางสาวจรุงทิพย� คิดอ�าน
62063017111 นายวรายุทธ สมร
62063017112 นางสาวพัตรพิมล ทาวรรณ
62063017113 นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร�
62063017114 นางสาวเสาวลักษณ� นิมิตรศิลปN
62063017115 นางสาวนารีรัตน� คําเรือง
62063017116 นางสาวนิภาวรรณ ต๋ันเก๋ียง
62063017117 นางสาวสกุณตรา ป=นทา
62063017118 นายจักรภพ อุดมคุณ
62063017119 นายณัฐกานต� จิมปาลี
62063017120 นางสาวพัทธมน คมทอง
62063017121 นางสาวณริศรา สุธา
62063017122 นางสาวณิชานันท� โยธา
62063017123 นางสาวปรางทิพย� ไพฑูรย�
62063017124 นางสาววริญญา พรหมเทศ
62063017125 นางสาวนรีกานต� ฝ=Pนริยะ
62063017126 นางสาวนิศารัตน� ขาวละออง
62063017127 นางสาวภัทรพร จูจันทร�
62063017128 นางสาวอัจฉรา มะโนราช
62063017129 นางสาวปุณยานุช ธงเพ็ง
62063017130 นางสาวสุธิตา ไพรพาเพลิน
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017131 นายณัฐภาส รูปนามธรรม
62063017132 นายศักด์ิสิทธ์ิ ม�วงสอน
62063017133 นางสาวอภิญญา พุทธิมา
62063017134 นายทวีวัฒน� แก�วบาง
62063017135 นางสาวจินดารัตน� ตะลาศิริ
62063017136 นางสาวพิมพ�ใจ ทาแก�ว
62063017137 นายยุรนันท� เทพา
62063017138 นางสาวธัญญลักษณ� อินตา
62063017139 นางสาวสาริณี นัยต๊ิบ
62063017140 นางสาวฐิตาภา ชมภูศรี
62063017141 นายวชิรพันธุ� เรืองรุ�งรัตนกุล
62063017142 นางสาววรรศิกา ฝ=Pนสืบ
62063017143 นางสาวประภาวดี คําฟู
62063017144 นางสาวเบญจวรรณ หม่ืนวัง
62063017145 นางสาวภัทราวดี ก�อกุศล
62063017146 นายภฤศ เงินอินต�ะ
62063017147 นางสาวเกษราภรณ� ธรรมศร
62063017148 นายอิสเรศ กาวิโล
62063017149 นางสาวเสาวลักษณ� กันทาปา
62063017150 นายธนกฤต สัตย�ต�อชาติ
62063017151 นางสาวนริศรา ไชยวงค�
62063017152 นางสาวธนิกานต� ญานะ
62063017153 นางสาวนันธินี แจ�ห�มเครือ
62063017154 นางสาวมนธิรา ใจยา
62063017155 นายณฐพล สุวรรณประภา
62063017156 นางสาวดารุณี งามจิต
62063017157 นางสาวอภิรตา จอมวงค�
62063017158 นายจักรพล สมศรี
62063017159 นางสาวธารินี จิตรสุขสงวน
62063017160 นายดิษพงษ� ขัติยะ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017161 นางสาวฆนวารี อินทรโชติ
62063017162 นางสาวเมทินี มานะจรรยาพงศ�
62063017163 นางสาววิภาวี ศรีธรรม
62063017164 นายธนาพงศ� พูนพิน
62063017165 นายคฤณณภรณ� ปาลี
62063017166 นายวัชรา บุศย�สุข
62063017167 นางสาวพิมพิกา ต๊ิบแก�ว
62063017168 นางสาวกัลยา มนัสพร
62063017169 นายธีรณิศวร� ศุภฐิติพงศ�
62063017170 นางสาวพัชนิดา คําเครื่อง
62063017171 ว�าที่รตธนกฤต จิระป=ญญาเลิศ
62063017172 นายวสันต� วรรณชัย
62063017173 นางสาวปนัดดา วงศ�ชยางกูร
62063017174 นางสาวปาริฉัตร นวลอนงค�
62063017175 ว�าที่ร�อยตรีหญิงลดาวัลย� สีขันธ�
62063017176 นางสาวเสาวลักษณ� เกษร
62063017177 นางสาวสายธาร พรมชัย
62063017178 นางสาวนุสบา ต๊ิบบุตร
62063017179 ว�าที่ร�อยตรีหญิงขวัญจิรา มีบุ
62063017180 นางสาวณัฐกานต� ย่ัวยวน
62063017181 นางสาววราภรณ� หนองกลางน้ํา
62063017182 นางสาวณัฏฐกรชนก คําภิลัย
62063017183 นางสาวณัฐณิชา ชูยกปCFน
62063017184 นางสาวสุดาพร ครองความดี
62063017185 นางสาวหนึ่งฤทัย แดงฟู
62063017186 นางสาวแพรวไพลิน ศรีเจริญ
62063017187 นางสาวชนิสรา ป=นปCง
62063017188 นายธีรวุธ จินาทอง
62063017189 นางสาวชนากานต� ระวังยศ
62063017190 นางสาวนภัสศรัณย� สิริรัตนวงศา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017191 นายสุธิพงษ� บุญตันดี
62063017192 นางสาวพัทธนันท� กันทะวงค�
62063017193 นางสาวชัญญาภัค อุ�นม�อน
62063017194 นายนิพิฐพนธ� คํายศ
62063017195 นายพสธร คันธาเวช
62063017196 นางสาวอิสยา ป=นไชย
62063017197 นางสาวสุวิมล แซวอ
62063017198 นางสาวรังสิยา วงค�หาญ
62063017199 นางสาวชลิตา วงค�ษา
62063017200 นางสาวอรอุมา วงษ�ถวิล
62063017201 นางสาวเรนุกา ปานแดง
62063017202 นายคณาสิต สีสด
62063017203 นางสาวเบญจมาศ ป=ญญากาศ
62063017204 นางสาวพัชรินทร� ปCนตาสืบ
62063017205 นางสาวณิชาพร โปธาคํา
62063017206 นางสาวกุลธิดา คําป=น
62063017207 นางสาวภัทราวดี ศรีไชยวงค�
62063017208 นางสาวมณฑิชา หน�อทราย
62063017209 นางสาวสุขหทัย ใยบัว
62063017210 นางสาวปภัสรา นาใจนึก
62063017211 นางสาวสุชัญญา มะโนปCง
62063017212 นายกิตติ สายธิไชย
62063017213 นายธนโชติ คะเณย�
62063017214 นายกิตติกวิน บุญรัตน�
62063017215 นางสาวณัฐนันท� โปธิ
62063017216 นายวนศาสตร� สุป^
62063017217 นางสาวสุฑาลิณี วงศ�ษาคม
62063017218 นางสาวอนุสรา เจริญศรี
62063017219 นางสาวรติรัตน� ยะยอง
62063017220 นางสาวนารีรัตน� ห�านป=ญญา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017221 นายพงศธร สุริยา
62063017222 นายทศพล สุขเวทวิทยา
62063017223 นางสาวทัศนีย� สุขต�อ
62063017224 นางสาวธมลพรรณ เนตรงาม
62063017225 นายธนัช สวนใจ
62063017226 นางธันญาพร ประพุทธา
62063017227 นายทิวากร อุ�งเกตุ
62063017228 นางสาวศิริภักด์ิ ศรีธง
62063017229 นางสาวกรชนก ไหแก�ว
62063017230 นายพงษ�พัฒน� กันทะยศ
62063017231 นางสาวพัชรินทร� ศรีมา
62063017232 นางสาวกนกวรรณ กาบขาว
62063017233 นางสาวนิราภร ศรีใจทุ�ง
62063017234 นางสาวประภัสสร จินะตา
62063017235 นางสาวเจนจิรา นงค�บาง
62063017236 นางสาวประภาพร ขัดแสนจักร
62063017237 นายไตรศุกร� ปCนตาแสน
62063017238 นางสาวธัญวรรณ สุ�มมงคล
62063017239 นายกนกศักด์ิ อินทะรังษี
62063017240 นางสาวกมลชนก ทองแก�ว
62063017241 นายวีระพล โกโล
62063017242 นายพิเชษฐ กันทา
62063017243 นางสาวอรกนก ตาตุ�น
62063017244 นางสาวทิพวรรณ จันตาธิ
62063017245 นายโสภณ เคลือบคลาย
62063017246 นางสาวณัฐพร แก�วพิมล
62063017247 นางสาวสุทธิดา ใจสําริด
62063017248 นายวัชรพล คํางาม
62063017249 นางสาวดาราวรรณ กิตติ
62063017250 นางอภิญญา พิศไพร�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017251 นางสาวชุติกาญจน� เชียงทา
62063017252 นายฉัตรชัย นาเมืองรักษ�
62063017253 นางสาวยุวดี บุญเรือน
62063017254 นางสาววนัทดา ใจแก�ว
62063017255 นางสาวเอวา อันดรีฟ
62063017256 นายชิดณรงค� วงค�ก[องแก�ว
62063017257 นางสาวศศิราพร น�อยจันทร�
62063017258 นายนนทพัทธ� ลัมวุฒิ
62063017259 นายเสถียร บั้งเงิน
62063017260 นายปรัตถกร ภู�พิทักษ�พงศ�
62063017261 นายจิรายุทธ คํามูล
62063017262 นางสาวมณีนุช ใจเฉลียว
62063017263 นายกฤษณะ แก�วของแก�ว
62063017264 นางสาวณัฐสุดา หล�ากาวิญ
62063017265 นายวิทยา บรรทึก
62063017266 นางสาวขวัญฤทัย ธนะ
62063017267 นางสาวจิรประภา ทลุมศิลปN
62063017268 นางสาวกัญญาณัฐ เลิศธิ
62063017269 นางสาวอรอารีย� ใจเฉพาะ
62063017270 นางสาวปาลิตา จิตรุ�ง
62063017271 นางสาวอัญญารัตน� จันทาพูน
62063017272 นางสาวสุดธิดา สุวรรณป=ญญา
62063017273 นางสาวจุฬาลักษณ� หล�าหม�น
62063017274 นางสาวสรัญญา ขําบ�านหลวง
62063017275 นางสาวพวงผกา นันปUอ
62063017276 นางสาวจริยา โพธิจินดา
62063017277 นางสาวณัฐวดี มณีฝ=Pน
62063017278 นายชินกฤต พุ�มพวง
62063017279 นายพินิจ บุญธรรม
62063017280 นายจักรวาล สุยะวารี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017281 นายชนธัญ ติหว่ิง
62063017282 นางภัทราพร หล�ากัน
62063017283 นายธนวัฒน� ไชยสลี
62063017284 นางสาวเพราพิลาศ คําใบ
62063017285 นายสุเมธ พรมสาร
62063017286 นางสาวรัชนีวรรณ ขัตตระกูล
62063017287 นางสาวพิมพิไล สายสอิ้ง
62063017288 นางสาวสุมิตรา แสงเมาะ
62063017289 นางสาวรพิวัลย� ผัดวงค�
62063017290 นายปฏิภาณ จันทราพูน
62063017291 นางสาวปวรวรรณ พัฒนคุ�ม
62063017292 นางสาวชนิกา คชสาร
62063017293 นางสาวเวริกา อุ�นอารมณ�
62063017294 นายชยุตม� พันธุ�ศรีเกตุ
62063017295 นางสาวพรทิวา วรรณเรือง
62063017296 นายปุณณกันต� บุญยืน
62063017297 นายอาณัต เตียนธนา
62063017298 นางสาวกาญจนา มูลแก�ว
62063017299 นางสาวอรวรรณ เตชะตา
62063017300 นางสาวพนิดา บัวเทศ
62063017301 นางสาวศุภกานต� วงค�แก�ว
62063017302 นางสาวสุนันท� อนันต�พิศาล
62063017303 นางสาวป=ทมวรรณ สอนป=นดิ
62063017304 นายพัชรพงษ� ประดับหยก
62063017305 นางสาวศิริเพ็ญ ป=นเขตต
62063017306 นางสาวรักสุดา นิมิตคงคา
62063017307 นางสาววิชญา อินเขียวสาย
62063017308 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ เทพวงค�
62063017309 นายณัฐกฤษ นันทะ
62063017310 นายศุภณัฐ พรมเมือง
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017311 นายอํานาจ เชิดชู
62063017312 นางสาวเฌอกาญน� แก�วพามา
62063017313 นางสาวจารุวรรณ สายอินต�ะ
62063017314 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุภาพร คําภีระ
62063017315 นางสาวพิมพิกา ป=ญวงค�
62063017316 นายพลกฤต โพอินทร�ตา
62063017317 นางสาวกัลยรัตน� ปริมา
62063017318 นายรณชัย เพิกชัยภูมิ
62063017319 นายวีรพงษ� วงศ�ก[องแก�ว
62063017320 นางสาวชวัลลักษณ� ศุภพงศ�เจริญ
62063017321 นางสาวณัฐมล ป=นสี
62063017322 นางสาวศิริรัตน� คําใส
62063017323 นายชวลิต แก�วตา
62063017324 นายกิติธนวิทย� สิทธิวงศ�
62063017325 นางสาวหรรษมน ปุ_ดใจ
62063017326 นางสาวภัณฑิรา ทิวงค�
62063017327 นางสาวสุชานาถ จิตหัตถะ
62063017328 นายจิรายุทธ� ฟุYมเฟZอย
62063017329 นางสาวปภาดา ฐญามนต�
62063017330 นางสาวประภาวรินทร� ภูวเดชโภคนิษฐ�
62063017331 นางสาวสุธิดา เตจ�ะศรี
62063017332 นายพัฒนา ศรีสง�า
62063017333 นางสาวฉัตรธิดา กล�าหาญ
62063017334 นายศราวุธ โสดา
62063017335 นางสาวพิมพ�ผกา ไหวศรี
62063017336 นายพงษ�กร สิงห�ไชย
62063017337 นางสาวนายิกา ยศจนา
62063017338 นางสาวจิตยาดา พิพัทธราดล
62063017339 นางสาวพัชรินทร� อุทธาเครือ
62063017340 นางสาวป=ทมา สมมะโน

หน�า 578 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017341 นายศิวกร แก�มสาน
62063017342 นางสาวมัณฑนา อุปะละ
62063017343 นางสาวบุษรา สังสิทธ์ิ
62063017344 นางสาวจิตรกัญญา หลวงตา
62063017345 นางสาวพิมผกา ชมภู
62063017346 นางสาวศศิชา เลิศฤทธ์ิเจริญ
62063017347 นายธีระยุทธ คําเรือง
62063017348 นางสาวกมลทิพย� กอนแก�ว
62063017349 นางสาวมาธวี วงศ�ใหญ�
62063017350 นางสาวศศิมาภรณ� มะโนเพียร
62063017351 นางสาวจามจุรี จันสีมุ�ย
62063017352 นางสาวณัฐทรี สมศรี
62063017353 นายอนุชา รักสนิท
62063017354 นางสาวณัฐนรี จะหละ
62063017355 นายอนิรุธ หอมจันทร�
62063017356 นางสาวกัลยาณี บุญจู
62063017357 นายกรภัทร ทองภัทรนิธิ
62063017358 นางสาวณัฐฐชาช� ม�วงเผือก
62063017359 นางสาวไพรินทร� ตาก[า
62063017360 นายนาวิน เข็มครุช
62063017361 นางสาวประภาศิริ สุคํา
62063017362 นางสาวสุธิดา คําจินดาวิรัชย�
62063017363 นางสาวพัชรินทร� อินต�ะคํา
62063017364 นางสาวรัตติกาล กันทะนา
62063017365 นางสาวศราวดี มานวกุล
62063017366 นางสาวอังคณา ป=Pนทิม
62063017367 นางสาวกมลชนก สวนยศ
62063017368 นางสาวบุษบา สารเทพ
62063017369 นางสาวชฎาพร บัวผัด
62063017370 นางสาวณัฐธิดา คงชุ�ม

หน�า 579 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017371 จ�าอากาศเอกวัชรพงศ� ทานันท�
62063017372 นางสาวสุทธิกานต� กันตี
62063017373 นายจิรายุ ถาวรสุข
62063017374 นายรุจบัณทัต นาครักธรรม
62063017375 นางสาวทิพารัตน� กันทิยะ
62063017376 นายจิรพันธุ� พวงเพชร
62063017377 นายอนุชา อารีโอ�ด
62063017378 นายอานันท� กันจา
62063017379 นางสาวสุชาวลี นามธานี
62063017380 นางสาวสุดารัตน� อิ่มเกษม
62063017381 นายธวัชชัย เกตุโชติ
62063017382 นายอรรถวุฒิ บุญอินทร�
62063017383 นางสาวพรรณ�ทิพย� เหลี่ยมศรี
62063017384 นางสาวปรางค�ภรณ� ผิวขาว
62063017385 นางสาวกรรณิกา ทาสม
62063017386 นายรัตนพล มากมาย
62063017387 นางสาวอัฐภิญญา ขัดทะเสมา
62063017388 นางสาวธัญวรัตน� สาใจ
62063017389 นายนนทพัทธ� ชุตินทราศรี
62063017390 นางสาวณัฐฐาพร ลอง
62063017391 นางสาวพรพรรณ ขาววัฒน�
62063017392 นายวาทิตย� วงค�ชมพู
62063017393 นางสาวกัญญา เหียดใส
62063017394 นางสาวระพีพรรณ ก[าอินต�ะ
62063017395 นางสาวอัมพกา ตู�ผัด
62063017396 นายองอาจ ผิวม่ันกิจ
62063017397 นางสาวสุภาพร แก�วคําฟู
62063017398 นางสาววันทนา ไชยวงค�
62063017399 นางวรรณภา อาจกล�า
62063017400 นางสาวเบญจวรรณ พลเย่ียม

หน�า 580 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017401 นางสาวอภิญญา เข่ือนแก�ว
62063017402 นางสาววีรณา ปาพันธ�
62063017403 นางสาวสุธิพร หลีจาง
62063017404 นายกุลชา ศรีเมือง
62063017405 นางสาวกชกร ก่ิงแก�วเพชร
62063017406 นายศักรินทร� ใฝYจิต
62063017407 นางสาวสาลิกา ผดุงจําปา
62063017408 นายศรนรินทร� แสนวิเศษ
62063017409 นางสาวสุพัตรา รับสถาน
62063017410 นางสาวณัฐธิดา สุริยวงษ�
62063017411 นายกิจชาณัฐ กลิ่นอําภา
62063017412 นายณัฐณรงค� ไวป=ญญา
62063017413 นางสาวรุ�งพร ประทุม
62063017414 นายทรัพย� พนาสันติกุล
62063017415 นางสาวสิรินาฎ เทพาขันธ�
62063017416 นางสาวณัฎชนิจกานต� พือทอ
62063017417 นางสาวศุภลักษณ� การนวงษ�
62063017418 นายเศรษฐวัฒน� บํารุงจิตต�
62063017419 นายสนั่น พรมทิ
62063017420 นายชานนทร� คงมอญ
62063017421 นางสาวดลดา ดีกันทะ
62063017422 นางสาวนราภรณ� กัลมา
62063017423 นายวัทนพร ป=นทะโชติ
62063017424 นายยุทธภพ ดีอิ่นคํา
62063017425 นางสาวสุดารัตน� ใจซ่ือ
62063017426 นางสาวอารีย� แสนคํา
62063017427 นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ�
62063017428 นายทศพล ยศสุรินทร�
62063017429 นายธนวัฒน� จินดาขัด
62063017430 นายวัชรพงษ� ป=ญญาเหล็ก

หน�า 581 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017431 นางสาวจุรีพรรณ� สันใจ
62063017432 นายพิจิตร ก�อไพบูลย�สิริ
62063017433 นางสาวระพีพรรณ อหริพ�าย
62063017434 นางสาวพรทิพย� มหาพรม
62063017435 นางสาวจุฑามาศ สมพงษ�
62063017436 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนภัส บุญติ
62063017437 นายยูยะ ศรีจันทร�
62063017438 นางสาวปาณชญา ไชยวงค�ษา
62063017439 นางสาวพิจิตรา ประกอบกิจ
62063017440 นายภูบดินทร� อินรส
62063017441 นางสาวสุพรรณี กันต๊ิบ
62063017442 นายทวีคูณ เครือต�ะมา
62063017443 นางสาววรรณิดา ปCนแก�ว
62063017444 นางสาวนิรมล กวางประเสริฐ
62063017445 นางสาววรารัตน� เงินเย็น
62063017446 นางสาวนวพร ศรีสว�าง
62063017447 นางสาวพิชญา โนจา
62063017448 นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ�
62063017449 นางสาวธัญญารัตน� ทาคําแปง
62063017450 นางสาวภิญญดา เขียวป=ญญา
62063017451 นางสาวลักขณา ฝากมิตร
62063017452 นางสาวดาริกา ฝ=Pนเต�ย
62063017453 นางสาวพิชญ�สินันท� โพธิศาสตร�
62063017454 นางสาวเกตุสุดา จิตเมตตา
62063017455 นางสาวอัญชนา ดอนแก�ว
62063017456 นางสาวกนกพร สิทธิชุม
62063017457 นางปาริฉัตร จารุกรแก�ว
62063017458 นายศุภชัย บุญฤทธ์ิ
62063017459 นายณัฐพล ใจสุข
62063017460 นางสาวพัชรีรัตน� กรีสวัสด์ิ

หน�า 582 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017461 นายนัทวิศาสตร� รังษีจันทร�
62063017462 นางสาวณัฐลดา ขุนเงิน
62063017463 นางสาวสุชาริณี ชุ�มลือ
62063017464 นายธีรเจต พิงคะสัน
62063017465 นางสาวมัตติกา บุญจีน
62063017466 นางสาวเนตรนรินทร� ครูบา
62063017467 นายธนากร เถาวัลย�
62063017468 นางสาวธนัญญรัชฎ� ศิริเพชรภัทรกุล
62063017469 นางสาวอรวรรณ วรรณภิระ
62063017470 นางสาวณัฐริกา เกิดกุญชร
62063017471 นางสาวรัตนาภรณ� มูลโรจน�
62063017472 นายกิตติคุณ มณีวงศ�
62063017473 นายอลงกรณ� กอกวังใน
62063017474 นายพรเทพ สบบง
62063017475 นายดนุพล อรุณทัต
62063017476 นางสาวศิรัญญา ไชยอุ�น
62063017477 นางสาวกนกพร บุญน�อม
62063017478 นางสาวภัทราภรณ� วีบุตร
62063017479 นางสาวกรวินท� ตาดี
62063017480 นางสาวณิรินทร�รดา อปCนะ
62063017481 นางสาวจริยาพร ต้ังตรง
62063017482 นายกรกษิณ สามะนนถี
62063017483 นางสาวนันทวรรณ ประเทือง
62063017484 นายปฏิธาน โลมะวิสัย
62063017485 นางสาววราภรณ� อ�อนตานา
62063017486 นายกฤษณะ โคตะ
62063017487 นางสาวเบญจวรรณ ผุดผ�องพรรณ
62063017488 นางสาวเจนจิรา ขัดแก�ว
62063017489 นางสาวธณาวดี อินต�ะขัติย�
62063017490 นางสาววิมลวรรณ แก�ววันดี

หน�า 583 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017491 นางสาวกรภัทร กันขัด
62063017492 นายณัฐภาส ป=นชัย
62063017493 นางสาวสุภาวดี ชินวัตรถาวร
62063017494 นายสิทธิศักด์ิ เข่ืองสถุ�ง
62063017495 นางสาวเยาวภา ตาสอน
62063017496 นางสาวธนัญญา กิติวงศ�โกศัย
62063017497 นางสาวสายสุนีย� ตาปCน
62063017498 นางสาวกมลกานต� ยามะณี
62063017499 นางสาวณัชชา ศรีทะนันชัย
62063017500 นางสาวมิฑุณาร� กาเรียน
62063017501 นางสาวป=ทมพร จารุวรรณ�
62063017502 นายพลเทพ อุตะมะ
62063017503 นางสาวปรารถนา โจฬา
62063017504 นางสาวเชษฐ�ธิดา จืนทอง
62063017505 นางสาวเนตรนภา บั้งเงิน
62063017506 นางสาวพิศมัย ชัยนคร
62063017507 นางสาวเพ็ญโพยม เทพกัญญา
62063017508 นางสาวปาราตรี หนองข�า
62063017509 นางสาววลัยลักษณ� เทียบน้ําอ�าง
62063017510 นางสาวอชิรญา สมนาศักด์ิ
62063017511 นายพัชรพล กาวิชา
62063017512 นายธนวัฒน� นิลขาว
62063017513 นางสาวโสภา ภัทรกิจขจร
62063017514 นางชรินรัตน� ธรรมกันทะ
62063017515 นายชาตรี วรรณดี
62063017516 นางรัตนาพร ธนะจักร
62063017517 นายวชิรวิทย� ไชยเรือน
62063017518 นางสาววิธัญญา แสงสุวรรณ
62063017519 นางสาวจีนตวีร� สีใส
62063017520 นางสาวจตุพร พรมสุวรรณ�

หน�า 584 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017521 นางสาวรัชฎาภรณ� ไชยวงศ�
62063017522 นางสาวภูมิผกา สุดประเสริฐ
62063017523 นางสาวนัทรียา อินต�ะ
62063017524 นายธนัชกิจ สุกันทา
62063017525 นางสาวธนพร ดวงบุปผา
62063017526 นางสาวธันยพร อักขระวิจิตรกุล
62063017527 นางสาวหริสาห� ขัตติกุล
62063017528 นายธนากร หลวงราช
62063017529 นางสาวจิราพร พวงมาลัย
62063017530 นางสาวพิชชาธัญญ� มงคล
62063017531 นางสาวสุปรียา ใจชื่น
62063017532 นายนิธินันท� ศรีมา
62063017533 นางสาวนฤมล จีปวน
62063017534 นางสาวกมลชนก ปCนตาปCน
62063017535 นายธนโชติ อ�นภู
62063017536 นายเมริศ ตันตสถิตานนท�
62063017537 นายพิพัฒน�พงษ� วงค�ไชย
62063017538 นางสาวพัชรพร สุเมธา
62063017539 นายธนพัฒน� ใจคํา
62063017540 นางสาวฐิติกร พ่ึงศรี
62063017541 นายธนัณกรณ� สุกันโท
62063017542 นางสาวดวงฤทัย ภูมิสุวรรณ
62063017543 นางสาวน้ําฝน สิริพัชราภรณ�
62063017544 นางสาวกัญญารัตน� เดชแฟง
62063017545 นายอธิเบศร� บัวใจ
62063017546 นางสาวคมคาย วงศ�เปXง
62063017547 นางสาวพิชชานันท� กันทะเขียว
62063017548 นางสาวภัสรา ฟ=Fนเพียร
62063017549 นางสาววรวลัญชญ� สิริประกายกุล
62063017550 นางสาวสรารัตน� ทองขาว

หน�า 585 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017551 นางสาวฐิติพร อนุคุต
62063017552 นางสาวชนาภรณ� ทองดอนคํา
62063017553 นางสาวรัตนาภรณ� จันเลือน
62063017554 นางสาวอรวรรณ ปาลี
62063017555 นางสาวดุษณี ชัยชนะ
62063017556 นายจีระศักด์ิ ฟUาคําตัน
62063017557 นางสาวปภัสรา อินทร�ครอง
62063017558 นายรัฐพล นันตาใหม�
62063017559 นายสมสมัย อารี
62063017560 นางสาวสิรินทรา อักษรถึง
62063017561 นายณัฐิกรณ� สุภาพันธ�
62063017562 นางสาวสุพิชา สิทธิศร
62063017563 นายศราวุธ เหมยสุวรรณ
62063017564 นายเฉลิมเกียรติ วงค�อาษา
62063017565 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�เลน
62063017566 นายสรศักด์ิ อ�วนล�วน
62063017567 นางสาวศิริรัตน� ภาชนนท�
62063017568 นายพชรดนัย มุ�งยอด
62063017569 นางสาวิตรี จันทร�แก�ว
62063017570 นางสาวกมลชนก ญาณพันธุ�
62063017571 นางสาวสิดาวรรณ� คําอ�าย
62063017572 นางสาวกาญจ�มณี สิทธิอาษา
62063017573 นางสาวจิราภรณ� พูนพิริยะ
62063017574 นางสาวนฤมล ขัดมูล
62063017575 นางสาวศิริกานต� กาวิชัย
62063017576 นางสาวศรุตา วิลัยทอง
62063017577 นายก�องเกียรติ กันทะวงค�
62063017578 นางสาวนิสา หลวงคําฝ=Pน
62063017579 นางสาวกมลชนก โพธาวรรณ�
62063017580 นายศักด์ิชัย วนาพิสมัย

หน�า 586 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017581 นายอานนท� สันนิถา
62063017582 นางสาวปาลิตา ใชยลังกา
62063017583 นางสาวเกศแก�ว ฟ=งเย็น
62063017584 นางสาวกนกพรรณ คิดอ�าน
62063017585 นางสาวอนัญญา ชํานาญยา
62063017586 นางสาวอนุธิดา เชื้อคําลือ
62063017587 นางสมพร อุประ
62063017588 นางสาวเจนนี่ โยป=ญญา
62063017589 นางสาวมณฑกาญจน� รินถา
62063017590 นายพิพัฒน�ภูมิ ตุงคนาคร
62063017591 นางสาววิภาดา วัชรินทร�
62063017592 นายศิริชัย เทวิละ
62063017593 นางสาวรสริน ศิลปพงไพร
62063017594 นางจรรยา แว�นทอง
62063017595 นางสาวอุบลรัตน� วรรณวงค�
62063017596 นางสาวสิรินาถ กันทาหงษ�
62063017597 นางสาวพิมผกา หมอยาดี
62063017598 นางศิริพร กิตติวัชรพงศ�
62063017599 ว�าที่ร�อยตรีหญิงทวินันท� เววา
62063017600 นายพรภวิษย� บุญอินเขียว
62063017601 นางสาวอุษณีย� เครือยศ
62063017602 นายธีระยุทธ สายแสง
62063017603 นางสาวจารุวรรณ ฟ=กทอง
62063017604 นางสาวศุภลักษณ� ชุ�มเปXง
62063017605 นางสาวรุ�งทิวา อินตากาศ
62063017606 นางสาวฟUาใส ดิษยบุตร
62063017607 นางสาวนิติพร กาบบัว
62063017608 นายวันพิทักษ� ป=นฟู
62063017609 นางสาวสุภาพร ปCนทะปง
62063017610 นางสาวนภัส แก�วแจ�ม

หน�า 587 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017611 นายวสันต� สุวรรณทา
62063017612 นางสาวมณีรัตน� จองนันตา
62063017613 นางสาวพิชญา แปงเครื่อง
62063017614 นางสาวสุขุมาล อยู�เจริญกิจ
62063017615 นางสาวกัญญ�วรา เทพวรรณ
62063017616 นางสาวภักคิณี ปวงคํา
62063017617 นางสาวดารณี ชลนิภา
62063017618 นางสาวจิตรารัตน� อินเปXง
62063017619 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเย็น
62063017620 นางสาวอรทัย อินโต
62063017621 นางสาวสุกัญญา สากล
62063017622 นางสาวรัตนา พรมป=ญญา
62063017623 นางสาวพนิดา มิลหล�า
62063017624 นายอังกูร สาระคนธ�
62063017625 นายณัฐพนธ� กองต๊ิบ
62063017626 นางสาวธนพร บุตุทํา
62063017627 นายวิศิษฐ� สิงห�โทราช
62063017628 นางสาวนภาภรณ� สานุวิตร�
62063017629 นางสาวเพ็ญสุดา ยาวิเลิง
62063017630 นายสุเมธ ใจระวัง
62063017631 นางสาวภคิณี ฤทธิ
62063017632 นางสุนารี จันทร�ชุม
62063017633 นางสาวชญานิศ คําสุข
62063017634 นางสาวญาสุมินทร� สิงห�ขร
62063017635 นางสาวสุธาสินี คําเผ�า
62063017636 นางสาวนริศรา สาทา
62063017637 นายนิตินันท� แรกข�าว
62063017638 นางสาวเนาวรัตน� คําปCงชัย
62063017639 นางสาวแสงทอง พละทรัพย�
62063017640 นายรัฐกฤต ต�องเตือนตน

หน�า 588 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017641 นางสาววรัญญา สังขจันทร�
62063017642 นายเอกสิทธ์ิ กระจ�างกิจใจชุ�ม
62063017643 นางสาววิลาสินี อินสันทราย
62063017644 นางสาวสลักฤทัย ชมภู
62063017645 นายเกรียงศักด์ิ ลือชัย
62063017646 นางสาวกรฉัตร สันติวงค�
62063017647 นางสาวฌัชยา กาวิชา
62063017648 นางสาวจุฑามาศ ช�างแก�ว
62063017649 นายวลัญช�ชนก คําโพธ์ิ
62063017650 นายธนวัฒน� โพธิพฤกษ�
62063017651 นางสาวปติมาภรณ� พลับพลาทอง
62063017652 นายปฐมพงศ� ป^อาทิตย�
62063017653 นางสาวธัญลักษณ� ขัติยศ
62063017654 นางสาววารุณี วันดี
62063017655 นายธรรมนูญ วิรุฬห�สิงห�
62063017656 นายจารุกิตต์ิ วิโรจน�เหมภาส
62063017657 นางสาวปุณณ�ชิสา บวรเพชรไพศาล
62063017658 นางมณีการณ� อุตะมะแก�ว
62063017659 นางสาวจิราภรณ� คํามูล
62063017660 นายศิริพงษ� ทะวิชัย
62063017661 นายเสริมพงศ� วงค�บุตร
62063017662 นายกิตติพงษ� เทียนแก�ว
62063017663 นางสาวนิตยา แปงชัย
62063017664 นายธีรนัย ป=ญญาแดง
62063017665 นางสาวภานุชนาฎ มงคล
62063017666 นางสาวชฎากาญจน� กันธณี
62063017667 นางสาวณัฎฐภรณ� มโนทา
62063017668 นางสาวพรหทัย ไชยเดือน
62063017669 นางสาวกมลชนก ชาวไร�
62063017670 นางสาวหนึ่งฤดี ศรีมอย

หน�า 589 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017671 นางสาวพิมพ�ชนก สัตยดิษฐ�
62063017672 นายสิทธิศักด์ิ ชมภูพันธ�
62063017673 นางสาวรสสุคนธ� โคฤทธ์ิ
62063017674 นายทรงวุฒิ บุญทานุช
62063017675 นางสาวกฤติยา อุตมะโน
62063017676 นางสาวกมลทิพย� คิดธิวงศ�
62063017677 นางสาววิจิตรพร พิมพ�พิสุทธ�
62063017678 นางสาวชไมพร ปCงยศ
62063017679 นายสิโรจน� อินไชย
62063017680 นางสาวปCFนสุมน วงค�ป=นติ
62063017681 นายณภัทร เมฆอากาศ
62063017682 นางสาวสุกัญญา ข�าวกํ่า
62063017683 นางสาวจิตติมา กัลยานพคุณ
62063017684 นางสาวณัฐธิดา วงศ�ไชย
62063017685 นายมนัสวี วุฒิ
62063017686 นางสาวป=ทมาภรณ� สุยาว
62063017687 นางสาวอภิญญา พุทธรักษา
62063017688 นางสาวศิริลักษณ� จันทะคุณ
62063017689 นางสาวพรรณชนก สมุทรเพ็ชร
62063017690 นายวิทยา จันทรา
62063017691 นายสุรศักด์ิ ตาคํา
62063017692 นายอรรถวิทย� พิสมบูรณ�
62063017693 นางสาวณัฐนันท� กันยะ
62063017694 นายภินันชัย ยอดอ�อย
62063017695 นายอานนท� เทพกัณฑ�
62063017696 นางสาวนฤมล จ�าขว�าง
62063017697 นางสาวพัทรานิษฐ� บุญสุข
62063017698 นางลดาวัลย� พรหมเสนา
62063017699 นางสาวเบญจวรรณ ยะมงคล
62063017700 นายวุฒิชัย สุทธิแสน

หน�า 590 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017701 นางสาวจิตรลดา โยคํา
62063017702 นางสาวกุลนารี วงศ�หมึก
62063017703 นางสาวกัณฐิกา รังแก�ว
62063017704 นางสาววริศรา รุ�งสว�าง
62063017705 นางสาวเพ็ญนภา อินกองงาม
62063017706 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� ไชยประดิษฐ
62063017707 นางสาวธารารัตน� ต�นศิริ
62063017708 นางสาวสุกานดา กองมงคล
62063017709 นางสาวกชกร คําพิชัย
62063017710 นางสาวมณฑิรา บุญเปXง
62063017711 นางพรรณเพ็ญ แสนนิทา
62063017712 นางสาวพรรณิกา คําเข่ือน
62063017713 นางสาวนันทวรรณ ใจปCนตา
62063017714 นายจิรายุ ยอดป=ญญา
62063017715 นางสาวณัฐภัทร ฟูแสง
62063017716 นางสาวนันท�นภัส เสียงเย็น
62063017717 นายนพธนา คําราพิช
62063017718 นายวัชระ วงศ�ภู�
62063017719 นายพิสิษฐ� ยุงระแหง
62063017720 นางสาวจิรภิญญา มาตระกูล
62063017721 นางสาวญาตาวี พรมบุญมี
62063017722 นางสาวนีรนุช อินทร�สุริยา
62063017723 นายนิกร จันทร�ฟอง
62063017724 นางสาวสบันงา กาตาสาย
62063017725 นางสาวบุษยมาศ บุญห�าน
62063017726 นางสาววราภรณ� ลําคํา
62063017727 นายศักนรินทร� ปCนทรายมูล
62063017728 นางสาวอารยา จุฬาสถิตย�
62063017729 นางสาวเปรมวดี คงจันทร�
62063017730 นางสาวศุภรักษ� ฟูเต็มวงค�

หน�า 591 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017731 นางสาวภาวิณี อ�ายเต็ม
62063017732 นางสาวแคทรียา พ่ึงสุยะ
62063017733 นายธนรัชต� ศรีใจยา
62063017734 นางสาววาสนา กองสมบัติ
62063017735 นางสาวสุนิสา คําสี
62063017736 นางสาวศุภิสรา วัชรมาศหาญ
62063017737 นางสาวพิมพ�ชฎา ชัยวุฒิ
62063017738 นายณัฐพงษ� แก�วยัง
62063017739 นางมิถุนา กลอบคํา
62063017740 นายอนุรักษ� กันทาทิพย�
62063017741 นายวิทวัฒน� สกุลอุดมกาญจน�
62063017742 นางสาวรุ�งนภา สมบูรณ�โชค
62063017743 นายสาคร นิยมสัตย�
62063017744 นายศุภวิชญ� กันยาเลิศ
62063017745 นางสาวศิวทิพย� สุทธศิลปN
62063017746 นางสาวณัฐกานต� สุลําปCง
62063017747 นางสาวพรรณวิภา ชมภูแก�ว
62063017748 นางสาวสุรีย�พร ชัยกูล
62063017749 นางสาวกริชา ผันแก�ว
62063017750 นางสาวทิพวรรณ ดาเปรม
62063017751 นางสาวทักษพร อุตโม
62063017752 นายณัฐพล ป=Vนเก๋ียง
62063017753 นางชนิดา มุฑฒิ
62063017754 นายธนภณ จารุทะวัย
62063017755 นางสาวปCยมาภรณ� หอมเย็นใจ
62063017756 นางสาวจิราพร ยะแสง
62063017757 นายศุภกิตต์ิ นันตา
62063017758 นางสาวพัชรินทร� บุญเล็ก
62063017759 นายกฤษดา อารีรัตน�
62063017760 นายชาติศิริ ไชยชนะ

หน�า 592 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017761 นางสาวภัทรวิภา ธนะวงค�
62063017762 นางสาวรัชนี สบผา
62063017763 นายบุญมา โชติสกุลเลิศ
62063017764 นางสาวอนัญญา อุปจักร�
62063017765 นางสาวกัณฐมณี ทิพมาศ
62063017766 นางสาวกนกวรรณ อุตเสน
62063017767 นางสาวธิดารัตน� เวียนขุนทด
62063017768 นางสาววรัญญา แว�นแก�ว
62063017769 นางสาวพนัชกร สุภา
62063017770 นายปฏิพล การเพียร
62063017771 นางสาวกรรณิการ� จันธิมา
62063017772 นางสาวชฎาภรณ� คุณพระศรี
62063017773 นางสาวตระการรัตน� สัตยวงค�
62063017774 นายศุภชัย กันญ�ธิภพ
62063017775 นางสาวเขมณัฏฐ� พรวิรัลพัชร
62063017776 นายวรวัฒน� พรหมเจริญ
62063017777 นางสาวมัณฑนา เรือนป=ญโญ
62063017778 นายชยรัฐ ชูศรี
62063017779 นายพิพัฒน� หิมเวช
62063017780 นางสาวพรรณนารา พันธ�พืช
62063017781 นางสาวศิริพร ส�างใส
62063017782 นายณภัทร หวังสันติธรรม
62063017783 นางสาวมัลลิกา แก�วประเพณี
62063017784 นางสาวภัทรพร ศรีโยยอด
62063017785 นางสาวพัชโรดม บุญจม
62063017786 นางสาวศิริพร อินแหลง
62063017787 นางสุธารส วงศ�สมบูรณ�
62063017788 นายธรรมโชติ วุฒิกรกําเนิด
62063017789 นายประวิทย� เขียวพรม
62063017790 ว�าที่ รต.หญิงสุจิตรา ยะยอง

หน�า 593 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017791 นางสาวสุกัญญา แข�งขัน
62063017792 นางสาวชนมาศ รังผึ้ง
62063017793 นางสาวสิริขวัญ ปานแสง
62063017794 นายพร�อมพงศ� ทุ�งทอง
62063017795 นางสาวสุนิสา ตายะ
62063017796 นายปCยพงษ� สิทธิวงค�
62063017797 นางสาวพรพิทักษ� ศรีธนะ
62063017798 นางสาวกุลนิษฐ� นฤภัทรพลากร
62063017799 นางสาวนิภาพร ชฎาทอง
62063017800 นางสาวพรพักตร� ญี่นาง
62063017801 นางสาววันเพ็ญ บุญท�าวราช
62063017802 นางสาวสตรีรัตน� ฟ=FนเฟZอย
62063017803 นางสาวสุรีรัตน� ธรรมชัย
62063017804 นายสิริพงษ� สอนเสือ
62063017805 นางสาวพิมพ�ชนก มันยวง
62063017806 นางสาวจิดาภา ป=ญญาจันทร�
62063017807 นางสาววัฒนา ชัยยะ
62063017808 นางสาวณัฐธิดา สิงห�ชัย
62063017809 นางสาวกนกวรรณ งามสม
62063017810 นางสาวสุธิดา จ๋ันตา
62063017811 นางสาวธัญญาเรศ พอใจ
62063017812 นางภิรญา ใจจันทิพย�
62063017813 นางสาวรุจิรา เสนานุช
62063017814 นางสาวธิดารัตน� สุขแก�ว
62063017815 นางสาวจุฑามาศ เปXงจันทร�
62063017816 นางสาวจารุพักตร� ณีวันกูล
62063017817 นางสาวมลทิพย� ภิระบรรณ�
62063017818 นางสาวอารยา ถาวร
62063017819 นายเทวัญ ถ่ินลําปาง
62063017820 นางสาวศิริลักษณ� โกเสนตอ

หน�า 594 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017821 นายพงศ�ธร ศรีหาตา
62063017822 นางธัญยธรณ� ประพันธ�กุลรัตน�
62063017823 นางสาวรัตติญา ใจหงอก
62063017824 นายสาธิต อนุปCม
62063017825 นางสาวอรพรรณ จินาตอง
62063017826 นายกฤษฎากรณ� สันโดษ
62063017827 นางสาวสุรัฐญา มูลยังกาย
62063017828 นางสาวสุดารัตน� วงศ�จีนา
62063017829 นางสาวศิลาพร เปXงราชรอง
62063017830 นายจุรศักด์ิ ท�าวเข่ือน
62063017831 นางสาวราตรี ฤทธิรน
62063017832 นางสาวนาราภัทร กามี
62063017833 นางสาวธัญเนตร เข่ือนสกุล
62063017834 นางสาวนิชกานต� พงศ�สรรเพชญ
62063017835 นางศุภัชชา หม�อแปล�
62063017836 นางสาวสุนิสา กุมใจ
62063017837 นางสาวภัทราพร อนุพันธิกุล
62063017838 นางสาวรัตนาภรณ� บุญทา
62063017839 นางสาวอัญชิษฐา อุยยะพัฒน�
62063017840 นางสาวอรวรรณ ป=กเขตนคร
62063017841 นางสาวนันทนา ม�านคําปวน
62063017842 นางสาวพิชชา เผือกทอง
62063017843 นางสาววราภรณ� สีตาบุตร
62063017844 นางสาวพิลาสลักษณ� ดีปCนชัย
62063017845 นางสาวจิตติกาญน� ทองคํา
62063017846 นางกาญจนา จันทร�เพ็ญ
62063017847 นายวันเสด็จ พุทธไชย
62063017848 นางสาวเกศรินทร� มะลิออน
62063017849 นางสาวสรัลรัตน� วงค�ตุ�ย
62063017850 นางสาวอรวรรณ กันทะวัง

หน�า 595 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017851 นายปฐมพงษ� นันตา
62063017852 นางสาวธัญญลักษณ� อุ�นใจ
62063017853 นายทินภัทร สาใจ
62063017854 นางสาวพนิดา ชนะพาล
62063017855 นางสาวณภัทร กาญจนะอังกูร
62063017856 นายจีรวัฒน� ช�างเก็บ
62063017857 นางสาวเจนจิรา สุทธหลวง
62063017858 นางสาวกฤษณา มังคละ
62063017859 นางสาวปฏิมา มีสุข
62063017860 นางสาวกัญญ�วรา นาแพร�
62063017861 นายสัญญา เหมือนฟู
62063017862 นางสาวพันธุ�ทิพย� ตาป=น
62063017863 นางสาวนัฐธิดา วงค�พุทธรังสี
62063017864 นางสาวธัญลักษณ� เพลา
62063017865 นางสาวนิภา ธรรมจ๋ี
62063017866 สิบตํารวจตรีบรรจบพนธ� สุขวุฒิไชย
62063017867 นางสาวรุจเรศ ลือเรือง
62063017868 นางสาวพิมศิริ เรือนวงศ�
62063017869 นายรพีภัทร สุขชื่น
62063017870 นางสาวยูถิกา เป^ยงใจคํา
62063017871 นางสาววิชญาพร อมรพรหม
62063017872 นางสาวสมหญิง ยศอิ
62063017873 นางสาวราตรี วิทยาปราโมทย�
62063017874 นางสาวนภาพร ประพาสไพร
62063017875 นางสาวปกเกศ หลายแห�ง
62063017876 นางสาวศุลีพร สีภา
62063017877 นางสาวอินทิรา ปาพันธ�
62063017878 นางสาวกัลลยา นพเก็ง
62063017879 นางสาวเจนจิรา ใจชมภู
62063017880 นางณัฐณิชา ป=ญญาจิรนาถ

หน�า 596 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017881 นางสาวพรไพลิน โพธ์ิเผือก
62063017882 นายณัฐกิตต์ิ ศรีประมงค�
62063017883 นางสาวอัสมา วรโชคจินดา
62063017884 นายณรงค� รวมสุข
62063017885 นางสาวอาทิตยา กันยานะ
62063017886 นายธนวัฒน� พูลผลอนันต�
62063017887 นางสาวจุฑามาศ เปล�งสุรีย�
62063017888 นางสาวดวงธิดา ขันทะ
62063017889 นางสาวอัญชลิตตา วอพะพอ
62063017890 นางสาวณิชกานต� อรุณศรีวิเชฐ
62063017891 นายสุคุณวัต สุขแก�ว
62063017892 นางสาวศกุนากร แก�วต๊ิบ
62063017893 นางสาวขวัญฤทัย วงศ�กา
62063017894 นางสาวอรอนงค� ชัยชนะ
62063017895 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศิริกาญจน� มงคลกิตต์ิอารี
62063017896 นางสาวรุ�งระวี บัวหอม
62063017897 นางสาววีรินทร�พิมล อินต�ะอุ�น
62063017898 นางสาวธิดานันท� อินเตชะ
62063017899 นายอภิสิทธ์ิ สุริยา
62063017900 นางสาวภคพร มือแช
62063017901 นางสาวลออรัตน� ตาทา
62063017902 นางสาวธัญญารัตน� สิงห�เทพ
62063017903 นางสาวพรพิมล แจ�งสว�าง
62063017904 นางสนทนา อะโนสัก
62063017905 นายธวัชชัย เจียงของ
62063017906 นางสาวบุณฑริกา คํามูล
62063017907 นางสาวปาจรีย� กันจันทร�
62063017908 นางสาวทิพวรรณ อามาตย�
62063017909 นางสาวพรนิภา ประเสริฐสังข�
62063017910 นายภาคภูมิ คําแปง

หน�า 597 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017911 นางสาวมลิวัลย� ก�างออนตา
62063017912 นางสาวณัฏฐณิชา สายบุญป=น
62063017913 นางพชรภรณ� คงบุญพัฒนาภรณ�
62063017914 นายกําธร กันใจ
62063017915 นางสาวเบญญทิพย� ขัดธิพงษ�
62063017916 นางสาววิภาวดี พิณชัย
62063017917 นางสาวชนิกา ฉาใจ
62063017918 นางสาวสุดารัตน� คําอ�าย
62063017919 นางสาวพิชญา หยกอาภาสิริ
62063017920 นางสาวธารารัตน� แสงวรรณธีระ
62063017921 นางสาวศุภาลักษณ� รักร�วม
62063017922 นางสาวอารีรัตน� สุวรรณโน
62063017923 นางสาวณัฐพร เหล�าวาณิชวัฒนา
62063017924 นายณัฐพงษ� บุญประคอง
62063017925 นายธิติวัฒน� พุทธิมา
62063017926 นางสาวโยธกา ทําของดี
62063017927 นางสาวกมลชนก ศรีสวัสด์ิ
62063017928 นางสาวจิระพร ยอดสอน
62063017929 นายศักด์ิชัย แสนใจ
62063017930 นางสาวณัฐเกศ เสรีสวัสด์ิ
62063017931 นายอรรถพล วงค�วรรณ
62063017932 นางสาวอรปรียา ใจโต
62063017933 นางสาวจริยาภรณ� ประเวทย�จิตต�
62063017934 นางสาวปรารถนา มาลูน
62063017935 นายติรยา ใจแก�ว
62063017936 นางสาวกัลยารัตน� ปรีจันทร�
62063017937 นางสาวกรรณิการ� ชุมศรี
62063017938 นางสาวธนัชพร ศรีชนะ
62063017939 นางสาวณัฏฐาภรณ� คําราพิช
62063017940 นางสาวนฤมล สารอินมูล

หน�า 598 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017941 นายอรรถพงษ� ขันติโชติ
62063017942 นายนพรัตน� สุภราช
62063017943 นายณัฐนันท� สุภาวะ
62063017944 นายกัณฑ�พัฒน� เจริญทรัพย�
62063017945 นายศราวุธ มาเรือน
62063017946 นางสาวคนธรส โอคะพันธ�
62063017947 นางสาวศิริรัตน� จันทะมงคล
62063017948 นางสาวธัญญา กันอิน
62063017949 นายธนกฤต โลมะวิสัย
62063017950 นางสาวกันยา จานเก�า
62063017951 นางสาวสุพรรณษา รวมศิลปN
62063017952 นางสาวอชิรญา ซาวศักด์ิ
62063017953 นางสาวธิดารัตน� ต�ะวิกา
62063017954 นายสมรรถ นามวงษา
62063017955 นางสาวจิราวรรณ เชื้อลาว
62063017956 นายโฆษิต หอมดี
62063017957 นางสาวอําภาพร สวัสดี
62063017958 นางสาววรรณภา ยะแก�ว
62063017959 นายพยุงศักด์ิ บุญป=น
62063017960 นางสาวกุลชดาภา ตนะทิพย�
62063017961 นางสาวมณีรัตน� มะโนวรรณ�
62063017962 นายภราดร พรหมยวง
62063017963 นายเสฏฐวุฒิ หนูเอียด
62063017964 นางสาวชนุตต� อภิบาลวนา
62063017965 นางสาวภานุมาส ประทุมธา
62063017966 นางสาวศศิธร มณี
62063017967 นางสาวรพีพรรณ ดวงตา
62063017968 นายภาณุพงศ� เทพธิดา
62063017969 นางสาวเกศรินทร� ศรีมาลี
62063017970 นางสาวปCยวรรณ ปCนตานา

หน�า 599 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063017971 นายกฤษฎี สุตะวงค�
62063017972 นางสาวภิญญดา ไชยวัง
62063017973 นายวิทวัส อินทวงค�
62063017974 นางสาวปCยากร สัญญา
62063017975 นายนเรศ จันทโชติ
62063017976 นางสาวอาทิตยา มูลศรี
62063017977 นายอานนท� ทับสิรักษ�
62063017978 นางสาวพรนภัส ลินนา
62063017979 นางสาววรรณภา ฉลอม
62063017980 นางสาวอําพร กอแป_ะ
62063017981 นางสาวกชภัส มูลประการ
62063017982 นางสาวณัชชา ตุ�ยศรี
62063017983 นางสาวพิมวิภา ปCมวงศ�
62063017984 นางสาวจารุวรรณ เชาว�วิวัฒนากุล
62063017985 นายโยธิน รามมะมะ
62063017986 นางสาวพิชชานันท� ป=นจ้ี
62063017987 นางสาวกมลลักษณ� คําภีระ
62063017988 นางสาวพิชชาพร สุมนะ
62063017989 นางสาวสุภัสสรา อาจหาญอุทิศ
62063017990 นายเก�าฉลอง แสงคํา
62063017991 นางสาวฐิตินันท� ทองเดือน
62063017992 นายอิทธิมนต� ฟองคํา
62063017993 นางสาวรอยพิมพ� สุขเกษม
62063017994 นายภควัต นันทกุลพลพินิจ
62063017995 นางสาวกนกวรรณ ร�องเสอียบ
62063017996 นายพิษณุพงศ� อธิปุญญานนท�
62063017997 นางสาววันทนา จันต�ะก[อง
62063017998 นางสาวพัชรีภรณ� ต�ะอุ�น
62063017999 นางสาววนิดา เรือนคํางาม
62063018000 นางสาวทัตพร ทองคําคูณ

หน�า 600 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018001 นายพรศักด�สิทธ� ต�อจตุภูมิ
62063018002 นางอรนรินร� อินทรวงค�
62063018003 นางสาวสุพัชรกาญจน� สุพัชรธนวัฒน�
62063018004 นางสาวสุพรรษา ลุมมา
62063018005 นางสาวพจน�ศิรินทร� สุคันธมาลา
62063018006 นางสาววิลาสินี ต�ะแสง
62063018007 นายศุกลวัฒน� มงคลกุลผ�องใส
62063018008 นางสาวนพัชกร ไชยชนะ
62063018009 นายฐิติพงศ� ต�นจําป^
62063018010 นางสาววราภรณ� ยางยืน
62063018011 นางสาวอุทุมพร ก[าวี
62063018012 นางสาวเบญญาภา มาลัย
62063018013 นายชวลิต กลิ่นแข
62063018014 นางสาวปภัสสร ใจปCนตา
62063018015 นางสาวสินีนารถ ทุนร�องช�าง
62063018016 นายศักด์ิศิริ คุปตรัตน�
62063018017 นางสาวพิชญาภา แซ�โซ�ง
62063018018 นางสาวอรวรรณ ยุบยําแสง
62063018019 นางจุฑามาศ ดิษยบุตร
62063018020 นางสาวเมธิตา สุภาจันทร�
62063018021 นางสาวสุนิสา ศิลปNสุวรรณ�
62063018022 นางสาวกุฎาภา สุภารี
62063018023 นางสาวพิชญา ยะมัง
62063018024 นางสาวเฉิดพิไล สมศรี
62063018025 นายชิตวัฒน� ต�ะนา
62063018026 นางสาวพินท�สุดา พิมพ�จํานงค�
62063018027 นางสาวประกายดาว สิริธารากุล
62063018028 นายวิศรุต ไชยพรมมา
62063018029 นางสาวทรรศน�มน แสนพุทธ
62063018030 นางสาวศิพัตรา พรมจักร�

หน�า 601 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018031 นางสาวกิติยาภรณ� ใจมา
62063018032 นายรัฐพล สุยะวงศ�
62063018033 นางสาวเมธิชา ยอดป=ญญา
62063018034 นางสาวนันทิยา แก�วรากมุข
62063018035 นายวิทูรย� นามรัตน�สี
62063018036 นายอภินันท� กันธิยะ
62063018037 นางสาวธัญธิตา ปรีเปรม
62063018038 นางสาวราวดี ศรีวงค�วรรณ
62063018039 นางสาวรจนา หม่ันขัน
62063018040 นางสาวปุณยวีร� กันทะอู
62063018041 นางสาวดวงพร เชิดรํา
62063018042 นางสาวภัสรา ทิพเนตร
62063018043 นางสาวรุ�งนภา ชลธารกุล
62063018044 นายณัฐพงษ� วงศ�โสภา
62063018045 นางสาวชนาภา กิตติ
62063018046 นางสาวพัชรีภรณ� บัวหนอง
62063018047 นายสหรัฐ ปูอุตรี
62063018048 นางสาวพัชราภรณ� พงค�เขียว
62063018049 นางสาวกรองกรานต� โชคโภคาสมบัติ
62063018050 นายธนพนธ� ธะนะมงคล
62063018051 นางสาวภัทตรี วิสารทานนท�
62063018052 นางสาวสุพัตรา ใหม�จันทร�
62063018053 นางสาวศิราณี กันใจ
62063018054 นางสาวสุภลักษณ� วงค�ใหญ�
62063018055 นางสาวนันทิยา แสนชัยราษฎร�
62063018056 นางสาวมัลลิกา ขันโท
62063018057 นางสาวจินตนา คารมศิลปชาญชัย
62063018058 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพนัสนันท� ตาสัก
62063018059 นายธนบุญ ท�าวคําชุ�ม
62063018060 นางสาวณภัค พลเย่ียม

หน�า 602 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018061 นางสาวเกวลี ตุ�นแก�ว
62063018062 นางสาวบุญธิดา สิงห�โต
62063018063 นางสาวณัฏฐมน สวัสด์ิพันธ�
62063018064 นางสาวณัฐชยา สุริยะ
62063018065 นายสิทธิศักด์ิ แหลมคม
62063018066 นางสาวกัลยรัตน� ทุ�งล�อม
62063018067 นายธีรชัย สันเมืองมูล
62063018068 นายศิวดุลย� ฝ=Pนจูกูล
62063018069 นายอัครวุฒิ สมนึก
62063018070 นางสาวรัชฎาพร ลองวิลัย
62063018071 นางสาวศรัญญา โทจําปา
62063018072 ว�าที่ร�อยตรีณัฐวุฒิ พลเมฆ
62063018073 นายวีรพงศ� กูลแผ�น
62063018074 นางสาวธัญญารัตน� แข�งขัน
62063018075 นางสาววัชรีพร ชมเชย
62063018076 นายอภิวัฒน� หล�อศิริ
62063018077 นายเฉลิมพล อินต�ะนอน
62063018078 นางสาววราภรณ� แซ�ควง
62063018079 นางสาวกัลยา สุขทรัพย�
62063018080 นางสาวอัจฉราภรณ� ชัยมงคล
62063018081 นายสุธิชาญ ปUาดีเหนือ
62063018082 นางสาวอชิรญาณ� รัตนชัย
62063018083 นายชัยวัฒน� ชูกําลัง
62063018084 นางสาวสิริกัลยา เครือสุข
62063018085 นายสิทธิโชค แฮดพนัส
62063018086 นางสาววราพร อดทน
62063018087 นางสาวศิริพร วงศ�จักร�
62063018088 นางสาวเกศกนก หลวงคําแดง
62063018089 นางสาวสมัชญา ปCยะจันทร�
62063018090 นางสาวรุ�งนภา อินทรภิรมย�

หน�า 603 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018091 นางสาวจุฬาทิพย� เวียงเหล็ก
62063018092 นางสาวนรมน บุญมาดง
62063018093 นางณัฐธิดา อุตธิยา
62063018094 นางสาวเนรัญชลา บุญมา
62063018095 นายกมล กาวินํา
62063018096 นางสาวพิมพ�ขวัญ เทพคํา
62063018097 นางสาวรัตน�ติญากร คําปากูล
62063018098 นางสาวอัณณ�ชญา ป=ญธรรม
62063018099 ว�าที่รตหญิงสุรีย�ฉาย เจริญทรัพย�
62063018100 นางสาวพัชรีญา แสงไชยา
62063018101 นางสาวฐิตาภรณ� หงษ�ทอง
62063018102 นางสาววีรยา สวนศรี
62063018103 นางสาวจีรัญดา อินปวก
62063018104 นายธนดล คําใจดี
62063018105 นางสาวสุกานดา คชกฤษ
62063018106 นางโชติณัฐ อินต�ะ
62063018107 นายณัฐวุฒิ อัครอังกูร
62063018108 นางสาวปนิตา ป=นซังคอน
62063018109 นางสาวป=ทมพร สิงห�คํา
62063018110 นางสิริรัตน� ป=ญญาต๊ิบ
62063018111 นางสาวมัณทนา ป=ญญาจีน
62063018112 นางสาวนุจจรีย� นะรินทร�
62063018113 นายนพดล กองสิน
62063018114 นายธารินทร� ใจคําสืบ
62063018115 นางสาวชนม�นิภา ชุมภูเมือง
62063018116 นางสาวปรียาพร วิชาคุณ
62063018117 นางสาวพรรษามัท เชื่อมชิต
62063018118 นางสาวปนัดดา จันทร�หงษ�
62063018119 นางสาวอรปรียา ชัยฤกษ�
62063018120 นายศราวุฒิ จันทะลาด

หน�า 604 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018121 นางสาววรรณิกา บัวคํา
62063018122 นางสาวสโรชา พุฒใจกา
62063018123 นายวัฒนะ ทําของดี
62063018124 นางสาวแม�นมาศ บุญบูรณ�
62063018125 นางสาวธวัลกร นันต�ะ
62063018126 นางสาวทัศนีย� สุทธะ
62063018127 นางสาวพรรณปพร ก�อนมณี
62063018128 นางสาวเวย�วิกา วงศ�งาม
62063018129 นางสาวสุภาภรณ� ภักดี
62063018130 นางสาววาสินี รู�ทํานอง
62063018131 นางสาวธิดารัตน� นิลนาคม�วง
62063018132 นางสาวชญาน�นันท� พรชัยวสันต�
62063018133 นางสาวนารีรัตน� คําวงค�ปCน
62063018134 นางสาวชลามน หน�อบุญโยง
62063018135 นางสาวญาณิชสา ใจยะกว�าง
62063018136 นางสาวศิริลักษณ� ดัสดีสอง
62063018137 นางสาวนริศรา ใจแดง
62063018138 นายณัฐวุฒิ อุปมาณ
62063018139 นางสาวณิชารีย� กิจควรดี
62063018140 นางสาวอรพิน หงษ�ย่ีสิบสาม
62063018141 นางสาวอารีญา จันทร�ดาหาร
62063018142 นางนราภรณ� อ�ายโก[
62063018143 นางสาวเกวลิน ใสสอด
62063018144 นายศุภชัย รัตนไพบูลย�
62063018145 นางสาวชนากานต� ปุดปา
62063018146 นางสาวกฤตพร เมืองเป^ยง
62063018147 นางสาวนภัสนันท� ทิพย�รักษ�
62063018148 นายดนุพล กุศลศีลธรรม
62063018149 นายจรัสพงษ� รักประชา
62063018150 นางสาวชนัญณัฏฐ� สมเผ�า
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018151 นางสาวสุพิชา บุญเสรี
62063018152 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชรินทร�รัตน� จันทร�ต๊ิบ
62063018153 นายเจษฎา ชัยพนัส
62063018154 นางสาวกมลชนก แมดเมือง
62063018155 นายศรายุทธ งามเป^Fยม
62063018156 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศิริพร โนโชติ
62063018157 นางสาวชนากานต� ชัยวารินทร�
62063018158 นางสาวขวัญภิรมย� บุศย�แก�ว
62063018159 นางสาวแหลงทอง ศิรินภากร
62063018160 นางสาวชลธิดา สมสนิท
62063018161 นางสาวกษิรา จอมภา
62063018162 นางสาวอารียา หล�ากาวี
62063018163 นางสาวดาราวรรณ เปXนพนัสสัก
62063018164 นายจิรายุ ปCจนันท�
62063018165 นางสาวนุชนารถ บัวเขียว
62063018166 นางสาวรุจยา ศรีพรม
62063018167 นางสาวโชติชญาน� ใหม�มาเมือง
62063018168 นางสาวขนิษฐา ป=ตตะโชติ
62063018169 นางสาววชิโรบล เตจาคํา
62063018170 นางสาวอมรพรรณ ทรัพย�สาด
62063018171 นางสาวเกษณีพรรณ ยศอาจ
62063018172 นางสาวอัญชลี ปCงยศ
62063018173 นางสาวพิมพ� อุดมสม
62063018174 นายจักรพงศ� คําผา
62063018175 นายนัฐวุฒิ บุญตันมอย
62063018176 นางสาวจุฬาลักษณ� นภาพันธ�
62063018177 นางสาวจุรีนุช สุขคําเมือง
62063018178 นางสาวหฤทัย แก�วกลางเมือง
62063018179 นางสาวทิพย�วรรณ ตรีเพชร
62063018180 นายวิษณุ อินต�ะกัน
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018181 นางสาวทิพวรรณ ป=นแสน
62063018182 นางสาวขจรพรรณ ก�อนแก�ว
62063018183 นางวิลาวรรณ สุภายะ
62063018184 นางสาวจุฑาภรณ� ช�วยดู
62063018185 นางสาวนารีรัตน� ประคุณคงชัย
62063018186 นางสาวกานต�ธิดา ลิ้นฤาษี
62063018187 นางสาววิมุทิตา ป=ญโญใหญ�
62063018188 นางสาวชนิกานต� จาเต[จ�ะ
62063018189 นางวารุณี ธราวศิน
62063018190 นางสาวสุพนิดา แก�วกองมูล
62063018191 นางสาวอนัญพร ขจรจิตร�
62063018192 นางสาวศุภนิดา กันนิกา
62063018193 นายฤทธิไกร สุขศรี
62063018194 นางสาวมลฑกาญจน� ศรีบุรี
62063018195 นางสาววราภรณ� คําภีระ
62063018196 นางสาวหัทยา กุยแก�ว
62063018197 นายณัฐธัญ แพ�งสุภา
62063018198 นางสาวศรีวรรณา ป=ญญาจีน
62063018199 นางสาวสิรามล ชูสุวรรณ
62063018200 นางสาวรัตนภรณ� วงค�โปธิ
62063018201 นายชาญชัย ชัยกุลพงศ�
62063018202 นางสาวอรญา ใจกล�า
62063018203 นายนฤมิต นิจรมย�
62063018204 นายกฤตย�ตนันต� หมูแสนทอง
62063018205 นางสาวกฤติยา ยาวิชัย
62063018206 นางสาวสุทธิดา วงษานิล
62063018207 นางสาวเมทนี โบรสศักด์ิ
62063018208 นางสาวไอลดา โตไคริน
62063018209 นายนวพล ปูธิปCน
62063018210 นางสาวพัชราวรรณ แสงสุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018211 นายอภิวัชร พรหมจอม
62063018212 นางสาวภารวี จ้ีอินทร�
62063018213 นางสาวศรัณย�พร สุขมา
62063018214 นางสาววิริญญา พุทธิมา
62063018215 นางสาวศิริวรรณ โกยแก�ว
62063018216 นายณัฐพงษ� แก�วฤาชา
62063018217 นางสาวกนกวรรณ ชัยวงศ�ศรี
62063018218 นางสาวกมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
62063018219 นางสาวบุษราคํา เพชรวัฒนาพร
62063018220 นางสาวสุปรียา ก่ิงดา
62063018221 นางสาวศุภรัตน พัฒนพงศ�โสภณ
62063018222 นายนพพร กัณทาทรัพย�
62063018223 นายมงคลฉัตร ชมสหาย
62063018224 นายพงศธร ใจคําแปง
62063018225 นางสาวจิณห�นิภา สุไวย
62063018226 นางสาวนภสร คําแสน
62063018227 นายฐิติกร สิริกรม
62063018228 นายรวิภาส จิณะไชย
62063018229 นายปริญญา อ�ายนาง
62063018230 นายนพชัย เจริญสุข
62063018231 นายธิชานนท� จันทร�กูล
62063018232 ว�าที่ร�อยตรีรัฐพล ฟูชัย
62063018233 นายณัฐวัฒน� คําติ
62063018234 นางสาวยุวรัณพัศม์ิ สุ�มมาตย�
62063018235 นางสาวดาราวรรณ มหานิล
62063018236 นางสาววรนุช สงวนสิน
62063018237 นางสาวมัทริตา มหาวัน
62063018238 นางสาวนันทวัน คําไวโย
62063018239 นางสาวกรรณิการ� ใจยาบุตร
62063018240 นายกรกฎ หวลศรี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018241 นางสาวปCยะนุช คําเงิน
62063018242 นางสาวรุ�งนภา สัมมาปฏิบัติ
62063018243 นางสาวภารวี ชุมภูคํา
62063018244 นางสาวปวิตรา ไพทอง
62063018245 นายพงษ�ณิกร สมจิตร
62063018246 นางสาวผกามาศ จอมคํา
62063018247 นางสาวกานต�ชนก จิโน
62063018248 นางสาวเนาวรัตน� เทพวงศ�
62063018249 นางสาวณัฏฐณิชา กุมรัมย�
62063018250 นางสาวเข็มรัตน� ผาลใจ
62063018251 นางสาวจีรกา วินาภา
62063018252 นายศักดา เด�นโยธา
62063018253 นางสาวสโรชา สายสุข
62063018254 นายพุทธศรี คีรีเขตสงบ
62063018255 นางสาววรรณรดา หล�อเนตร
62063018256 นายอภิวัฒน� ชูโฉม
62063018257 นางสาวเมวิกา ไชยสุวรรณ
62063018258 นางสาวอิสริยาภรณ� อุปพันธ�
62063018259 นางสาวอาภัสรา พรหมเลิศ
62063018260 นายชัยรัตน� กรรมสิทธิญาณ
62063018261 นางเครือมาส กวาวสาม
62063018262 นางสาวสุภาลักษณ� เครือเต[จ�ะ
62063018263 นางสาวรวีวรรณ� เสาร�แก�ว
62063018264 นางสาวรัชธิดา ตาไฝ
62063018265 นางสาววินิดา ผาม่ัง
62063018266 นางสาวศรัญญา วงค�ษา
62063018267 นางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี
62063018268 นางสาวกมลชนก ใจสุข
62063018269 นายสิทธิชัย ตาจุมปา
62063018270 นายอรรถพล วงค�ศิริ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018271 นายคชาพงษ� กล่ํากลาง
62063018272 นางจตุพร ปCนตาวงศ�
62063018273 นางสาวพวงนภา คําฟู
62063018274 นางสาวสายสุรีย� พ�อมูล
62063018275 นายจิรวัฒน� ช�างสม
62063018276 นางสาวสุพัชรีภรณ� อาวรณ�
62063018277 นายบรรเจิด อินทะยัง
62063018278 นายณัฐวุฒิ ชํานาญ
62063018279 นายวิวัฒนาการ คําแปง
62063018280 นางสาวพิจิตรา ต้ังรัศมี
62063018281 นางสาวปราณปรียา พรมมา
62063018282 นางมาลี แปUนทองคํา
62063018283 นายเอกวรินทร� อินหลี
62063018284 นางสาวโศรญา ธรรมสละ
62063018285 ว�าที่ร�อยตรีหญิงเสาวนีย� อนุวณิชรุทธเวช
62063018286 นายสุชลิต จันทร�กมล
62063018287 นางสาวอรวรรณ ปCนตา
62063018288 นายภาณุพงษ� โพธ์ิทอง
62063018289 นางสาวกัลยาณี ฟองย�อย
62063018290 นายทัศน�ชัย มหาชัย
62063018291 นางสาวกมลวรรณ เสาวรานนท�
62063018292 นายปรวุฒิ พุฒหม่ืน
62063018293 นางสุทธิดา ใจปCน
62063018294 นายธัชพล เจริญจํารัสชีพ
62063018295 นางสาวกัญชรัตน� เทพดา
62063018296 นางสาวฉัตรฑริกา อินต�ะพรม
62063018297 นายธีรวัฒน� เปXงปานันท�
62063018298 นางสาวกมลวรรณ ลังกากาศ
62063018299 นายตะวัน แก�วสุภา
62063018300 นายอนุชา น�อมนวล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018301 นายศุภกิจ แก�นป=น
62063018302 นายพิสุทธิ อุ�นใจแรม
62063018303 นางสาวกมลรัตน� ต้ือเครือ
62063018304 นางสาวณัฐกานต� ผานดอยแดน
62063018305 นายอดิศักด์ิ ชัยชูสอน
62063018306 นางสาวนันท�ณภัทร ใจเถิน
62063018307 นายพงศกร กําแพงคํา
62063018308 นายเกรียงไกร เทพมา
62063018309 นางสาววิลาสินี อินทะกอง
62063018310 นายเกียรติศักด์ิ จูกันทา
62063018311 นางสาวพรนิภา ผัดสัก
62063018312 นางธมลวรรณ ฐิติธนรัตน�
62063018313 นายไตรวุฒิ แก�วมหานิล
62063018314 นายไกรวุฒิ ป=ญญาลําปาง
62063018315 นางสาวจตุพร ภักดี
62063018316 นางสาววราภรณ� ป=ญญา
62063018317 นางสาวกรรณิการ� ก[องเงินคํา
62063018318 นางสาวจันทร�จิรา คลาบแพม
62063018319 นางสาวศุภานัน สอนชา
62063018320 นางสาวสุพรรษา ศาสตร�นิยม
62063018321 นางสาวปฏิญญา ป_อกกาศ
62063018322 นายนภัสกร แก�ววันดี
62063018323 นางสาวจารุวรรณ โพนยะเขต
62063018324 นางสาวสโรชา เรียนม่ัน
62063018325 นายนําพล ใจบั้งเงิน
62063018326 นางสาวนที หาญกล�า
62063018327 นางสาวสุมิตรา อ�อนพรหม
62063018328 นางสาววิจิตรา สายป=ญญา
62063018329 นายโกวิท นิลาวรรณ�
62063018330 นางสาววิจิตรา ไทยยันโต
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018331 นางสาวรวิสรา นันแก�ว
62063018332 นายกิติภพ วิฉายสกุลวรรณ
62063018333 นางสาวกันต�ปวีร� เกียรติกุลคํารง
62063018334 นางสาวกุลสตรี บํารุงขันธ�
62063018335 นางสาวจันทร�จิรา ปCงแก�ว
62063018336 นางสาวอมิตรา คําลือ
62063018337 นางสาวนัชชา นาคสกุล
62063018338 นางสาวกัลยาณี กองนํา
62063018339 นางสาวดาริน ถาปCนตา
62063018340 นางสาวสุรีรัตน� ชมพู
62063018341 นายจักรกฤษณ� แจขจัด
62063018342 นางสาวนฤมล สอนดี
62063018343 นายโอมหฤษฎ� สอนบุตรนาค
62063018344 นางสาวจุฑามาศ ใจตาบุตร
62063018345 นางสาวศศิณา มีชื่อ
62063018346 นางสาวรัตนาภรณ� ขวัญศรี
62063018347 นางสาวสุนีย� อภิจรัสโรจน�
62063018348 นางสาวจิตราวดี แสนป=น
62063018349 นางสาวปรียาภรณ� ชมภูนุช
62063018350 นายณวรดร หอมระรื่น
62063018351 นายณัฐวุฒิ วงศ�แก�ว 
62063018352 นางสาวชนนิกานต� คําแดง
62063018353 นางสาวรัชฎาภรณ� เมืองวงค�
62063018354 นายเกียรติกุล จันทร�เทพ
62063018355 นางสาวเจนจิรา ใจน�อย
62063018356 นางทิพย�วรรณ ทานุพันธุ�สกุล
62063018357 นางสาวสุรัสสวดี ไขบุดดี
62063018358 นางสาวกัญญาพัชร บุญหนัก
62063018359 นางสาวปCยาภา แยะแป
62063018360 นางสาวฝ=นทิพย� มงคลสิทธ์ิ
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063018361 นางสาวกชพร เปXงแสนหนู
62063018362 นางสาวพรไพลิน อดเก�ง
62063018363 นายกรัณฑ� ป=นทวงศ�
62063018364 นางสาวกัลยาทิพย� ปCนตา
62063018365 นางอรวรา มะโนพรม
62063018366 นางสาวศิรินทร�ญา พลังฤทธ์ิ
62063018367 นางสาวอําพร นามทอน
62063018368 นายสมพร ธนูแปง
62063018369 นางสาวขวัญใจ วงค�กุลพิลาศ
62063018370 นางสาวณัฐณิญา บุญเรือง
62063018371 นางสาวธัญชนก ยาวิราช
62063018372 นายกฤษฎา ม่ันกุง
62063018373 นายปฏิภาณ นิยมกูล
62063018374 นางสาวกัญญารัตน� กล้ํากลาย
62063018375 นางสาวนฤมลพรรณ แก�วมูล
62063018376 นางสาวชฎามาศ อูปทอง
62063018377 นางสาวกนกลักษณ� ขัดใจ
62063018378 นางสาวบุญทิพยากรณ� โยธา
62063018379 นางสาวศรัญย�รัส ดิวรางกูร
62063018380 นางสาวกรกมล ก่ิงแก�ว
62063018381 นางสาวกรรณาภรณ� ชัยลังกา
62063018382 นายสิทธิศักด์ิ จินะใจหาญ
62063018383 นายมูฮําหมัด เจะอาแว
62063018384 นางสาววชิรา กันตา
62063018385 นายพุฒิพงษ� พรมเสน
62063018386 นายพีรกันต� ขําหิรัญ
62063018387 นายนันทวัฒน� ปCงใจ
62063018388 นายกฤตกนก ส�างแย�ว
62063018389 นางสาวแสงจันทร� ศรีวิชัย
62063018390 นางสาวพัชนี สิงห�อ�อย
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62063018391 นายขวัญชัย จําปาเงิน
62063018392 นางสาวช�อผกา ใจหนัก
62063018393 นางสาวปวิตรา อขระไฮ
62063018394 นายเอกสิทธ์ิ เมธารักษ�
62063018395 นางสาวธนัญญา คําประเสริฐ
62063018396 นางสาวชุติมา ศรีแปง
62063018397 นางสาวทัศวรรณ ดวงวิโรจน�
62063018398 นางสาววิชชุดา สุขเจริญ
62063018399 นางสาววนิดา จันทรมา
62063018400 นางสาวเกวลิน เผ�าภูไพร
62063018401 นางสาววรรณกานต� ขัดเชียงแสน
62063018402 นายฉัตรวัฒน� ฉันทะ
62063018403 นางสาวนิภาพร ดนุเดชเมธา
62063018404 นางสาวณัฏฐณิชา คําก�อน
62063018405 นางสาวมนัญชยา คําฟู
62063018406 นางสาวปวีณา คําภูษา
62063018407 นายณัฐพงษ� วงเวียน
62063018408 นางสาวทิพวรรณ เทพอุดม
62063018409 นายเดชณรงค� นวลสุข
62063018410 นางสาวมธุรส เตชะวงค�
62063018411 นางสาวพิมประภา อุ�นโทกาศ
62063018412 นางสาวชนนิกานต� เทพา
62063018413 นางสาวสุพรรณี อวดอยู�
62063018414 นางสาวอภิณญา แท�นงาม
62063018415 นางสาวไอรัตดา โพธิ
62063018416 นายอิทธิกร เกษมจิต
62063018417 นายณฐกานต� พงษ�มี
62063018418 นางสาวธนภรณ� อินทวงศ�
62063018419 นายศิวกร สิทธิรินทร�
62063018420 นางสาวจงกลนี ศรีทิเรือน
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62063018421 นางสาววนิดา พวงสายใจ
62063018422 นางสาวอําภา ไชยราช
62063018423 นายเติมศักด์ิ มียศ
62063018424 นางสาวพรกมล กิติสัก
62063018425 นางสาวสุวรี ยามี
62063018426 นางสาววิลาภรณ� ปูYปา
62063018427 นางสาวจิรัชญาภรณ� ก่ิงก�าน
62063018428 นางสาววนิดา กันทะรี
62063018429 นางสาวพนัสยา มุทิป=ญญา
62063018430 นายสุกิจจา ก[าคํา
62063018431 นางสาวพิไลพรรณ ฉายาลักษณ�
62063018432 นายอนันต�ชนินทร� บุญช�วง
62063018433 นางสาวสิรินารถ ชัยเนตร
62063018434 นางสาวพัชราวรรณ ป=นนิตามัย
62063018435 นางสาวฐิติรัตน� พิมพ�แก�ว
62063018436 นายเฉลิมชัย สะอาดรักธรรม
62063018437 นางสาวชนกศิลปN วงค�ษา
62063018438 นายภูดิศ บุญศิริภัทร
62063018439 นางสาวนิภาพรรณ แสนชาติ
62063018440 นางสาวสุทธาวรรณ แปงฝ=Pน
62063018441 นางสาวณัฐวรา รัตนโชติรส
62063018442 นางสาวศศิธร ทาเหล็ก
62063018443 นางสาวสุรีย� พุทธวงค�
62063018444 นางสาวสุพิชฌาย� พรมมี
62063018445 นางสาวณัฐชยา อุทังใข
62063018446 นางสาวพิชามญชุ� หงษ�ทอง
62063018447 นางสาวกชกร พิมสาร
62063018448 นางสาวปรีชญา กอใหญ�
62063018449 นางสาวนริศรา โชคนิมิตไพศาล
62063018450 นางสาวณัฏฐวี นาคะกุลพิสิทธ์ิ

หน�า 615 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018451 นางสาวธีมาพร โกศัยเสวี
62063018452 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิพักตร� เอกวิลัย
62063018453 นายอนันท� มังกร
62063018454 นายเจษฎา ไชยดิลก
62063018455 นางสาวสกาวเดือน ต�ะน�อย
62063018456 นางสาวจินตนา สร�อยฟUา
62063018457 นางสาวกรรญภรรท ก[องฝ=Pน
62063018458 นางสาวนฤมล ไชยชนะ
62063018459 นางสาวสรัญญา สมมุติ
62063018460 นางสาววันวิสาข� ชุมประเสริฐ
62063018461 นางสาวพิมพิกา จันทร�ต๊ิบ
62063018462 นางสาวกาญจนาพร หนักแน�น
62063018463 นางสาวกัลยา ยืนยง
62063018464 นายอาทิตย�วัชญ� อารัธเพรีย
62063018465 นายณัฐพล มานะ
62063018466 นายศุภณัฐ สุนันต�ะ
62063018467 นายพีรพัฒน� กัลยา
62063018468 นางสาวกมลวรรณ แก�วแดง
62063018469 นางสาวอภิชญา อินต�ะนํา
62063018470 นางสาวอันชณิดา จุ�มคํามูล
62063018471 นางสาวจุฑาพร ฟูใจ
62063018472 นางสาวรัชฎาภรณ� เงินจันต๊ิบ
62063018473 นางสาวกันธิกา เตจ�ะสา
62063018474 นางสาวจุฬวดี ทาไชยวงศ�
62063018475 นายอิทธิ รัตนาทิพากร
62063018476 นางสาวจุฑาภรณ� คําก[า
62063018477 นางสาวกฤตพร มูหลิ่ง
62063018478 นางปราณี หม่ืนจันทร�
62063018479 นางสาวภัทราพร ดาวดึงษ�
62063018480 นางสาวเพ็ญสุดา นิลผาย

หน�า 616 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018481 นางสาวภัสรลักษณ� ป=ญญานะ
62063018482 นางสาวอําไพ วงศ�สุวรรณ
62063018483 นางสาวกนกวรรณ พรหมเผ�า
62063018484 นางสาวฐาปนี แก�วบํารุง
62063018485 นางสาวชลลดา เตชะอุ�น
62063018486 นางสาวพัชราภรณ� เทียนสุวรรณ
62063018487 นางสาวสิริวิมล สมย�อย
62063018488 นางสาวพรทิวา ยะแก�ว
62063018489 นางสาวจิราภรณ� สุนุมิตร
62063018490 นายเฉลิมศักย� มีแหวน
62063018491 นางสาวภานุมาศ ประสิทธ์ิ
62063018492 นายโภคิน วงศ�วาน
62063018493 นางสาวก่ิงกาญจน� อินทร
62063018494 นางสาวมนัสวี บุญเนียม
62063018495 นายมงคล หัตถกอง
62063018496 นางสาวชลิดา เพ็งบุญ
62063018497 นางสาวณัฐนันท� ทินทะวา
62063018498 นางสาวสุกัญญา กันทะถํ้า
62063018499 นางสาวนภาพร จอมแปง
62063018500 นางสาวรัตน�ชนีพร ถาน�อย
62063018501 นางสาวจิตรานุช วิทูล
62063018502 นางสาวกาญจนา แก�วนิล
62063018503 นางสาวอมรรัตน� สร�อยมูล
62063018504 นางสาวเกศินี ป=ญญาดี
62063018505 นางสาวสาลินี สิงห�แก�ว
62063018506 นางสาวพิรงค�รอง จํานงจิตรเจริญ
62063018507 นางสาวศรินยา วันทา
62063018508 นายชาตรี บุญหลักคํา
62063018509 นางสาวปCยะนาฎ สวนแก�ว
62063018510 นางสาวเนตรนภา ภูริบริบูรณ�

หน�า 617 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018511 นางสาวประภาศิริ มูลรังศรี
62063018512 นางวราวรรณ ชัยสมทิพย�
62063018513 นายโกสินทร� พริบไหว
62063018514 นางสาวสิริพร เจตะวัน
62063018515 นายยงยุทธ กระจ�างฉัตรวิไล
62063018516 นางสาวนภาพร ศึกษาภูมิภาค
62063018517 นางสาวอัสนีย� ศรีศักดา
62063018518 นางสาวพจมาลย� หอมแสง
62063018519 นายชลธร สันติเกียรต์ิผดุง
62063018520 นายศุภณัฐ ป=ญญาคํา
62063018521 นายไมตรี บัวผัด
62063018522 นายเกรียงไกร คํากร
62063018523 นายปริญญาพัชย� ใจแก�ว
62063018524 นางสาวนิศารัตน� รังสรรค�
62063018525 นายอาทิตย� พูลทะจักร�
62063018526 นางสาววรัญญา อุปรี
62063018527 นางสาวพนิดา ทาเจริญ
62063018528 นางสาวอาภาภรณ� คําภิคํา
62063018529 นางสาวกรรณิการ� วงศ�วิเศษ
62063018530 นางสาวนันชญา คิดคําส�วน
62063018531 นายสรภพ วงศ�เจริญไพร
62063018532 นายนิรันดร� จันทร�ศิริ
62063018533 นางสาวจีราพร จันต�ะ
62063018534 นายจิรันตน� คุณคํา
62063018535 นางสาวน้ําฝน พัฒนจันทร�
62063018536 นางสาวอภัสนันท� ชุ�มอุ�น
62063018537 นายสันติภาพ วงศ�กาวี
62063018538 นายดนุพล โพธ์ิเกตุ
62063018539 นางสาวอัมพร วัฒนาอนุรักษ�
62063018540 นางสาววัฒนีพร ทองสุข

หน�า 618 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018541 นางสาวจุฑามาศ แซ�ย�อง
62063018542 นางสาวสุวรรณี ชวคุณาภรณ�
62063018543 นายอนุวัฒน� ญาติฝูง
62063018544 นางสาวนันทวัน รักษาพล
62063018545 นางสาวปวีณา แซนวล
62063018546 นายอนิรุทธ� สุภาเจริญ
62063018547 นายทักษ�ดนัย วรรณสาร
62063018548 นายอนุพงศ� คําชุ�ม
62063018549 นางสาวฐิตาศิริ ป=Vนคํา
62063018550 นางสาววิชชุดา วงศ�ใจคํา
62063018551 นางสาวศิริวรรณ ดวงอาภัย
62063018552 นางสาวกชกร ธีโม
62063018553 นายสุภกิจ ยะกุล
62063018554 นางสาวสุดารัตน� ตะนะเกตุ
62063018555 นายธุภนนท� พรุ�งหล�า
62063018556 นางสาวธนพร สาใจ
62063018557 นางสาววิมลภัทร ทุ�งเมืองทอง
62063018558 นางสาวสุปรีนันต� ใจทนง
62063018559 นายปรีชา เนตร
62063018560 นายพัชรพล เรืองจิต
62063018561 นางสาวอรทัย ท�าวอินต�ะ
62063018562 นายณาวิน ดาระอินทร�
62063018563 นายมนัส นานแกง
62063018564 นางสาวรัตติการ มณีจันทร�สุข
62063018565 นางสาวเบญญพัฒน� ใจสาร
62063018566 นายยุทธนา นิ่มนวล
62063018567 นางสาวนงเยาว� ตาเตจ�ะ
62063018568 นางสาวเจียรไน แสนปCนตา
62063018569 นายกําพล ชัยวงค�
62063018570 นางสาวกชพร หงษ�คํา

หน�า 619 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018571 นางสาวแตงกวา รินนายรักษ�
62063018572 นางสาวภูวีร�ริญ มาตากูล
62063018573 นายธเนศ จันทร�ประทุม
62063018574 นางสาวอัมพร จันต�ะขัติ
62063018575 นายอินทร�สม ทวีทิพย�มงคล
62063018576 นายชิดชนก เงินสม
62063018577 นางสาววรรณภา สังคะโห
62063018578 นายพงศกร กาวิกูล
62063018579 นางสาวอัจฉรา พรหมเสน
62063018580 นายธนากร กุศล
62063018581 นางสาวอทิตยา สุกไส
62063018582 นางสาวณัฐธยาน� ภิบาล
62063018583 นายอัษฎาวุธ เปXงปาง
62063018584 นางสาวกรรณิการ� รีวงค�
62063018585 นางสาวรุ�งนภา จ้ีอุต
62063018586 นางสาวดารารัตน� เดินเมือง
62063018587 นายสุพพัต พรหมน�อย
62063018588 นายจัตุรพักตร� คุณา
62063018589 นางสาวกนกกาญจน� วงศ�แก�ว
62063018590 นางสาวเหมือนฝ=น โจว
62063018591 นายพชร นันทอาภา
62063018592 นางสาวพณณกร รักไทย
62063018593 นางสาวไอรดา ภัคอภิสิทธ์ิ
62063018594 นางสาวมาริษา ตลับงา
62063018595 นายภิชญานนท� โภชนะ
62063018596 นางสาวดวงกมล นาวาเงิน
62063018597 นางสาวรัตนาภรณ� พุ�มน�อย
62063018598 นางสาวอนงค�นาถ เจริญในเมือง
62063018599 นางสาวกัญญรัตน� ขัดสม
62063018600 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงยอด

หน�า 620 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018601 นางสาวเสาวลักษณ� นาหลวง
62063018602 นายอิทธิกูล กันขา
62063018603 นางสาวอรอุมา นันตา
62063018604 นายพีรพัฒน� วนาพาณิชย�
62063018605 นางสาวพรพิมล ทาเมา
62063018606 นางสาวพรรวินท� นครสุวรรณ�
62063018607 นางสาวอรุณพร ทุ�งคีรีเกษม
62063018608 นายเทียนชัย คุณยศย่ิง
62063018609 นางสาวอดิภา วิไลคุณธรรม
62063018610 นางสาวภัชราภรณ� อูบคํา
62063018611 นางสาวนิตยา กันแก�ว
62063018612 นางสาวภาชฎา สันติสุขวนา
62063018613 นางสาวคณิศร ศรีคํามี
62063018614 นางสาววณพร อุดมเดช
62063018615 นางสาวชโลธร ไชยวรรณ
62063018616 นางสาวรมณีย� ยืนยงนิธิชาติ
62063018617 นางสาวปวีณ�สุดา ชุ�มเย็น
62063018618 นายโชคชัย การสุข
62063018619 นางสาวเสาวลักษณ� ทองดี
62063018620 นางสาวลลิตา เพ็ชรสุ�ม
62063018621 นางสาววิมลศิริ ไชยชนะ
62063018622 นางสาวสิริภรณ� สมต๊ิบ
62063018623 นางสาวศศินา วงศ�ใหญ�
62063018624 นายวิทยานิพนธ� แท�นทอง
62063018625 นางจิราวรรณ ชัยพินิจ
62063018626 นางสาวดุจมณี แสนเข่ือน
62063018627 นางสาวรัตนาภรณ� กาบมาลา
62063018628 นางสาวพชรพร อิ่นคํา
62063018629 นายณัฐกร พรหมมินทร�
62063018630 นายธรรมรัตน� พิศวง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018631 นายศรันยู ดีอุด
62063018632 นายธนพล สุวรรณชาติ
62063018633 นางสาวชญาน�นันท� น�อยจันทร�
62063018634 นายสมเกียรติ มีมิตรภาพ
62063018635 นางกรรณิการ� ทามูล
62063018636 นางสาวอําพรรณ ฝอยทอง
62063018637 นางสาวสิริพร อุดอ�าย
62063018638 นายอภิสิทธ์ิ อบอุ�น
62063018639 นางสาวศิวาพร วงค�หล�า
62063018640 นางสาวกีรติ สาธุเม
62063018641 นายนวพงษ� จินะสิทธ์ิ
62063018642 นายณัฐพล พุทธวงศ�
62063018643 นางสาวผลิกา หม่ืนทิ
62063018644 นายดนัยธพล ใจปCน
62063018645 นางสาวณัชพร ศรีคําขัติ
62063018646 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยมาลา
62063018647 นายก�องภพ จักรแก�ว
62063018648 นางสาวอัจฉรา คําภิไร
62063018649 ว�าที่รตหญิงพิมพิกา ขุนแก�ว
62063018650 นางสาวศุภรัตน� มีพูล
62063018651 นางสาวนันท�นลิน ลาวตูม
62063018652 นางสาวปริญดา ฟองแก�ว
62063018653 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ชรมณี
62063018654 นางสาวสุวนันท� ฝYายรีย�
62063018655 นางสาวจิตตราภรณ� มาละแซม
62063018656 นางสาวปุณณ�ภัสสร ห�อธิวงศ�
62063018657 นางสาวชนัญทิตา คาวี
62063018658 นางสาวอุษณีย� ประสงค�
62063018659 นางสาวสิริธร เดชอิ่ม
62063018660 นางละมัย ฟ=งเพราะ
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62063018661 นางสาวธัญลักษณ� คําฟู
62063018662 นางสาวภาณินี หน�อแก�ว
62063018663 นางสาวกรุณา ใจป=ญญา
62063018664 นายศตวรรษ บุญทวี
62063018665 นางสาวศุทธินี ศรีใจสถาน
62063018666 นางสาวภมรศิริ ภมรพิบูลย�
62063018667 นายอรรถพล หารุคําจ[า
62063018668 นางสาวปราวีณา มหาวรรณ
62063018669 นางสาวสายทอง ยารังษี
62063018670 นางสาวรัชณิดา วงค�เนตร
62063018671 นายสิทธิพงษ� สีเสน
62063018672 นายศักดิธัช บุญทา
62063018673 นางสาวสุพรรณี สมย�อย
62063018674 นางสาวณัฐชยา ศุภเวที
62063018675 นายชัยเสถียร ศิลปNมิตรภาพ
62063018676 นายศุภกร อินทนนท�
62063018677 นายศรัณย� เจริญสุข
62063018678 นางสาวปวีณนุช ทรัพย�สิทธิเสรี
62063018679 นางสาวนพนิต กิตติวิโรจน�ชัย
62063018680 นายธวัชชัย อุ�นแก�ว
62063018681 นางสาวกานท�ชญา ป=ญญาไว
62063018682 นางสาวจันทรัตร� แก�วชัย
62063018683 นางสาวโยธกา กันยะเส
62063018684 นางสาวพินนภา จันทร�ใส
62063018685 นางสาวนวลหง แพงพิบูลย�
62063018686 นางสาวณัฏฐนันท� กอบคํา
62063018687 นางสาววัชรารัตน� อุตคํามี
62063018688 นายสหรัฐ บุญจันทร�
62063018689 นางสาวจุฑามาศ สิงห�ต�ะ
62063018690 นายธราศรัย ทรายป=ญโญ
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62063018691 นางสาวภัทราภรณ� การัตน�
62063018692 นางสาวมณีรัตน� ศรีวิชัยวงศ�
62063018693 นายวีระวุฒิ เมืองแก�น
62063018694 นางสาวณัฐกานต� จันทนุปาน
62063018695 นางสาวกุลนรี ทองฟู
62063018696 นายป=ญญากร สมศรี
62063018697 นายรัฐพล โสพรรณ�
62063018698 นางสาวรุ�งทิพย� จะงาม
62063018699 นางสาวกันต�กนิษฐ� สุริยงค�
62063018700 นางสาวจุฑาทิพย� ปCนตาสาร
62063018701 นายอดุลย�ศักด์ิ ย่ิงยง
62063018702 นางสาวดลยา จุ�งเปXง
62063018703 นางสาวอชิรญาณ� คํามากาศ
62063018704 นางสาววชิราภรณ� คํามะยอม
62063018705 นางสาวชลารินทร� ไชยอุ�น
62063018706 นางสาวศรัญญา จันทร�มา
62063018707 นายรัฐศาสตร� ฟ=กรักษา
62063018708 นางสาวจรวยพลอย ธรรมเสน
62063018709 นายณัฐนนท� สมจิตต�
62063018710 นายเอกราช ชนม�ญาน
62063018711 นางสาวสุพิน อุสาใจ
62063018712 นายวรรณชนะ ภิลุมวงค�
62063018713 นายดนัย คําใจเที่ยง
62063018714 นางสาววริษา จักษุตน
62063018715 นางสาวพิพรรธพรญาณี ชุมสนาม
62063018716 นางสาวทริยา องค�การ
62063018717 นางสาวปภาวดี อุปนันชัย
62063018718 นางสาวบรรณสรณ� มะโนวงศ�
62063018719 นางสาวดาราพร สุตินกาศ
62063018720 นางสาวป=ทมาวดี พุทธิมา
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62063018721 นางสาวศิราพร ก�อนศิลา
62063018722 นางสาวลักษมณ บุญแก�ว
62063018723 นายเอนก ทิพโสตร
62063018724 นายวิษณุ ชมชื่น
62063018725 นายชายชาญ บุญมาก
62063018726 นางสาวณรกมล อยู�เจริญกิจ
62063018727 นางธัญมนวรรณ อินต�ะนัย
62063018728 นางสาวพรหทัย ฟ=กต้ัว
62063018729 นางสาวไอลดา สุจริต
62063018730 นางสาวอําภา แสนก[า
62063018731 นางสาวฉัตรชฎาภรณ� นีระเสน
62063018732 นางสาวศรีวิลาส จันทราพูน
62063018733 นางสาวพิยดา ปาแก�ว
62063018734 นางสาวมาไลย จริยาจตุรพร
62063018735 นางสาวพิมพ�ชนก ใจเต�
62063018736 นางสาวอัมพินท� บุษบง
62063018737 นางสาวศศิพิมพ� อุ�นเรือน
62063018738 นายวัชรินทร� บุญมา
62063018739 นางสาวนัดดา กันทรคํ้าฟUา
62063018740 ว�าที่ร�อยตรีหญิงอุบลลักษณ� พิมพิสาร
62063018741 นางสาววรางคณา แสนเสมอใจ
62063018742 นางสาวสุพิชฌาย� วันชนะ
62063018743 นางสาวกาญจนา ตาสาย
62063018744 นางสาวอมรรัตน� บูชาเนตร�
62063018745 นางสาวกัญญาวีร� ชอบเดิน
62063018746 นางจารุวรรณ แลสันกลาง
62063018747 นางสาวปริยากร ชุ�มมาลี
62063018748 นางสาวธิดารัตน� อุ�นเรือน
62063018749 นางสาวจีราภรณ� สมแสน
62063018750 นายเกรียงไกร โม�ต�ะ
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62063018751 นางสาวรุ�งไพลิน วงภูธร
62063018752 นางสาวพัชราวรรณ หลวงหล�า
62063018753 นางสาวจามจุรี ศรีเที่ยง
62063018754 นางสาวปาณิสรา วงค�เปXง
62063018755 นางสาวธมลวรรณ ป=นยอด
62063018756 นางสาวธัญญาลักษณ� ฟองย�อย
62063018757 นางสาววิชชญา ชูจิตต�
62063018758 นางสาวพีรชญา ไขป=ญญา
62063018759 นางสาวกัณฐิกา กาบมาลา
62063018760 นางสาวมัทรินธร พิมพาสาร
62063018761 นางสาวสรางรัตน� อุทุมพร
62063018762 นางสาวดวงกมล ชัยเพ็ญ
62063018763 นายณัฐดนัย วงค�เงิน
62063018764 นายทิชากร อุปมา
62063018765 นางสาวกัญญาภรณ� สุดเสน�ห�
62063018766 นางสาวณิชกานต� ธรรมชัย
62063018767 นางสาวปพิชญา เทพอาจ
62063018768 นายศิวพล ราชจริต
62063018769 นางสาวกัญจน�กมล ศรีตาบุตร
62063018770 นางสาวกานติมา มีพอ
62063018771 นางสาวจุฑาภรณ� ลาภใหญ�
62063018772 นางสาวจิตรานุช ใจหม�อม
62063018773 นางสาวกาญจนา สุวรรโณ
62063018774 นางสาวกรองทอง เทพช�วยสุข
62063018775 นางสาวธัญญา ป=ญโญกลาง
62063018776 นางสาวเนตรชนก อุษา
62063018777 นายอรรถพล สุวรรณวงศ�
62063018778 นางสาวนีร เหมืองหม�อ
62063018779 นางสาวฐิณีณัฐ วรกุล
62063018780 นางสาวเจนจิรา ปวงคํา
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62063018781 นางสาวปรียาภรณ� ขัติมงคล
62063018782 นางสาวลักษณียา กองแสน
62063018783 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณมณี
62063018784 นายภูวนาถ มนทิราลัย
62063018785 นายพิรุฬห� ชมภูเทพา
62063018786 นายภูมินทร� ต�ะนางงอย
62063018787 นางสาวนริสา สุปCน
62063018788 นายศรายุทธ� หม่ืนคํา
62063018789 นายศรัณย� ลิขิตศิลปNกุล
62063018790 นางสาววรณัน จักรแก�ว
62063018791 นางสาวสุพรรษา ส�องแสง
62063018792 นางสาวเพชรรัตน� นิ่มพริก
62063018793 นายวิชัย เทพกอม
62063018794 นางสาวฐิติมา นรรัตน�
62063018795 นายญัตติพงศ� ไชยดิรก
62063018796 นางสาวรุ�งอรุณ แก�วธิดา
62063018797 นางสาวอัญชลี บุญประเสริฐ
62063018798 นายบพิธพงศ� เกาะลอย
62063018799 นางสาวณัฎฐา เชียงหลง
62063018800 นายพงษ�ศิลปN จินดาแดง
62063018801 นายปริวัฒน� ไชยวงค�
62063018802 นางสาวธารีรัตน� บุญทวี
62063018803 นางสาวชฎาพร มะโนหาญ
62063018804 นางสาวพาขวัญ สมฤทธ์ิ
62063018805 นางสาวดาริกา การักษ�
62063018806 นางสาวกชพรรณ จันเลน
62063018807 นางสาวณัฐรีภรณ� ประมาณ
62063018808 นางสาวณัฐธิดา พูนผล
62063018809 นางสาวสุพรรษา บุญมี
62063018810 นางสาวกชกร ปCนต�ะปาง
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62063018811 นางสาวศิริลักษณ� ถ่ินดง
62063018812 นางสาวกุลธิดา ไชยวงค�
62063018813 นางสาวฐิติรัตน� ชื่นตา
62063018814 นางสาวสุกัญญา ชุ�มจิตร
62063018815 นางสาวประภาพร ผันเพลิน
62063018816 นายประจบ คําศรี
62063018817 นายณัฐวุฒิ ลือวัฒนานนท�
62063018818 นางสาวมธุรส ใฝYใจ
62063018819 นางสาวชนัดดา ชัยเนตร
62063018820 นางสาวอมารียา วงศ�พนาไพร
62063018821 นางวิภาวี พูลจันทร�
62063018822 นางสาวอัมพิกา ไหวพริบ
62063018823 นางสาวกิจติการณ� จันทะวงษา
62063018824 นางสาวญาดา ไชยยาวุฒิ
62063018825 นายจักราวุธ สระชุ�ม
62063018826 นางสาวณัฏฐณิชา เจริญผล
62063018827 นางสาวพัชรา จันทร�ก�อม
62063018828 นางสาวสิริวรรณ แก�วหนัก
62063018829 นายป=ชฌา แสนป=ญโญ
62063018830 นางสาวภิญญดา ขันแก�ว
62063018831 นางสาวพรพิมล ชุ�มธิ
62063018832 นางสาววิไลวรรณ ศรีหานาม
62063018833 นางสาวสายสุณี ทาธง
62063018834 นางสาวธนัญญา ทองสนิท
62063018835 นายอิทธิเชษฐ� ใจงาม
62063018836 นายอนันทศักด์ิ นาคสวัสด์ิ
62063018837 นางสาวธีราภรณ� อัยกร
62063018838 นายสิริศักด์ิ เมืองมา
62063018839 นายณัฐภูมิ สุทธิ
62063018840 นางสาวนงนุช วงค�ร�อย
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62063018841 นายยุทธิกร เดือนดาว
62063018842 นางสาววิลาวัลย� วรรณสุภา
62063018843 นายณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
62063018844 นางสาวภัทรวดี วีรอภินันท�
62063018845 นางสาวจุฑานันท� สุทธะโทธน
62063018846 นางสาวสุกุนทอง ต�องรักชาติ
62063018847 นายพิษณุ วิลัย
62063018848 นางสาวอัจฉรา วงศ�พรม
62063018849 นางสาวปติญา สายสอน
62063018850 นางสาวพันธิชา ขวัญพรหม
62063018851 นายธีรวุฒิ แสงศรีจันทร�
62063018852 นายพรเทพ สิงห�ธาดากุล
62063018853 นายธีรวัฒน� จันกิติ
62063018854 นางสาวรักชนก ศรีวิชัย
62063018855 นายลิขิต ทุนกาศ
62063018856 นางสาวป=ทมวรรณ โหจินดารัตน�
62063018857 นางสาวบุปผา เลิศวิลัย
62063018858 นายณัฐพล ขันคํา
62063018859 นางสาวอัปสร กันทะเมฆ
62063018860 นางสาวพรเทวี อินทร�สวัสด์ิ
62063018861 นางสาวสุภาวดี นุ�มฤทธ์ิ
62063018862 นางสาววณิชชา อินทกูล
62063018863 นายธนชิต ศรีอําพันธ�
62063018864 นายณัฐพล เนตรกลิ่น
62063018865 นายคมกริช เจนใจ
62063018866 นางสาวเสาวภา วงษ�จ�า
62063018867 นางสาวกาญจนาพร เนื่องพืช
62063018868 นางสาวสุรีย�พร วงษ�พูล
62063018869 นางสาวณัฐริกา คิดดี
62063018870 นางสาวกรกนก ไชยวงศ�

หน�า 629 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018871 นายกิตติพงษ� กิตติวาณิชย�
62063018872 นางสาวเกวลี ทรายคํา
62063018873 นางวราภรณ� วงศ�สูน
62063018874 นายวรกุล สุนทรไพร
62063018875 นางสาวอัมรินทร� แสนเมืองอินทร�
62063018876 นางสาวลลิตวดี พิศิลปN
62063018877 นายกุณากร ชัยพูน
62063018878 นางสาวจิรัชญา ภานุวงค�
62063018879 นางสาวระพีพรรณ กันเอ�ย
62063018880 นางสาวพิมพ�รําไพ ภักด์ิโพธ์ิ
62063018881 นางสาวอัญชลี แสงทอง
62063018882 นางสาวรฎามาศ ย่ีหวา
62063018883 นางสาวสายรุ�ง ชราชิต
62063018884 นางสาวกันต�ฤทัย เป^Pยสุ
62063018885 นางสาววราภรณ� ปุกคํา
62063018886 นางสาวภภัสสร สมเจริญ
62063018887 นายนัฐพล อินทร�วงศ�วรรณ
62063018888 นางสาวก่ิงกาญจน� เครือวงค�
62063018889 นางสาวธัญชนก พรหมมาลี
62063018890 นายภูมิ สิทธิวุฒิ
62063018891 นายศักดินันท� บัวบาน
62063018892 นายพัฒนพงษ� อินทนนท�
62063018893 นายธวัชชัย เจริญสุวรรณ�
62063018894 นายณัฐวุฒิ วันชัยดี
62063018895 นางสาวศรีสอางค� ปูYเงิน
62063018896 นางสาวเสาวณีย� ยศต้ือ
62063018897 นางสาวสุภาพร ทาแกง
62063018898 นางสาวสุวรา แสงเพชร�
62063018899 นางสาวสุริยามณี เหล�าป=ญญาโชติ
62063018900 นางสาวเสาวนีย� เจ�าเล�ห�ดี

หน�า 630 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018901 นายชยุตม� พลสยม
62063018902 นายกิตติศักด์ิ หม�องาม
62063018903 นางสาวรวีนิภา พ้ืนอภัย
62063018904 นางสาวชไมพร วงค�จันทเรือง
62063018905 นางสาวชนิภรณ� วงศ�ไชย
62063018906 ว�าที่รตพงษ�พัฒน� สีสวัสด์ิ
62063018907 นางสาวมาลี ลาภสุรพรชัย
62063018908 นางสาวศิริลักษณ� สารเถ่ือนแก�ว
62063018909 นางสาวโยษิตา กุลวัฒน�
62063018910 นางสาวรัตติยาภรณ� เดชะ
62063018911 นายณัชพล ซาวคําเขต
62063018912 นางสาววิไลพร บุญเติม
62063018913 นางนายิกา หอมนาน
62063018914 นางสาวจิรัชยา อรทัย
62063018915 นางพัทธีรา บุญมา
62063018916 นางสาวประภัสสร วงศ�ป=น
62063018917 นางสาวปCยนุช ศิลปสนธยานนท�
62063018918 นางยุวรินทร� สายประเสริฐ
62063018919 นางสาวณัฐตะวัน มณีจักร
62063018920 นางสาวนิตยา จันคําอ�าย
62063018921 นางสาวพิชญ�สินี เพ็ญกุล
62063018922 นางสาวทิพย�สุดา เนาบรรพรต
62063018923 นางสาวเจนจิรา ทะเนาสี
62063018924 นางสาวกันย�สินี บุญจู
62063018925 นายณัฐดนัย คําศักด์ิ
62063018926 นายนวัตรพล สุขม่ันคง
62063018927 นางสาวอติกานต� ศรีคําภา
62063018928 นางสาวจิตรลดา จารุหิรัญโรจน�
62063018929 นางสาวเสาวลักษณ� คงสัมฤทธ์ิ
62063018930 นางสาวศุภรักษ� ปCตาวงษ�

หน�า 631 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018931 นางสาวปCยะหทัย เอื้อนกําป=ง
62063018932 นายรณชัย บุตรแก�ว
62063018933 นางเสาวภา วงค�ห�อ
62063018934 นายภาณุพงศ� นิลสกุล
62063018935 นางสาวพิมลพรรณ แก�วกว�าง
62063018936 นางสาวมาริษา คีรีมาศทอง
62063018937 นางสาววิไลพรรณ เลขผสม
62063018938 นายณัฐภัทร ทองบุญเอียด
62063018939 นางสาวพัชนิดา คําต๋ัน
62063018940 นายฉัตรมงคล สุนิธิมงคลชัย
62063018941 นางสาวธันยพร ชวนคิด
62063018942 นายสุทธิชัย สันติชัยชาญ
62063018943 นางสาวอรทัย อะนามา
62063018944 นางสาวสุพรรษา ชมภูรัตน�
62063018945 นางสาวทิพย�ธัญญา บุญสิงมา
62063018946 นายนพสิทธ์ิ นุชทรวง
62063018947 นางสาวจีราพร เมธา
62063018948 นางสาวทัศนีย� บึงไพร
62063018949 นางสาวปCยพร จันทร�คํา
62063018950 นางสาวเหมวรรณ สรรเสริญ
62063018951 นายฤทธิเกียรติ สงนอก
62063018952 นางสาวเอมิกา แปงนุจา
62063018953 นางสาวศิริพร เตปCน
62063018954 นางสาวศุภรดา สุนันทนานนท�
62063018955 นางสาวปรียาภรณ� ย่ีสวน
62063018956 นางสาวจุไรรัตน� หงษ�คํา
62063018957 นางสาวรสสุคนธ� สมวรรณ
62063018958 นางสาวนิรมล คําอ�อน
62063018959 นางสาววรินสุดา สุธรรม
62063018960 นางสาวอรธิดา ใจยะเลิศ

หน�า 632 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018961 นางสาวอินทุอร แก�วด�านนอก
62063018962 นายคณิศร ไชยวงศ�
62063018963 นางสาวเกวริน ประเสริฐผล
62063018964 นางสาวกฤติยา สุทธนู
62063018965 นางสาวเกวลิน อินแสนต�ะ
62063018966 นางสาวสุธิดา ทองคําฟู
62063018967 นางสาวอรทัย คล�ายเนียม
62063018968 นายธีระพงศ� วรรณชัย
62063018969 นายภูริทัต มูลชนะ
62063018970 นายเศวต ชลเขต
62063018971 นางสาวกิติญา แก�วยองผาง
62063018972 นางสาวอังคณา อุ�นลื้อ
62063018973 นายณาวิณ แก�วใจกัน
62063018974 นางสาวรจิพร พิมพานนท�
62063018975 นายพัชรพล สุขมี
62063018976 นางสาวรุ�งทิวา ยาบุญนะ
62063018977 นางกมลลักษณ� สุยะคํา
62063018978 นายจิตทิวัตถ� สุขเกษม
62063018979 นางสาวจิตติกานต� จันต�ะคาด
62063018980 นางสาวพิชญาภัค คําบาล
62063018981 นางสาวฐิติยากร ชุมภู
62063018982 นายชนะชล บุญป=Vน
62063018983 นางสาวมณีรัตน� ไชยแก�ว
62063018984 นายศุภวิชญ� สุทธิวานิช
62063018985 นางสาวพรพิมล อนุวงศ�
62063018986 นายสุกฤษฏ์ิ สุพัฒน�วุฒิพร
62063018987 นายมนตรี ดวงคําซาว
62063018988 นางสาวอุษณีย� ยินดี
62063018989 นางสาวสุธิดา ยาป=น
62063018990 นางสาวปาลิตา ลัมวุฒิ

หน�า 633 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063018991 นางสาวจารุวรรณ ท�าวยศ
62063018992 นางสาวนิโลบล ร�ายปล�อง
62063018993 นางสาวมณีกานต� วิจารา
62063018994 นางสาวหทัยรัตน� ผัดสืบ
62063018995 นางสาวเขมิกา นาทิพย�
62063018996 นายธนากานต� คําเสือ
62063018997 นางสาวศิริลักษณ� งามนนท�
62063018998 นางสาวอรอุมา ศิรกุลกานต�
62063018999 นางสาวสุจิตรา บัตรรัมย�
62063019000 สิบโทพูนทรัพย� แก�วกําแพง
62063019001 นางสาวกมลทิพย� คําซาว
62063019002 นางสาวดวงเดือน บุดดีคํา
62063019003 นางสาวศิริรัตน� มงคล
62063019004 นางสาวรุ�งนภา หม่ืนเก๋ียง
62063019005 นางสาวนิศารัตน� เสมอ
62063019006 นางสาวธนาภรณ� ครามใส
62063019007 นางสาวผกาภรณ� เชา
62063019008 นายอัมรินทร� รัตนสีนุรางกูร
62063019009 นางสาวจิราพันธุ� หัสยะสุ
62063019010 นางสาวจริยา ดอกพิกุล
62063019011 นางสาวพัชรา คํานวล
62063019012 นางสาวอัจฉรา ปงหาญ
62063019013 นางสาวศิริวิภา นาระถี
62063019014 นางสาวสุธาวัลย� กันทะลือ
62063019015 นางสาวปวีณา อุตะมะติง
62063019016 นายณัฐวัฒิ ตาคํา
62063019017 นายณัฏฐนันท� ยะอนันต�
62063019018 นางสาวอารยา วงศ�ฟู
62063019019 นายปCยพงศ� ทองแสน
62063019020 นางปCยะนุช วงค�หล�า

หน�า 634 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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62063019021 นายเจษฎา จํารัส
62063019022 นางสาวบุษราภรณ� พันทอง
62063019023 นางสาวอัจฉรา สืบแสงทอง
62063019024 นางสาวสุดาภรณ� เรือนทิพย�
62063019025 นางสาวสินีรัตน� คงกําเนิด
62063019026 นางสาวจันทนา ตานที
62063019027 นางสาวสุภาพร อุ�นเรือน
62063019028 นางสาวพนาพรรณ คมกล�า
62063019029 นางสาวนุชจรี อินศวร
62063019030 นางสาวบุษบา กาใจ
62063019031 นายสมัชชา ปุณณวิชปรีชา
62063019032 นางสาวศุภนุช ประดุจแก�วกุล
62063019033 นางสาวกนิกนันท� ป=ญญาไว
62063019034 นางสาวปCยะพร วังโว
62063019035 นางสาวเกตน�ชญาณ� คําลือ
62063019036 นายพงศ�ศรัณย� ป=นศรี
62063019037 นางสาวกรนิภา ดีดวง
62063019038 นางสาวแสงเดือน อวดสี
62063019039 นายอวิรุทธ์ิ นวอัจฉริยะกิจ
62063019040 นายทัตพงศ� ทวีประศาสน�
62063019041 นางสาวภัทธิรา เหลือสุข
62063019042 นางสาวธนาภรณ� กําแพงแก�ว
62063019043 นายอลงกรณ� ไทยโอพาส
62063019044 นางสาวชลธิชา สิงห�จ�ะ
62063019045 นางสาววิรัลพัชร ทัฬหวรรัตน�
62063019046 นางสาวพิชญาภัค แหลมคม
62063019047 นายกิตติกร อ�อนอ่ํา
62063019048 นายบุรินทร� คันธะรส
62063019049 นางสาวอมลรุจี หลีกเลี่ยง
62063019050 นางสาวกาญจนา ขาวดา

หน�า 635 จาก 825            
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62063019051 นางสาวฑีฆัมพร ลมลื่น
62063019052 นางสาวลลิตา แก�วสว�าง
62063019053 นายศุภกฤต ฝ=Pนใจ
62063019054 นางสาวธัญญา ทาโปปCน
62063019055 นางสาวชนนิกานต� ลักขษร
62063019056 นางสาวอังคณา ใจซ่ือ
62063019057 นายสิริภาส ไชยกุล
62063019058 นายยุทธนา คําพูน
62063019059 นางสาวจุฬาลักษณ� ผิวดี
62063019060 นางสาวกชกร นะวรรณ
62063019061 นางสาวกนกวรรณ อุ�นใจ
62063019062 นางสาวเปรมกมล ปอกกันทา
62063019063 นางสาวน้ําฝน ริยะเทน
62063019064 นางสาวรวิพร สวัยษร
62063019065 นางสาวกาญจนาพร เก้ือกูล
62063019066 นางสาวพัชรพร เจริญวงษ�
62063019067 นางสาวน้ําทิพย� แก�วคําป=น
62063019068 นายอนุรักษ� กาวิจา
62063019069 นางสาวมลธิชา สุตาโย
62063019070 นางสาวดวงใจ สมอนาค
62063019071 นางสาววราภรณ� คําแก�ว
62063019072 นางสาวศศิประภา แสนวงศ�สม
62063019073 นางสาวกานติมา จันทะนาม
62063019074 นางสาววิลดา เจ�ะเย็ง
62063019075 นายวิทวัส อินเหล็ง
62063019076 นางสุมิตรา วงค�รักษาศิลปN
62063019077 นางสาวอาทิมา ผัดตันตุ�น
62063019078 นางสาวสุภาภรณ� สิทธิโม�ง
62063019079 นางสาวศิริพร มีส�อง
62063019080 นางสาวกุลวดี กาบุญกํ้า
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62063019081 นางสาวกุลวรา มณีกาศ
62063019082 นางสาววิจิตรา ทองเพ็ชร
62063019083 นางสาวธนพร พงษ�อมรพรหม
62063019084 นางสาวพิมผกา รวงคํา
62063019085 นายทรงวุฒิ ต�ะมะครุธ
62063019086 นายจักรินทร� หวันยอง
62063019087 นางสาวณัฎฐณิชา พรมภักดี
62063019088 นายปานณวัฒ คําฟูบุตร
62063019089 นางสาวทิพย�สุดา คํามอญ
62063019090 นางสาวอรทัย ไชยวุฒิ
62063019091 นางสาวรุ�งธิดา สมใคร�
62063019092 นางสาวยศกร ธรรมชัย
62063019093 นายสิษฐวัศ สมศักด์ิหิรัญ
62063019094 นางสาวกัญญาวีย� คันทะมูล
62063019095 นางสาวสมปรารถนา ทรายหมอ
62063019096 นางสาวอาภารัศม์ิ เชื้อไทยเหนือ
62063019097 นางสาวป=ทมา ไวยเนตร
62063019098 นายธนดล จันทร�ทิพย�
62063019099 นายสรวิศ จุลศิริ
62063019100 นางสาวเจนจิรา บุญอินทร�
62063019101 นายบุณยวัฒน� วงค�ษายะ
62063019102 นางสาวสุพิชฌาย� ปุรณะพรรค�
62063019103 นางสาวบุษกร วาริน
62063019104 นางสาวเสาวลักษณ� การกุณา
62063019105 นายปวริศร หวันชัยศรี
62063019106 นายภูริ ศรีใส
62063019107 นางสาวปริมล ป=สสา
62063019108 นางสาววริศรา สุขกาย
62063019109 นายจิรเมธ อินต�ะสม
62063019110 นางสาวกรกฎ ฟองรัตน�
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62063019111 นางสาวประศิภรณ� ทิพย�อุทัย
62063019112 นายธีรศักด์ิ สีสัน
62063019113 นายอติวิชญ� แก�วปCนตา
62063019114 นางสาวดวงชีวัน เทพสุธรรม
62063019115 นายเฉลิมเกียรติ ก�อนแหวน
62063019116 นางสาวสุวีณา กันหอม
62063019117 นางสาวปCยาพัตร ป=ญสุพฤกษ�
62063019118 นายธีรภัทร กรรณิกา
62063019119 นางสาวกัญจน�ชญาพัชญ� พจนสุนทร
62063019120 นางสาววาสนา ดีสุข
62063019121 นางทัตพิชา ไชยวงค�
62063019122 นายพงศกร จันต�ะแก�ว
62063019123 นางสาวสุทธิพร บุญถา
62063019124 นางสาวณัฐชา สําราญ
62063019125 นายทิติกร ป=ญจวิวัฒน�กุล
62063019126 นางสาวเบญจพร ธรรมวัน
62063019127 นายนที สายคํา
62063019128 นางสาวสุนิสา บุญเปXง
62063019129 สิบเอกพีระศักด์ิ อารีรักษ�
62063019130 นางสาวสุรางคณา ตาวัง
62063019131 นางสาวโชติกา เตชาภิวัฒณ�
62063019132 นางสาวสุพัตรา กระจ�างโฉม
62063019133 นางสาวเจษริน ทองมาก
62063019134 นางสาวศรีปฐมพร ไชยพรหม
62063019135 นางสาวธิตินันท� คุณดอย
62063019136 นายชนาธิป เทียมแสน
62063019137 นางสาวชัชฎาภรณ� พงษ�ปา
62063019138 นางสาวสุพรรณี วันมหาใจ
62063019139 นางสาวอภิญญา สันรัมย�
62063019140 นางสาวนันทกร โพธ์ิวิจิตร
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62063019141 นางสาวกัณตวี ขะยะ
62063019142 นายคเณศ ป=นต�ะรังษี
62063019143 นายศิวะวงศ� คําฟู
62063019144 นางสาวนฤพรรณ อินแดง
62063019145 นายวุฒิชัย จงสิทธิโชค
62063019146 นางสาวสาริกา วงเวียน
62063019147 นางสาวพิมพ�ผกานต� คําลําปาง
62063019148 นางสาวชญาภรณ� สุขคําฟอง
62063019149 นางสาวฉัตรฑริกา แก�วสุภา
62063019150 นางสาวชนิกานต� โง�ยเตจา
62063019151 นางสาวสุธินี เมืองอินทร�
62063019152 นางสาวไอรดา ผลเจริญ
62063019153 นางสาวพัชรพร ใจวังโลก
62063019154 นางสาวกุสุมา นาอนันต�
62063019155 นางสาวณัฐณิชา บุญกอง
62063019156 นางสาวปรมาภรณ� งามศรี
62063019157 นางสาวศุภาวรรณ วงค�คม
62063019158 นางสาวปCยะนุช มาลา
62063019159 นางสาวสุดาพร สุตระการชัย
62063019160 นางสาวณัตวรากุญ ธรรมสละ
62063019161 นายวชิรพล ศรีชัยอินทร�
62063019162 นายวรากร ชัยมณี
62063019163 นางสาวศิริประภา ไชยรอม
62063019164 นางสาววิจิตรา นามแสง
62063019165 นางสาวภัชรา สุปCณะ
62063019166 นายกล�ากวี หม่ืนมโน
62063019167 นายธีรศักด์ิ ศิริสุภา
62063019168 นางสาวกนกวรรณ พัฒนวาณิชชัย
62063019169 นายอัคคพล อินปา
62063019170 นายศราวุธ หล�าใหม�
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62063019171 นายกนกศักด์ิ เมืองคําบุตร
62063019172 นางสาวธัญรัตน� วิริยะนุเคราะห�
62063019173 นายวิรัช พรหมจักร�
62063019174 นางสาวสิริพรวดี ไฉนมงคล
62063019175 นางสาวอภิญญา แสงบํารุง
62063019176 นางสาวญาณิศชา โปธายศ
62063019177 นางสาวสุพัตรา อรมณี
62063019178 นางสาวสุภาพร พรมสัตย�
62063019179 นางสาวอัจฉรา คําปา
62063019180 นางสาวณัฐนิชา ยศโชคธนานนท�
62063019181 นางสาวธีรนาฏ เข่ือนเพ็ชร�
62063019182 นางสาววิชุดา พรหมชัย
62063019183 นางสาวจิราพร กุลฉิม
62063019184 นางสาวชนิดา จันต�ะ
62063019185 นางสาวสุณิสา สาธุวงศ�
62063019186 นายจิรัฏฐ� ทวีวุฒิพันธุกร
62063019187 นางสาววรรณี เกษรพันธุ�
62063019188 นางสาวอติกานต� ฟูแสง
62063019189 นางสาวเบญจพร แถมพูลสวัสด์ิ
62063019190 นางสาวอัจฉราพร ปะทิ
62063019191 นายเนติพงษ� สิงห�คํา
62063019192 นางสาวจิราวรรณ จงรักสมหวัง
62063019193 นางสาวณิชมน วงศ�งาม
62063019194 นางสาววาทินี ไชยา
62063019195 นางสาวศุภลักษณ� สุธรรม
62063019196 นางสาวธิดารัตน� อนุวงค�
62063019197 นางสาวรจนา อินสม
62063019198 นางสาวอัฒยา ใจเผิน
62063019199 นายปานสิน ปวงรังษี
62063019200 นางสาวอิสรีย� คํ้าชู
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62063019201 นางสาวศิรัชชรินทร� ถนอมสัตย�
62063019202 นายนัฐพงศ� ยางยืน
62063019203 นายสุรวัฒน� วงศ�ษา
62063019204 นายสิทธิโชค ชูธรรมเจริญ
62063019205 นางชญาดล กาไชยา
62063019206 นายณัฐพงษ� สายเครื่อง
62063019207 นางสาววิภาดา ไหวพริบ
62063019208 นางสาวนลพรรณ นันต�ะแก�ว
62063019209 นายดนุสรณ� แสงเพชรไพบูรณ�
62063019210 นางสาวศศิธร กองวุฒิ
62063019211 นางสาวกนกวรรณ กันทะวงค�
62063019212 นายสิทธานต� วรรณลักษณ�
62063019213 นางสาวทิพรัตน� ป=นทา
62063019214 นายวีระพงศ� ชนะภัย
62063019215 นางสาวณัฐนันท� นารีบุตร
62063019216 นางสาวฐิติภา เรืองแจ�มแจ�ง
62063019217 นางสาวขนิษฐา ก�อนคําจันทร�
62063019218 นายปCยวัฒน� เอี่ยมสอาด
62063019219 นางสาวปฏิญญา ยะสุรินทร�
62063019220 นางสาวเพ็ญนภา มณีไชย
62063019221 นางสาวสิริพรรณ บุญมี
62063019222 นางสาวรัชดาพร คําเป
62063019223 นางสาวกัลยาณี ชัยห�วยห�า
62063019224 นางสาวพรรณิการ� ดอกดวง
62063019225 นางสาวนลินทิพย� สารสุทํา
62063019226 นายฐาปกรณ� แก�วบ�านฝาย
62063019227 นายอภิชาติ ชาติยาภา
62063019228 ว�าที่ ร.ต.หญิงปาวีณา ตามวิสัย
62063019229 นางสาวระพีพรรณ กิติศรี
62063019230 นายภงค�นุวัฒน� ไชยวงค�
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62063019231 นางสาวหรินทิพย� ฐิติวรชิน
62063019232 นางสาววิลาวัณย� เรือนสังข�
62063019233 นางสาวเกล็ดดาว วัลลา
62063019234 นางสาวพรหทัย เทพไหว
62063019235 นางสาวศุภมาส บุญทรง
62063019236 นางสาวกิติชา ยศอิ
62063019237 นางสาวภรณ�ทิพย� อินวงศ�
62063019238 นางสาวดวงหทัย แซ�อึ้ง
62063019239 นางวราภรณ� ป=ญญาช�วย
62063019240 นางสาวเพชราภรณ� จิตบุญ
62063019241 นางสาวสุจรรญา จันโตนด
62063019242 นายคณาพจน� ทาแกง
62063019243 นางสาวสุวนันท� ลาวเป^ยง
62063019244 นางสาวริฏฐกานต� ศิริชัย
62063019245 นางสาวธัญวรัตม� เขาทองพันธุ�
62063019246 นางสาวแพรฤดี จันทร�เจริญ
62063019247 นายณัฐพล ป=ญญานะ
62063019248 นางสาวอมรรัตน� ดวงแก�ว
62063019249 นายรัชพงษ� ปรีชาภิลักษณ�
62063019250 นายนราวิชญ� คําหลวง
62063019251 นางสาวบุษบา บุษดาคํา
62063019252 นายอนุพงษ� อัมพวา
62063019253 นางสาวกฤษณา คําเงิน
62063019254 นายเมธา ลายคํา
62063019255 นายรามิล เชหม่ือ
62063019256 นางสาวพรรณยุพา กองโกย
62063019257 นางสาวกรวรรณ ธรรมสอน
62063019258 นางสาวปฏิภรณ� รังทะษี
62063019259 นางสาววชิรญาณ� คําแสน
62063019260 นายปรมินทร� คําชื่น
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62063019261 นางสาวนุจิรา วงค�เขียวแดง
62063019262 นายณัฐดนัย ปาคํา
62063019263 นางสาวโยฑกา แซ�อึ้ง
62063019264 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพวงผกา สุรินทร�
62063019265 นายวิษรุธ ทองเกล็ด
62063019266 นายณัฐวุฒิ เดชชัยศรี
62063019267 นางสาวกัณฐมณี ใหม�ขันธ�
62063019268 นางสาวศุภากร สุริย�วงศ�
62063019269 นายณัฐพงษ� กาวิลุน
62063019270 นางสาววทันยา วงษ�สวัสด์ิ
62063019271 นางสาวมัลลิกา เข่ือนควบ
62063019272 นายกรกช ใจจิตต�
62063019273 นางสาวณัฐสิริ วังวล
62063019274 นางสาวนันทิตา เกิดคูณทรัพย�
62063019275 นางสาวศิริขวัญ มะเมีย
62063019276 นายพัฒนพงศ� วงศราษฎร�
62063019277 นางสาวนิตยา พ�วงเล็ก
62063019278 นางสาวรสสุคนธ� ชักโยง
62063019279 นางสุภาพร หอมเพชร
62063019280 นางสาวศรัณย�พร ไชยวรรณ
62063019281 นายสิรวิชญ� บัวบุรพาจารย�
62063019282 นางสาวอารัญญพร ประมวล
62063019283 นายพัณฏ�รัชฐ� ม�วงย้ิมพงษ�
62063019284 นางสาวพิชญ�สินี คําแสดวงค�
62063019285 นายเกรียงไกร ปาลี
62063019286 นายจตุพล โนทะวงศ�
62063019287 นางสาวศิริรัตน� ชุ�มวงค�
62063019288 นายณัฐพงษ� มาคา
62063019289 นางสาวอรอุมา ยะพรึก
62063019290 นางสาวสุชัญญา มะโต
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62063019291 นางสาวอภิชญา แสนมา
62063019292 นางสาวอรพัน ถาวะดี
62063019293 นางสาวจรรยา เทนสันเทียะ
62063019294 นายชัยรัช จอมพรวญ
62063019295 นางสาวอภิญญา งามตา
62063019296 ว�าที่ร�อยตรีเกษม เรือนแก�ว
62063019297 นางสาวรัชนี มงคลคลี
62063019298 นายณัฐณกรณ� ป=กเกโส
62063019299 นายชัยเกียรติ บัวตองชูช�อ
62063019300 นายสุพัฒนพงศ� ชุ�มเมืองเย็น
62063019301 นางสาวสุภัทรา อังสนานันท�
62063019302 นายเศวตโชติ แก�วซ�อน
62063019303 นายกฤตยา สิงห�ทอง
62063019304 นางสาวดรุณี อุประโจง
62063019305 นายอธิป ต�ะวงศ�น�อย
62063019306 นายธนวันต� จันระสา
62063019307 นางสาววินิษา ใจดี
62063019308 นางสาววิภาดา พรหมมา
62063019309 นางสาวสุรัสวดี นําสมัย
62063019310 นางสาวศิริรัตน� ทิยะ
62063019311 นางสาวกมลวรรณ เต[จ�ะ
62063019312 นางสาวพรลภัส มานิตย�
62063019313 นางสาวสุทธิกานต� จอมทาน
62063019314 นายศุภกร ฝ=Pนคําอ�าย
62063019315 นายภูวดล เครือฟู
62063019316 นางสาวณัฐธิดา อาจหาญ
62063019317 นางสาวกนกพร ชุมศรี
62063019318 นายธงชัย บัวศรี
62063019319 นางสาวพิชญาภา รัตนทะนุกุล
62063019320 นายพรนารายณ� จิรกุลศุภากรสิริ

หน�า 644 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019321 นางสาวปCยานุช สุขสวัสด์ิ
62063019322 นางสาวสุดาพร หยกจารุพงศ�ลาภ
62063019323 นางสาวสุขุมาลย� เหมือนทด
62063019324 นางสาวจันจิรา ขันสุธรรม
62063019325 นางสาวอริญชยา คําปวง
62063019326 นางสุธีอร จุใจ
62063019327 นางสาววิจิตรา โปธิมอย
62063019328 นางสาวธนวรรณ ชลประชุม
62063019329 นายชนกันต� เทพมาลาพันธ�
62063019330 นางพัชยา เศรษฐเมือง
62063019331 นางสาวเมธาวี ผดุงดาวเรือง
62063019332 นางพรรณิษา สายสืบ
62063019333 นางสาวสุภาวดี นางทิน
62063019334 นางสาววรัญญา อินต�ะสีลา
62063019335 นางสาวรัฐติภรณ� ยานะรินทร�
62063019336 นายอานนท� จันทร�ตา
62063019337 นางสาวนัทธมน ปาลี
62063019338 นางสาวพิมพาภรณ� ศรีหนองโคตร
62063019339 นางสาวปพิชญา ไชยแสงคํา
62063019340 นางสาวจิตรลดา ป=นทา
62063019341 นางสาวจุฑามณี เมืองพรม
62063019342 นางสาวธันยกานต� ก[าวิน
62063019343 นางสาวศิริพร ธิป=น
62063019344 นายสุขุมณิชพัฒธ� อินทนันท�
62063019345 นายชัยวัฒน� ดํารงค�พันธ�
62063019346 นายพงศ�ธาริน ห�อวิจิตร
62063019347 นายชัยพรรษา ญาณะสร�อย
62063019348 นายสุเมธ สุทธวาสน�
62063019349 นางสาวทิพปภา วัยวาส
62063019350 นางสาวพัชรินทร� อินต�ะราช

หน�า 645 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019351 นายธีรพงศ� เทือกคําซาว
62063019352 นางสาวภัสรา ดวงพันธ�
62063019353 นางสาวตรีทิพยนิภา ภูคา
62063019354 นางสาวศุภิสรา ใจบาน
62063019355 นายอภิรักษ� วงศ�พันธุ�
62063019356 นายณัฐพงษ� คําแดง
62063019357 นางสาวอินประภา อุ�นเสนีย�
62063019358 นางสาวรัตติกาล ของหอม
62063019359 นายวีรพันธ� ยศบุญเรือง
62063019360 นางสาวจันทร�ทิพร จันทร�สีทอง
62063019361 นางสาวหยาดฝน ต�ะเรือน
62063019362 นางสาววิภาพร ชมชนะชัย
62063019363 นางสาวศุภานัน รอดเลิศ
62063019364 นางสาวดวงดาว ฉลองไพรวัลย�
62063019365 นายรัชชานนท� เกียรติขจรเดชา
62063019366 นางสุพัตรา อุทุมพร
62063019367 นางสาวกัณฐิกา อุปคํา
62063019368 นางสาวอรรัมภา คํางาม
62063019369 นางสาวขวัญวิมล สิทธิพร
62063019370 นางสาวรจนา แสงทอง
62063019371 นายภาคภูมิ ทิพยวงศ�
62063019372 นายวชิรวิชญ� คําวงยอด
62063019373 นางสาวจีรนันท� แซ�จ[าว
62063019374 นางสาวรัญชิดา กันทะหงษ�
62063019375 นายพงษ�ชัยยุทธ กองสถาน
62063019376 นางสาวศรินทิพย� ตุ�ยตามพันธ�
62063019377 นางสาวภัทราพร พรรณะ
62063019378 นางสาวสุขฤทัย เงินดี
62063019379 นางสาวผ�องพรรณ อินตาราช
62063019380 นายวีรภัทร� งานดีธีรโรจน�

หน�า 646 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019381 นางสาวชุติกาญจน� สารเร็ว
62063019382 นางสาวเกวลี บัวแตก
62063019383 นางสาวจุฬาลักษ� รุ�งเรือง
62063019384 นางสาวชุติกาญจน� พิทยพรพงศ�
62063019385 นายณัฐวัตร วันสูง
62063019386 นายเทพบุตร มีพร
62063019387 นางสาวสิริรัตน� สีเหลือง
62063019388 นางสาวณัฐธยาน� ตุ�มปามา
62063019389 นางสาววรพรรณ เป_กทอง
62063019390 นางสาวดุลยาพร แสนพรม
62063019391 นางสาวภาสินี เชิงดี
62063019392 นางสาวฉัตรฑริกา นะนักวัฒน�
62063019393 นางสาวปรารถนา ผุสดี
62063019394 นางสาววิวรรณา เหลืองเมฆา
62063019395 นางสาวเกศวรินทร� กุณะ
62063019396 นางสาวนภวรรณ หม�อคํามูล
62063019397 นางสาวอรทัย ดอกจันทร�
62063019398 นางนิลวรรณ มโนชัย
62063019399 นางสาวภัทราพร พันธุเมฆ
62063019400 นายธนาวุฒิ ยศหล�า
62063019401 นายพิชานันท� เสี้ยวภูเขียว
62063019402 นางสาวแพรวพรรณ กันไชมา
62063019403 นายอิทธิพล สักลอ
62063019404 นายปCยะพงษ� กาบมูล
62063019405 ส.อ.ดนัย คําใส
62063019406 นายธนิน พรมกามินทร�
62063019407 นางสาวนุสรา ยศถามี
62063019408 นางสาวณัฐพิมล กิติตาล
62063019409 นายวีระยุทธ สร�อยแก�ว
62063019410 นางสาวสุรีย�พร ทนันชัย

หน�า 647 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019411 นายรัฐสภา คําเทศ
62063019412 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ อินแปง
62063019413 นางสาวณิชกานต� กันชะนะ
62063019414 นางสาวจุฬารัตน� นันติ
62063019415 นางสาวเสาวลักษณ� จันระวังยศ
62063019416 นายสรวิชญ� ลินใจ
62063019417 นางสาวลักษณา ชัยประสิทธ์ิ
62063019418 นางสาวหทัยกานต� คําเหมือง
62063019419 นายนิติกร วงศ�ใหญ�
62063019420 นางสาวอุตวดี ใจคํา
62063019421 นายธนันชัย เผ�าต�ะใจ
62063019422 นางสาวศรินยา ชัยลังกา
62063019423 นางสาววันอาสา ศักด์ิเสรีพงศ�
62063019424 นางสาวสาวิตรี จันทร�บุญเปXง
62063019425 นางสาวสุภัชรีย� ฟูคํา
62063019426 นายเอกพัฒน� ตวงภักดี
62063019427 นายพงศธร พวงไม�ม่ิง
62063019428 นายบุลิน ย่ัวยวน
62063019429 นายศตวรรษ ป^กอง
62063019430 นายวีระยุทธ คําป=น
62063019431 นางสาวจุฑามาศ ไชยมงคล
62063019432 นายสิทธิกร ใจจันทร�
62063019433 นางปราณิสา คําวัง
62063019434 นางสาวสุดารัตน� ไชยการ
62063019435 นายกิตติทัศน� อินต�ะวงค�
62063019436 นางสาวสุดาพร คําเหมือง
62063019437 นางสาวศิริลักษณ� จินา
62063019438 นางสาวสลิษา พานิชผล
62063019439 นางสาวจุฑามาศ พลเมฆ
62063019440 นางนิจกาณต� สายประเสริฐ

หน�า 648 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019441 นายธนากรณ� พรหมปCงเครือ
62063019442 นางสาวสายทิพย� มูลถา
62063019443 นางสาวจุฑามณี โกสีย�ศิริกุล
62063019444 ว�าที่ร�อยตรีหญิงยุพารัตน� บุญหลัง
62063019445 นางสาวนุสราภรณ� ปCงชัย
62063019446 นางสาวเบญจมาศ ใจหลวง
62063019447 นายปCยฉัตร เครือกิจ
62063019448 นางสาวพิมหฤดา คําชุ�ม
62063019449 นางสาวรุ�งทิวา สมมุติ
62063019450 นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล
62063019451 นางสาวอาริยา จันต�ะนาเขต
62063019452 นางสาวชนิดา เกยงค�
62063019453 นางสาวอาทิตยา สมประสงค�
62063019454 นางสาวอรพรรณ อุตทาคํา
62063019455 นางสาวชรินรัตน� สิงห�หันต�
62063019456 นายปฏิวัติ ผิวละออง
62063019457 นางสาวจุฑามณี จันทร�ทิพย�
62063019458 นางสาววังพิงค� ชัยภา
62063019459 นายจิรเดช ศรีวิลัย
62063019460 นายธนัท อัศวมงคล
62063019461 นางสาวสุภัสสรา เอื้องเงิน
62063019462 นางสาวจารุภรณ� เรือนนาค
62063019463 นางสาวกานต�ธิดา จันทวี
62063019464 นายศักรินทร� รักไทย
62063019465 นายนันทนัน นันทะจักร�
62063019466 นางสาวณุชจริลย� ไชยวิวัฒมงคล
62063019467 นางสาวเพ็ญศรี เก็งทิศ
62063019468 นางสาวณัฐกานต� ใจเที่ยง
62063019469 นางสาวปริศนา มวลเม่ียง
62063019470 นางสาวทรงพร มุ�งทอง

หน�า 649 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019471 นางสาวจีราพร ดวงฤทธ์ิ
62063019472 นางสาวกัญญ�วรา ก�อนแก�ว
62063019473 นายณัฐสิทธ์ิ โพหิรัญ
62063019474 นางสาวสจีพรรณ ชาวฟู
62063019475 นางสาวเหมวรรณ เหมืองแก�ว
62063019476 นายปฏิภาณ แต�มสาระ
62063019477 นางสาวเฟZFองฟUา วงค�ทะจักร
62063019478 นางสาวนภัสวรรณ สนินัด
62063019479 นายบุริศร� บริคุต
62063019480 นางสาวชลธิชา มหาไม�
62063019481 นางสาวณัฐริกา ผลระย�า
62063019482 นายกัญจน�ชนน นามวงษา
62063019483 นางสาวสิรินทร� อะโนมา
62063019484 นางสาวตินรภี บุญสง�า
62063019485 นางสาวพิชาดา มีบุญ
62063019486 นางสาวฐานิกา สุวรรณ�
62063019487 นางสาวโสรยา ตะยะ
62063019488 นางสาวพรรณิการ� แดงซิว
62063019489 นายนฤเบศ ขัดทะเสมา
62063019490 นายกัมพล ยอดสาแล
62063019491 นายธนารัตน� วงศ�คํา
62063019492 นางสาวอาภาพร จันทาพูน
62063019493 นางสาวปCยธิดา คําฟูอ�อน
62063019494 นายธวัชชัย นวลหอม
62063019495 นางสาววิมลณัฐ ด๊ิข�อ
62063019496 นางสาวสิริกานต� ฝายถ่ิน
62063019497 นายจักรี มีแลบ
62063019498 นายศิวกร ไพรทวีร�มเย็น
62063019499 นางสาวป=ทมาพร ศรีบุรี
62063019500 นางสาวพิมพ�หทัย กูลวงค�
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019501 นางสาวจินตนา เป^FยมปCติ
62063019502 นางสาวสาธินี ชื่นสุขนภากุล
62063019503 นายไชยเชษฐ� เสธา
62063019504 นางสาวธัญญพร โกฎธิ
62063019505 นางสาวปรียานุช คํามาเมือง
62063019506 นายพงศ�ปกรณ� ดอนมูล
62063019507 นางสาวทวีพร ชัยชมภู
62063019508 นางสาวประภากร บุญศิลปN
62063019509 นายกนกศักด์ิ กังวาลวงค�
62063019510 นางสาวนลินนิภา บุญล�อม
62063019511 นางสาวรัตนาพร โนจิตร
62063019512 นายสุทธิพันธ� กันทวงค�
62063019513 นายสม มุ�งมลพลเจริญ
62063019514 นางสาวขวัญชนก สารมิตร
62063019515 นายศุภกิต์ิ ยอดเมือง
62063019516 นางสาวดาราลักษณ� เปXนผล
62063019517 นายราชันย� บุญเรือง
62063019518 นางสาวอรวรรณ คําภิระวงศ�
62063019519 นางสาวกัญญาภัค ชนะพิมพ�
62063019520 นายอนิวัตร ศรีแก�ว
62063019521 นายอภิเดช ดวงยา
62063019522 นางสาวศิริรัตน� เถาวัลยา
62063019523 นายสิรวัชร มุณีแก�ว
62063019524 นายวันปรีดา คํารพม่ิง
62063019525 นางสาวเยาวลักษณ� หิรัญรัตน�
62063019526 นางสาวจิราภรณ� สมุทรไทย
62063019527 นางสาวอชิรยา มาแว�น
62063019528 นางสาวภิญญาดา อุปละ
62063019529 นายดนุรุทธ� คําใจ
62063019530 นางสาวกุลวรางค� สานุ

หน�า 651 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019531 นายปริพัตร ปานจู
62063019532 นางสาวหยาดพิรุณ วัฒนกุล
62063019533 นายภูมิภัทร ยาแล
62063019534 นางสาวเกศกนก ไชยโย
62063019535 นายณัฐดนัย สายนต�
62063019536 นางสาวยศวดี วงค�สิงห�
62063019537 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ตะเคียน
62063019538 นางสาวภัคติชล กองขาม
62063019539 นางสาวจิตตราภา ขจรกลิ่น
62063019540 นางสาวรัตติกาล รินมูล
62063019541 นางสาวพัชรินทร� ป=นแปง
62063019542 นางสาวฉัตรชฏา คงคา
62063019543 นายอิทธิสุนทร นันทวัฒนากรณ�
62063019544 นางสาวณัฐณิชา เทพวัน
62063019545 นางสาวศรัณย�พร พันธะยอด
62063019546 นางสาวกิติยา ภักตรา
62063019547 นายสกานต� คํารินทร�
62063019548 นายกฤษณะพันธ� ยาวิชัย
62063019549 นายธีรภัทร� ปาต๊ิบ
62063019550 นางสาววัทนวิภา แสนกล
62063019551 นางสาวณฐิดา จุมปู
62063019552 นายปรัชรัฏต� ใจมา
62063019553 นายทรงกรด คําปCน
62063019554 นายภาณุพงศ� ทุ�งโปร�ง
62063019555 นายทรงภพ สุขวุฒิกุล
62063019556 นางสาวเครือหงค� มหาวรรณ
62063019557 นางสาวเปมิกา กิตต�นวกุล
62063019558 นางสาวเสาวลักษณ� สุรินธรรม
62063019559 นางสาวพิมพ�ผกา ออมแก�ว
62063019560 นางสาวชนาภา คีรีวิริยจิตต�

หน�า 652 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019561 นางสาวระพีพรรณ ยศปCนตา
62063019562 นางสาวอริสา งามสม
62063019563 นางสาวเบญจวรรณ ลวนคํา
62063019564 นางสาวลัดดาพร คงจรัสแสง
62063019565 นางสาวณัฐภรณ� พะยอมดง
62063019566 นายนพรัตน� สุวรรณสุระ
62063019567 นางสาวไพลิน สุวรรณ
62063019568 นางสาวณัฐริกา สารอินทร�
62063019569 นางสาวสุทธิกานต� ตาปูลิง
62063019570 นางสาวชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ�
62063019571 นางสาวกรรณิกา ไชยโต
62063019572 นางสาวชลิตา ขนุนแดง
62063019573 นายธนกร บุญวัย
62063019574 นางสาวป=ทมา จันทะลี
62063019575 นางสาวเจนจิรา ศิริคํา
62063019576 นางสาวศิริประภา เอี่ยมสําอางค�
62063019577 นางสาวปพิชญา บุญอิน
62063019578 นางสาววรรณวิไล ป=ญญาวิชา
62063019579 นางสาวกีรติญา ใจภิพักด์ิ
62063019580 นายณัฐพงษ� คําต๋ัน
62063019581 นางสาวพรนภา ทนุ
62063019582 นายวชิรพันธ� จงวัฒนา
62063019583 นางสาวนีรนุช ชมชื่น
62063019584 นางสาวอัญชนา เหมืองสาม
62063019585 นางสาวชนม�ณนันท� จันทร�หอม
62063019586 นางสาวพีรยา แสงชูตระกูล
62063019587 นายภาคิน แสงประดิษฐ�
62063019588 นางสาววิสสุตา ปUานสุวรรณ�
62063019589 นางสาวสุดาพร ทิพย�มณี
62063019590 นายพงษ�ชัย ทะลิ

หน�า 653 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019591 นางสาวณัฐกานต� อะโน
62063019592 นางสาวทิพวรรณ ย่ัวยวน
62063019593 นางสาวสุกัญญา พุทธวงษ�
62063019594 นางสาวจุฬาทิพย� ธิอ�าย
62063019595 นายนราธิป เมืองคํา
62063019596 นางสาวสุภัชญา กุสุยะ
62063019597 นางกุลภัส สมงาม
62063019598 นายปUองสกุล พูลเพ่ิม
62063019599 นายณัฐวุฒิ สิทธิยศ
62063019600 นายนรินทร�โชติ รินชมภู
62063019601 นางสาวธารีรัตน� อุดแก�ว
62063019602 นางสาวกฤษกมล ใจสิทธ์ิ
62063019603 นางสาวพัชราภรณ� มันธิมา
62063019604 นายเอกลักษณ� ตระกูลแก�ว
62063019605 นางสาวแสงดาว ดูใจ
62063019606 นางสาวพัชราภรณ� คําสร�อย
62063019607 นางสาวพิชามญชุ� ป=นธิยะ
62063019608 นายพรสวรรค� คนเที่ยง
62063019609 นางสาววิชญาพร อินต�ะเม�า
62063019610 นางสาวชัชชญา แสนเสนา
62063019611 นายศุภกฤต ม�านเขียว
62063019612 นางสาวพิรุณพร แสงสร�อย
62063019613 นายรุ�งโรจน� แก�วคงบุญ
62063019614 นางสาววลัยพร สุริยะวงศ�
62063019615 นายธนาคม อุ�นกาศ
62063019616 นางสาวศุภณัฐ ทามี
62063019617 นางสาวปวีณา ขุนน้ํา
62063019618 นายจักรี ปCงเมือง
62063019619 นางสาวปทุมพร ไชยชะนาญ
62063019620 นางสาวนิภาวรรณ อินต�ะวงค�

หน�า 654 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019621 นางสาวสุภัค รัตนเจษฎานนท�
62063019622 นายธนพล สิทธิประภาพร
62063019623 นางสาวสุดารัตน� กันทาสุวรรณ�
62063019624 นายสิทธินนท� กันจินะ
62063019625 นางสาววิราวรรณ วงษ�ไว
62063019626 นายสันติ หนั่นต�า
62063019627 นางสาวสุณัฐชา ปCนตา
62063019628 นางสาวอัจฉรา มาสืบ
62063019629 นางสาวจันทร�ฉาย นันตาวรรณ�
62063019630 นางสาวกิตตินาถ สอนบาลี
62063019631 นางสาวสุธิดา สุภาทานนท�
62063019632 นางสาววาสนา สุวรรณจารี
62063019633 นางสาวภัทรารัตน� พลแหลม
62063019634 นางสาวศุภรัตน� นามแก�ว
62063019635 นางสาวสมฤดี พันธ�สน
62063019636 นางสาวแสงระวี บุญเต่ียม
62063019637 นายณรงค�ชัย กองสูงเนิน
62063019638 นายวัชรพงษ� ไชยาพันธุ�
62063019639 นางสาวศุภรัตน� ใจยอด
62063019640 นายธนาดล ขัตธิ
62063019641 นางสาวสุภาวดี จันต�ะคาด
62063019642 นางสาวอุษณีย� ทนันไชย
62063019643 นายสถาพร อรรคนันท�
62063019644 นางสาวสุธิดา ชายแก�ว
62063019645 นางสาวทิพยรัตน� ใจคําสุข
62063019646 นางสาวกุลนิธี ทนันชัย
62063019647 นางสาวสุทธามาศ ป=นติ
62063019648 นางสาวณภัทร เทพจันทร�
62063019649 นางสาวณฤทัย พันทะไชย
62063019650 นางสาวกวินธิดา ภมรภัคคีภูมิ

หน�า 655 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019651 นางสาวนพวรรณ โปธิเรือน
62063019652 นายฐาปกรณ� โยธาวงศ�
62063019653 นางสาวศิริรัตน� คําสุกัน
62063019654 นางสาวศุทธินี จินดาขัด
62063019655 นางสาวศิริรัตน� ศรีงาม
62063019656 นางสาวคัทธียา คําป=น
62063019657 นางสาวอรพรรณ จิตรต้ัง
62063019658 นายพิพัฒน� เหง�าแก�ว
62063019659 นางสาวนารีญา ตานี
62063019660 นายสันติพงศ� อินทยนต�
62063019661 นางสาวรุจิราภรณ� วงค�สาย
62063019662 นางสาวนารีรัตน� ธนาพรรณ
62063019663 นางสาวสุพิชชา ดีสิงห�
62063019664 นายธนวัฒน� ไพรกวีวัฒน�
62063019665 นางสาวธัญจิตรา กันทา
62063019666 นางเบญจมาภรณ� โพธิแก�ว
62063019667 นายวิชญ�พล ปรานวัฒนา
62063019668 นางสาวกาญจนา ถวิลวรรณ�
62063019669 นางสาวธิดา นันชัย
62063019670 นางสาวสุพัตรา มูลสวัสด์ิ
62063019671 นางสาวกุลธิดา ก[าแก�ว
62063019672 นางสาวเกตน�สิรี มีชัย
62063019673 นางสาวพัชรา นนกันธา
62063019674 นายกฤษณุ ฐีติโภคา
62063019675 นางสาวจริปรีญา ดีจิตร
62063019676 นางสาวธนพร ใจมอย
62063019677 นายวารินทร� ตนพยอม
62063019678 นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ�
62063019679 นางสาวหฤทัย บุญเรียม
62063019680 นางสาวสลินยา อินทร�ประสิทธ์ิ

หน�า 656 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019681 นายสุรชัย นันทกุลพลพินิจ
62063019682 นางสาวอริสา หาญเตชะ
62063019683 นางสาวพรปวีณ� ท�วมเทศ
62063019684 นางสาวรัตติกา สุภาราช
62063019685 นายพิชัย สุวัฒนะ
62063019686 นางสาวจินดาหรา แก�วรากมุก
62063019687 นางสาวสิริรัตน� สารเก�ง
62063019688 นางสาวสุนิตย� กันทะโล
62063019689 นางสาวพิมพกา มาง้ิว
62063019690 นางสาวผกายมาศ คชบุตร
62063019691 นางสาวพณิดา เด�นดาวเรือง
62063019692 นางสาวจุฬารัตน� สุขแปร
62063019693 นางสาวนิตยา แก�วมาดี
62063019694 นางสาวพิชญาภรณ� ขาวอินทร�
62063019695 นายจิตรกร มะโนหวัน
62063019696 นายนิรุทธ์ิ อินต�ะแก�ว
62063019697 นายอมรเทพ สูงศักด์ิ
62063019698 นางสาวจิรัชญา มูลแก�น
62063019699 นายวชิร ยอดทอง
62063019700 นางสาวศันสนีย� ปุ_ดแค
62063019701 นางสาวสุชาภัสร� ภูมมะภูติ
62063019702 นางสาวอมราภรณ� ศิริลาภา
62063019703 นางสาวชุติมณฑน� ตนบุญ
62063019704 นางสาวสุภารัตน� หยุมทะ
62063019705 นางสาววรางคณา สุริยะเทพ
62063019706 นางสาวชาลิสา กุลประดิษฐ�
62063019707 นางสาวประกายแก�ว กันทะสิงห�
62063019708 นางสาวนนทพร บุญมา
62063019709 นางสาวสิริลักษณ� จันต�ะนัง
62063019710 นางสาวศิริรัตน� ธรรมป=ญญา

หน�า 657 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019711 นางสาววัชรินทร� ไชยวรรณ�
62063019712 นางสาวณัฏฐ�ชญา เกิดผล
62063019713 นางสาวไอริณ วิไลรัตน�
62063019714 นางสาวอรณี ต้ังเพียร
62063019715 นางศุภธนิศว� วรรณวิจิตร
62063019716 นางนทกมล เชษฐธง
62063019717 ว�าที่ร�อยตรีเสกสรร มาปCนตา
62063019718 นายไกรพล เอี่ยมสะอาด
62063019719 นางสาวภัทรา สร�อยบุญมา
62063019720 นายธนวัฒน� ป=ญญาเลิศ
62063019721 นายกิตติ คําภีระ
62063019722 นางสาวศิริภัทร ภัคภูมิ
62063019723 นางสาวณัฐธีรา ทรัพย�เรืองรุ�ง
62063019724 นางสาวแสงไทย นุมา
62063019725 นางสาวพิมลพร พลเมฆ
62063019726 นายวิษณุ อัญชัญ
62063019727 นางสาวปาลิตา รุ�งวริยากุล
62063019728 นางสาวนัฐธิดา แก�วมาธิ
62063019729 นางสาวธัญลักษณ� ใจดี
62063019730 นางสาวธุวพร ชาติภูมิ
62063019731 นางสาวพัชรี ตาปลา
62063019732 นายศรัณยู สิงห�แสง
62063019733 นางสาวมยุรา นวลแยง
62063019734 นางสาวชลิตตา พีระพัฒนสกุล
62063019735 นางสาววรัญยารัชย� นาจันทร�
62063019736 นายฐิติกร หนานอิน
62063019737 นางสาวเสาวลักษณ� อโนราช
62063019738 นางสาวนริศรา เข่ือนควบ
62063019739 นางสาวณัฐกมล บุญน�ะ
62063019740 นายศุภกิตต์ิ กรวดสูงเนิน

หน�า 658 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019741 นายวิษณุ สิงคะราช
62063019742 นางสาวภรณ�ทิพวรรณ เต[จา
62063019743 นายนัทธพงศ� เสนรังษี
62063019744 นางสาวภัทรวดี ละม�าย
62063019745 นางสาววจีพัชร เมธา
62063019746 นางสุกัญญา อัตระผดุง
62063019747 นางสาวณิชกานต� รัตนพิพัฒกิจ
62063019748 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัชชา ทองรัก
62063019749 นางสาวสุธิดา แสนขัด
62063019750 นางสาวทักษพร อินบุญญา
62063019751 นางสาวศิริรัตน� รักพงค�
62063019752 นางสาวอริสา บัวแสง
62063019753 นางสาวมนธิชา ตุ�ยสิทธ์ิ
62063019754 นางสาวชลธิชา อินต�ะวิชัย
62063019755 นางสาวปนัดดา สุภาษี
62063019756 นางสาววชิรฎาพร ครื้นอุระ
62063019757 นางสาวกมลชนก ป=ญญาเหล็ก
62063019758 นางสาวสุติมา หวันแก�ว
62063019759 นายภาณุ สุธรรมแจ�ม
62063019760 นางสาวศศิธร ตาทน
62063019761 นางสาวฐิตินันท� วรรณวงศ�
62063019762 นางสาวณัฐทนี ภาคเมธี
62063019763 นางสาวณิพัชทรา รับรู�
62063019764 นางสาวอัจฉรา ศรศรีเกิด
62063019765 นางสาวสลิลทิพย� ปUองจิตร�
62063019766 นายจิรศักด์ิ พรมมินทร�
62063019767 นางสาวมณีรัตน� เมืองฮาย
62063019768 นางสาวกชกร จินบุญเหล็ก
62063019769 นางสาวจิราภรณ� ยะป=ญญา
62063019770 นางสาวจิรนันท� หาวีระ

หน�า 659 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019771 นางสาวจุฑาณี ยอดง้ิว
62063019772 นางสาวเมวิกา แซ�ลิ้ม
62063019773 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�ขร
62063019774 นางสาวสุวคนธ� ตันตา
62063019775 นางสาวอัจฉริยา ศิริวาส
62063019776 นางนลินนิภา ป=นสุวรรณ�
62063019777 นางมนันชญา ดวงสุภา
62063019778 นายรัฐพงษ� สังฆบุญ
62063019779 นางนพมาศ หิรัญสวรรค�
62063019780 นายกิตติพงศ� กองแก�วโยธา
62063019781 นายมงคล อุณหะนันทน�
62063019782 นางสาวสกาวพรรณ เจนใจ
62063019783 นายกิตติณัฎฐ� ประทุมอินทร�
62063019784 นายชาคริต ปCงกุล
62063019785 นางสาวสุธีรัตน� สิทธิขันแก�ว
62063019786 นางสาวสุกัญญา แสงทอง
62063019787 นางสาวมาริษา สุริยะดี
62063019788 ว�าที่ร�อยตรีทรงฤทธ์ิ ก�อนแก�ว
62063019789 นางสาวสิริกร เปงใจยะ
62063019790 นายกิตติพงศ� ศรีสุข
62063019791 นางสาวสุดารัตน� อําพันธ�
62063019792 นางสาววิไลวรรณ นิลุบลไพบูลย�
62063019793 นางสาวนัชนิฎา พงค�ดา
62063019794 นายณัฏฐ� ดิษฐาน
62063019795 นายทนงฤทธ์ิ ทาพรม
62063019796 นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณ
62063019797 นายวินิทร ยศดี
62063019798 นายไตรรัตน� ธุระกิจ
62063019799 นายธีรศักด์ิ เถิงฝ=Pน
62063019800 นางสาวกุลนิษฐ� อัมปาละ

หน�า 660 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019801 นางสาวลักขณา โสตย้ิม
62063019802 นางสาวอารีย�รัตน� จําแม�น
62063019803 นายป=ญญาวุฒิ ดวงวิโรจน�
62063019804 นางสาวจุฑาภรณ� วงษ�คํา
62063019805 นางสาวพิมพิไล ไฝคํา
62063019806 นางสาวฐานิกา สุขผสม
62063019807 นางสาวอังคณา จินาสา
62063019808 นางสาวเบญจวรรณ มือโต
62063019809 นางสาวปาริชาติ ปวนกาศ
62063019810 นางสาวสิรามล หน�อยศ
62063019811 นางสาวกมลวรรณ เรือนศรี
62063019812 นางสาวเรไร อุสา
62063019813 นายนนทพัทธ� ศรีโพธ์ิวัง
62063019814 นายจตุพล คําคง
62063019815 นางสาวดารารัตน� คําติ
62063019816 นางสาวภัสสร เกเย็น
62063019817 นางสาวหฤทัย เรือนนาค
62063019818 นางสาวจิตนภา แก�วจา
62063019819 นางสาวเจนจิรา เตชะหล�า
62063019820 นางสาวศุภลักษณ� เตปา
62063019821 นางสาวอัญธิกา มะหาวัน
62063019822 นางสาวศศิวิมล ขันเขียว
62063019823 นายสรวิศ ศรีบุญ
62063019824 นางสาวเขมิกา ป=ญญาทอง
62063019825 นางสาวนิลชนก ฟูศรี
62063019826 นางสาวพิชชาพร แก�วประภา
62063019827 นายธิติสาร เชื้อชื่น
62063019828 นางสาวศิริพร สติราษฎร�
62063019829 นางสาววรางคณา ต๊ิบโปธา
62063019830 นางสาวสุทธิดา พระบาลี

หน�า 661 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019831 นางสาวฐิติกา สมศรี
62063019832 นางสาวสุภาพร ขันตี
62063019833 นางสาวณัฐธิชา ตาใจ
62063019834 นางสาวศศิธร หน�อท�าว
62063019835 นายพงศกร แช�มช�อยสายชล
62063019836 นางสาวนงลักษณ� อินมาใหม�
62063019837 นางสาวเรวีญา คําปลุก
62063019838 นางสาวทิวาพร สุวรรณเจริญ
62063019839 นางสาวจิราภรณ� คํานุง
62063019840 นางสาวลินดา ก[าถ�วย
62063019841 นางสาวชิดชนก โรจน�ภัทรเกษม
62063019842 นางสุนิษฐาพร นิลคง
62063019843 นายไกรเมษย� วิรบุตร�
62063019844 นางสาวสุภัสกร อุตมา
62063019845 นางสาวเบญจพรรณ รัตน้ําหิน
62063019846 นายสรวิชญ� เงินดวง
62063019847 นางสาวธัชกร ก�อนสินธุ�
62063019848 นางสาวสุทธิดา มณีวรรณ
62063019849 นายปCยณัฐ สุปรีดา
62063019850 นางสาวกรรณิกา ส�างใส
62063019851 นางสาวอรุณวตรี ทรายมูล
62063019852 นางสาวสกาวรัตน� ภิระบรรณ�
62063019853 นางสาวรัชดาภรณ� เพ่ิมศิลปN
62063019854 นางสาวกรรณิการ� คําอ�อน
62063019855 นายพิเชษฐ� สนธิคุณ
62063019856 นางสาวปวีณา ปCงเมือง
62063019857 นายธนากร ต้ังจิตเจริญ
62063019858 นางสาวสรรัตน� ตาตุ
62063019859 นายธกฤต แสนใจ
62063019860 นายฉัตรชัย สัมพันธ�

หน�า 662 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019861 ว�าที่ร�อยตรีหญิงสุนิสา คล�องแคล�ว
62063019862 นางสาวสุหัทยา คําวิชัย
62063019863 นางสาวปCยธิดา จันทร�กูล
62063019864 นายนพนิตย� ศีติสาร
62063019865 นายสมศักด์ิ เข่ือนทา
62063019866 นายเจนณรงค� ธิคํา
62063019867 นางสาวธนินท�ธร กันฑาซาว
62063019868 นางสาวญาณิชศา บุญมาคํา
62063019869 นางสาวสมปรารถนา เจนใจ
62063019870 นางสาววิลาสินี วิลัยลักษณ�
62063019871 นางสาวสุพัตรา เตมีศักด์ิ
62063019872 นางสาวบุญยานุช พลอยทํา
62063019873 นายชยนนท� แก�วสอาด
62063019874 นายสุธิลักษณ� กันต�ะมา
62063019875 นายศิรากร จิตตา
62063019876 นางสุภาภรณ� บุญสารวัง
62063019877 นายวัชระ ชมภูปUอ
62063019878 นายอภิสิทธ์ิ ปCนทะนา
62063019879 นางสาวณภัทร สินทอง
62063019880 นางสาวสิริวิมล เส�มือแม�
62063019881 นางสาวฐิติรัตน� อุ�นวงศ�ดี
62063019882 นายวรชัช ทาทะรักษ�
62063019883 นางสาวชญานิศ เนียมสุวรรณ
62063019884 นายกฤษธร สีชาติ
62063019885 นายสันติ แสนหล�า
62063019886 นายธนวัฒน� วรัตม�ธนัทชัย
62063019887 นางสาวณัฐริกานต� วังพลากร
62063019888 นายธีรวัฒน� ต�ะต�นต�อง
62063019889 นางสาวสุภาณี กาวี
62063019890 นางสาวทิมนภา วงศ�สาร

หน�า 663 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019891 นางสาวกาญจนา กีรติกรกุล
62063019892 นางสุวรรณา พากอ
62063019893 นางสาวชฎาณิศ มาละแซม
62063019894 นางสาวเมธินี สายวงค�ป=ญญา
62063019895 นายวุฒิกร วงค�อิ่นแก�ว
62063019896 นางสาวปุยฝUาย สลีอ�อน
62063019897 นางสาวหทัยชนก ป=ญญาปลิว
62063019898 นางสาวอภิญญา บุญเปXง
62063019899 นางสาวสายสุนีย� แก�วคือ
62063019900 นายนฤพนธ� ป^นถา
62063019901 นายณัฐดนัย ตาขัน
62063019902 นางสาวอภิสรา ชัยศิริ
62063019903 นายอนุวัฒน� อิสระศักด์ิ
62063019904 นางสาวสุดารัตน� แก�ววัน
62063019905 นายธนโชติ จรรยาสูง
62063019906 นางสาวธนพร ชัยมณีย�
62063019907 นายปรินทร� อินสองใจ
62063019908 นางสาวสลิลทิพย� ใจวิสาร
62063019909 นางสาวนครินทร� ปCวรรณา
62063019910 นายวันชัย บุญเลิศ
62063019911 นางสาวปฐมพร โพธ์ิศรี
62063019912 นางภาคินี ซองดี
62063019913 นางสาวนิจวิภา ภูกัน
62063019914 นายรักษ�พล จันตาคํา
62063019915 นายณัฐสิทธ์ิ ชํานาญการ
62063019916 นางสาวกัญญา กองอยู�
62063019917 นายศราวุธ ปูYคํา
62063019918 นายชยุตพนธ� ยอดคํา
62063019919 นางสาวศศิธร แสงปUอ
62063019920 นายวรวุฒิ ใจดี

หน�า 664 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019921 นายธนวัฒน� สิทธิตัน
62063019922 ว�าที่ร�อยตรีผดุงเกียรติ กันทะสัก
62063019923 นางสาวนภาวรรณ นอรัตน�
62063019924 นางสาววิภา คําเปXก
62063019925 นางสาวปริศนา คํามาเมือง
62063019926 นายชัยพร จินา
62063019927 นายวินัย อ�อยกลาง
62063019928 นางสาวจิราพร ศรีวิชัย
62063019929 นางสาววิไลวรรณ ดีอุโมงค�
62063019930 นางสาวชญานี โถนาค
62063019931 นางสาววรรณิดา สุภาชนะ
62063019932 นายอคเรศ ทวีการวิวัฒน�
62063019933 นางสาววิรชา มาพิทักษ�
62063019934 นายพงศภัค สุดเสน�ห�
62063019935 นายนฤพล จิกยอง
62063019936 นายกฤตชยกร วุฒิอินทร�
62063019937 นายณัฐพงค� แดงตุ�ย
62063019938 นางสาวไพรัมภา รัตนประทีป
62063019939 นายถิรายุธ คําหล�า
62063019940 นางสาวสุรัติยา สถาปNนนท�
62063019941 นางสาวศิริโสภา มูลศิริ
62063019942 นางสาวฑิตฐิตา โตบึงกอก
62063019943 นายเกษม คีรีแก�ว
62063019944 นายศุภกิจ นําพา
62063019945 นางสาวสุปราณี ราชาตัน
62063019946 นางสาวพิมพ�รัมภา สําราญ
62063019947 นางสาววิชารัตน� เครื่องสนุก
62063019948 นางสาวโยทการ� ยอดแก�ว
62063019949 นางสาวศิริขวัญ เตชะสืบ
62063019950 นางสาวศศิธร ถ่ินวนา

หน�า 665 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063019951 นางสาวเจนจิรา วิลัย
62063019952 นางสาวมุทิตา พรมมิ
62063019953 นางสาวเพชรรัตน� ยอดแก�ว
62063019954 นางสาววิชชุดา ศรีบุศย�
62063019955 นางสาวสุพิชชา แลใจ
62063019956 นายวชิรพัฒน� สายัณท�
62063019957 นายเดชาวัต วิเชียรกันทา
62063019958 นายนพดล สมบูรณ�
62063019959 นางสาวพรวิภา กุยมา
62063019960 นายรัฐพงษ� คํานา
62063019961 นายสิทธิพงค� กาไชย
62063019962 นางสาวไข�มุก ปCมเทพ
62063019963 นางสาวเบญจวรรณ สิงห�มณี
62063019964 นายวัฒนชัย นิลาพันธ�
62063019965 นางสาวฐวิกาญจน� ทักษิณา
62063019966 นางศิริชาดา ศิริฌานนท�
62063019967 นางสาววราพร ก[าแปง
62063019968 นางสาววรัญญา มะโนยศ
62063019969 นางสาวศุภรดา เจริญนากิจ
62063019970 นายกิตติภัธ งานดี
62063019971 นางอัญชลิดา เงินสายตา
62063019972 นางสาวพัชรินทร� ใจกล�า
62063019973 นางสาวจิราพร สายไหม
62063019974 นายเจริญ ชมภูคํา
62063019975 นางสาวเปรมหทัย พิมพาเรือ
62063019976 นางสาวปวีณา จิตตาทิพย�
62063019977 นางสาวขนิษฐา สิทธิไชย
62063019978 นางสาววรรณทิพา กันทาวัน
62063019979 นางสาวจิราภรณ� จุ�มมูล
62063019980 นางสาวปาริชาติ วงค�ลังกา
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62063019981 นางสาวรัญธิดา เตชะเต�ย
62063019982 นางสาวนภาพร ไชยวรรณ�
62063019983 นางสาวยุพาพร คีรีรังสี
62063019984 นางสาววิภา สิทธิ
62063019985 นางสาวสุภัตตรา ชัยหา
62063019986 นายวิศว ธรรมวงศ�
62063019987 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยชาติ
62063019988 นางสาววราพรรณ กันทะ
62063019989 นายเจนยุทธ� กันทะชัย
62063019990 นางสาวธิดา แซ�หวุ�น
62063019991 นายธีรวัช ยศเรืองศักด์ิ
62063019992 นางสาวดาราวรรณ ฮั่นพงษ�กุล
62063019993 นายจักกฤต แก�วแต�ม
62063019994 นางสาวกฤษณีภรณ� ดวงแก�วกาศ
62063019995 นางสาวภัทราวรรณ ยศปา
62063019996 นางสาวเกศกัลยา กันธะมาลา
62063019997 นางสาวเขมิกา สุริยะโชติ
62063019998 นางสาวชัญญาภัค ทาไชยวงศ�
62063019999 นางสาวจิราภรณ� เซ็งเอ�ก
62063020000 นางธัญชนก พรมใจ
62063020001 นางสาวเยาวลักษณ� จันทร�งาม
62063020002 นายดนุสรณ� จีรวัฒนากร
62063020003 นายวริทธ์ินันท� ไชยศรี
62063020004 นางสาวสุดารัตน� ไชยทอง
62063020005 นายประกาศิต มีสวัสด์ิ
62063020006 นางสาวนัสรินทร� วิลาทอง
62063020007 นายศุภกิตต์ิ แก�วเกตุกวีรัตน�
62063020008 นางสาวจิราวรรณ ชาติพันจันทร�
62063020009 นายวรศักด์ิ ปCนตาแก�ว
62063020010 นางสาวนริศรา ประดาอินทร�
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62063020011 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ
62063020012 นายวิวัฒน� ป=ญจขันธ�
62063020013 นางสาวสไบทิพย� เลิศวิลัย
62063020014 นายอิทธิชัย เพียรชนะ
62063020015 นายพัทธดนย� กมลเวช
62063020016 นางสาวรุจิรา บริสุทธิรักษ�
62063020017 นางสาวฐิติพร คณฑา
62063020018 นางสาวปาลิตา บุษราคัม
62063020019 นางสาวอรอนงค� แซ�ต้ัง
62063020020 นางสาวชนิตรา ใจธิ
62063020021 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�ไชยา
62063020022 นางสาวภัททิยา อะนันลิขิต
62063020023 นางสาวอนัญญา หาญเลิศ
62063020024 นางสาวนริสศรา บุญโต
62063020025 นางสาวรุจิสา มุขแก�ว
62063020026 นางสาววรรณวิสา ทองบ�อ
62063020027 นายณฐาภพ นันต�ะลิต
62063020028 นางสาวกนกวรรณ บรรจง
62063020029 นางสาวนริศษา ขันทอง
62063020030 นายนุพงษ� ขันอุระ
62063020031 นายจักรกฤษณ� สิงห�วัน
62063020032 นางสาวอัญชลีพร ชมภูราช
62063020033 นายกฤฑภาส อุดมมิตย�
62063020034 นางสาวณันฑิชา เปXนเครือ
62063020035 นางสาวจิราวรรณ คงดี
62063020036 นางสาวอรพรรณ ป=Vนตุ�ย
62063020037 นางสาวธาดารัตน� สายแก�ว
62063020038 นายปรัชญ�ธัญญ� มงคลชยป=ญญ�
62063020039 นายธณพงษ� น�านกร
62063020040 นางสาวจันทนา ต�ะหนั่นต�า
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62063020041 นางสาวภัทราภรณ� ธรรมป_อก
62063020042 นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
62063020043 นายอภิวัฒน� โตสกุล
62063020044 นางสาวพิมพิไล กันทาใจ
62063020045 นางสาวภัสสร วรอุไร
62063020046 นางเมธิษา ป=ญญาอิ่นแก�ว
62063020047 นายภูมิรภี กันธิยะ
62063020048 นางพิชญวดี อินตา
62063020049 นายวรานนท� รินคํา
62063020050 นางสาวกานต�ชนก พุ�มเมฆ
62063020051 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ
62063020052 นางสาวเจนจิรา จันต�ะวารี
62063020053 นายศุภณัฐ ตาจุมปา
62063020054 นางสาวนิภาพร ทองคํา
62063020055 นางสาวฟาริดา ขินแก�ว
62063020056 นางสาวลักขิกา พวงจิตร
62063020057 นายจิรชัย นรเดชานันท�
62063020058 นางสาวกนกวรรณ แปงแสง
62063020059 นางสาวสุภาสินี พิลาบ
62063020060 นายสิทธินนท� สุทธมงคล
62063020061 นายเอกสิทธ์ิ สิทธิ
62063020062 นางสาวเณศรา ญาณะก[อง
62063020063 นายพงศธร ใจดี
62063020064 นางสาวปวีณา ทองคํา
62063020065 นางสาวนาตยา นาระต�ะ
62063020066 นางสาวณัฐธิดา เนตรสุวรรณ�
62063020067 นางสาวจุฑาทิพย� พรานสอน
62063020068 นางสาวพรพิมล วงศ�ต�อม
62063020069 นางสาวกุลสุรักษ� ยะวิญชาญ
62063020070 นางสาววัชราภรณ� ใหม�วงศ�
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62063020071 นางสาวพรรษ�ริสา งานขยัน
62063020072 นางสาวบังอร มหาชัย
62063020073 นางสาวอภิชญา อภิบูลย�
62063020074 นายเฉลิมพล สาธรรม
62063020075 นางสาววลีพร สมยศ
62063020076 นางสาวสุนิสา ดวงปCนตา
62063020077 นางสาววิมพ�วิภา อนุภาพ
62063020078 นายรณเดช โสมะฐิติ
62063020079 นางสาวเกศกนก ศรีเรืองเดช
62063020080 นายกิตติพงษ� ถาน�อย
62063020081 นายเรืองชัย ถาริยะ
62063020082 นายสุวัฒน� ป=Vนแก�ว
62063020083 นางสาวสุภาวดี ก[าคํา
62063020084 นางสาวทวีติยา กาญจนการุณ
62063020085 นางสาวจุฑาทิพย� สีตาบุตร
62063020086 นางสาววริศรา มูลใจยา
62063020087 นางสาวลักษณา โยธิยา
62063020088 นายชีวานนท� เกษจรัล
62063020089 นางสาววิชุดา จินาเคียน
62063020090 นางสาวพรปวีณ� กิติเงิน
62063020091 นางสาวจิราภรณ� พรรณา
62063020092 นายภูวนัย นนท�ศรี
62063020093 นางสาวกาญจนา เกษมศานต์ิสายชล
62063020094 นางสาวนัทธ�ชนัน ต�ายธานี
62063020095 นายอิทธิพัทธ� คมเพชรสง�า
62063020096 นายวินัย ใจรัก
62063020097 นายสราวุธ เครือกลางรงค�
62063020098 นางสาวพลอย เสียงเพลิน
62063020099 นางสาวมัลลิกา สุภิมาส
62063020100 นางสาวทัตพิชา อินต�ะลือ

หน�า 670 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020101 นางสาวจุติมาศ สุปCนะ
62063020102 นางสาวกฤษฎ์ิฐิตา นันตา
62063020103 นางสาวชนากานต� เสริมสุข
62063020104 นายฐณะวัฒน� ใจเมา
62063020105 นายอนุสรณ� จันสอง
62063020106 นางสาวณัทรินทร� อุตเจริญ
62063020107 นางสาวอตินุช ราชกิจ
62063020108 นางสาวมาริษา ตะกรุดเงิน
62063020109 นางสาวยุวธิดา กุณาเรือน
62063020110 นางสาวอรวรรณ แยะคํา
62063020111 นางสาวสุภาพร คงธนสารกุล
62063020112 นางสาวสุวนันท� วงค�ษา
62063020113 นางสาวกาญจนกร เหลืองทอง
62063020114 นายสมเกียรติ เข่ือนคํา
62063020115 นางสาวณัฐญา ไชยมณี
62063020116 นางสาวภัทรา กิติกาศ
62063020117 นางสาวรักษิณา เคหัง
62063020118 นางสาวสารภี เกสรพิทยาพงษ�
62063020119 นางสาวบุษบา ไทยวิจิตร
62063020120 นางสาวขวัญกนก แสงศรีจันทร�
62063020121 นางสาวอามิลท�ตรา ทองยืน
62063020122 นางสาวศิริขวัญ วัชชา
62063020123 นายอนุภาพ มหาวันแจ�ม
62063020124 นายรัฐพล สุวงกฎ
62063020125 นางสาวชัญญานุช แสงชัย
62063020126 นางสาวกชกร รามมะมะ
62063020127 นางสาวนภาพร แซ�ลี
62063020128 นายสิทธิพล คําลาพิศ
62063020129 นางสาวสาวิตรี เปXนเครือ
62063020130 นางสาวนันท�ณภัส กันทวี
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62063020131 นางสาวสุนิสา ศรีวิลัย
62063020132 นางณัฐรินทร� สุยะ
62063020133 นางกัญญาภรณ� กันอัศวะ
62063020134 นายชญานนท� รักษ�คมนา
62063020135 นายยงยุทธ อ�อนสําอางค�
62063020136 นายศุภฤกษ� พินธิสืบ
62063020137 นายณรงค�เดช รวมสุข
62063020138 นางสาวสิริพิมล คําลือเกียรต์ิ
62063020139 นายผดุงศักด์ิ สหัสแปง
62063020140 ว�าที่ร�อยตรีสิรเดช สิทธิเดช
62063020141 นายเจตนิพัทธ� ทุนกาศ
62063020142 นางสาวเบญยารัตน� วงค�เล็ก
62063020143 นางสาวชลันดา ต๊ิบต�อเป^Pย
62063020144 นางสาวณัฐวรา ทิวาพัฒน�
62063020145 นางสาวญารวี นาจรัส
62063020146 นางสาวปนัญญา แตงอุดม
62063020147 นางสาวกนกวรรณ ทิพยศ
62063020148 นางสาวณัฐชญา เยาวณา
62063020149 นายณัฐพงษ� ต๊ิบตา
62063020150 นางสาวณัฐชยาพร เตียวตระกูล
62063020151 นายจักรกฤษณ� กองแก�ว
62063020152 นายนรินทร� ธรรมอักษร
62063020153 นางสาวโสภีธิดา คํามา
62063020154 นายศุภชัย วงษ�ศรีจันทร�
62063020155 นางสาวเกศกนก สีตะวัน
62063020156 นางสาววรัชยา ขุนเภา
62063020157 นางสาวณิชกานต� ซ้ิมตระกูล
62063020158 นางสาวกุริสรา โชทนากูล
62063020159 นางสาวทรวงสุดา แซ�รี
62063020160 ว�าที่ร.ต.หญิงพชรภรณ� ขันเพชร
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62063020161 นายธศพร ศรีเทศ
62063020162 นางสาวสิรภัทร เพชรจินดา
62063020163 นางสาวมัลลิกา ดํารงค�
62063020164 นางสาวธัญพิชชา อินต�ะจันวงศ�
62063020165 นางสาวอภิชญา ขอสุข
62063020166 นางสาววรลักษณ� สมณะ
62063020167 นายกฤษณพล สมศรี
62063020168 นางสาวกัญญ�ภรณ� ทองชัย
62063020169 นายอลงกรณ� ด�วงทอง
62063020170 นางสาวเบญญาภา ครอบครอง
62063020171 นางสาวมณีรัตน� ใสสอาด
62063020172 นางสาวชัญญา มณี
62063020173 นายรัฐภูมิ สุวราช
62063020174 นางสาวศรัญญา ทาวงศ�
62063020175 ว�าที่ร.ต.หญิงเนตรนรา ใจคํา
62063020176 นางสาวบุศราภรณ� เรือนมูล
62063020177 นายกฤษณ เกิดคํา
62063020178 นางสาวพิมพร สิทธิสุรินทร�
62063020179 นายราชพร พงษ�ประสิทธ์ิ
62063020180 นางสาวอริสรา สหทยาสันติกุล
62063020181 นายรัตทชัย หอยแก�ว
62063020182 นางสาววทันยา ศิริประเสริฐ
62063020183 นางสาวนันทพร เตชะภัทรกิจ
62063020184 นางสุภากาญจน� ลือโขง
62063020185 นางสาวผ�องพรรณ จินะเขียว
62063020186 นางสาวขวัญพิชญ� มานะจีรจรัส
62063020187 นายธนิต พินิจสุวรรณ
62063020188 นายรัฐพล จิตอารี
62063020189 นายธนดล บัวมะลิ
62063020190 นางสาวธัญญารินทร� แก�วนํา
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62063020191 นางสาวชุติมณฑน� แสงจํานง
62063020192 นางสาววิจิตรา ภูวรรณะ
62063020193 นางสาวนภาพร ดวงใย
62063020194 นางสาวชัญญา แสนเสมอ
62063020195 นายนิพนธ� เถาป=ญญา
62063020196 นายอภิชาติ ชมภู
62063020197 นายสุรเชษฐ� กันธิยะ
62063020198 นางสาวจุฑารัตน� เจริญดี
62063020199 นางสาวสวรรยา ใจโส
62063020200 นายไกรฤทธ์ิ ใจสา
62063020201 นางสาวราวดี วงค�ษา
62063020202 นางสาวโสริยา รัตนวัฒนาพร
62063020203 นางสาวพัชรีภรณ� เสียงดี
62063020204 นางสาวสุภัชชา ขานวล
62063020205 นางสาวมินตรา ปุ_ดพรม
62063020206 นางสาวพิมพ�นฤมล ล�าคํา
62063020207 นางสาวศิวิมล สวัสดี
62063020208 นางสาวอังสุมาลิน บุษเนียร
62063020209 นายสยาม บุญเรือง
62063020210 นายณัฐวุฒิ พรหมทา
62063020211 นางสาวกรรณิการ� แจ�ใจ
62063020212 นายภูมินันท� ม่ังมูลสวัสด์ิ
62063020213 นางสาวธัญรดี หล�าคําวงศ�
62063020214 นายชนาธิป แก�วนันไชย
62063020215 นางสาวสายสุนีย� ป=ญญาเหล็ก
62063020216 นางสาววราพร คีรีศรีสกุล
62063020217 นางสาวชลธิชา จําปารัตน�
62063020218 นายธงชัย ศรีคํามา
62063020219 นางสาวอภิญญา ฝ=Pนแก�ว
62063020220 นายชฎาธาร พงษ�เดช
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62063020221 นางสาวรุ�งแพร นะที
62063020222 นายสุบรรณ ขียา
62063020223 นางสาวบุษณีย� แสนธรรม
62063020224 นางสาวกรรณิการ� สหะแปง
62063020225 นางสาวจิตติกาญจน� ใจคํากาศ
62063020226 นางสาวณัฏฐิกา กันทะมัง
62063020227 นางสาวยุพาพร แดงสอาด
62063020228 นายฐานกร วงษายะ
62063020229 นายกฤษดา ป=ญญาธนัญชัย
62063020230 นางสาวธิราภรณ� ขัดสาร
62063020231 นายคณาธิป จันทรนิกูล
62063020232 นางนิตยา เปงต๊ิบ
62063020233 นายรัฐกรณ� ทาศรี
62063020234 นายวรพงศ� คําฟู
62063020235 นางสาวปภาวดี ยอดคําลือ
62063020236 นางสาวเรณู ไชยมงคล
62063020237 นางสาวนิศาชล ย่ิงเป^ยง
62063020238 นางสาวณัฐชานันท� กีติสิทธ์ิ
62063020239 นางสาววิสสุตา รัตนะ
62063020240 นางสาวนิรชา สิทธิวงค�
62063020241 นางสาวศตนันท� ป=ญญาอินทร�
62063020242 นายวิศรุต ปวงขจร
62063020243 นายวรศักด์ิ ตุ�ยกันทา
62063020244 นางสาวสุพรรณิการ� ศิลากุล
62063020245 นางสาววิราชินี เมืองลือ
62063020246 นางสาวภูรินทร� พันธุพิน
62063020247 นางสาวฉัตรกมณฐ� เฮสโก
62063020248 นางสาวปาริฉัตร รัฐศุภางค�
62063020249 นายวรัญ]ู ดีทิตย�
62063020250 นางสาวสุภาพร โพชะจา
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62063020251 นางสาวลดาวัลย� สมรมิตร
62063020252 นางสาวพัชรี ม่ังมีทวีลาภ
62063020253 นางสาวศิริพักต� ราษี
62063020254 นางวันเพ็ญ คําวัง
62063020255 นางสาวพนัชกร ศรีใจกูล
62063020256 นางสาวณัฐพร ดวงแก�ว
62063020257 นายศุภฤกษ� มูลรังษี
62063020258 นางสาวฐิติมา จะวะนะ
62063020259 นางสาวกนกวรรณ คุมา
62063020260 นายอรรถพล เพียรประกอบ
62063020261 นางสาวสินาภรณ� ช�วยเหลือ
62063020262 นายรัชกฤช บวรวิชญกุล
62063020263 นางสาวปาณิศา คําหอมกุล
62063020264 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพล อุดมแก�ว
62063020265 นายธนชัย เป^Pยปลูก
62063020266 นางสาวภัทธิชา จิตนาวณิชย�
62063020267 นางสาวศิรินทร�ทิพย� คําจําปา
62063020268 นางสาวนิชานันท� รัตนโสภาพันธ�
62063020269 นางสาวนุชรา ธัญญา
62063020270 นางสาวสุพัตรา มณีรัตน�
62063020271 นายธีรวัฒน� ย่ังสันติวงศ�
62063020272 นายสัตยาบัน กาวิชัย
62063020273 นางสาวสุพัทธินี สิงหธรณิน
62063020274 นางสาวณัฐริกา ตาลปYา
62063020275 นายธนากร มังคละ
62063020276 นางสาวธัญญารัตน� ชุมภู
62063020277 นางสาววัชรินทร� จันทร�โสภา
62063020278 นางสาวจันทนี สมต�ะ
62063020279 นางสาวบุษรา กําเลิศ
62063020280 นางสาวรัญชิดา หวังกิจ
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62063020281 นายพงค�ระพี ศรีชูมพู
62063020282 ว�าที่ร�อยตรีกฤษณะ หลวงอ�าย
62063020283 นายพศวีร� ทวีรัตน�
62063020284 นางสาววนิฐา กรมทนา
62063020285 นายจีระศักด์ิ อุตมะ
62063020286 นางสาวพัชราภรณ� แก�วป=ญญา
62063020287 นายอิศรา โคกโพธ์ิ
62063020288 นายวัชรากร พรมอ�าย
62063020289 นางสาวมิรันตี สมหารวงศ�
62063020290 นางสาวจรรยา อุทธิยา
62063020291 นางสาวอุษา สุริโท
62063020292 นางสาวกานต�สินี วิลัยลักษณ�
62063020293 นางสาววิไลรัตน� ธิติรัตน�วรโชค
62063020294 นางสาวกรรณิการ� สินธุชัย
62063020295 นางสาวปาริฉัตร ศรีชมภู
62063020296 นางสาวปฐมาวดี คําป=นต๊ิบ
62063020297 นางสาวเสริมทรัพย� กูลเงิน
62063020298 นางสาวบุณยาพร จันทร�เปXง
62063020299 นายพัฒนพงษ� จินะราช
62063020300 นางสาวณัชชา อุดด�วง
62063020301 นางสาวศุภญาณิตา ตรีรัตน� 
62063020302 ว�าที่รตหญิงปCยะนุช สมพงค�
62063020303 นางสาวกัญญา วงค�เข่ือน
62063020304 นางสาวรุ�งฤดี ละวิชัย
62063020305 นางสาววราภรณ� ไชยเมืองชื่น
62063020306 นายภาณุวัฒน� หม่ันค�า
62063020307 นางสาวอาทิตยา ประสานรัตน�
62063020308 นางสาวอรวรรณ ชัยวงศ�
62063020309 นายธทรงฤทธ์ิ กันธาสุวรรณ�
62063020310 นางสาวพิจิตรา สินพูล
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62063020311 นางสาวธนิกานต� นามชุน
62063020312 นางสาวภาวิณี วรรณศรี
62063020313 นายณัฐกรณ� จินสกุลแก�ว
62063020314 นางสาวเกตวลี คําศรี
62063020315 นายสมเกียรติ ธงชัยเลิศ
62063020316 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิชุตา จันทร�ขาว
62063020317 นางสาวจริญญา และเชียงกลาง
62063020318 นางสาวกนกวรรณ ชัยมงคล
62063020319 นายจักรพงศ� วงศ�วิชัย
62063020320 นายธีรชาติ ธีรกานต�กุล
62063020321 นางสาวศิวพร ฤกษ�สุภา
62063020322 นายเดชาธร จิตมณี
62063020323 นางสาวจิรกานต� วงค�ลังกา
62063020324 นางสาวพัชราภรณ� มะชิดธิ
62063020325 นายกฤติธัญ ป=นแก�ว
62063020326 นางสาวอภิชญา พิมดี
62063020327 นางสาวอังคณา ศรีหม่ืน
62063020328 นางสาวชนากาญจน� แสนสิงห�
62063020329 นายณัฐพงษ� ไชยนุรักษ�
62063020330 นางสาวพัฒนา โปธามูล
62063020331 นางสาวพัชรา แก�วเมืองมูล
62063020332 นางสาวพลาวพิลาส ร�วมความคิด
62063020333 นางสาวศศินิภา วรารัตน�
62063020334 นางสาวกีรติกานต� แว�นทิพย�
62063020335 นางสาวภัทราภรณ� อิ่นพันธุ�
62063020336 นางสาวภาณุภรณ� สิทธิผล
62063020337 นายธนวัฒน� กันต�ธนนนท�
62063020338 นางพิชญาภา เทพวงศ�
62063020339 นางสาวนิภาวรรณ ใหคํา
62063020340 นางสาวรัตติยากร อัทธุโน

หน�า 678 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020341 นายพิษณุ มุ�งทอง
62063020342 นางสาวจินดารัตน� แมะบ�าน
62063020343 นางสาวกัลยาพร กองมะลิ
62063020344 นายอภิเศก ถาพินิจ
62063020345 นายณัฐวุฒิ วันนารัตน�
62063020346 ว�าที่ร�อยตรีหญิงปุณยาพร โตวิเชียร
62063020347 นางสาวชาลินี สุเตนันท�
62063020348 นางสาวกรรณิการ� สันใจ
62063020349 นางสาวชญาภา ยศอิ
62063020350 นายจิรพงค� คําเมือง
62063020351 นางสาวอรทัย หยกลักษณะไพร
62063020352 นางสาวธมลวรรณ ชัยสิทธ์ิ
62063020353 นางสาวธรรญภรณ� วัดแก�ว
62063020354 นายสิทธินันท� พรหมราช
62063020355 นายวีธวัช ชัยธิมา
62063020356 นางสาวภัทรสุดา จบแล�ว
62063020357 นางสาวสุวรรณา หวันสาเล�ะ
62063020358 นางสาวกานต�พิชชา ทุนผลงาม
62063020359 นางสาวประณิกาล สิงห�แก�ว
62063020360 นางสาวสุรัสวดี ตะนะวิไชย
62063020361 นายศราวุธ ดีจิตร
62063020362 นางสาวขนิษฐา พิลากุล
62063020363 นางสาวนิลุบล ทิพย�มลทา
62063020364 นางสาวปรีณาภา ไชยกา
62063020365 นางสาวกรวรรณ หนุนธนานุกูล
62063020366 นางสาวศิริภรณ� สุขสาสนี
62063020367 นางสาววนิดา ไฝเครือ
62063020368 นางสาวณัชชา บุญธิลาพร
62063020369 นางสาวบัวแก�ว ชาญชัยฤทธ์ิกล�า
62063020370 นายณัฐวัฒน� วงประเสริฐ
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62063020371 นางสาวสกุลรัตน� ศรีธิทนันไชย
62063020372 นางสาวนาถอนงค� สารรัตน�
62063020373 นางสาวพรรณิดา ยาวิลาศ
62063020374 นายธนพล ศุภจารุนนท�
62063020375 นางสาวธิดารัตน� นอศรี
62063020376 นางสาวถนอมจิต วงค�คําปวง
62063020377 นางสาวจันทร�จิรา สอาดเอี่ยม
62063020378 นางภาวินี หม่ืนมูลกาศ
62063020379 นายปรัชญา อิ่มป=ญญา
62063020380 นายกิตติชัย ดวงใจ
62063020381 นายอรรถพล บุญเปXง
62063020382 นางสาวปวีณา อุสาห�
62063020383 นางสุวรรณี วงค�แก�ว
62063020384 นางสาวฝนทิพย� รุจิราศรีรัตน�
62063020385 นายเกรียงศักด์ิ สันธนภัทรพงศ�
62063020386 นางสาวอัมรินทร� อุประกาศ
62063020387 นางเก้ือวกุล ตาจุมปา
62063020388 นางสาวนราภรณ� สุขแก�น
62063020389 นายชิษณุพงษ� มาลัยวิภา
62063020390 นางสาวแพรพรรณ จันทรศัพท�
62063020391 นายธนดล สุนันต�ะ
62063020392 นางปCFนลดา พรมทา
62063020393 นางสาวอรพรรณ จําเริญรื่น
62063020394 นายณัฐวีร� อันประเสริฐ
62063020395 นางสาวกัลยา กุลชู
62063020396 นายสนั่น สยอง
62063020397 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิทอง
62063020398 นางสาววณิชยา บ�านสระ
62063020399 นางรัตนา ทิพย�คํา
62063020400 นางสาวกัญชลิกา วงค�จันตา
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62063020401 นายศิริพัฒน� วรรณภิระ
62063020402 นายอนุวัฒน� รัตนเสถียร
62063020403 นางสาวชุลีธร ริค�า
62063020404 นายกฤษกร คําแสง
62063020405 นางสาวกุลธิดา เจริญสุข
62063020406 จ�าอากาศเอกสิทธิพงษ� พรมฟู
62063020407 นางสาวรุ�งนภา แก�วค�าง
62063020408 นางสาวนิลญา ตาคํา
62063020409 นางสาวเบญจา ต[าคํานวล
62063020410 นายภานุวัฒน� นันทะวงศ�
62063020411 นางสาวมยุรา อินต�ะจันทร�
62063020412 นางสาวณัฏฐกรปภา วงค�ดาว
62063020413 นางสาววราพร ต�ะเสน
62063020414 นางสาวสวิชญา นามวงศ�
62063020415 นายธนารัตน� เชื้อเมืองพาน
62063020416 นายณัฐพล บุญเทพ
62063020417 นางสาวธิดารัตน� วรรณะ
62063020418 นางสาวศศิประภา วรรณารักษ�
62063020419 นางสาววรีรัตน� วงค�หนัก
62063020420 นางสาวพวงนรินทร� คําปุก
62063020421 นางสาวนิสากร แตงจ�อก
62063020422 นางสาวจิดาภา ถมยา
62063020423 นางสาวจิราวดี จิระโพธ์ิ
62063020424 นางสาวหัทยา ดวงคํา
62063020425 นายสิปปกร สุนันต�ะ
62063020426 นางสาววลัยลักษณ� ใจทอง
62063020427 นางสาวขวัญชนก คําบุญ
62063020428 นางสาวนัชชา วิวัฒน�ทัศไนย
62063020429 นายชัชฤทธ์ิ ขัดมูล
62063020430 นางสาวจิดาภา ฟ=กสีม�วง
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62063020431 นางสาวพรรนารายณ� อินทะจักร
62063020432 นางสาวพิมพ�อัปสร สิริภาคิไนย
62063020433 นางสาวกรวีร� สินธุชัย
62063020434 นายกฤษดา ชัยมูล
62063020435 นายอภิรักษ� ทองบุญเก้ือ
62063020436 นางสาวจีรนันท� ทิพย�ดวง
62063020437 นางสาวอรกัญญา มันตะนา
62063020438 นางสาวสมฤทัย อุดเถิน
62063020439 นางสาวนพมาศ เบิกบาน
62063020440 นางสาวรวิวรรณ คําเงิน
62063020441 นางสาวสุนิสา จันทร�งาม
62063020442 นางสาวขวัญชนก ตุ�นแก�ว
62063020443 นางสาวพรพรรณ สิงห�ประเสริฐ
62063020444 นางสาวอารินทร�ทิพย� ป=นภิมล
62063020445 นายนนทชัย พลหาญ
62063020446 นางปาริชาติ ศิริลาภา
62063020447 นางสาวอรทัย ใจหงอก
62063020448 นายป=ทวี ธนศิรโชติ
62063020449 นางสาวทิพาภรณ� จุมปาคํา
62063020450 นางสาวจินตหรา บุญมา
62063020451 นางสาวกัณธิญา ทัฬหพัชรกุล
62063020452 นางสาวกัญญาวีร� ไชยวงศ�
62063020453 นางสาววันทนา ไตรจักภพภาคี
62063020454 นางรัตนา ไชยวุฒิ
62063020455 นางสาวรัชนก พิชกุล
62063020456 นางศิริลักษณ� ปลูกป=ญญา
62063020457 นายปฏิภาณ แสนโส
62063020458 นางสาวจีรวรรณ อุ�นต๊ิบ
62063020459 นางสาวปริฉัตร ช�วยนุกูล
62063020460 นางสาวนัสริน อําพรโยธิน
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62063020461 นางสาวปCณฑิรา ไชยวงค�
62063020462 นางสาวพรนลัท อินทา
62063020463 นางสาวอัญชลี คําสุข
62063020464 นางสาวปาณิสรา เทพรัตน�
62063020465 นางสาวมนัสนันท� ยศพรม
62063020466 นางสาวมนต�ชนก เหล�าชุมแพ
62063020467 นายจงรัก จุไร
62063020468 นางศิริพร คงสมัย
62063020469 นางสาวจุฬาลักษณ� ฟูใจ
62063020470 นายณัฐพล อรุณสุวรรณ
62063020471 นางสาวฑิมฐิกา จตุแสน
62063020472 นางสาวปรียาภรณ� แก�วพรหมมา
62063020473 นางสาวก่ิงดาว ทองก�อน
62063020474 นางสาวมนทิชา โสนนิล
62063020475 นายสุทธิสาร พิพักร�
62063020476 นางสาวจริยา วันยะนาพร
62063020477 นายวีรพล ภูบาล
62063020478 นางสาวชไมพร การเอื้อ
62063020479 นางสาวสกุลรัตน� แดงคํามูล
62063020480 นายณัฐพล วงศ�พุฒ
62063020481 นางสาวนุสบา จันทะวงษ�
62063020482 นายกชกร ไชยโย
62063020483 นางสาวชนิดา วงศ�แปง
62063020484 นางสาวเสาวภา ตุยทัง
62063020485 นางสาวรัตนาวลี ชัยเนตร
62063020486 นายธนกฤต สิรินธนากุล
62063020487 นายณรงค� ภาพเมืองมูล
62063020488 นางสาวนลินนิภา เขียวบุตร
62063020489 นายจิรเมธ จุมป\าน้ํา
62063020490 นางสาวพัณทิวา สุขแก�ว
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62063020491 นางเบญจวรรณ อุปยาโน
62063020492 นางสาวสาลินี มาอินทร�
62063020493 นางสาวกาญจนาพร ม่ันคงคํา
62063020494 นางสาวภคมน รัตน�ชนัน
62063020495 นางสาวดารุณี ศรีศักดา
62063020496 นางสาวกนกอร สมควร
62063020497 นางสาวธันยพร คําแสนสุข
62063020498 นางสาวอริศรา สฤษฎ�พิพัฒน�
62063020499 นายวัชระ จุมปูมูล
62063020500 นางสาวสุชาดา วงศ�สม
62063020501 นางสาวฐิติพร แก�วหล�าย
62063020502 นางสาวเพ็ญพรรณ ธิตา
62063020503 นางสาวเหมศร ยาดี
62063020504 นางสาววรรณวิษา สินมณี
62063020505 นางสาวนาตยา ภาวะนา
62063020506 นางสาวพรพิมล ใจเต้ีย
62063020507 นายกมลศักด์ิ วอล�คเกอร�
62063020508 นางสาวพธูธร แผ�นชัยภูมิ
62063020509 นางสาวสุภาวดี สั่งการ
62063020510 นางสาวเป^Fยมจิตต� ชวนไชยสิทธ์ิ
62063020511 นางสาวอภิญญา ศิริวชิระ
62063020512 นายชนะพงษ� สิทธิเดช
62063020513 นางสาวภมรวรรณ สุตะวงษ�
62063020514 นายกลวัชร ใจคํา
62063020515 นางสาวปวีณ�นุช สุธรรม
62063020516 นางสาวพิกุล สิทธิ
62063020517 นายสรธัญ เจริญใจ
62063020518 นางสาวจรัญญา วนคีรีพิทักษ�
62063020519 นายธีระพงษ� หลักฐาน
62063020520 นายนพพร ตาเจริญเมือง
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62063020521 นางสาวอัจฉรา เสารางทอย
62063020522 นางสาวสุภัสสรา วุฒิศรี
62063020523 นางสาวอรสา หม่ันการ
62063020524 นางสาววารีรัตน� อินต�ะขิน
62063020525 นางสาวญาดา รัตนโกศิลปN
62063020526 นายฐปภพ เจริญ
62063020527 นางสาวอภิชญา ตากิติ
62063020528 นางสาวชุติมา นันทิยา
62063020529 นายทวีวุฒิ มียันต�
62063020530 นางสาวนัฐธิญา ไชยวุฒิ
62063020531 นางสาวณัฐธยาน� เฟZFองกาญจน�
62063020532 นางสาวอรวรรณ ศรีไพบูลย�เสถียร
62063020533 นางสาวฉันน�นพร ธนาเจริญนิมิต
62063020534 นางสุพรรษา กุณามี
62063020535 นายสิทธิกร มะกูลต�ะ
62063020536 นางสาวโยธกา ทนันชัย
62063020537 นางสาวอรวรรณ พันเขียว
62063020538 นางสาวอัจฉรี บุณยตุลย�
62063020539 นายกิตติพันธ� หลวงวงค�
62063020540 นางสาวนงนภา ราชกิจ
62063020541 นายอรรณพ ขัดปCน
62063020542 นายทนงศักด์ิ จันโย
62063020543 นายป=ฐพล ผลประเสริฐ
62063020544 นางสาวหนึ่งฤทัย ม�วงมี
62063020545 นายธีระยุทธ ชัยวุฒิ
62063020546 นางสาวดาวนภา เกรียงชัยไพรพนา
62063020547 นางสาวกนกกาญจน� ยาแก�ว
62063020548 นางสาวจิตระวี เรือนแก�ว
62063020549 นางสาวณัฐริยา เขตกัน
62063020550 นายพสิษฐ� สมคณะ
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62063020551 นางสาวภัควลัณชญ� ดาวเด�น
62063020552 นางก่ิงฟUา คําทอง
62063020553 นางสาวศิริลักษณ� จักร�เงิน
62063020554 นางสาวพรชนก ทวีมูล
62063020555 นางสาวสุภัทรา วงษา
62063020556 นางสาวศิริพิมล กันทาแก�น
62063020557 นางสาวกิติยา รัตนเศรณี
62063020558 นายทศพร สุภาวงศ�
62063020559 นายธนานัด สุริยะ
62063020560 นางสาวเฟZFองลัดดา มหารัตน�สกุล
62063020561 นางสาวกุญช�ชญา กรุณาก�อ
62063020562 นางสาวกชวรรณ ป=ญโญ
62063020563 นางสาวจุฑารัตน� ทรายหมอ
62063020564 นางสาวสุภนิดาพร แทนกลาง
62063020565 นายวชิรจักร นือขุนทด
62063020566 นางสาวอันธิตรา เข่ือนทา
62063020567 นางสาวอรอุมา ใจยะสุ
62063020568 นางสาวศศิวิมล เครือสายด�วง
62063020569 นางสาวกษมน มาลาจําป^
62063020570 นายธงชัย วิชัย
62063020571 นางสาวศิวาพร ศรีพานิชย�
62063020572 นายธีระ ทําชาวนา
62063020573 นายธีรดนย� บุญบูรณ�
62063020574 นางสาวนิภารัตน� อาจหาญ
62063020575 นางสาวพิมพ�ผกา กันทะรส
62063020576 นางสาวรัญธิญา มณีวรรณ�
62063020577 นางสาวกมลทิพย� ฝ`กฝน
62063020578 นายจิรัฏฐ� อ�อนแก�ว
62063020579 นางสาวณัฐกานต� ใบแสง
62063020580 นางสาวรุ�งอรุณ เรืองกิจโกมล
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62063020581 นางสาววรรณภัสสร วิชัยวรพัฒน�
62063020582 นางสาวพิมญาเนตร บุรี
62063020583 นายเทอดศักด์ิ ธรรมชาติ
62063020584 นางสาวพัชราภรณ� จะชาญ
62063020585 นางสาววรกานต� ใจไหว
62063020586 นางสาวณัฐสุดา กาวีวน
62063020587 นายฟารีฟ วิลาชาญ
62063020588 นายจตุรงค� ปUวนปUอม
62063020589 นางสาวกนิษฐา หอมสกุลขจร
62063020590 นางสาวธิดารัตน� ต๊ิบแปง
62063020591 นางสาวอนุสรา ศรีใจตัน
62063020592 นายสันดุษิต บาลสุข
62063020593 นางสาวพัชราภรณ� กลิ่นหอม
62063020594 นางสาวจุฑารัตน� ให�หวัน
62063020595 นายวนวัฒน� วงศ�สุวรรณ
62063020596 นางสาวอรฤทัย สุทธการ
62063020597 นางสาวรฐพร ปCFนแก�ว
62063020598 นางสาวพัตราภรณ� อินทะรังษี
62063020599 นางสาวบงกช ไชยสวนดอก
62063020600 นายฤทธิพันธ� จันจร
62063020601 นางสาวสุดารัตน� เพ็งน�วม
62063020602 นางสาวสานิกุณ พงษ�ชนาธิป
62063020603 นางสาวสุนิสา เชื้อสุวรรณ�
62063020604 นางสาวมณีนุช มะลิกองสิงห�
62063020605 นายธนเดช เขียวอ�าย
62063020606 นายกรพัฒน� สุวรรณพันธ�
62063020607 นางสาววริษา พรมมา
62063020608 นายอรรณพ ใจวงค�
62063020609 นายฉัตรชัย จรรยา
62063020610 นางสาวพรชนก เผือกไร�

หน�า 687 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020611 นางสาววรรณวิภา ไชยชนะ
62063020612 นายบุญญาฤทธ์ิ สุตะวงค�
62063020613 นายศุภณัฐ สีกันทา
62063020614 นายวงศธร มะลิ
62063020615 นางสาวสุนิตา ป=ญญา
62063020616 นายพิษณุนาถ นวลศรี
62063020617 นางสาววัชราวรรณ ยอดทอง
62063020618 นางสาวนีรรัตน� ถิรพันธพัฒน�
62063020619 นางสาวประกาย ฮาวบุญป=Vน
62063020620 นางสาวอุษา ฉัตรมณีวัฒน�
62063020621 นายศนุสิทธ์ิ ทองแสง
62063020622 นางสาวนันทนา ขานไข
62063020623 นางสาววนิดา โยธาภักดี
62063020624 นายปฏิภาณ จักขุเรือง
62063020625 นางสาวนิศาชล อ�นเชื้อจีน
62063020626 นายชนินทร� เพ็งนอก
62063020627 นางสาวพัชริดา อ�ะทา
62063020628 นายจีรภัทร อินต�ะพรม
62063020629 นางสาวสุธาสินี พันธ�สุภะ
62063020630 นางสาวศิรินภา สติราษฎร�
62063020631 นางสาวพรรษา อุดคํา
62063020632 นางสาวพัชรินทร� แสนมะโน
62063020633 นางสาวพัชยา อุ�นนันกาศ
62063020634 นายฉลองชัย อาทิ
62063020635 นายสวัสด์ิ ลํายองกานน
62063020636 นางสาวอัญชลี เปXงลูน
62063020637 นางสาววรรณิภา สุระสิน
62063020638 สิบเอกศตวรรษ ไชยวัง
62063020639 นายภัทรพงศ� ต๋ันจ๋ี
62063020640 นางสาวพิจิตรา ศิริปUอม
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62063020641 นางสาวมัลลิกา อาภรณ�เลิศกุล
62063020642 นางสาวรวีนุช วงศ�ต�อม
62063020643 นางสาวนิภารัตน� บุญลคร
62063020644 นางสาววราภรณ� สุวรรณภักดี
62063020645 นายธนกร แสนอุ�นเรือน
62063020646 นางสาวอัจฉรา จินะกาศ
62063020647 นางสาวประทุมพร งามการ
62063020648 นางสาวธัญญาลักษณ� ชาติเหมาะ
62063020649 นางพรชนก ย่ีลังกา
62063020650 นางสาวสุมิตรา แก�วยศ
62063020651 นายกิตติพงศ� มณีจันทร�สุข
62063020652 นางสาวจิราพร สุทธนิล
62063020653 นางสาวชนัญชิดา ใหม�ก่ิม
62063020654 นางสาวธัญวรัตน� ใจยะ
62063020655 นางสาวกาญจนา ปาลี
62063020656 นายสุทธิวัชร ฤทธิวัชร
62063020657 นายสิฎฐากรณ� พรหมมี
62063020658 นางสาวธัญชนก แก�วพรหม
62063020659 นายภาณุพงศ� ก�อนแก�ว
62063020660 นายวิศรุต เอนกพงษ�
62063020661 นางสาวสลิตา ซ�อนกัน
62063020662 นางสาวเอื้องแก�ว คงมณี
62063020663 นายเดวิด สุดพิทักษ�เกียรติ
62063020664 นายชยากร สะเอียบคง
62063020665 นางสาวดลฤดี ชมภูพันธ�
62063020666 นางสาวศศิธร พาสี
62063020667 นางสาวจาตุภา วงศ�ใหญ�
62063020668 นางสาวสุพัตรา แสงแก�ว
62063020669 นางสาวพัชรินทร� สีคํา
62063020670 นางสาวประวีณา บัวศรี
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62063020671 นายตวงสิทธ์ิ ขุนชุ�ม
62063020672 นางสาวอาริษา มีผล
62063020673 นายอภิชัย ใจมา
62063020674 นางสาวณัฐธิดา จันทาพูน
62063020675 นายภาณุพงศ� ฟูวิโรจน�
62063020676 นางสาวเบญจวรรณ สุตะวงค�
62063020677 นางสาววชิรา อุดสม
62063020678 นางสาวศิริลักษณ� เด�นปรีชา
62063020679 นางสาวสิรินันท� ธรรมใจกุล
62063020680 นางสาวอภิญญาภัทร กันยะธง
62063020681 นางสาวนพรัตน� ต�อนรับ
62063020682 นางสาวนิภาวรรณ แก�วประภา
62063020683 นายธีรวุฒิ รุจิราณัฐกุล
62063020684 นายอภิวัฒน� สุริยะ
62063020685 นายประวิทย� ต�าวพรหม
62063020686 นางสาวเกวลิน จริยารัตนกูล
62063020687 นางสาวนารีรัตน� ร�วมกุล
62063020688 นางคณิศร ฟองเขียว
62063020689 นางสาวศิวาภรณ� แจ�งอรุณ
62063020690 นางสาวณัฐชยา รัตนะโชติ
62063020691 นางสาวณัฐกา เป^Pยอุตร
62063020692 นางสาวลภัสหทัย บุญธรรม
62063020693 นายชยพล เกียรติศิลปN
62063020694 นายพิทยา ยาปUอม
62063020695 นางสาวพัชธาวดี ขุนไกร
62063020696 นายปานะพงศ� คําป=น
62063020697 นายกฤติกานต� สมเครือ
62063020698 นายเอกรัฐ ใจวงค�
62063020699 นายมานิต แย�มมาค
62063020700 นางสาวรวิวรรณ� ใจแก�ว
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62063020701 นายปCยะพงษ� เพ่ือนฝูง
62063020702 นางสาวรวิภา กมลจิตร
62063020703 นายวิทวัส ไชยเดช
62063020704 นางสาวธิดารัตน� ขัตติยะ
62063020705 นางสาวภัทร�วิภาวัณย� อยู�ยืน
62063020706 นางสาวสุจิตรา ป=ญญา
62063020707 นางสาวโสรชา จันทร�แก�ว
62063020708 นางสาววริษฐา สิริชูทรัพย�
62063020709 นางสาวกนกพร แสงศรีจันทร�
62063020710 นางสาวรมิดา เจริญวรารัตนา
62063020711 นางสาวณัฐชยาน� อุทาเศษ
62063020712 นางสาวอภิญญา สิทธิโม�ง
62063020713 นางสาวเบญจวรรณ แปงเงิน
62063020714 นายวันเฉลิม สายสืบ
62063020715 นายพัชรดนัย ใจคํา
62063020716 นายธีระพงศ� ลือชัย
62063020717 นางสาวสุธินัฐดา สะตางาม
62063020718 นางสาวดวงดาว ส�งแสง
62063020719 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร�เกิด
62063020720 นางสาวปาจรีย� แขไข
62063020721 นางสาวศุภัทรชยา ไกลถ่ิน
62063020722 นางสาวพัชรา กาจินะ
62063020723 นายนภดล ไชยช�อฟUา
62063020724 นายอรรถชัย คําฝ=Pน
62063020725 นางสาวญาณิศา อุ�นฟอง
62063020726 นางสาวศรีแพร พิคะสอน
62063020727 นางสาวไพฑูรย� ย่ิงสินสาขา
62063020728 นายอนันตพงศ� ไชยวุฒิ
62063020729 นางสาวศรัณยา นวลอนงค�
62063020730 นายกฤดภณ อัศวภูมิ
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62063020731 นางสาวชวัลรัตน� สายสุทธิวงค�
62063020732 นางสาวณัฐพร พรมศร
62063020733 นายกฤตธี ศรีวงษ�
62063020734 นางสาวนัทถินี พันธุพล
62063020735 นายวชิรวิทย� ธิการ
62063020736 นางสาวปุญนิสา คําเรืองศรี
62063020737 นายจิรวัฒน� ใยมะเด่ือ
62063020738 นางสาวละอองทราย ปรึกษา
62063020739 นางสาวเมทินี ไชยสุรินทร�
62063020740 นางสาวสุธาสินี สุยะวงศ�
62063020741 นางสาวสิริภาภรณ� พรมนิล
62063020742 นางสาวกมลพร ใจศรีธิทิพปภาสิริ
62063020743 นางสาวกัลยาณี วิฑูรย�
62063020744 นางสาวอามาริษา พูลสละ
62063020745 นางสาวสราทิพย� ประดิษฐ�
62063020746 นางสาวอาทิตยา พิมพ�สวรรค�
62063020747 นางสาวธัญญารัตน� ศรียานะ
62063020748 นางสาวจิณห�วรา เต็มสิริมงคล
62063020749 นายอานนท� ปCนสม
62063020750 นางสาววรัญญา ธรรมชาวนา
62063020751 นายภัทรพงค� ธรรมวงค�
62063020752 นายปุณยวัจน� จันทาพูน
62063020753 นางสาวชลวีร� ชนกล�าหาญ
62063020754 นางสาววีรนุช จรรี
62063020755 นางสาวธีรลักษณ� จิตทยานันท�
62063020756 นางสาวสิรินทร�ฉัตร งามขํา
62063020757 นางสาวชนาภา เครื่องสกุล
62063020758 นายกฤตนู พยัพเสียง
62063020759 นายเดชาธร จันต�ะคาด
62063020760 นางสาววริศรา คํามานนท�
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62063020761 นางสาวพรรณวิสา แก�วสัก
62063020762 นางสาวอภิญญา กาฬภักดี
62063020763 นายเสฎฐวุฒิ ฟูแสง
62063020764 นางสาวภัคธีมาพร แดงตุ�ย
62063020765 นางสาวธนัชพรรณ จักรมณี
62063020766 นางสาวปาณิสรา ศรีภูมิ
62063020767 นางสาวจิรัชญา แก�วป=ญญา
62063020768 นางสาวณัฐรินีย� ธนวงศ�ดิษกุล
62063020769 นางสาวกนกกานต� พอพรวน
62063020770 นางสาวจตุรพร อุ�นอุโมงค�
62063020771 นายอนิรุตน� สาระจันทร�
62063020772 นางสาวแสงอรุณ อูบเหลือง
62063020773 นางสาวพนิดา ตามเพียร
62063020774 นางสาวสุรีย� สุทธนี
62063020775 นางสาวโสรยา คุณากาศ
62063020776 นางสุธดาอร อินตา
62063020777 นางสาวเกียรติกัญญา กึกก�อง
62063020778 นางสาวนิตยา บุญมาคํา
62063020779 นางสาวธันย�ชนก ยอเสน
62063020780 นางสาวกันติกานต� บุญส�ง
62063020781 นายณัฐพงศ� ศิริชุมภู
62063020782 นายจตุรัส ทรงคํา
62063020783 นางสาวศิริรัตน� วงศ�ใหญ�
62063020784 นายทินกร อินต�ะคํา
62063020785 นางสาวจุฬินญา กรัดศิริ
62063020786 นายจตุพร มีทอง
62063020787 นางสาวมัตติกา เรือนมูล
62063020788 นางสาวนภัสวรรณ แดงเรือง
62063020789 นางสาวนริศา ธนนภา
62063020790 นางสาวป=ณฑ�ชนิต ปYาแดง

หน�า 693 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020791 นางสาววริศรา นนทศตนันท�
62063020792 นางสาวศิริพร ชัยป=ญญา
62063020793 นางสาววรรณนิดา ชัยแก�ว
62063020794 นายพนมกร สมทอง
62063020795 นางสาวขวัญฤดี ละอ�วน
62063020796 นางสาวสุญาณี วัฒนกุล
62063020797 นางอรวรรณ นาไทย
62063020798 นางสาววลัยพร รักษาดงดอย
62063020799 นางสาวสุธารัตน� ชัยมงคล
62063020800 นางสาวพัชราภรณ� ไชยมงคล
62063020801 นางสาววนาลี เดชคงแก�ว
62063020802 นายวัชรวีร� บุญทวี
62063020803 นางสาวเสาวลักษณ� กันทะรัญ
62063020804 นายเผ�าปรัชญ� รัตนป=ญญา
62063020805 นางสาวอัจฉรียา นนท�ศรี
62063020806 นายกฤษณะ ยศกาศ
62063020807 นางปCยะฉัตร ศิริมาตย�
62063020808 นางสาวนันทิกานต� จาสม
62063020809 นางพิมพ์ิลภัส กูลนรา
62063020810 นางสาวณัฐนรี ดําดง
62063020811 นางสาวภัทราภรณ� ศรีลา
62063020812 นายพืช ถึงคุณ
62063020813 นางสาวอภินันท� นฤสุข
62063020814 นายฤทธิรณ เอมระดี
62063020815 นางสาวดวงธิดา ศรีกระจ�าง
62063020816 นางสาวณัฐยา งามจิตร
62063020817 นางสาวพัชรินทร� บุญยัง
62063020818 นางสาวลักขณา มูลสืบ
62063020819 นายรัชชานนท� ไชยสวัสด์ิ
62063020820 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัชฌา ประธานราษฎร�

หน�า 694 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020821 นางสาวรัชฎาภรณ� พรมเสน
62063020822 นางสาวนิษฐา วุทธานนท�
62063020823 นางสาววริษา เทพเสนา
62063020824 นางสาวจุฬาพิชญ� กองรัตน�
62063020825 นางสาวสลิลรัตน� จิตเมตตา
62063020826 นางสาวกนกวรรณ ลี่เจริญวงศ�
62063020827 นายสิทธิชัย หยาดทองคํา
62063020828 นางสาวกชมน ต�ะตุ�ย
62063020829 นางสาววันวิสา บัวหล�า
62063020830 นางสาวญาวลิน ปCนตาไฝ
62063020831 นางสาวกันย�สิตา ศิวัฒน�นิธิกุล
62063020832 นางสาวอาภาพร สุนทรีไพรวัลย�
62063020833 นางสาวสิรินดา สุกรคามกุล
62063020834 นางสาวทวิลตรา หน�อแก�ว
62063020835 นายศิริพงษ� ยอดใจยา
62063020836 นางสาวกนกวรรณ คําสุวรรณ�
62063020837 นางสาวกรกนก สวัสดิผล
62063020838 นางสาวทิราภรณ� สุภามูล
62063020839 นางสาวอรทัย ต�อนรับ
62063020840 นางสาวพิมฤดี เสาร�แก�ว
62063020841 นางสาวชญาณี ปCงวัง
62063020842 นายจรัสพงศ� โพธิป=ญญา
62063020843 นายพีระนัฐ รัตนภาโชค
62063020844 นางสาวอลิษา วงศ�ใหญ�
62063020845 นางสาวปวีณา พูลสวัสด์ิ
62063020846 นางสาวโสภิกา ทะนันชัย
62063020847 นายคงพล จินดาธรรม
62063020848 นายภาสกร ประเสริฐศักด์ิ
62063020849 นางสาวเมณิการ� ตันอิน
62063020850 นางสาวสายธาร มาณะศรี

หน�า 695 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020851 นางสาวดวงพร สระทองสง
62063020852 นางสาวธนรัตน� ศิริวาท
62063020853 นายธนวัฒน� กัลยาภานันท�
62063020854 นางสาวชื่นกมล สมหวัง
62063020855 นายณัฐกันต� ทังสี
62063020856 นางสาวจีราวรรณ จันต�ะนาเขต
62063020857 นายเอกพงษ� เทพรักษา
62063020858 นายชัยสาร บุญมาก
62063020859 นายวิทวัส ศิรพัฒน�พงค�
62063020860 นางสาวหัทยา กองกิจ
62063020861 นายปกรณ�เกียรติ ขัดเรือง
62063020862 นางสาวณัฏฐณิชา ไชยวงศ�
62063020863 นายธีรทร ใจกันทะ
62063020864 นางสาวรัฐภรณ� ศรีจามร
62063020865 นายอนุสรณ� จันทร�ใจ
62063020866 นางสาวนันทิพร ใจคอดี
62063020867 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ฝ=Pน
62063020868 นายวรพจน� เข่ือนเพชร
62063020869 นายวีรชัย พูลผล
62063020870 นางสาวจริยา วังเสาร�
62063020871 นายวัฒน�ธีรพงษ� ศรีเพ่ิมภูมิ
62063020872 นายอุดม ไชยถา
62063020873 นางสาวประกายดาว ศรีวิชัย
62063020874 นายเกียรติศักด์ิ ชัยราชะ
62063020875 นางสาวศิวภรณ� โพคาวัฒนะ
62063020876 นางเยาวลักษณ� ไชยา
62063020877 นางสาวกมลวรรณ ลาดปะละ
62063020878 นางสาวศุภรดา ต�นสีนนท�
62063020879 นางสาวดวงหทัย พะดู
62063020880 นายปรเมษฐ� พิมพ�วงศ�

หน�า 696 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020881 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�ดอนตอง
62063020882 นางสาวจรรจิรา ยาสมุด
62063020883 นายนพรัตน� อุปะละ
62063020884 นางสาววริศรา เข่ือนขันธ�
62063020885 นายบริพัฒน� อุดทาคํา
62063020886 นายภัคพงศ� มุ�นอินต�ะ
62063020887 นายชัยอารีย� แก�วสาร
62063020888 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� เศรษฐา
62063020889 นางสาวทิพย�กมล ธิการาช
62063020890 นางสาวนัฐมณ คําเชื้อ
62063020891 นายนัทธพงศ� โปธาซาง
62063020892 นางสาวศิริพร ใจคําวัง
62063020893 นางสาวจีรทิพย� ทิพยวงศ�
62063020894 นางสาวอรวรรณ หลวงพันธ�
62063020895 นายสมศักด์ิ สุวรรณศร
62063020896 นางสาวอินทิพร นิลคํา
62063020897 นางสาวนภัทรทิตา บุญยัง
62063020898 นางสาวจุฬารัตน� ศรีใจอินทร�
62063020899 นางสาวรัชญาพร แสนภา
62063020900 นางสาวเสาวลักษณ� จ้ีใจ
62063020901 นางอักษรา ตาลํา
62063020902 นางสาวอรุณี ทาตุการ
62063020903 นางสาวภัทรา นันสิทธ์ิ
62063020904 นางสาวอริสรา ธิติมูล
62063020905 นางสาวอุษณา แดงขาวเขียว
62063020906 นางสาวเด�นนภา ป=สตัน
62063020907 นายอนุชาติ มโนวงศ�
62063020908 นางสาวเบญจพร สุขใจ
62063020909 นายศิวกร ศรีตะบุตร
62063020910 นายปราโมทย� กรนําโชค

หน�า 697 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020911 นางสาวพัชรียาพร พรมฝาย
62063020912 นายชัชพงศ� ขัดแก�ว
62063020913 นางสาวศิริกาญจน� หล�อสุพรรณพร
62063020914 นางสาวพัชราภรณ� ดํารงพงค�
62063020915 นางสาวเยาวลักษณ� แก�วคําจันทร�
62063020916 นางสาวณัฐญา ทิพย�คงคา
62063020917 นางสาวทิภากร กันธิยะ
62063020918 นางสาวมณีรัตน� พรมมา
62063020919 นางสาวจุพารัตน� กาวิละ
62063020920 นางสาวบุษราคัม พรมคําตัน
62063020921 นางสาวพรพรหม มังคะละ
62063020922 นายสุรินทร� คําเมรุ
62063020923 นายวรายุทธ หลวงกัน
62063020924 นางสาวปรารถนา อัคศร
62063020925 นายกัญจน�ชาญ สวยงาม
62063020926 นางสาวภัทราวรรณ หม่ืนวังใน
62063020927 นางสาวนิชาภา กาศทิพย�
62063020928 นายภาณุพงศ� กัณสิทธ์ิ
62063020929 นางสาวจตุพร วงศ�คําพวง
62063020930 นางสาวณัฐวศา กาสุนา
62063020931 นายเปรมนรินทร� ขําคม
62063020932 นางสาวธัญชนก วงค�ขันธ�
62063020933 นางสาวกัญญารัตน� อยู�คมโชติ
62063020934 นายอัษฎาวุฒิ ดวงจิต
62063020935 นางสาวรุ�งทิวา ป=นทนุ
62063020936 นางสาวชนันนัทธ� มหายศ
62063020937 นางสาวมัทนา ใจคํา
62063020938 นางสาวอุบลรัตน� อนุใจ
62063020939 นายปรัชญา ป=นชัย
62063020940 นายพลภัทร คําลือ

หน�า 698 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020941 นายฐิติวัฒน� ป=ญญาเทียม
62063020942 นางสาวประภัสสร กุศล
62063020943 นายอภิสิทธ์ิ ไชยทน
62063020944 นางสาวจริยา ยอดคํา
62063020945 นางสาววัชราภรณ� พานแก�ว
62063020946 นางสาวพัชริดา สีทอง
62063020947 นายบุญญฤทธ์ิ มหาวงศนันท�
62063020948 นางสาวนรีพร ทิพย�ก[า
62063020949 นายกันต�พัศ อิสริยะรัตนากร
62063020950 นายศุภวิชญ� อิ่นแก�ว
62063020951 นายณัฐวัธน� สุรินทร�วงศ�
62063020952 นางจิรนันท� ตาอ�าย
62063020953 นายกัญจน� ฤทธ์ิแรงกล�า
62063020954 นางสาวเพชรมณี ดอนชาดา
62063020955 นางสาวกิตติยา พรมศักด์ิ
62063020956 นายเมธาวี ศรีวิไชย
62063020957 นายทศพร บุญชู
62063020958 นางสาวนุชนารถ เฟZPองแปง
62063020959 นายไพรัช ย้ิมยวน
62063020960 นางสาวกนกวรรณ กองเมือง
62063020961 นางภาวิณี บุญต๋ัว
62063020962 นางสาวศิริรัตน� กันชนะ
62063020963 นางสาวจิรัชญา ยอดคณิต
62063020964 นางสาวนิภาลัย ไชยริมคํา
62063020965 นายพงศกร กองปYา
62063020966 นางสาวปวีณ�นุช ธรรมดารบ
62063020967 นางสาวนุชนาฎ กันธิยะ
62063020968 นางสาวนิภาวรรณ เชื้อสุวรรณ�
62063020969 นางสาวอัจฉราภรณ� ถาดแสง
62063020970 นางสาวจารุวรรณ บุญเททิน

หน�า 699 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063020971 นายอิทธินันท� ใสสุขสอาด
62063020972 นายไชยา อินตาแก�ว
62063020973 นางสาวสุกฤตา เจริญถาวร
62063020974 นางสาวญาสุมินทร� ศรีวิราช
62063020975 นางสาวสถิตย�ภรณ� อุ�นอมรชัย
62063020976 นางสาวสุภิญญา ธัญญเจริญ
62063020977 นายกิตติพงศ� สุดใจ
62063020978 นายภานุพงศ� ลางเมือง
62063020979 นายธนวัฒน� มะละกูล
62063020980 นางสาวภรณี สรรพศรี
62063020981 นางกุลนิษฐ� แววงาม
62063020982 นางสาวมาริษา อายุยืน
62063020983 นางสาวสาวิตรี นันตะกูล
62063020984 นางสาวอภิญญา ผิวสว�าง
62063020985 นางสาวกมลชนก แสนพรหม
62063020986 นางสาวน้ําเพชร สุดสงวน
62063020987 นางสาวนภัสพร เพ็ญสิทธ์ิ
62063020988 นางสาวเนตรชนก แก�วมา
62063020989 นางสาวกฤติยา เนตรศิลปN
62063020990 นางสาวจรุวรรณ ทัศนีย�
62063020991 นางสาวนราทิพย� กุลนา
62063020992 นางสาวจิราพร จันต�ะภา
62063020993 นายศักด์ินรินทร� แก�นกล�า
62063020994 นางสาวสุพัตรา แคว�งใจ
62063020995 นางสาวอภิชญา ทวีภัทรกุล
62063020996 นางสาวจิรภัทร� ยุทธศาสตร�
62063020997 นายจักรพงษ� สุดสวยวนา
62063020998 นางสาวศรัญญา คีรีแก�ว
62063020999 นางสาวพรพิมล ชมภู
62063021000 นายกตัญ]ู นิรันดร�กุลสิทธ์ิ

หน�า 700 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021001 นายภานุภัทท� ฟุUงเฟZFอง
62063021002 นางสาววราภรณ� จันทรส
62063021003 นางสาวรัตติยา สีวิจ๋ี
62063021004 นางสาวอรุณรัตน� พุทธเมฆ
62063021005 นายอนุรักษ� ประเดิม
62063021006 นางสาวปภัสรา เข่ือนเก�า
62063021007 นางสาวรติพร กัลปพฤกษ�
62063021008 นายสาวิทย� ทาจําเริญ
62063021009 นางสาวอมิตรา หน�อยศ
62063021010 นางสาวคัทลียา บุญทาทอง
62063021011 นางสาวโสพิศ ยะแบน
62063021012 นายณัฐพล บังคมเนตร
62063021013 นางสาวบุศราภรณ� ศิริธร
62063021014 นางสาวสิริจิตต� วชิราวงศ�
62063021015 นางสาวมาริษา โนชัยวงค�
62063021016 นายรัฐวิศว� หม่ืนสิทธ์ิ
62063021017 นางสาวพรพิมล ศศิฉาย
62063021018 นางสาวอัมพวา ซองดี
62063021019 นางสาวสุจิตรตรา เข็มทอง
62063021020 นางสาวไอลดา ถ่ินทิพย�
62063021021 นางธัญพร เต[จ�ะ
62063021022 นางสาวลักษมี สีหมากสุก
62063021023 นางสาวปรางทิพย� นันต�ะวงค�
62063021024 นางสาวปานรวี ฟูคํา
62063021025 นายพงศธร ก�อฝ=Pน
62063021026 นางสาวศศิประภา ซิวแดง
62063021027 นางสาวอัจฉรา ดีปCนชัย
62063021028 นายวิรัช พิชัยสกุลสุทธิ
62063021029 นายอําพล วงค�ไชย
62063021030 นางสาวปCยะพร จินาคํา

หน�า 701 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021031 นางสาวสุดารัตน� โพนคําหล
62063021032 นางสาวชนัญฑิดา มูลชีพ
62063021033 นางสาวปุญญิสา แก�วพุฒ
62063021034 นางสาวจุฑามาศ กวางทุม
62063021035 นางสาวสุภาภรณ� จิตนารินทร�
62063021036 นางสุพรรษา ใจใหญ�
62063021037 นางสาวปCยะพร เอกภัทรโยธิน
62063021038 นายสืบพงศ� ตากูล
62063021039 นางสาวศุภาวรรณ สารคาม
62063021040 นายทินภัทร แมลงภู�
62063021041 นางสาวพรชิตา เทพแปง
62063021042 นายรพีภัทร สมบัติป=ญญ�
62063021043 นางสาวพิชชาภา คํานวน
62063021044 นายกันต� อุปกิจ
62063021045 นายชัยลักษ� ผู�รักเรียน
62063021046 นางสาวพรปรียา ขุมทอง
62063021047 นางสาวสิรินทร�รัตน� สิงห�คํา
62063021048 นายสันสกฤต ตามวงค�
62063021049 นางสาวศรัญญา สงสะนะ
62063021050 นายอัยการ สุภานันท�
62063021051 นายกฤชณพงษ� สุนโย
62063021052 นายอดิศร คําวัง
62063021053 นางสาวสายพิณ หล�าจอมใจ
62063021054 นางสาวพาณินี ฮังคํา
62063021055 นายกิตติศักด์ิ สุขคํา
62063021056 นายนภัสสร พรมท�าว
62063021057 นางสาวณิชกานต� สุวรรณ�
62063021058 นายทศพร แก�วหล�า
62063021059 นางสาวอรทัย ตาคํา
62063021060 นางสาวปริสนา โกฎิแก�ว

หน�า 702 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021061 นางสาวศุภมาส ฝ=Pนจักสาย
62063021062 นางสาวภิรมย�ภรณ� สะเสริม
62063021063 นางสาวธนิษฐา เอกจิตร
62063021064 นายบัณวัสส� จันทร�ภัทรบูรณ�
62063021065 นางสาวอัจฉริยา พุทธวงค�
62063021066 นางสาวพาธินธิดา น�อยวันนา
62063021067 นางสาวพัชรมณฑ� อาริยะกูล
62063021068 นางสาววิภารัตน� พรหมวิจิตร
62063021069 นางสาวธมลวรรณ ฟองเงิน
62063021070 นางสาวสมิตา เพ็งสาย
62063021071 นางสาวเมทินี ศิริรัตน�
62063021072 นางสาวรัชฎาภรณ� วันเจ
62063021073 นายอภิชาติ สันต�ะวงศ�
62063021074 นางสาวจิราวรรณ พรมมิตร
62063021075 นางวิไลวรรณ หอมยา
62063021076 นางสาวธนัญชญา แก�ววัน
62063021077 นายณัฐภูมิ ต�ะวัง
62063021078 นางสาวบุญตา ถิระเจือบุญ
62063021079 นางสาวอรวรรณ แซ�ภู�
62063021080 นายยุทธการ ชายน�อย
62063021081 นางสาวสร�อยฟUา ทองคําโฮ�ง
62063021082 นางสาวอัจฉรา ป=ญญาเปXง
62063021083 นายสุขิตกุล เอื้ออรุณ
62063021084 นางสาวศิริจันทร� วงษ�นิล
62063021085 นายนครินทร� สุทินนะ
62063021086 นายศุภฤกษ� บุญจุ�ย
62063021087 นายอนุศิลปN คําหลวงแว�น
62063021088 นางสาวอารีรัตน� นันต�ะเสน
62063021089 นางสาวกรรณิกา บุญเต็ม
62063021090 นางสาวไพริษา ถาดคํา

หน�า 703 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021091 นางสาวสุภาพร มาใจ
62063021092 นายวรธิษณ� อุดแก�ว
62063021093 นางสาวตรีชฎา วรรณลักษณ�
62063021094 นางสาวสุภาภรณ� ดวงคํา
62063021095 นายทศพล พงษ�นิกร
62063021096 นางสาวกัญญาณัฐ สุขแรง
62063021097 นางสาวกมลชนก กบกันทา
62063021098 นายอิทธิชัย จันทิพย�
62063021099 นายภูมินทร� สุคันธรัต
62063021100 นางสาวฐิติรัตน� มโนนํา
62063021101 นางสาวภูริณัฐ ชัยมูล
62063021102 นางสาวจินนัดดา ดอนมูล
62063021103 นางสาวปCยธิดา ชมภูแก�ว
62063021104 นางสาววารุณี นวลสม
62063021105 นายทิวชาตรี สากล
62063021106 นางสาวชนัญชิดา ลือเรือง
62063021107 นางสาวนราทิพย� ช�างฆ�อง
62063021108 นายพลากร ใหม�ดี
62063021109 นายวัจน�กร ถือนิล
62063021110 นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ
62063021111 นางสาวศิริลักษณ� วัดคํา
62063021112 นายกลชาญ จันทร
62063021113 นางสาวลลิตา วงค�วิริยะ
62063021114 นางสาววชิรญาณ� เวียงหก
62063021115 นางสาวณัจฉรียา รวมสุข
62063021116 นางสาวทัศนีย� แก�วมา
62063021117 นางสาวอภัณตรี ดวงสุวรรณ�
62063021118 นางสาวฐิตาพร สุทธนะ
62063021119 นางสาวกฤตยา อารีย�
62063021120 นางสาวอรนิชา เข่ือนขัน

หน�า 704 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021121 นางสาวบุญฑริกา อินญาวิเลิศ
62063021122 นางสาววีรนันท� สุนันต�ะ
62063021123 นายณัฐพล จันทร�คํา
62063021124 นายปรัชญากร ไชยชนะ
62063021125 นางสาวนงเยาว� อ�างคํา
62063021126 นางสาวลลิตวดี คนหม่ัน
62063021127 นางสาวพรนิภา ใจชุ�ม
62063021128 นางสาวปาริชาติ เตชะกุล
62063021129 นางสาวจันทราทิพย� พิทธะวงค�
62063021130 นางสาวสิโรธร แสนศรี
62063021131 นางสาวนภัสวรรณ เจริญภักดี
62063021132 นายทรงวุฒิ นามสูง
62063021133 นางสาวพรพิมล เขียวภูมี
62063021134 นายวรกันต� ฉลองชัย
62063021135 นางสาวจุฑารัตน� ค้ิวดวงตา
62063021136 นางสาวพรพิมล ท�าทราย
62063021137 นายศรัญญะ โยธา
62063021138 นางสาวนิภาภรณ� นุ�มเนื้อ
62063021139 นายอัษชญนันท�ชัย รินสม
62063021140 นางสาวจีรนันท� ใจหลี
62063021141 นางสาวจิรัชญา คํานวน
62063021142 นางสาวศลิษา ปCนใจ
62063021143 นางสาวปCยะดา หน�อแก�ว
62063021144 นางสาวนิศารัตน� เทียนสว�าง
62063021145 นายสยามรัฐ สุดระกํา
62063021146 นายอําพล เจริญสุข
62063021147 นางสาวกนกวรรณ กันทะเรือน
62063021148 นางสาวรัตนาภรณ� ชมภูชนะภัย
62063021149 นางวิมลรัตน� กําแพงคํา
62063021150 นางสาววิจิตตรา สมาธิ

หน�า 705 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021151 นางสาวปพิชญา กันทะวงค�
62063021152 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกิตศิริ โสภณโภไคย
62063021153 นางสาววรารัตน� รักสัตย�
62063021154 นางสาวรัชดา โชคฤทัยวัลย�
62063021155 นางสาวดารุณี ใจคําลือ
62063021156 นายกฤษชาณัฐฏ� วงศ�หาญ
62063021157 นางสาวอุบลวรรณ จันทกิจ
62063021158 นางสาวนงนุช ชัยวุฒิ
62063021159 นางสาวกมลชนก สินพิพัฒนฤดี
62063021160 นางพิชญา มณีรัตน�
62063021161 นายภูริพัฒน� ดวงจิตต�
62063021162 นางสาวกนิษฐา คําโพธ์ิ
62063021163 นางสาววราพร อินชัย
62063021164 นายพงษ�พิพัฒน� พ�อนา
62063021165 นายอนุชา เพ็งสลุด
62063021166 นายวสุพล เอื้ออาทรจิต
62063021167 นางสาวพิมพ�วิภา อุทรทา
62063021168 นางสาวสุทธินันท� ตุ�นวัน
62063021169 นายสุเมธ ทาเคียน
62063021170 นางสาวณัฐพร โกฎแก�ว
62063021171 นางสาวสุนิสา เนรวงค�
62063021172 นางสาวถลัชนันท� ขันไร�
62063021173 นางสาวพิชญาภัค สันดาลา
62063021174 นางสาวณัฐชยา อินทร�วงศ�
62063021175 นางสาวกาญจนาภรณ� หัตถกอง
62063021176 นายเอกชัย เหล็กดํา
62063021177 นายพิพัฒน� โพธ์ิคุ�มภัย
62063021178 นางสาวชนันท�พร เลาหโกญจนาท
62063021179 นายณัฎฐพล เทพวงค�
62063021180 นางสาวจิตตานันทิ์ ชัยหา

หน�า 706 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021181 นางสาวศิริรัตน� ไชยทน
62063021182 นายจตุรพร สถิรวุฒิพงศ�
62063021183 นางสาวฐาปน�ณัฐ อุทานันท�
62063021184 นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
62063021185 นางสาวรัตนาพร ดอนแก�ว
62063021186 นายสุรชาติ นิ่มสุวรรณ
62063021187 นางสาวนวลชญา ขุนธะยา
62063021188 นางมนัญญา เขียวบุตร
62063021189 นางสาวจุฑารัตน� คําแปงเชื้อ
62063021190 นางสาวกิตติมา ก้ัวศรี
62063021191 นางสาวสุทธิดา หม่ันไร�
62063021192 นายสุกฤชชา มณีวรรณ
62063021193 นายศุภณัฐ สายพิน
62063021194 นายอดิศักด์ิ เรือนโนวา
62063021195 นายพันธณัฐ วงศ�ศรีชัย
62063021196 นางสาวรุ�งหทัย ดอนเงิน
62063021197 นางสาวอโนชา ธงสถาพรวัฒนา
62063021198 นางสาวจินตนา นาคเกิด
62063021199 นางสาวชารินี งูเขียว
62063021200 นายจักร�พันธ� เสมอวงศ�ต๊ิบ
62063021201 นางสาวกัลปภัสสร มะโนจิตต�
62063021202 นายสุรศักด์ิ พรมมณี
62063021203 นางสาวประภาภรณ� ยะคํา
62063021204 นายสมเกียรติ รักพงษ�ไพร
62063021205 นางสาวดรุณี มะลิวัลย�
62063021206 นางสาวพัชรินทร� สุรินา
62063021207 นางสาวณัฐรินทร� กาคํา
62063021208 นางสาวณัฐชยา ปากหวาน
62063021209 นายปริญญา สุจริง
62063021210 นางสาวจิรัชยา เจริญถ่ิน

หน�า 707 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021211 นายอัญวัชร� อยู�ยืด
62063021212 นางสาวกุหลาบ วิญญา
62063021213 นางสาวสุนิสา มะโนเครือ
62063021214 นางสาวภิญญาภัค แจ�งประโคน
62063021215 นางสาวกุสุมา ใจกันทา
62063021216 นายสรายุทธ� อุณเวทย�วานิช
62063021217 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณัฐชยา คํายวง
62063021218 นางสาวพัชราวรรณ มูลทา
62063021219 นางสาวญาสุมินทร� ต๊ิบกันเงิน
62063021220 นายวรวิทย� อนุวรรัตน�
62063021221 นายอนุสรณ� จําปาหอม
62063021222 นางสาวสุดารัตน� ใฝYจิตร
62063021223 นางสาวณัฐกานต� จันทะกูฏ
62063021224 นายณัฏฐ�วัฒน� ภูมิพันธ�
62063021225 นางสาวณัฐกานต� กันทะ
62063021226 นางสาวรสสุคนธ� คํานิล
62063021227 นายวัฒนพงษ� ประสงค�ทรัพย�
62063021228 นายนภัสรพี มนัสวินวิทย�
62063021229 นางสาวธารทิพย� ถิรศักด์ิธนา
62063021230 นายจักรพันธุ� อุปมาณ
62063021231 นางสาวกชพร จันทนะ
62063021232 นางสาวเพชรพร โฆษิตพิพัฒน�
62063021233 นางสาวเหมือนฝ=น สุขกันตะ
62063021234 นางสาวรชดา มาดอก
62063021235 นางสาวภนิตา สุภาคุณ
62063021236 นางสาวพิมพัตรา สิทธิสาร
62063021237 นางสาวพิกุล จันทะศรี
62063021238 นางสาวฉวีวรรณ ธงงาม
62063021239 นางสาวกัญทัสวัณ รักสัตย�
62063021240 นางสาววรัจฉริยา คําศรีวรรณ

หน�า 708 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021241 นางสาวอภิรดี หายโศรก
62063021242 นายชัชวาล พงษ�โพนเพ็ก
62063021243 นางสาวกุลสตรี เชียงตา
62063021244 นางสาวพันธิตรา เผือกหล�า
62063021245 นางสาวพิชชาพร มธุรัญญานนท�
62063021246 นายพัฒนรัตน� พุทธิพรกิตติคุณ
62063021247 นายทัชชกร นามน�อย
62063021248 นายปCยะเกียรติ พัฒยา
62063021249 นางสาวณัจฉรีญา จิตจักร
62063021250 นายธิติวัฒน� ทองเมฆ
62063021251 นางสาวพรรณี รวีกําจร
62063021252 นางสาวพิมพ�วรีย� ทิพยาวงค�
62063021253 นายกิตติพงศ� ทะนะ
62063021254 นางสาวณัฐพร ไชยสาร
62063021255 นางสาวกนกกานต� พันธรักษ�
62063021256 นางสาวอัสสุชล พันธ�ผลวิจิตร
62063021257 นางสาวอภิญญา สาตรสุข
62063021258 นายอุทัย เสนคํา
62063021259 นางสาวศศิประภา มวลชู
62063021260 นางสาวอรรัตน� ปาลี
62063021261 นางสาวนฤมล กันธิ
62063021262 นางสาววจนะ เผ�าต�ะใจ
62063021263 นายธนดล อุตสาหป=น
62063021264 นางสาวจันทร�จิรา รุ�งรัตน�
62063021265 นายวราวุธ เข่ือนเพชร
62063021266 นางสาวอรพิณ ยะมะโน
62063021267 นางสาวทักษพร ปCยะทัสสี
62063021268 นางสาวสุภาภรณ� คําผง
62063021269 นางสาวภัสพิรา ม่ังมูล
62063021270 นางพิชญา มุ�งดี

หน�า 709 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021271 นางสาวสุใจ ปกปUองพนา
62063021272 นางสาวกรรณิการ� ตนหาญ
62063021273 นายเมธา โพธิกุล
62063021274 นางสาวกมลวรรณ ประสมบุญ
62063021275 นางสาวพรทิพย� ชายปYา
62063021276 นางพัทยา เผ�าเต็ม
62063021277 นายยุทธนา พวงมะลิ
62063021278 นางสาวจริยา ป=ญญาวงค�
62063021279 นางสาวนิจวรรณ ยอดคํา
62063021280 นางสาวจิราพร หม่ืนสุข
62063021281 นางสาวสุดาพร นวลด้ัว
62063021282 นายคุณไกร ใจอักษร
62063021283 นายณัฐพนธ์ิ ปาระพรหม
62063021284 นายวิศรุต โนราช
62063021285 นายอนุชิต พรมป=Vน
62063021286 นางสาวสุนิสา หลวงสา
62063021287 นางสาวยุบนรัตน� จันทร�แค�น
62063021288 นายกฤษณะ ดอนเช�า
62063021289 นางสาวเบญจวรรณ ยวงคํา
62063021290 นางสาวภาณิภัค แซ�ต้ัน
62063021291 นางสาวอุบลวรรณ ธรรมลังกา
62063021292 นางเกศินี นายงาน
62063021293 นายณัฐวุฒิ เครือรอด
62063021294 นางสาวอนุฉรา อินต�ะพรม
62063021295 นางสาวมนชยา บุญเทียม
62063021296 นายพัชรสาร ผาสุข
62063021297 นางสาวแพรทอง สุริยะใจ
62063021298 นายนพดล ใจเฝZอ
62063021299 นางสาวอัญธิกานต� วังพลากร
62063021300 นายอนุรักษ� อินใจคํา

หน�า 710 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021301 นางสาวพิชญ�สิรี คําฝ=Pน
62063021302 นางสาวอภิญญา คําเงิน
62063021303 นายจิรายุ ศรีมณี
62063021304 นายวรินรําไพ กว�างขวาง
62063021305 นายกฤชวัฏ ภัทรวิวัฒน�กุล
62063021306 นางสาวชนิกานต� อนรรฆเวช
62063021307 นายธีรศักด์ิ ยะเวียง
62063021308 นายธีทัต เชียงแรง
62063021309 นายภูเบศวร� สุสินนะ
62063021310 นางสาวสร�อยประทุม ใหม�เงิน
62063021311 นางสาวพันธิตรา สิงห�ใจมา
62063021312 นายธีรกฤต จันทร�แดง
62063021313 นางสาวณัฐพร มีรส
62063021314 นางสาวบังอร ติวัน
62063021315 นางสาววิภรณ�รัตน� พรมอินทร�
62063021316 นางสาวนาสะ ศรีงาม
62063021317 นางสาวรัชนี จันทิมา
62063021318 นายเอกพล ใจกว�าง
62063021319 นายประวิทย� จันพินิจ
62063021320 นายไกรเชษฐ� ชุ�มเชย
62063021321 นายภัทราวุธ กระจ�างแก�ว
62063021322 นางสาวเจนจิรา จันทร�มาลี
62063021323 นางสาวมะลิวัลย� ผาจอง
62063021324 นางสาวชญาภา พ่ึงแย�ม
62063021325 นางสาวอังคณา พูลลาภ
62063021326 นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ�
62063021327 นางสาวโสพิศ จิตใส
62063021328 นางพิทยาพร จองคํา
62063021329 นายสุรศักด์ิ มูลชมภู
62063021330 นางสาวศรัญญา ต๋ันเต[

หน�า 711 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021331 นางสาววันเพ็ญ ใจเย็น
62063021332 นายชลดรงค� บุนนาค
62063021333 นายอธิวัฒน� ทองขาว
62063021334 นางสาววราพร วงษ�จันทร�
62063021335 นางสาวชุภัคกาญจน� ใจวัน
62063021336 นางสาวอรพรรณ ศรีจันทรา
62063021337 นายณัฐพงษ� แก�วกันทะ
62063021338 นางสาวกมลวรรณ ปุรณรัตน�
62063021339 นายณัฏฐกฤษณ� เกษม
62063021340 นายนนทวัฒน� ไตรรุจีรานนท�
62063021341 นางสาวมีนารินทร� รามสูต
62063021342 นายเรวัฒ ทะขันแก�ว
62063021343 นางสาวกัลยวรรธน� อินนอก
62063021344 นางสาวอธิติญา ภาษี
62063021345 นางสาวมัทลิน กาบเกตุ
62063021346 นายอนุวัฒน� เผ�าเต็ม
62063021347 นายสุทธิพร ช�วยแก�ว
62063021348 นางสาวจําลองลักษณ� พูดฉลาด
62063021349 นางสาวนรีกานต� วงศ�ด�วง
62063021350 นายสุทธิพัฒน� ทุนผลงาม
62063021351 นางสาวกรุณา แจ�มหม�อ
62063021352 นางสาวปCยะธิดา ตระการศุภกร
62063021353 นางสาวอลิณฏา ยะอุปละ
62063021354 นายวรนาถ เครือตุ�ย
62063021355 นางสาวนฤมล จันทวงค�
62063021356 นางสาวพัชราภรณ� เขียวทนันชัย
62063021357 นางกวินตรา อัมรินทร�
62063021358 นางสาวสกุลรัตน� คําฟู
62063021359 นางสาวณัฐญา บุญสูง
62063021360 นางสาวทิพย�นภา ลือชัย

หน�า 712 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021361 นางสาวพิมพ�ชนก อุตตาล
62063021362 นายศุรกานต� คําซอน
62063021363 นายหัสดีณัฏฐ� คชเมธีสัมฤทธ์ิ
62063021364 นางสาวญานิศา รอดจีรา
62063021365 นางสาวศุภนิดา สุขนิสัย
62063021366 นางสาววรัญญา ปาละกูล
62063021367 นายเอกชัย บาลชื่น
62063021368 นายเอกชาติ เข่ือนเพชร
62063021369 นายพีรพงศ� คนโต
62063021370 นางสาวพูลศิริ กาบุญกํ้า
62063021371 นางสาวทิพวรรณ ทองเทพ
62063021372 นางสาวเครือวัลย� อ�ายพงษ�
62063021373 นางภูษิตา คําร�อย
62063021374 นายปCติภัทร รามทอง
62063021375 นางสาวสุรีรัตน� อูปเงิน
62063021376 นางสาวพิชยเกศ คนชอบ
62063021377 นางสาวขวัญจิตร ดวงอุดสาห�
62063021378 นางสาวอโนชา บุญมาวัน
62063021379 นายศุภฤกษ� ปCนทิโย
62063021380 นายเพ่ิมพล สุนา
62063021381 นางสาวจีระภา ตันตา
62063021382 นายอุทัย กิติตุ�ย
62063021383 นางสาวกัญการ จินาเดช
62063021384 นายมงคลชัย ดวงจิต
62063021385 นายอิทธิพล ผลอาหาร
62063021386 นายเศรษฐพงษ� เดชรัตน�
62063021387 นางสาวนิตยา หมอกมุงเมือง
62063021388 นางสาวบุศรา มีมาเมิน
62063021389 นางสาวนันธิการ ประสิทธิคร
62063021390 นางสาวศิริลักษณ� ชัยพนัส

หน�า 713 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021391 นางสาวสุภนิดา จันธิมา
62063021392 นางสาวทัดดาว สายผาบ
62063021393 นางสาววราภรณ� อนุพันธิกุล
62063021394 นางสาวเจนนินทร� สะอาดวงศ�
62063021395 นางสาวนันทนา ผิวเหลือง
62063021396 นายโชคชัย ศรีพนาบงกช
62063021397 นางสาวพิตตินันท� กําลังว�อง
62063021398 นางสาวอมรรัตน� สุทธหลวง
62063021399 นางสาวอรนิช กองมา
62063021400 นางสาวหฤทัย กุนนะแหม�ง
62063021401 นางสาวนันทนา ตวงลาภทวีกิจ
62063021402 นางสาวปวีณา เสารี
62063021403 นางหนึ่งฤทัย ชาญเวช
62063021404 นางสาวจุฬาลักษณ� พูลทาจักร�
62063021405 นางสาววิริยา ศานติคีรี
62063021406 นางสาวตุลาวัลย� กองแก�ว
62063021407 นางสาวนิศามณี หินจันทร�
62063021408 นางสาวเบญจมาพร ตนเล็ก
62063021409 นางสาวอมรรัตน� สิทธิบุญมา
62063021410 นางสาวเนตรนภา สมปCนตา
62063021411 นางสาววาสนา พรหมวรรณ�
62063021412 นางสาวพัทธ�ธีรา ธนาเรือนอินทร�
62063021413 นางสาวทัศนีย� ใหญ�พงค�
62063021414 นางสาวไปรณัฏฐา สุขเจริญจิตต�
62063021415 นางสาวสุรินทิพย� ศิริวรรณ
62063021416 นางสาวสุพิชญานันทน� มะโนสีลา
62063021417 นางสาวอรทัย เครืออินตา
62063021418 นางสาวมุกเรขา เครือวงษา
62063021419 นายนพณัฐ จันทร�พรมมา
62063021420 นางสาวประพิณพร พงษ�ทัดศิริกุล

หน�า 714 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021421 นายธนภัทร� สายโกสุม
62063021422 นางสาวอมิตา ปCนใจกุล
62063021423 นางสาวพิไลวรรณ กันมูล
62063021424 นางสาววรินทร คงอินทร�
62063021425 นางสาวรุ�งทิวา กิจสุภา
62063021426 นายกาญจ�เษก สายสุนทร
62063021427 ส.อ.อภิวัฒน� บุญสูง
62063021428 นายเถลิงศักด์ิ นําบุญจิตร�
62063021429 นายกฤษณะ มณี
62063021430 นางสาวอัจฉราพรรณ คํากาละ
62063021431 นางสาวรุ�งอรุณ ธรรมศิริ
62063021432 นายอนุพร สุทธง
62063021433 นายเกียรติสยาม เข่ือนแก�ว
62063021434 นายชัยนันท� ดวงสม
62063021435 นายพันธ�สวัสด์ิ พลเวียง
62063021436 นางสาวธัญญลักษณ� สุดใจ
62063021437 นายเชิงชาย อยู�เปา
62063021438 นางสาวสุณิสา ระลาธิ
62063021439 นางสาวดวงกมล ศิริพิพัตร
62063021440 นายศดายุ มุทุตา
62063021441 นางสาวชลธิชา คําสละ
62063021442 นางสาวจุฬาฐิกานต� เปรมปรีด์ิ
62063021443 นางสาวธนินท�ณัฐ พจนสัจ
62063021444 นายณัฐวุฒิ โยอินชัย
62063021445 นางสาวพิมพิกา นวนจา
62063021446 นางสาวณัฏฐ�วรัตถ� ระวังเมือง
62063021447 นายอนุชิต พุทธวงศ�
62063021448 นางสาวศศิภา ทวีร�าง
62063021449 นายอลงกรณ� ดํารงค�
62063021450 นายอนุพงษ� เกินหน�า

หน�า 715 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063021451 นางสาวสุดารัตน� วงเวียน
62063021452 นางสาวธณาภรณ� เครื่องคํา
62063021453 นางสาวกนกลักษณ� พัฒน�สรนันท�
62063021454 นางสาวอรพินท� จําปา
62063021455 นางสาวอนงค�นาถ บุญมา
62063021456 นางสาวหทัยทิพย� ผลชูศรี
62063021457 นางสาวสุนิสา ศรีวิชัย
62063021458 นางชุลีกรณ� กันทะนิด
62063021459 นางสาวกัญยาณี กาวี
62063021460 นางสาวภัทธีญาภรณ� บุญมี
62063021461 นางสาวอําภรณ� คีรีวัฒนรัตน�
62063021462 นายปราชญา สุขพันธ�
62063021463 นายวิเชียร ศรีวงศ�
62063021464 นางสาววรรณนิภา ใจจันทร�
62063021465 นายพสิษฐ� ธนัชพรนิวัตน�
62063021466 นายธีรวัฒน� แก�วมณี
62063021467 นางสาวศิรินะภาพร ทานาราช
62063021468 นางสาวสิราวรรณ บัวบาน
62063021469 นางสาวลลิตภัทร เก�าเอี้ยน
62063021470 นางสาวธารารัตน� ยมสาร
62063021471 นางสาวธนยพร เกตุสุจา
62063021472 นายกานต�นิธิ ชาวง้ิว
62063021473 นางสาวจันทมาส ซ่ือสัตย�
62063021474 นางสาวพิชาญา สุเมล�
62063021475 นางสาวประภัสราพรรณ ธงธัชชัย
62063021476 นายเฉลิมฤทธ์ิ ดอกแดง
62063021477 นางสาวเกศศุดา กันหา
62063021478 นางสาววรินทร มาฟู
62063021479 นายทัศพล ทินราช
62063021480 นายศุภชัย จินดาดุจสายชล
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62063021481 นางสาวสุดารัตน� นิจการณ�
62063021482 นางสาวสริลทิพย� ต�ายทอง
62063021483 นางสาวณัฐนันท� บุญวงค�
62063021484 นางสาวอัญชลี ซังซ่ือมูล
62063021485 นายวัชระ ฟUาแลบ
62063021486 นางสาวจิณณพัต อุปการะ
62063021487 นายปCยะพงษ� มุดแก�ว
62063021488 นางสาวกฤติยา ใจไว
62063021489 นายธีระพัฒน� วุฒิไชยา
62063021490 นางสาวศิริพร สาธุเม
62063021491 นางสาวเบญจมาศ ศิริชัย
62063021492 นางสาวกานติมา ปาโน
62063021493 นางสาวชุติมา ชีพเพียงสรวง
62063021494 นางสาวภานุมาศ ชาวลี้แสน
62063021495 นายธนากรณ� ซางเลง
62063021496 นางสาวเบญจมาศ สายอิ่นแก�ว
62063021497 นางสาวชมพูนุช คํามูล
62063021498 นางสาวลัดดาวัลย� แสงอินทร�
62063021499 นางสาวสุวรรณี ศรีบุญเรือง
62063021500 นางสาวปCFนมณี อุ�นผูก
62063021501 นายอิทธิรนณ� บุรีแก�ว
62063021502 นางสาวพิมพิกา มีสุข
62063021503 นางสาวทิพวรรณ จันทร�ดี
62063021504 นายพนิพิมพ� อินแถลง
62063021505 นางสาววิศรุตา ขุนเพ่ิม
62063021506 ว�าที่รตเกียรติศักด์ิ สุภาคุณ
62063021507 นายเชาว�วัฒน� วงศ�กาวี
62063021508 นางสาวปรัชวัน อ�อนคง
62063021509 นางสาวธัญญลักษณ� กันคํา
62063021510 นางสาวทาริกา แก�วหล�า
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62063021511 นางสาวกรรณิการ� แก�ววารี
62063021512 นางสาวสุชานันท� หวังวิริยะอนันต�
62063021513 นายอุเทน นันฝ=Pน
62063021514 นายชลนกุล สมชาติ
62063021515 นางสาวอัญชลี ไถเงิน
62063021516 นายสงกรานต� สุวรรณการ
62063021517 นางสาวมันทนา พุทธษร
62063021518 นางสาวนฤมล จํานงค�บุญ
62063021519 นางสาวอรนิตย� ธรรมเสนา
62063021520 นางสาวสุภานัน กันธมา
62063021521 นางสาวลักษิกา พรปCยรัตน�
62063021522 นางสาวจินตนา ใจนิต
62063021523 นางสาวหทัยภัทร อินต�ะ
62063021524 นางสาวอรไพลิน ป=ญญาธิ
62063021525 นายเดชาธร วิทยันต�
62063021526 นางสาวนิศารัตน� สุปCนะ
62063021527 นางสาวศุภนุช มะณีศรี
62063021528 นางสาวกรรณิการ� สายจอมแปง
62063021529 นางสาวกิตติพร สร�อยสุวรรณ
62063021530 นางสาวศิริพร ระหงษ�
62063021531 นายมฤคินทร� ปาลี
62063021532 นางสาวอัจฉริยา เพ็งสว�าง
62063021533 นายอนุศิษฏ� บุญทาแดง
62063021534 นางสาวธาวินีย� คําปาวีระ
62063021535 นายสมชาย แก�วณะศรี
62063021536 นางสาววนาลี ศิลปNท�าว
62063021537 นายพรชัย ตุ�ยแก�ว
62063021538 นายอนุภาพ ป=Pนรูป
62063021539 นายชยางกูร สืบกํ่า
62063021540 นายจักรี เมืองใจ
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62063021541 นางสาวจันจิรา มาลัยทอง
62063021542 นางสาวกรณ�นัฐธนัญ วงศ�บัณฑิต
62063021543 นายปรัชญา มหายศนันท�
62063021544 นางสาวอําพวรรณ ดวงงาม
62063021545 นางสาวณัฐนันท� ถาวรรณา
62063021546 นายนพรัตน� หน�อคํา
62063021547 นางสาวธนวรรณ วิทนา
62063021548 นางสาวพักตร�จิรา จินะมูล
62063021549 นางสาวอัจฉรา ฤทธิมนตรี
62063021550 นางวารุณี พันมีทอง
62063021551 นายสุรศักด์ิ ณรงค�เดชากุล
62063021552 นายศราวุธ ใจยะสุข
62063021553 นางสาวพิราพร คําซาว
62063021554 นายศุภวัฒน� ผัดโน
62063021555 นายเอกชัย ใจละออ
62063021556 นางสาวเยาวลักษณ� ละคร
62063021557 นางสาวผุสดารัตน� ชัยเดช
62063021558 นางสาวอภิสรา ทันโหศักด์ิ
62063021559 นางสาวรักษณาลี ทิพย�สังวาลย�
62063021560 นางสาววิชราภรณ� เหมืองน�อย
62063021561 นางสาวเบญจพร เชยเอี่ยม
62063021562 นางสาวนลปรียา ต๊ิบปะละวงศ�
62063021563 นางสาวสุธิชา ปูYไก�
62063021564 นายธนินโชตน� ธงหิมะ
62063021565 นางสาวอรุณี เผ�าปUอ
62063021566 นางสาวศุภกาญจน� ทองแก�ว
62063021567 นางสาวทิฆัมพร วรรณพฤกษ�
62063021568 นายเสริมศิลปN ทาสม
62063021569 นางสาวพลอยวนัชพร เพชรสุวรรณ
62063021570 นางสาวเบญจมาภรณ� ต�ะสุยะ
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62063021571 นางสาวกัญญาณัฐ สมุททารินทร�
62063021572 นายธิปไตย พุ�มพวง
62063021573 นางสาวกัลยานี เลาย�าง
62063021574 นางสาวสุจารี หล�านวล
62063021575 นายพัชรพล ชัยบุรี
62063021576 นายสิริภพ สีสด
62063021577 นางสาวณัฏฐริกา หมอกเมฆ
62063021578 นางมัตติกา สมรมิตร
62063021579 นายรณรัฐ สินธุป=น
62063021580 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกุลธิดา โปYงตุ�ย
62063021581 นางสาวสุปรียา ผาคํา
62063021582 นายปรัชญา ไชยคํา
62063021583 นางสาวดารารัตน� จันทร�อินทร�
62063021584 นายณัฐกุล พุทธวี
62063021585 ส.ต.ท.กฤษฎา ใจคํามา
62063021586 นางสาวประภาสิริ กาวิอิ่น
62063021587 นางอติยาภรณ� ยาวิลาศ
62063021588 นายศิริราช ศรีบุรี
62063021589 นายนัทธพงศ� เป^Pยต๋ัน
62063021590 นางสาวณัฐรินีย� จันทร�แสง
62063021591 นางสาวชลธิชา วราฤทธ์ิภาคกุล
62063021592 นางสาวปวีณา ปาเคีย
62063021593 นางสาวศุภานิช สารใจ
62063021594 นายชัชชน วุฒิ
62063021595 นางสาวป=ณณรัตน� เมธีโรจน�มงคล
62063021596 นางสาวณัฐินี เจ�ากลดี
62063021597 นางสาวเฟZFองฟUา ธิพิมภา
62063021598 นางสาวภัทราวดี ปรมสุข
62063021599 นางสาวณัฐริกา อินหลี
62063021600 นางสาวภัชราพร ใจคํา
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62063021601 นายป=ณนยวรรธน� วงศ�ไชย
62063021602 นางสาวหนึ่งฤดี ไชยชนะ
62063021603 นางสาววราภรณ� กันทาวัน
62063021604 นายณัฐพงศ� รัตนสุวรรณ
62063021605 นางสาวกาญจนา ใจหาญ
62063021606 นางสาวพิชญ�สินี ทันวิสัย
62063021607 นางสาวอาจรีย� จันทร�ทุ�ง
62063021608 นางสาวชยาภรณ� ผาเพียว
62063021609 นางสาวชลธิชา สมสงวน
62063021610 นางสาววิชุดา ใจเที่ยงตรง
62063021611 นางสาวสิริมาส อินนาค
62063021612 นายภาณุวัฒน� ศรีจันทร�ดี
62063021613 นางสาวชัญญารัช ป=จจะกุล
62063021614 นางสาววรรณิกา ญาณะทวี
62063021615 นางสาวปรียาภัทร� ชุมภู
62063021616 นางสาวณัชพิมพ� นาขัน
62063021617 นางสาวณัฐกานต� กันชัยสัก
62063021618 นางสาวรัชฎาภรณ� ยะวงศ�แล
62063021619 นางสาวศรัญญา อินชู
62063021620 นางสาวจีรารัตน� เมืองน�อย
62063021621 นายธนาคาร กองแก�ว
62063021622 นายเขมนันท� กายาชัย
62063021623 นางสาวอรปรียา จันทร�ตุ�ย
62063021624 นางสาวทิพวรรณ วงศ�ษา
62063021625 นายสรายุทธ พุทธรักษา
62063021626 นางสาวสมฤทัย จิโน
62063021627 นางสาวปาลิตา ใจสุข
62063021628 นางสาวนินทิรา ใจชื่น
62063021629 นายภาณุพงศ� ปวนสิงห�
62063021630 นางสาวศุภาพิชญ� หารภาพ
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62063021631 นางสาวญานิกา ยาวิราช
62063021632 นางสาวสุทธิดา มณีเชษฐา
62063021633 นางสาวภาวนีย� ศรีมูล
62063021634 นางสาวปภาดา พวงดอกรัก
62063021635 นางสาวชนากานต� แสนแล
62063021636 นายสมชาย ศรีงาม
62063021637 นางสาวนัจนันท� ไกลถ่ิน
62063021638 นางสาวบรรจงวาด ใจพุก
62063021639 นายอภิชาติ แก�วมะโน
62063021640 นายชานน เลิศรัตนวงศ�
62063021641 นางสาวสุฑาทิพย� สุธาตุ
62063021642 นางสาววรัญญา ทองศรี
62063021643 นางสาวกมลรัตน� อินถา
62063021644 นางสาวณัฐชา เสริมสกุลมีชัย
62063021645 นางสาวศุจีภรณ� กุนแสง
62063021646 นายลิขิต ชนะเดช
62063021647 นางสาวทิพาพร ทิพย�ทอง
62063021648 นายวันเฉลิม สุภาผล
62063021649 นายพิพัฒน�พงษ� เทียนแก�ว
62063021650 นางสาวธิดาทิพย� อินป=Vน
62063021651 นางสาวกัณจนาจ เครือนวล
62063021652 นางสาวเบญจวรรณ อินต�ะวงค�
62063021653 นางสาวประกายกานต� วีรกุล
62063021654 นางสาววรรณี ขิปะนัน
62063021655 นางสาววรภา หม่ืนแก�ว
62063021656 นางสาวกรรณิกา คุณป=ญญา
62063021657 นายอนุรักษ� ชุมภู
62063021658 นางสาวลําเทียร ปCงเมืองเหล็ก
62063021659 นางสาวณัฐรัตน� มาธุระ
62063021660 นายไพฑูรย� ศรีสว�าง
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62063021661 นายชยพล พรมวิหาร
62063021662 นายรัตนภูมิ โพธิแก�ว
62063021663 นางสาวมาลี เป^ยงต[อ
62063021664 นางสาวรุจิรา คุณเที่ยง
62063021665 นางสาวจิราพร อยู�เล็ก
62063021666 นางสาวณฐมน เครื่องสนุก
62063021667 นายวัชรชัย มังคลาด
62063021668 นางสาวเพ็ญผกา ทะนันชัย
62063021669 นางสาวเหมือนพ่ี แสงแก�ว
62063021670 นายธนันดร กันธะ
62063021671 นางสาวพัชรินทร� มัชพงษ�
62063021672 นางสาวทัศญา ไชยสิทธ์ิ
62063021673 นางสาวชิตาภรณ� วรทัชกรณ�
62063021674 นายคณิต สิทธิยศ
62063021675 นางสาวกัญจนพร สมบูรณ�
62063021676 นายสุรินทร� จอมณี
62063021677 นางสาวนิลวดี ถาคํา
62063021678 นางสาวภัทรานิษฐ� เตชะอุด
62063021679 นางสาวสุวิชญา ธีรสุทธิกุล
62063021680 นางสาวนิรชา สีเขียว
62063021681 นายรัตนโชค ผาคํา
62063021682 นางสาวอภิชญา เทียมสมบูรณ�
62063021683 นางสาววรินทร เมืองมูล
62063021684 นางสาวนิตินาว โนราช
62063021685 นางสาวปราณี ชะมือ
62063021686 นายพงศ�ศิริ เกียรติวัฒนเจริญ
62063021687 นางสาวป=ญญาลักษณ� สุวรรณโสภณ
62063021688 นางสาวโสภิดา กามอย
62063021689 นางสาวสุนันทา คําบุญเรือง
62063021690 นางสาวเสาวนีย� นิยมไพรพันธ�งาม
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62063021691 นางนันท�นภัส พรินทรากูล
62063021692 นางสาวกมลนิตย� มิมาละ
62063021693 นางสาวสุภัสสร กิจตาวงค�
62063021694 นายจักรพันธ� รักชาติพงค�พันธ�
62063021695 นายวิทวัส พฤกชาติ
62063021696 นางสาวนงลักษณ� นรสิงห�
62063021697 นางสาวศิริรัตน� ตุ�นคําหน�อย
62063021698 นายปวีณ ไชยวงค�วิลาน
62063021699 นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
62063021700 นายสคุณ เครือคํา
62063021701 นางสาวเปรมฤทัย ต�นสัก
62063021702 นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา
62063021703 นางสาวสุชานันท� อริยานนท�
62063021704 นายพลากร สุรินทร�ต�ะ
62063021705 นายชูชาติ พิลาศพงษ�พัฒนา
62063021706 นายขจรเกียรติ อุปปCง
62063021707 นางสาวนพัสรา ปวงขันธะ
62063021708 นางสาวธัชชพร พ่ึงทัศน�
62063021709 นางสาวธริศรา สิทธิกุล
62063021710 นางสาวนฤมล ปCนตาเขียว
62063021711 นางสาวเพ็ญนภา บุตรบูรณ�
62063021712 นายณัฐภัทร สถาผลสวัสด์ิ
62063021713 นางสาวนลิน เวียงนาค
62063021714 นางเวณิกา อินทะจักร�
62063021715 นางสาวนิภาพร ตุ�ยกาศ
62063021716 นางสาวเสาวลักษณ� บุญต�าย
62063021717 นางสาวศิริวรรณ ตุ�ยกาศ
62063021718 นางสาวจีรพรรณ อินเตชะ
62063021719 นางสาวณัฐริกา วัฒนยืนยง
62063021720 นางสาวดาวัลย� ม�อนจองตระกูล
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62063021721 นางสาววราภรณ� นามปน
62063021722 นางสาวกันฐิกา กันทะปง
62063021723 นายนาวา วรศะริน
62063021724 นายคณิต จองบุญ
62063021725 นางสาววรรณวิศา มะโนใจ
62063021726 นางสาวอภิสรา วงษา
62063021727 นางสาววิสุทธิณีย� ใจคํา
62063021728 นางสาวรัตนมน เปCงกวน
62063021729 นายศุภจิตร สิรินันทจิตร�
62063021730 นางสุกัญญา เนตรวงค�
62063021731 นางสาวจิราวรรณ หล�ากาศ
62063021732 นางสาวนริศา มหาวัน
62063021733 นายพงษ�พันธ� มณีวงค�
62063021734 นางสาววีรนุช ทันนิธิ
62063021735 นางสาวสุนิศา แข็งแรง
62063021736 นางสาวแสงรวี จินะการ
62063021737 นายนพดล ใฝYจิตร
62063021738 นางสาวพิมพ�ปพิชญ� อินทะพันธุ�
62063021739 นางสาวรอยพิมพ� เชื้อเมืองพาน
62063021740 นางสาวประไพพรรณ ทรงประดิษฐ�
62063021741 นายสหภพ ปานหมอก
62063021742 นายชัชวาล เชื้อสุวรรณ�
62063021743 นางสาวณัฏฐ�ชญา ก�อใจ
62063021744 นางสาววสุนันท� มีฟ=ก
62063021745 นางสาวสาริกา ไทยใหม�
62063021746 นายภานุพงศ� ปYาพงค�
62063021747 นางสาวศศิภรณ� โพธ์ิเนียร
62063021748 นางสาวศุพิชฌาร� กันธิมา
62063021749 นายนราธร มูลลี
62063021750 นางสาวศิรประภา วงค�หมูคํา
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62063021751 นายป=ญญา ธรรมใจ
62063021752 นายกันตพงศ� แก�วใหม�
62063021753 นางสาวมธุรดา เครือจันทร�
62063021754 นางสาวสุนิสา ศรีกะเศษ
62063021755 นางสาวนุชรัตน� อุญาณเส�ง
62063021756 นายทวีศักด์ิ ศรีชัยวงศ�
62063021757 นางสาวเมธาพร ยอดสุวรรณ�
62063021758 นางสาวสาธินี วงค�คําตุ�ย
62063021759 นางสาวณิชากร พันเสรีวงศ�
62063021760 นางสาวฤทัยรัตน� ไชยประเสริฐ
62063021761 นางสาวจริยา กุลวงค�
62063021762 นางสาวภัทรียา มิมาละ
62063021763 นางสาวรัชญา ก[าเร็ว
62063021764 นายธัชกร จันทรังศรี
62063021765 นางสาวพรพิมล แก�วปรีชาวัฒน�
62063021766 นางสาวปCยนุช ทิพวงค�
62063021767 นางสาวคําลืน พัฒนะวิเศษศักด์ิ
62063021768 นายชลทิศ เหรา
62063021769 นางสาวนิ่มธิดา ทิพย�สุภา
62063021770 นางสาวสุธีรา จันศิริ
62063021771 นายพิเชษฐ� จันทร�ต�ะเมา
62063021772 นางสาวสิฏฐิณิศา ขามะวัน
62063021773 นางสาวสิริยาภรณ� ทุนอินทร�
62063021774 นางสาวสิริพร เกษา
62063021775 นางสาวอุมลรัตน� กุศล
62063021776 นางสาวภาวิณี ขัดสายะ
62063021777 นายจักรพงศ� หาญกล�า
62063021778 นางสาวสุวนันท� ชัยวงค�
62063021779 นางสาวมาลินี บุญตา
62063021780 นางสาวณัฐพร ปวงคํา
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62063021781 นางสาวเมทินี โยรภัตร
62063021782 นายวิรัชชล ศรีสม
62063021783 นายรัฐวิทย� รัตนะ
62063021784 นายสุรินทร� ป=ญญา
62063021785 ว�าที่ร�อยตรีณัฐวุฒิ จอมวงค�
62063021786 นางสาวศิรินทิพย� ชัยมงคล
62063021787 นางสาววนิดา โนราช
62063021788 นายสันติภพ สุยะใหญ�
62063021789 นางสาวพิชญา จันทิมา
62063021790 นางสาวศุภลักษณ� สุฤทธ์ิ
62063021791 นางสาวศุภานันท� โพธิพฤกษ�
62063021792 นางสุภาพร ณะอุโมง
62063021793 นายจักรินทร� พีระเชื้อ
62063021794 นางสาวเปมิกา พงษ�ไทย
62063021795 นายวชิรา วนาเกียรติกุล
62063021796 นางสาวดลฤทัย โตเย็น
62063021797 นางสาวป=ณฑารีย� อินทรสูต
62063021798 นายเกรียงไกร ยืนชีวิต
62063021799 นางสาวเพ็ญวิมล คําแสน
62063021800 นางสาวสุกัญญา วาวงศ�มูล
62063021801 นายธนดล ก�างคํามา
62063021802 นางสาวกนกกาญจน� ชํานาญเสือ
62063021803 นางสาวสกุลลักษณ� พีระเปXง
62063021804 นางสาวอาภัสรา เผือกผ�อง
62063021805 นายณัฐพงษ� สุนิลหงษ�
62063021806 นายทัศนัย โคตรสิทธ์ิ
62063021807 นายจิรเมธ ตันอุตม�
62063021808 นางสาวณภัทร วงค�ประชัน
62063021809 นางสาวศุทธินี หม่ืนโฮ�ง
62063021810 นางสาวสุพิชญา ทาชาวนา
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62063021811 นายภูริพัฒน� คุณครอง
62063021812 นางสาวณัฏกฤตา สันทราย
62063021813 นางสาวกนกวรรณ พิณโนเอก
62063021814 นายยุทธนา ถาวรธรรม
62063021815 นางสาวกัญญ�ปวีร� ถิรวงศ�จินดา
62063021816 นางสาวสร�อยฟUา บัวเหล็ก
62063021817 นายจิรเมธ พรมดํา
62063021818 นางสาวชลียา ทาแกง
62063021819 นางสาวรัตนพร อนุจร
62063021820 นายกนกพล แสงคํามา
62063021821 นายธีร�ปกรณ� กาทองทุ�ง
62063021822 นางสาวอุไรวรรณ เก�งกาจ
62063021823 นายเจนภพ สีแดง
62063021824 นางสาวชนิตา พูลศิลปN
62063021825 นางสาวณัฐธิดา อิทธิสัมพันธ�
62063021826 นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
62063021827 นายเขตโสภณ ภิญโญ
62063021828 นายภูมิธเนศ ชาติชูศิริ
62063021829 นายสุเมธ กาศสกุล
62063021830 นายนันทวัฒน� เหรียญทอง
62063021831 นางสาวจินตนา คีรีวิริยจิตต�
62063021832 นางสาวอมรรัตน� ทองคํา
62063021833 นางสาวรุจีรัตน� สอนยศ
62063021834 นางสาวสุดาภรณ� สาต�ะ
62063021835 นางสาวปภาดา สนม
62063021836 นางสาวกิติยา เกียรติยศ
62063021837 นายเถลิงชาติ แสนคํา
62063021838 นายพิสิษฐ� ยาวิชัย
62063021839 นางสาวโสภาวัลย� ธนาคํา
62063021840 นายดนัยฤทธ์ิ เคหา
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62063021841 นางสาวณัฐกาล คําริน
62063021842 นางสาวยศวดี สีดา
62063021843 นางสาวสาวินี จันหม่ืน
62063021844 นางสาวนัชชา แถลงนิตย�
62063021845 นางสาวยุวดี สอนราษฎร�
62063021846 นางสาวฐนมณ อินถา
62063021847 นายจิรานุวัฒน� กลิ่นหอม
62063021848 นายอภิสิทธ์ิ รัชชากร
62063021849 นางสาวฉัตรมณี เทพรักษา
62063021850 นางสาวจันทร�จีรา หน�าขาว
62063021851 ว�าที่ร.ต.หญิงเพ็ญศุกร� เพ็ญบริมาส
62063021852 นายวีระศักด์ิ วงศ�ชัย
62063021853 นางสาวกุสุมา วงค�พระบาง
62063021854 นางพฤกษา บุญสุวรรณ�
62063021855 นางสาวเกษราพันธ� วิวันชัย
62063021856 นางสาวธณิวัลย� จันทร�สืบ
62063021857 นายธนาณัติ ใจดี
62063021858 นายภาณุพงศ� เพ็ญสละพันธ�
62063021859 นางสาวสุนิษา สุวรรณโชติ
62063021860 นางสาวโสรยา พรหมพนัส
62063021861 นางสาวโยราภรณ� สิทธิขันแก�ว
62063021862 นางสาวสุภัชสรา คําน�อย
62063021863 นางสาวแสงอนันท� ธินา
62063021864 นางสาวสุวนันท� ป=ญญาทา
62063021865 นายปภังกร พรมเจียม
62063021866 นางสาวณัฐพร บุญศรี
62063021867 นางกุลธิรัตน� ข�าวกํ่า
62063021868 นายวิศวชิต ทองกร
62063021869 นางสาวภัทร�เชาวรี ฟูญาติ
62063021870 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
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62063021871 นางรสสุคนธ� สุภา
62063021872 นางสาววีรยา พันธ�ปวน
62063021873 นางสาวรวีนิภา หิรัญญโกมล
62063021874 นางสาวศุภาพิชญ� มีอาหาร
62063021875 นางสาวเกวรินทร� บุญมา
62063021876 นางสาวชนิดา รุมารถ
62063021877 นางสาวจีรพร ก�องไพรพนา
62063021878 ส.ต.ท.ปฏิภาณ จันต�ะยอด
62063021879 นายสิปปกร สวัสด์ิสุขโข
62063021880 นางสาวอรุณี เชียงตา
62063021881 นายชลธกาน แซ�ยุก
62063021882 นางสาวลภัสรดา ปรีดารัตน�
62063021883 นางสาวชนันธร สุทธิแสน
62063021884 นางสาวธนาพร เพ่ียงพิศ
62063021885 นางสาวจันทิมา สุวรรณประภา
62063021886 นายภูมิรพี สืบวงษ�รอด
62063021887 นายพงศ�นิธิป ลิขิตธนธรรม
62063021888 นายบัญชา ขําศิริ
62063021889 นางสาวณัฐริกา ศรีประเสริฐ
62063021890 นางสาวกรรณิการ� ศรีคําภา
62063021891 นางสาวนวสรณ� นิลวรรณวีรกุล
62063021892 นางสาววิภารัตน� สุยะต�ะ
62063021893 นางสาววริยาภรณ� จันทร�แก�ว
62063021894 นางสาวกมลทิพย� มหาไม�
62063021895 นายธียะ กันทะสาร
62063021896 นางสาวอรวรรณ ใจสมคม
62063021897 นางสาวเมธิกา มูลต๊ิบ
62063021898 นางสาวปรียานุช จันทร�ดง
62063021899 นายกฤติธี วงศ�ศรี
62063021900 ว�าที่ร�อยตรีหญิงทิพานิษฐ� กองศุภณัฏฐ�
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62063021901 นายวรธิษณ� เกษพรหม
62063021902 นางสาวเบญจมาศ โตมี
62063021903 นายศุภกร สายเครือรินทร�
62063021904 นางสาวฟUารฬิณฑ� ฟUาฎิษฐกุล
62063021905 นางสาวจุฑามาศ เกตุบุญเรือง
62063021906 นางสาวชนัญญา แสงจันทร�
62063021907 นางสาวสุพนิตรา ฤทธี
62063021908 นางสาวพิมวดี แคว�งใจ
62063021909 นายรัฐศาสตร� ใจกันทะ
62063021910 นางสาวมินรดา อุ�นหน�อย
62063021911 นายดนุเชษฐ� เทพศักด์ิ
62063021912 นายกุลชาติ สูงสุวรรณ
62063021913 นางสาวอริสรา ปงลังกา
62063021914 นายวีระพันธ� กันทะนิด
62063021915 นางสาวสุมิตรา บุญยืน
62063021916 นางสาวมธุรดา เทียมศักด์ิ
62063021917 นางสาวมนสิชา เสียงเพราะ
62063021918 นายพิชชากรณ� จันทร�ศรีรัตน�
62063021919 นางสาวสุมิตรา เกตุอ�อน
62063021920 นายศรันย� มูลอินทร�
62063021921 นางจันทร�ฉาย มณีนวล
62063021922 นางสาวสุปราณี ใจคํา
62063021923 นายอิทธิพล พรมมา
62063021924 นางสาวผกาวัลย� น้ําคํา
62063021925 นางสาวณัฐพร แก�วมา
62063021926 นางเกษรินทร� สุจินดา
62063021927 นางสาวณัฐกานต� ดงเย็น
62063021928 นางสาวรุ�งทิวา ซาวของ
62063021929 นางจุฑารัตน� ยศไชย
62063021930 นางสาวธิดาลักษณ� เรืองฤทธ์ิ
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62063021931 นางสาวนภาพร ทอลา
62063021932 นายภุชงค� ชมภูคํา
62063021933 นายยุทธนา ตนมิตร
62063021934 นางสาวสิริกานต� แก�นเพชร
62063021935 นายกฤษฎา จันทราอารยกุล
62063021936 นางสาวศุภิสรา ขันชัยวงค�
62063021937 นางสาวนิตยา รุ�งธิติธรรม
62063021938 นายณัฎฐพล นิลคง
62063021939 นายสุริยา พานทองรัตน�
62063021940 ว�าที่ร�อยตรีหญิงณภัค สหายมิตร
62063021941 นางริญญาภัสร� นิธิวัฒน�ศิริ
62063021942 นายนัทฌานนท� วราโภค
62063021943 นางสาวธัญญพัทธ� ใจบาล
62063021944 นางปรีดาภรณ� วงค�ใหญ�
62063021945 นายมนู โท�ะบุตร
62063021946 นางสาววิลาสินี ทินวัง
62063021947 สิบโทพิเชษฐ� แก�วเทพ
62063021948 นายสรภาคย� นาตะโย
62063021949 นางสาวกฤษณา เดชงัด
62063021950 นางสาวอารียา ศิริฟุYน
62063021951 นางสาวปาณิสรา หม�อกรอง
62063021952 นางสาวนฤมล เทพวงค�
62063021953 นายตะวัน สุริยะวรรณ
62063021954 นายมงคล จิตต�วารินทร�
62063021955 นายทศพร เป^Pยอุ�ด
62063021956 นายชัยธวัช เทพมงคล
62063021957 นางสาวดลยา รัตนพยอม
62063021958 นางกัญตรดี ศรีงาม
62063021959 นายภาณุพงศ� ทุ�งแจ�ง
62063021960 นายพงศ�ธนา อุ�นจิรศักด์ิ
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62063021961 นางสาวบุษยมาส วงศ�แก�วมูล
62063021962 นางสาววราภรณ� วงศ�คําตุ�ย
62063021963 นางสาวธมลวรรณ อิ่นสุทะ
62063021964 นางสาวอัจฉรา โชคมีสวัสด์ิ
62063021965 นางสาวนิจธรรม พรมสุวรรณ�
62063021966 นายชาญนุวัฒน�พงค� สมุทร�เวทย�
62063021967 นางสาวณัฐธิดา มูลน�อย
62063021968 นางสาวปฐมาภรณ� ต้ังเจียมศรี
62063021969 นางสาวกัญญา คงผ�องใส
62063021970 นางสาวณัฐวิภา ป=ญญาเยาว�
62063021971 นายอิสระ หลวงจินา
62063021972 นายจตุภูมิ มูลเทพ
62063021973 นางสาวพรพิมล ศิลยสุข
62063021974 นางสาวชลิตา สุทธสุริยะ
62063021975 นางสาวนฤมล ไชยสิงห�
62063021976 นางสาวศิริรัตน� วงค�ษา
62063021977 นางสาวณัฐธิดา ช�างมูบ
62063021978 นายศตวรรษ อภิวงค�
62063021979 นางจันทร�จิรา แก�วเมืองมูล
62063021980 นางสาวรัชฎา เล็กศรี
62063021981 นางสาวพิชญา คําเข่ือน
62063021982 นางสาวธัญพร หนานตา
62063021983 นายพีรกานต� เย้ือนอรรจนกุล
62063021984 นางสาวสิราวรรณ ดวงอินทร�
62063021985 นางสาวจุฑารัตน� วะรา
62063021986 นางสาวณัฐธิรา แลสันกลาง
62063021987 นายนัฐพงค� พิงค�แก�ว
62063021988 นายเมธาพร สุขะ
62063021989 นางสาวกรรณิการ� ตาคํา
62063021990 นางสาวเสาวภา หงษ�ทอง
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62063021991 นางสาวณัฐพร ปราณศิริ
62063021992 นายวรกฤษณ� พรหมพฤกษ�
62063021993 นางสาวชุดาภรณ� จิรอดิศัยถาวร
62063021994 นางสาวโญชิเอะ โคบายาชิ
62063021995 นายจิรัฐประชา ใจชื่น
62063021996 นางสาวสิริวิภา ลาภเกิด
62063021997 นางสาวณัฐวดี จองหนาน
62063021998 นายวรนาถ แสนดวงดี
62063021999 นางสาวอัชรี ก[าทอง
62063022000 นางสาวชฎาพร กมลคร
62063022001 นางสาวทิพยาภรณ� ทิพย�ป=ญญา
62063022002 นางสาวกนกพร ป=ญญานิล
62063022003 นายวัชรภูรินทร� พลับพลาทอง
62063022004 นายคาวี ธิมาชัย
62063022005 นางสาวภาณุมาศ ต๊ิปกรณ�
62063022006 นางสาวนิภาภรณ� ขันแก�ว
62063022007 นายณัฐพงษ� เนตรศิลปN
62063022008 นายเตชินท� คําเกิด
62063022009 นางสาวสุภาวดี ปCนตาเปXก
62063022010 นางสาวกาญจนา กาวิโล
62063022011 นางสาวชุติกาญจน� เต็มกันทา
62063022012 นางสาวสุพรรณณี กาเมืองลือ
62063022013 นายสืบสิริ สิริกาญจนขจี
62063022014 นางสาวกาญจนา อินไชยวงศ�
62063022015 นายเกรียงไกร แก�นขาว
62063022016 นายทศพล ศรีมหาวงค�
62063022017 นางสาวสุภาวรรณ เณรยอด
62063022018 นายทวีศักด์ิ ก�างออนตา
62063022019 นางสาววรรณภา โกฎคําลือ
62063022020 นางสาวชิษณุชา บุญมาลา
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62063022021 นายมณฑล พวงราตรี
62063022022 นางสาววรัญญา เมืองมา
62063022023 นายศิวะ วิศิษฐผล
62063022024 นางสาวอรัญญารัตน� ถะนา
62063022025 นายอดิพล อิ่มบุญ
62063022026 นางสาวธนัตชนก ดวงใจ
62063022027 นายทศพร เด�นจักร
62063022028 นายอนุสิทธ์ิ ป=นดี
62063022029 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย
62063022030 นางสาวนงลักษณ� หยกมาลัยรัตน�
62063022031 นายณัฐพล แก�วดาว
62063022032 นางสาวเรณู ไชยเทพ
62063022033 นางสาวกาญจนาพร แก�วใหม�
62063022034 นางสาวนัทธมน มะโนวงค�
62063022035 นายภาณุพงศ� เสนาขันธ�
62063022036 นายยศธร เพ็ชรทอง
62063022037 นางสาวประภัสสร แบ�งทิศ
62063022038 ว�าที่ร�อยตรีธีรพงศ� โลกคําลือ
62063022039 นายจารุกิตต์ิ ไชยยงค�
62063022040 นางสาวสุพรรษา เหมือนคล�าย
62063022041 นางสาวสุภาภรณ� พวงพิกุล
62063022042 นางปภาวรินทร� สีสา
62063022043 นางสาววิเภา กองกาย
62063022044 นายธนรินทร� คงเถ่ือน
62063022045 นางสาวนุจรินทร� ศรีคุณเมือง
62063022046 นางสาวณัฐวิภา พงษ�นิกร
62063022047 นางสาวทัศนีย� ฤทัยปราโมทย�
62063022048 นายไพชยนต� รังสิยารมณ�
62063022049 นางสาวกูณฑ�ปพัศ เติมวิชญกุล
62063022050 นายกิตต์ิพิพัชญ� อ�วมจ๋ิว
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62063022051 นางสาวอุบลกาญจน� เพ็ชรล�วน
62063022052 นายณรงค�ศักด์ิ บุญเรือง
62063022053 นายณัฐพงษ� โนโชติ
62063022054 นางสาวสุชาภัสร� ธนกุลพุฒิพงศ�
62063022055 นายณัฐพล ค�าคํา
62063022056 นางสาววิภาวี ก[ามี
62063022057 นางสาวนภัสสร หมายยอด
62063022058 นางสาวพนิดา ท�ายนาวา
62063022059 นางนัฏกร เฉียบแหลม
62063022060 นางสาวเนตรนภา นภาวสุข
62063022061 นางสาวชนาภา ฝ^ปากเพราะ
62063022062 นายพงษ�เดช หม่ันเพียรหา
62063022063 นางสาวธัญญพิมพ� พรมมินทร�
62063022064 นางสาวสุนิสา สุภาโย
62063022065 นายกิตติวัฒน� ใจยา
62063022066 นางสาวกาญจนา อินต�ะ
62063022067 นางสาวภัทรานิษฐ� กันมุข
62063022068 นางสาวจิราภรณ� ใจบุญตัน
62063022069 นายสุริยา คนม่ัง
62063022070 นางสาวศิรินันท� ต้ังใจม่ัน
62063022071 นายสุรสิทธ์ิ ปวงใจ
62063022072 นายขจร ลําพูน
62063022073 นายถิรวัฒน� ปกปUอง
62063022074 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศิโรรัตน� บุญมี
62063022075 นายกิตติศักด์ิ ดวงแก�ว
62063022076 นางสาวฉัฏสุดา สุระมิตร
62063022077 นายปCยะพล จินดาธรรม
62063022078 นางสาวศิวิณี ค�างคีรี
62063022079 นายเสน�ห� กันจินะ
62063022080 นายกุลทอง อภิมร
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62063022081 นายนิติภูมิ อะเวลา
62063022082 นายศรัณย� วงค�ใจ
62063022083 นางสาวนฤภัทร ถนอมอุรพี
62063022084 นายกรกช ทาเกิด
62063022085 นางสาวชนนิกานต� บุญเรือง
62063022086 นางสาวณัฐรุจา มาทะ
62063022087 นางสาววรวรรณ วงค�วรพันธ�
62063022088 นางสาวพิชญ�สินี ปCFนคํา
62063022089 นายวิทยา ระวรรณา
62063022090 นางสาวอาภา วิจารย�
62063022091 นางสาววรรณภา วงศ�แก�ว
62063022092 นายวิชิต สุจริต
62063022093 นางสาวกาญจนา ตันเส็ง
62063022094 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�แก�ว
62063022095 นายสุกนต�ธี ไชยวงศ�คํา
62063022096 นางสาวพัชริฎา ขุนชุ�ม
62063022097 นางสาวรัชดาพร ป=นผสม
62063022098 นางสาวปลิตตา สุทธนิล
62063022099 นางสาวศิริลักษณ� วันนันตา
62063022100 นายไพรวัลย� ภูถอดใจ
62063022101 นางสาวณิชกานต� ชัยชนะ
62063022102 นายพสุธร เดชชัยกุล
62063022103 นายพงษ�ศักด์ิ สุรวงค�
62063022104 นางสาวศิริพร พุ�มประดับ
62063022105 นายภูริพัฒน� ปุณณวนิช
62063022106 นางสาวบุษยมาศ บุญเทพ
62063022107 นางสาวสุเบญญา เฟZFองมณี
62063022108 นางสาวสุนิษา จันกิติ
62063022109 นายณัฐวัฒน� ศรีแก�ว
62063022110 นางสาวหทัยชนก ศรีวรรณ�
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62063022111 นางสาววิชุดา ไชยชนะ
62063022112 นางสาวกัญญาพัชร แสงปCน
62063022113 ว�าที่ร�อยตรีหญิงรุ�งนภา รวมครบุรี
62063022114 นายลิขิต สว�าง
62063022115 นางสาวอโนชา เมฆเมืองทอง
62063022116 นางสาวสุพรรษา บุญเปXง
62063022117 นางสาวอรัญญา คําแปง
62063022118 นางสาวกัณฐิกา ปาลี
62063022119 นายกฤติวัฒน� เขตคาม
62063022120 นางสาวอัญชลี ดลจําเริญ
62063022121 นายอนุกูล สารมณี
62063022122 นางสาวชาลินี วุฒิอิ่น
62063022123 นางกัลยกร สารทอง
62063022124 นายธนา ปุสยะไพบูลย�
62063022125 ว�าที่ร�อยตรีศรราม จินา
62063022126 นายพิระศักด์ิ สดับ
62063022127 นางสาวสายฝน อินทนุ
62063022128 นางสาววิชุนันท� สุขศรี
62063022129 นายอรรถสิทธ์ิ ไชยโย
62063022130 นางสาวสาธิณี บุญตัน
62063022131 นางสาวธัญวรัตม� จัดของ
62063022132 นางสาวศิยาพร ระหงษ�
62063022133 นางสาวพรนภา คําวัน
62063022134 นางสาวจันทนิภา แขนยาว
62063022135 นางสาวนฤมล สุวรรณศรี
62063022136 นางสาวหทัยชนก อินต�ะผัด
62063022137 นางสาวภัทราพร สวนมนิล
62063022138 นายอานนท� นิวรัตน�
62063022139 นางสาวพัชรียา ฮวบสมบูรณ�
62063022140 นายสรชัช กันทะวงค�
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62063022141 นางสาวก่ิงแก�ว ทาแผ
62063022142 นายสมพงค� ตุ�นคํา
62063022143 นายณัฐสุชา รัศมีแจ�ม
62063022144 นายอภิศักด์ิ บุญเหมือน
62063022145 นางสาวสิโรธร จันทร�กลัด
62063022146 นางสาวสุนิสา เผ�าฟู
62063022147 นายอานนท� สุขไทย
62063022148 นายพีรศิลปN ขลิบเงิน
62063022149 นางสาวอนุสรา พิศน�อย
62063022150 นางสาวพิชญธิดา แสงม�วง
62063022151 นางสาวนิออน กาญบุตร
62063022152 นางสาวอัจฉรา ป=ญโญ
62063022153 นางสาวสุทธิดา ถ�วยเหลือง
62063022154 นางสาวน้ําทิพย� ชัยยะ
62063022155 นางสาวดาราวัลย� ก[าวิโยค
62063022156 นายนพรัตน� กันชะธง
62063022157 นางสาวน้ําหวาน ทําเล็ก
62063022158 นางสาวชไมพร แก�วปลูก
62063022159 นางสาวมณฑกานต� วะนารักษ�
62063022160 นางสาวฝนทิพย� แสงด�วง
62063022161 นางสาวกรรณิกา คุมใจ
62063022162 นางสาวจิรารัตน� เนตรทิพย�
62063022163 นายณรงค� โนจิตร
62063022164 นางสาวจุฑามาศ สุขแจ�ม
62063022165 นายมนตรี เมาะศรี
62063022166 นางสาวนฤมล คลายคลี่
62063022167 นางสาวศิริกุล คําผง
62063022168 นางสาวกาญจนาพร นันตา
62063022169 นางสาวสาวิตรี ธนะจักร
62063022170 นางสาวปCยะมล กันยวม
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62063022171 ว�าที่รตอัจฉราพร ปCยะจันทร�
62063022172 นางสาวโอวปอ ขัดคํา
62063022173 นางสาวเบญจรัตน� วังโพธ์ิ
62063022174 นายวีระกิตต์ิ ผุดผาด
62063022175 นางสาวจุฑามาศ สุขสนิท
62063022176 นางสาวสวิชญา ทองทิพย�
62063022177 นางสาวนันท�ลภัส อินตาจันทร�
62063022178 นางสาวธันญนันท� ป=ญจธง
62063022179 นางสาวปฐมาวดี ทรัพย�ศรี
62063022180 นางสาวพิมพ�พิศา จันทร�ต๊ิบ
62063022181 นายณัฐพล ใจวงศ�
62063022182 นางสาวเอมอร เพชรบูรณ�ป^P
62063022183 นางสาวรักชนันท� ครองบุญ
62063022184 นางสาวกุลจิรา ดีสุคนธ�
62063022185 นายภัทรพงษ� ธรรมรงค�รัตน�
62063022186 นางสาวมทินา ใจเดช
62063022187 นางสาวชลติกานต� วงค�ศรี
62063022188 นายอนุสิทธ์ิ วะยาคํา
62063022189 นางสาวกาญจนา สาครินทร�
62063022190 นางสาวอังค�วรา ศรีวิชัยมา
62063022191 นางจีรนันท� พรฉิมพลี
62063022192 นางสาวสิริภัคร� พิสมบูรณ�
62063022193 นางสาววารุณี เลิศทอง
62063022194 นายพัฒนา ก[ามะโน
62063022195 นางสาวทัชนิตา เจียนนุช
62063022196 นางสาวศุภกานต� อุดเต็น
62063022197 นางสาวก่ิงกาญจนา แนวนัน
62063022198 นายทศวรรษ ศรีวิรัตน�
62063022199 นางสาวพิชญา พิยะ
62063022200 ส.อ.พิเชษฐ� ตรีสิทธินพคุณ
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62063022201 นางสาวคณาลักษณ� ใจกล�า
62063022202 นางสาวสาลินี อุดอ�าย
62063022203 นางสาวประภาพร ทะพิงค�แก
62063022204 นางสาวทิพากร เสวิกา
62063022205 นางสาวสุนิสา ป=นจันทร�
62063022206 นางสาวพิชญาพร บุญทาคํา
62063022207 นางสาวรุ�งใส วงศ�ใหญ�
62063022208 นายรัชชานนท� นวลนพคุณ
62063022209 นางสาวเจนจิราพร อาคมวัฒนะ
62063022210 นางสาวจริญญา พรมไชยยุ
62063022211 นายวีรชัย จันทนะ
62063022212 นายภาณุพงศ� ตาคํา
62063022213 นางสาวอาราดา ธงสิบเก�า
62063022214 นางสาววรัณภร บุตรบูรณ�
62063022215 นางสาวทัศนีย� ศิริราช
62063022216 นางสาวรุ�งนภา ชัยมณี
62063022217 นางสาวสวิชญา อภิไชย
62063022218 นางสาวรัตนาพร มอญแก�ว
62063022219 นางสาวเบญจมาภรณ� ฉิมพลี
62063022220 นายดิศกุล มีสุข
62063022221 นายอาทิตย� เจริญเดช
62063022222 นายกฤตนัย พ่ึงพวก
62063022223 นางสาวณัฐพร ศรีออน
62063022224 นายกิติพงษ� ติรยาป=ณวรรธน�
62063022225 นางสาวสุนิสา โยธา
62063022226 นางสาวชรินรัตน� สุริต
62063022227 นางสาวอรพิน ป=ญญา
62063022228 นางสาวหทัยกาญจน� หิรัญลลิต
62063022229 นางสาวธนพรรณ ศรีชลายนต�
62063022230 นางสาวกุลณภา วัชรวรรณี

หน�า 741 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063022231 นางสาวพิชญา จินาคํา
62063022232 นางสาวเฉลิมพร สัณหาภิรมย�กุล
62063022233 นางสาวมนฐิตา ประเดิม
62063022234 นางสาวนวลนภา ยานะ
62063022235 นางสาวชนัฐปภา ปลัดพุ�ก
62063022236 นางสาวศุภรัตน� วาฤทธ์ิ
62063022237 นางสาวกชกมล ชัยเพ็ชร
62063022238 นางสาวอัญชลาภรณ� วงค�สุวรรณ
62063022239 นางสาววรดา มีสุข
62063022240 นางสาวพรพิมล ต�ะปุก
62063022241 นางสาวปวีณา พลาลือ
62063022242 นายธนวัฒน� สุขเกษม
62063022243 นางสาวบัวระวินท� กลิ่นจําปา
62063022244 นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
62063022245 นางสาวมลชนก จีนมัชยา
62063022246 นางสาวประนอม ท�าวอาวุธ
62063022247 นางสาวปริญดา ธาราอภินันท�สุข
62063022248 นางสาววิชุตา วันพุทธ
62063022249 นางสาวประกายรัตน� ทาสืบ
62063022250 นายพลากรณ� ม่ิงเชื้อ
62063022251 นางสาวจุฬาลักษณ� เกวิโก
62063022252 นางสาววนัสนันท� ส�องสี
62063022253 นางสาวธัญรัตน� สาคร
62063022254 นายธนกร แว�นป=นชัย
62063022255 นางสาวณัฐพร คล�องการงาน
62063022256 นางชุติวรรณ ชูยกปCFน
62063022257 นางสาววราภรณ� สุภา
62063022258 นางสาวฉัตรชนก จันทร�แก�ว
62063022259 นางสาวชลิดา งามเจริญสถาพร
62063022260 นางสาวมาริสา สันตา
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62063022261 นางสาวพัสวี งดงาม
62063022262 นางสาวณภัทรรินทร� วรินทร�กฤตพร
62063022263 นายกมลทรรศน� บุญหล�อ
62063022264 นางสาวมัสยา อินใจวงศ�
62063022265 นางนัยน�ปพร สกุลยุทธเสนี
62063022266 นางสาวป^ยนุช แน�นแหน�
62063022267 นางสาวปรียาภรณ� ทศพนัสสัก
62063022268 นางสาวภาสินี ใจแปง
62063022269 นางสาวปาริชาต พุทธวงค�
62063022270 นางสาววัชรา คําอ�าย
62063022271 นายโชคชัย ใจคํา
62063022272 นางสาวรัชนีกาญ จันทร�ตา
62063022273 นางสาวจุไรรัตน� สุขกมล
62063022274 นางสาวสิเรียม กําแทง
62063022275 นางสาวสุพัตรา เสรี
62063022276 นายศิริพงศ� โปร�งใจ
62063022277 นางสาวธาราวรรณ คําเป^ยงวงศ�
62063022278 นางสาวสุนันท� สุนันต�ะ
62063022279 นายภาณุวัฒน� กันยาใจ
62063022280 นายศักด์ิชัย เตชะสา
62063022281 นางสาวศุลีพร กันทา
62063022282 นางสาวกุลจิรา นากวิไล
62063022283 สิบตํารวจโทปฏิภาณ สันติสุข
62063022284 นางสาวมรกต เมืองสิทธ์ิ
62063022285 นายนฤชา ศรีพรม
62063022286 นางสาวจุฬาลักษณ� คันธีสาร
62063022287 นายเกียรติศักด์ิ คําบัว
62063022288 นางสาวสกาวเดือน งามพิง
62063022289 นายศุภกร หอชัยรัตน�
62063022290 นางสาวอัณศยา อินต�ะวงค�
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62063022291 นางสาวสุชาวดี บรรจง
62063022292 นางสาวนันทิกานต� อินตามัน
62063022293 นางสาวพรพนิต เงินใส
62063022294 นางสาวพศิกา กันธิ
62063022295 นางสาวศิริลักษณ� สีลาโคตร
62063022296 นายธามม� รามพิพัฒน�ธํารงค�
62063022297 นางสาวทัศนา โพธ์ิแก�ว
62063022298 นางสาวภัททิยา ปงกันมูล
62063022299 นางสาววาทินี กติกา
62063022300 นางสาวศิริพร สว�าง
62063022301 นางสาววริศรา สมทราย
62063022302 นายยงยุทธ สุริยะ
62063022303 นางสาวลดาวัลย� คนอยู�
62063022304 นายนพพล ปูYกว[าง
62063022305 นายณัฐพงศ� ขอดน�ะ
62063022306 นางสาวพัชรี เลิศกิจกร
62063022307 นางสาวจิรัชญา ไชยนันตา
62063022308 นายพิจักษณ� บรรจบพร
62063022309 นางสาวจตุพร อุตระวาลี
62063022310 นางสาวกนกวรรณ วงษ�งาม
62063022311 นายชยานนท� โลชา
62063022312 นางสาวผกามาศ แก�วดุลดุก
62063022313 นางสาวศิริกานต� แอบคํา
62063022314 นางศิริ ศิลปพงไพร
62063022315 นางสาวธัญญรัตน� อนันต�อรรถกร
62063022316 นายสิทธิโชค ปรุงจิตร�
62063022317 นางสาวบุริมนาถ ศรีสะเมา
62063022318 นางสาวสุดากร กมลศรี
62063022319 นางสาวบุญญารัตน� วงค�สมศักด์ิ
62063022320 นางสาวชฎารัตน� แสนบ�าน
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62063022321 นายณัฐวรรธน� นิปุณะ
62063022322 นายเฉลิมพล บุญยืน
62063022323 นายทศพร สีตะ
62063022324 นางสาวทิชารัตน� จินดามณี
62063022325 นางสาวยุพา พรหมพนัส
62063022326 นายภรัณยู ยวงสุวรรณ
62063022327 นางสุพาสินี ทาริน
62063022328 นางสาวสุกัญญา มะโนเป^Pย
62063022329 นางสาวศิวาพร ธิวรรณา
62063022330 นายพีรสิฐ ศรีสุคนธมิตร
62063022331 นางสาวกนกวรรณ ยอดอ�อย
62063022332 นางสาวกาญจนา แดงเงิน
62063022333 นางสาวชนิกาณต� คําประสิทธ์ิ
62063022334 นางสาวสุมิตรา ใจแก�ว
62063022335 นางสาวสุวิภา เทพอุตม�
62063022336 นางสาววรพรรณ อินวรรณ�
62063022337 นายทนงชัย ตาดไธสงค�
62063022338 นายประวิทย� สิขิวัฒน�
62063022339 นายกรวิชญ� ใจปUอ
62063022340 นางสาวณภัทร กระแสร�ญาณ
62063022341 นางสาวศิริพร ใหม�จันทร�
62063022342 ว�าที่ร�อยตรีหญิงวิรัลยุพา ตาคํา
62063022343 นายภานุกรณ� ทาปง
62063022344 นางสาวอภิชญา ศรีจันทร�
62063022345 นางสาวภาวิณี นรินยา
62063022346 นายเอกลักษณ� สมาธิ
62063022347 นางสาวสิริยุพิน บุญมาปลูก
62063022348 นางสุมิตรา ตันมา
62063022349 นายโสภณ สร�อยธนศิริกุล
62063022350 นางสาวพัชรพร ลําน�อย
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62063022351 นางสาวอภิญญา สิงห�ใจ
62063022352 นางสาวสายชล การด่ืม
62063022353 นางสาวธนิษฐา ปอกกันทา
62063022354 นายศิรสิทธ์ิ มีศิริ
62063022355 นางสาววัชรีพร ผัดแก�ว
62063022356 นางจันทนี สีลาน
62063022357 นางสาวธนิดา วรรณาอรุณ
62063022358 นางสาวอนัญลักษณ� ศรีวิชัย
62063022359 นางสาวกมลนัทธ� ทุชุมภู
62063022360 นายเด�นภูมิ โปYดี
62063022361 นางสาวกุลชา พูนพิน
62063022362 นายสุริยัน เต็มกัณฑ�
62063022363 นางสาวทิพย�ทิวาพร สุตรา
62063022364 นางสาวพิชญา ใจคํา
62063022365 นางสาวจิรประภา เรือนทอง
62063022366 นางสาวทักษพร หวานเสียง
62063022367 นายปรีชา เลสัก
62063022368 นายเจษวิสุทธ์ิ โด�งดัง
62063022369 นางสาวกาญจนา คําคล�อง
62063022370 นางสาวนวพร ป=ญณะวิชัย
62063022371 นางสาวกุลธิดา คํากาละ
62063022372 นายธนภัทร หงส�หิรัญ
62063022373 นางสาวจีราวรรณ เนตรธิยา
62063022374 นางสาวพัทธยาพร สิทธิสงค�
62063022375 นางสาวรุ�งลาวรรณ ณ+คําตัน
62063022376 นางสาวจันทร�จิรา ศรีป=ญญา
62063022377 นางสาวสุริษา ปนคําปCน
62063022378 นายอดิเรก เสมอการ
62063022379 นางสาวชญาดา สังข�พนัส
62063022380 นางสาวกันต�ณพัช ขัดกันทะ
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62063022381 นางสาวฉายสุดา พรหมจักร�
62063022382 นางสาวณัฐนรี ศรีจันทร�
62063022383 นางสาวกรกช ปูYป^V
62063022384 นางสาวอภิญญา แก�วโก
62063022385 นางสาวเจนจิรา ไกลถ่ิน
62063022386 นายพุทธมนต� สนธิคุณ
62063022387 นางสาวชนากานต� จันดี
62063022388 นางสาวสิริกานต� เหล็กแปง
62063022389 นายธวัชชัย ทองอิ่ม
62063022390 นายปCยปาณ จงถิรวงศ�
62063022391 นางสาวพิมพ�ชิตติณา ไชยม่ัน
62063022392 นางสาวชารียา ใจซ่ือ
62063022393 นางสาววันดี จิโน
62063022394 นายคมศักด์ิ หล�อเถิน
62063022395 นางสาวแสงเทียน ดวงจันทร�
62063022396 นายณัฐกานต� ทิพนี
62063022397 นางสาวธณัฐชนก จํามะเทวี
62063022398 นายภูมเรศ ใจนวล
62063022399 นางสาวอัจฉรา กันสิทธ์ิ
62063022400 นางสาวสุดปรารถนา พรหมมา
62063022401 นายจักรกฤษณ� ปCงวังของ
62063022402 นายกฤษฎา สีสม
62063022403 นางสาวชัชรีย� ชวลิต
62063022404 นางสาวนลัทพร ฝ=Pนอุตมะ
62063022405 นางสาวยูถิกา หล�าแหง[
62063022406 นางสาวเกศรินทร� วงศ�จา
62063022407 นางสาวณัฐธิดา ชื่นเมือง
62063022408 นางสาวดารารัตน� สมชาติ
62063022409 นายณัฐพงศ� เลี้ยวกลาง
62063022410 นางสาวเจนจิรา เลิศพรมราช
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62063022411 นางสาวทิวากร พรหมณี
62063022412 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนุสรา ดวงเลิศ
62063022413 นายนรภัทร รัตนตรัยวงศ�
62063022414 นางสาวตฤษติญญา คงปวน
62063022415 นางสาวเครือวัลย� คํามอย
62063022416 นางสาวพัชรี สมรักษ�
62063022417 นางสาวขวัญฤดี บุญประเทือง
62063022418 นางสาวสโรชา หม�อศรีใจ
62063022419 นางสาววินัส เรือนคํา
62063022420 นางสาวณัฐวดี สมใจมาก
62063022421 นางสาวปนัดดา จินะกาศ
62063022422 นางสาวสุพัตรา ดวงป=น
62063022423 นายทนายุทธ ใจมะณี
62063022424 นางสาวมาริสา เย็นใจ
62063022425 นางสาววีรยา บร�าต�อ
62063022426 นายพิพัฒน� สันใจ
62063022427 นายทับทอง ยะมะโน
62063022428 นายศิริพงษ� วุฒิการณ�
62063022429 นางสาวอรทัย กิตติยาธนากุล
62063022430 นางสาวพัชราภรณ� จิตนารินทร�
62063022431 นายทณาทัศน� กิจพิทักษ�
62063022432 นางสาวจิราภรณ� ปูYตอง
62063022433 นายยุทธภูมิ ทาจินะ
62063022434 นางสาวชฎาภรณ� สิริปา
62063022435 นางสาวอรทัย ดวงใจ
62063022436 นางสาววัชรี สุขเกษม
62063022437 นางสาวยลธิดา จงอยู�กลาง
62063022438 นายกนต�ธีร� ถาตุ�ย
62063022439 นางสาววรรณวิสา ถารม
62063022440 นางสาวอนงค� โถยะโล
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62063022441 นายพนมชัย มณีรัตน�
62063022442 นางสาวภาพิมล คําบุญยืน
62063022443 นางสาวศุภัชญา เชียงแรง
62063022444 นายณัฐกนต� หิรัญแสงใสสี
62063022445 นางสาวปรียารัตน� ชัยอํามาตย�
62063022446 นางสาวนิชาภา สุขพันธุ�
62063022447 นายปริญญา วงศ�จักร�
62063022448 นายชัยณรงค� จาคําคง
62063022449 นางสาวชาลินี ศิริมา
62063022450 นางสาวจารุณี กระจายความรู�
62063022451 นางสาวนรมน กันธะอุดม
62063022452 นางสาวจอมสุดา เครือบุญมา
62063022453 นางสาวกมลชนก ต�ะอ�าย
62063022454 นางดารากานต� จินะสุข
62063022455 นางสาวณัฐกานต� เครือมี
62063022456 นางสาวณัฐริกา โปธาพันธ�
62063022457 นายณัฎฐ�นภัสร สุวรรณอินทร�
62063022458 นายวชิรนนท� สุวรรณ�
62063022459 นางสาวณัฏฐ�สุดา วงค�แพทย�
62063022460 นางสาวสุภาภรณ� ไฝนันตา
62063022461 นางสาวศุภกาญจน� สีมอญ
62063022462 นางสาวเนตรนภา เหล�าอนุสรณ�
62063022463 นางสาวสุภัสสร ตุ�ยลี้
62063022464 นางสาวณัฐนิดา ซุ�ยทา
62063022465 นางพรพิมล สุย�ะต�ะ
62063022466 นายธนพัฒน� สกลจันทร�
62063022467 นางมณีรัตน� เทพวงษ�
62063022468 นางสาวศิวพร ม�าชัย
62063022469 นายอนุรักษ� สายแก�ว
62063022470 นางสาวพิมพ�นิภา สุขมาศรี
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62063022471 นายปCยะวุฒิ สุกแก�ว
62063022472 นางสาวพนิดา สาลีอาจ
62063022473 นางสาวเครือวัลย� พรมอินตา
62063022474 นางสาวทวินตรา ศรีแก�วทุม
62063022475 นางสาวภาวินี ลําน�อย
62063022476 นางสาวเหมือนฝ=น ฝ=Pนคําอ�าย
62063022477 นางสาวณิชกานต� พงศ�นิรันดร�
62063022478 นางทวีพร คําพินิจ
62063022479 นางสาวนิตยา คุ�มชะนะ
62063022480 นางสาวณัฐพร เข่ือนคํา
62063022481 นายธีรวุฒิ ธงวิชัย
62063022482 นางสาวฉัตรธรักษ� ทองธรรมชาติ
62063022483 นางสาวสุทธินันท� อินลังกา
62063022484 นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ�
62063022485 นายองครักษ� แพทย�สมาน
62063022486 นางอนุสรา วงค�ขัติย�
62063022487 นายปรีชา ประสม
62063022488 นางสาวสุชาภัสร� อมรรัตน�ณิชกุล
62063022489 นางสาวนุสรา อุดทะยอด
62063022490 นายเกรียงศักด์ิ ใจดุ
62063022491 นางสาวพิราวัลย� สุจริตจันทร�
62063022492 นางสาวปCยะมาศ ป=ญญาคํา
62063022493 นางสาวอธิติญา แก�วเมืองมา
62063022494 นายปฐพงษ� แสงบุญ
62063022495 นางสาวขนิษฐ เครือวัง
62063022496 นางสาวกิตติธรา ช�วยศรีนวล
62063022497 นางสาวภรณ�ทิพย� แก�วป=ญญา
62063022498 นายสุธีเดช วิเศษพาณิชย�
62063022499 นางสาวทัศนีวรรณ เวียงลอ
62063022500 นางสาวกนกวรรณ บุญมาปะ

หน�า 750 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063022501 นายจักริน อนันต�กิตติป=ญญา
62063022502 นายธนเกียรติ ไกรงาม
62063022503 นางสาวสุนิสา บัวแตก
62063022504 นายฐนะรักษ� บุญธิมา
62063022505 นางสาวอทิตยา คําปUอ
62063022506 นายกฤตชนก นิลสิงห�
62063022507 นางสาวญารินธร ลือภะ
62063022508 นางสาวอาทิตยา มาอิ่นแก�ว
62063022509 นางสาวศุภนันท� ดวงแก�ว
62063022510 นายอภิเชษฐ ธนะวงค�
62063022511 นางสาวณิชาดา บํารุงศรี
62063022512 นางสาวกฤษณา พรมถานา
62063022513 นางสาวศิวพร พัฒนกิจจานุรักษ�
62063022514 นางสาวมินตรา แสงธรรมโชติ
62063022515 นางสาวณิชกานต� ศรีวิชัย
62063022516 นายเอกพล ยองคํา
62063022517 นางสาวอรวรรณ คํ้าจุนสาคร
62063022518 นายศิรวิชญ� ริเป_ก
62063022519 นางสาวณิชนันทน� ภาชนนท�
62063022520 นางสาวธัญวรรณ คิดดี
62063022521 นายพงษ�นรินทร� เกิดกูล
62063022522 นางสาวปรารถนา ยาป=ญยะ
62063022523 นางสาวนภาลัย ขันโท
62063022524 นายกนิษฐ� แก�นจันทร�
62063022525 นายธรรมศร สุภาไผ�
62063022526 นางสาวปราณี คีรีทรัพย�ทวี
62063022527 นางสาวปนัดดา แดนอิน
62063022528 นางสาวอรทัย หลู�ทาน
62063022529 นางสาวอุบลรัตน� จันเรืองศรี
62063022530 นายศิริวัฒน� ป=Pนรูป
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62063022531 นางสาวนันท�นภัส แก�วริญ
62063022532 นายวัชราวุฒิ กุณา
62063022533 นายอุกฤษฏ� พรรณศรี
62063022534 นางสาวกมลชนก รุ�งระวี
62063022535 นางสาวกัลยารัตน� โสภณจิตร
62063022536 นายภานุพงค� ชมภูต๊ิบ
62063022537 นางสาวมนัสนันท� ธุวะคํา
62063022538 นางสาวลัดดาวัลย� ตันกุณะ
62063022539 นางสาวรัตนาภรณ� พิชัยสกุลสุทธิ
62063022540 นางสาวอภิญญา ถาบุตร
62063022541 นายสุทธิเกียรติ เสนาชัยบาล
62063022542 ว�าที่ ร.ต.อนุกูล กองทุม
62063022543 นายพิพัฒน� ทุนคํา
62063022544 นายกิตติชัย สวยสด
62063022545 นายชยังกูร อนันตกาล
62063022546 นางสาวสุมารินทร� น�อยสกุล
62063022547 นางสาวโสรญา เป^Fยมจันทร�
62063022548 นางสาวนุชนาถ แปงมูล
62063022549 นายวสันต� บุษยาวรรณ
62063022550 นางสาวพิกุล ฉาใจ
62063022551 นางสาวศมันตา แก�วอ�าย
62063022552 นางสาวเบญญา ไชยยะ
62063022553 นางสุวิมล ดาวดึงษ�
62063022554 นายอิทธิพล อินพุฒิ
62063022555 นายธนวิชญ� พาทอง
62063022556 นางสาวมีนา ทากอง
62063022557 นายสุพล แสงจันทร�
62063022558 นางสาววิไลยพร ป=ญญาปCน
62063022559 นางสาวชมพูนิกข� จันทประยูร
62063022560 นางสาวสุพรรณวดี กิติ

หน�า 752 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063022561 นายพิสิทธ์ิ สิทธิชุม
62063022562 นางอภิรดี ป=ญจะศรี
62063022563 นางสาวชรินทร�ยา ผิวร�วมชาติ
62063022564 นางสาวมนัสชนก ถาใจ
62063022565 นายภาสกร กองอินทร�
62063022566 นางสาวอัมผกา เสือชิด
62063022567 นางสาวปCยะธิดา อยู�พุ�ม
62063022568 นางเกศกานดา วงศ�ครองศักด์ิ
62063022569 นางสาวพิลาวรรณ เยาวธานี
62063022570 นายคมสันต� ทิศอุ�น
62063022571 นางสาวดวงพร เชื้อดวงทิพย�
62063022572 นางสาวธัญญามาศ จันทร�ดี
62063022573 นางสาวจิณณ�ณิชา สุทธนะ
62063022574 นางสาวสุธารัตน� คําราช
62063022575 นางสาวนฤมล วงค�ร�อย
62063022576 นางสาวศิริวรรณ วงค�ฝ=Pน
62063022577 นางสาวชลธิชา เถาสละ
62063022578 นางสาวปาณิศรา ทาต�ะ
62063022579 นางสาวนภาพร มณีวรรณ
62063022580 นางสาวปรีชญา ใจแข็ง
62063022581 นางสาวศิริลักษณ� จอมคํา
62063022582 นางสาววรดา พวงมาลัย
62063022583 นางสาวธนัญภรณ� ศิริวรรณ
62063022584 นางลักษณาวดี โฆสิตจิรวงศ�
62063022585 นางสาวอรุณี กรณา
62063022586 นางสาวนันทวรรณ ทวีพร
62063022587 นางสาวหนึ่งฤทัย กันทะลัน
62063022588 นางสาวสมพร ฟUากว�างไกล
62063022589 นางสาวกรรณิกา อินทะนะ
62063022590 นายวิศรุต ย่ังยืน
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62063022591 นายกรคารม เฒ�าเขียว
62063022592 นางสาวรัตนาภรณ� ปCนตาวะนา
62063022593 นายชญานิธิ ธรรมธิ
62063022594 นางสาวกัญญมล หมอหล�า
62063022595 นายสมศักด์ิ ใจยะเหล็ก
62063022596 นายสรร พรพลสกุล
62063022597 นางสาวสุพรรณทิพย� รอดเครือทอง
62063022598 นางสาวอาทิตติมา ชูรัมย�
62063022599 นายชินกฤต สามล�าน
62063022600 นางสาววัฒทราณี ชัยประเทศ
62063022601 นายพิรุณ สุทธินันท�
62063022602 นางสาวนลินี จินจ[า
62063022603 นายปรมินทร� คงแดง
62063022604 นางสาวกรกนก การะเกตุ
62063022605 นางสาวสุวิมล สิงห�คํากุล
62063022606 นางสาวกุนที แก�วทรงเกษ
62063022607 นางสาวสิริญญา สุริยัง
62063022608 นางสาวญาณิศา รัตนพงษ�
62063022609 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย�ทวี
62063022610 นายสุกฤษฎ์ิ คนเที่ยง
62063022611 นางสาวธัญนันท� ประสาน
62063022612 นายกิตติภพ ปาละอินทร�
62063022613 นางสาวจิตติมา ป=จจามิตร
62063022614 นางสาวสุภาวดี จินาวรรณ
62063022615 นางสาวญาณิศา ปุณณภัทรกุล
62063022616 นายธนกฤต ทวีวงษ�
62063022617 นายรัฐภูมิ แสงเมือง
62063022618 นายนพรัตน� ฤทัยกริ่ม
62063022619 นางสาวณิชกานต� หนูฟุYน
62063022620 นางสาวจีราวรรณ ธูปเรือง
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62063022621 นางสาวเมธาวี เลิศสถิตย�
62063022622 นางสาวเพียงฤทัย คนล่ํา
62063022623 ว�าที่ร�อยตรีวุฒิพงศ� แก�วสืบ
62063022624 นางสาวภาวิณี โชติ
62063022625 นางสาวฉัตรเพชร จูฑะรงค�
62063022626 นางมะลิวัลย� วงศ�สุรินทร�
62063022627 นายศรุต แสงประกายทอง
62063022628 นางสาวกรรณิการ� สัตย�มาก
62063022629 นางสาววรรณวิภา อุดสม
62063022630 นางสาวสุพรรษา ชนันชนะ
62063022631 นางสาวกาญจนา สมศรี
62063022632 นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น
62063022633 นางสาวพิมพิกา วรยศ
62063022634 นางสาวสิรดาวรรณ ยานะโส
62063022635 นายวิทศชัย อินทร�เสาร�
62063022636 นางสาวกานต�สินี ไชยดา
62063022637 นายถวิล บุญมาถา
62063022638 นางสาวพิมนิกา นิวันติ
62063022639 นางสาวจิราพรรณ ใจสีธิ
62063022640 นายนาวิน นันทวงค�
62063022641 นางสาวรักษ�ศินาภรณ� คติญาติ
62063022642 นางกัณฐมณี สองสีโย
62063022643 นายอภินันท� จันทร�หอม
62063022644 นางสาวรําพึง คันทะมูล
62063022645 นายเสกสรรค� ดวงสิงห�ธรรม
62063022646 นางสาวนริศรา จันทร�แก�ว
62063022647 นายกฤติมา วงศ�ชัย
62063022648 นายสุทธินันท� ศรีวรรณตัน
62063022649 นายชัชวาลย� โพธิ
62063022650 นางณฐพร รุจิรดาพร

หน�า 755 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063022651 นายบุญทวี ควรชม
62063022652 นางสาวนิภาพร จันทร�แก�ว
62063022653 นางสาวเมวิกา กุมารบุตร
62063022654 นายฤทธิจักข� บวรพิบูลย�กุล
62063022655 นางสาวสุกัญญา คําจันทร�
62063022656 นายพิพัฒน�พล จันทร�ต๊ิบ
62063022657 นายวัฒนศิลปN เตียมใจ
62063022658 นายเจษฎา อินทิยศ
62063022659 นายชัยยศ สันติอริยวาณิช
62063022660 นางสาวธนัญธรณ� สมนวล
62063022661 นางสาวดวงเดือน เรียบร�อย
62063022662 นางสาวสุพัตรา ม�าอุตส�าห�
62063022663 นางสาวนรีรัตน� พิพัฒนโกมิน
62063022664 นางสาวนิตยา อุ�นเมือง
62063022665 นางสาววรรณี ฝนบริบูรณ�
62063022666 นางสาวเบญจพร เทพจักร�
62063022667 นายจิรายุทธ� ชัยเจริญ
62063022668 นายเกรียงศักด์ิ นิยม
62063022669 นางสาวศิริวัลย� ป=นทะวงค�
62063022670 นางสาวปาลิตา นากองสี
62063022671 นางสาวณัฐริกา ใจหม่ัน
62063022672 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยช�อฟUา
62063022673 นางสาวจุฬาลักษณ� ทอนช�วย
62063022674 นางสาวกมนมณีมาศญ� ศรีสิงห�
62063022675 นางสาวธนัตชนก ขัดเปXง
62063022676 นางสาวกรกมล อินตา
62063022677 นางสาวทิวา วันนาจร
62063022678 นางสาวเอื้องพรรณ สารพฤกษ�
62063022679 นายสมพงษ� ป=ญญา
62063022680 นางสาวบรูไน แผ�นคํา
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62063022681 นางชุติกาญจน� สุริยะวงศ�
62063022682 นายทิวา ยามี
62063022683 นายวัชรพงศ� ปCงชัย
62063022684 นายคฑาวุธ ชะมือ
62063022685 นายธรณินทร� ศรีทอง
62063022686 นางสาวปCยะนาถ พงษ�พิกุล
62063022687 นางสาววิจิตรา เตจ�ะ
62063022688 นางสาวจิราพร ศรีวิไชย
62063022689 นางสาวอรนรินทร� แจ�มจรัส
62063022690 นางสาวนิรชา สถาน
62063022691 นางสาวกมลพรรณ พิมสาร
62063022692 นายเจตน�ณรงค� จิตตะวันนา
62063022693 นางสาวกัญญารัตน� ลาดเงิน
62063022694 นายเกียรติศักด์ิ ใจมะสิทธ์ิ
62063022695 นายพงศธร แสนวิจิตร
62063022696 นางสาวสุรัสวดี แก�วเมืองมา
62063022697 นางสาวเข็มทอง รัตนนิติกุล
62063022698 นางจรุณี สุจี
62063022699 นายจรัสพงษ� ชาญณรงค�
62063022700 นางสาวสุทธิดา ป=ททุม
62063022701 นางสาวพิมพกานต� สิงห�แก�ว
62063022702 นายภาคภูมิ ศรีกระจิบ
62063022703 นางสาวณัฎฐธิดา สบบง
62063022704 นางสาวจันจิรา อิ่นใจ
62063022705 นายศิริชัย อิวแดง
62063022706 นายสุเมธี ไชยเสน
62063022707 นายอัครพงค� ป=นทะมา
62063022708 นางสาวสุขฤทัย วงค�ชัยคํา
62063022709 นายยงยุทธ งามสมพงษ�
62063022710 นางสาวอัจฉริยา ไชยโปธิ
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62063022711 นายธนากร มาไกล
62063022712 นางสาวภัทราพร ติณศรี
62063022713 นางสาวเมธินี ไชยมิตรชิด
62063022714 นางสาวอรนุช สิงห�แก�ว
62063022715 นายธีระพงศ� ศรีวิเชียร
62063022716 นางสาววราทิพย� หน�อท�าว
62063022717 นายสมบัติ จุไร
62063022718 นางสาวทารินทร� พุทธวงค�
62063022719 นางสาววาสนา สุตุ�ง
62063022720 นางสาวนิชาภัทร กาวิชัย
62063022721 นางสาวทิวาพร เชื้อหมอ
62063022722 นางสาวพิชญาภา อุปพันธ�
62063022723 นายพงศธร คันธรส
62063022724 นางสาวศศิธร ขันขาว
62063022725 นางสาวณัฐรดา พินุวงค�
62063022726 นางสาววัชรากร จํารัส
62063022727 นายชีวพัฒน� อาจการ
62063022728 นายเอกชัย โตสุวรรณ
62063022729 นางสาวรุ�งตะวัน ปูYเงิน
62063022730 นางสาวชนิกานต� ศรีวิชัย
62063022731 นางสาวจารีรัตน� มินออน
62063022732 นางสาวรุ�งฤทัย อุปนันต�
62063022733 นางสาวอันธิกา หลวงสืบ
62063022734 นายจตุรงค� อินตาโน
62063022735 นางสาวชฎาธร มะโนวรรณ�
62063022736 นางสาวนันทนา วุฒิ
62063022737 นายสันติราษฎร� สุธรรม
62063022738 นายภานุรักษ� ศรีรินยา
62063022739 นางสาวณัฐินี ตาแปง
62063022740 นางสาวเขมิกา เตจ�ะสา
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62063022741 นายอมรเทพ เหมืองจา
62063022742 นางสาวพิมพ�สิริ จินาจันทร�
62063022743 นางรุ�งทิวา เมืองแก�ว
62063022744 นางสาววราลักษณ� เข่ือนเมือง
62063022745 นายชัยวัฒน� โคตรเสนา
62063022746 นายวิชชากร ไขแสง
62063022747 นางสาวศิริพร การะกัน
62063022748 นางสาวสุพรรษา เตจ�ะเสาร�
62063022749 นางสาวสุดารัตน� อินทร�ศรี
62063022750 นางสาวทัศนวรรณ คําแปง
62063022751 นางสาวคล�ายจันทร� ฉลองมนตรา
62063022752 นางสาวป=ทมา วงค�นันตา
62063022753 นายเจตริน บุญเรือง
62063022754 นางสาวบุญญาภัสสร� ศักด์ิธนานนท�
62063022755 นางสาวอัญชุลีมาศ สุธรรมแจ�ม
62063022756 นางสาวศิริวิมล โพมา
62063022757 นางสาวเณภิชา วุฒินนท�ชัย
62063022758 นางสาวนารีรัตน� กันทะรส
62063022759 นางสาวสินาภรณ� บุญเรือง
62063022760 นางสาวธัญญรัตน� พรมโย
62063022761 นางสาวการิพา การินทร�
62063022762 นางสาวเจนทิรา มะโนใจ
62063022763 นางสาวเกศรา ปานประเสริฐ
62063022764 นางสาวทัศนีย� ถาประสิทธ์ิ
62063022765 นางสาววรนิษฐา จอมคํา
62063022766 นายยุทธศักด์ิ ศรีจันทร�
62063022767 นางสาวเทวินตา รัศมีแจ�ม
62063022768 นายนพชัย อุ�นเมืองแก�ว
62063022769 นางสาวสมจินตนา สุทธิธนกูล
62063022770 นายเอกชัย ม่ันอยู�
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62063022771 นายนฤดล บุญทา
62063022772 นายชนะชัย ใจฟู
62063022773 นางสาวศิรินญา อะรินโย
62063022774 นางสาวฐิติมา แก�วกล�า
62063022775 นางสาวพิชญาภา นวลจันทร�
62063022776 นางสาวพิทยารัตน� อําเล็ง
62063022777 นายพัทธพล สารน�อย
62063022778 นายอนุรักษ� รุ�นไสว
62063022779 นางสาวแพรวรุ�ง อัสสรัตนะสุขิน
62063022780 นางสาวผาณิต ขัดทา
62063022781 นางสาวรุ�งนภา คําแคว�น
62063022782 นางสาวหทัยชนก เมืองซ่ือ
62063022783 นางสาวสุภาวดี ตะติ
62063022784 นางสาวอิสยาภรณ� เชื้อตรง
62063022785 นายวิทยา ศรีอ�อน
62063022786 นางสาวพลอยไพลิน มูลเสริฐ
62063022787 นายณัฐพล ป=ญญา
62063022788 นางสาวจิราภรณ� วงศ�หาญ
62063022789 นายสรวิชญ� ชาญเกษม
62063022790 นางสาวจันทร�จิรา ทาบุญมา
62063022791 นายสุขวัส เข่ือนเพชร
62063022792 นางสาวรุจิกร นันทขันธ�
62063022793 นางสาวปวริศา ทาจันทิพย�
62063022794 นางสาวเสาวลักษณ� หมอสาตร�
62063022795 นางสาวกุลณสร จันเครื่อง
62063022796 นายทศพล กุนะ
62063022797 นางสาวพัชราภา คําลือ
62063022798 นางสาววิภาภรณ� ทิพจร
62063022799 นายภูริพัฒน� จรีรัตน�
62063022800 นายเชษฐพฤนท� สิทธิพานิช
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62063022801 นายปCยราช เถายศ
62063022802 นางสาวเพ็ญพัสวี กุศลเพ่ิมสุข
62063022803 นางสาวจินดา กิระไชย
62063022804 นางสาวชาริณีย� พุทธสอน
62063022805 นางสาวจริสา ชื่นวงศ�
62063022806 นายมงคล ใจเที่ยง
62063022807 นางสาวสกุณา แดนสา
62063022808 นายศิวรักษ� ปCนกันทา
62063022809 ว�าที่ร�อยตรีหญิงกุลธิดา บุญมา
62063022810 นางสาวเจนจิรา พวงเพ็ชร
62063022811 นางสาวทิมาวรรณ จันทาพูน
62063022812 นายณัฐวุฒิ แก�วแดง
62063022813 นางสาววชิราภรณ� ตาวงค�
62063022814 นางสาวณิชกานต� ปCนตา
62063022815 นางสาวศิริพรรณ จันทร�ต�ะรังศรี
62063022816 นางสาวอันธิฌา บุลกุล
62063022817 นางสาวศิลากานต� ฟุUงอมรกุล
62063022818 นายทัตสึยะ กัณฑาบุญ
62063022819 นายผจงภักด์ิ แดงต๊ิบ
62063022820 นางสาวอาทิตยา หัตถบูรณ�
62063022821 นางสาวแพรวพราว อุตส�าห�
62063022822 นางสาวนฤมล เตจ�ะ
62063022823 นายภานุเดช บ�านสระ
62063022824 นางสาวฐิตินันท� ผ�องดี
62063022825 นายวรพงศ� ชัยชนะ
62063022826 นางสาวศิริลักษณ� เผ�าต�ะใจ
62063022827 นางสาวนารีรัตน� วงศ�คํามูล
62063022828 นางสาววนัสนันท� ธรรมยศ
62063022829 นายชินวัตร บัวสอด
62063022830 นายปริวรรต สุวรรณ�
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62063022831 นางสาวศิวาพร ไพรวัลย�
62063022832 นางสาวพัทธมน วรรณดี
62063022833 นายปารมี ชมภูทุ�ง
62063022834 นางสาววรนันท� มะลิกองสิงห�
62063022835 นางสาวกนกวรรณ กันทวงค�
62063022836 นางสาวฐิติรัตน� แซ�ย�าง
62063022837 นายอธิกานต� อินทร�ชัย
62063022838 นางสาวนลิตา ชาวล�อม
62063022839 นางสาวพัทธ�ธีรา กิจตาวงค�
62063022840 นางสาวประกาย จันทะวงค�
62063022841 นางสาววนิดา เข่ือนป=ญญา
62063022842 นายนพพล สัตยดิษฐ�
62063022843 นายปภังกร เกตุวงศ�
62063022844 นายโอฬาร อินชนะ
62063022845 นางสาวยุพา มานพ
62063022846 นางสาวจันทร�ธิรา ผุยใจ
62063022847 นางสาวทิพย�วรรณ นันทะชัย
62063022848 นางสาวกฤษณา คณาคํา
62063022849 นายปฏิภาณ พ่ึงบุญ
62063022850 นายศิรพงศ� ปCงพยอม
62063022851 นางสาวนุชนาฎ ต�ะรังษี
62063022852 นายเสกสรร ต๊ิบมงคล
62063022853 นางสาวสุธารักษ� ส�วนเสมอ
62063022854 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริอํามาต
62063022855 นายธนวัฒน� สุทธิไส
62063022856 นางสาวสุพาพร ลิมปะกุล
62063022857 นางสาวพิมาณรักษ� ธนัชเศรษฐการ
62063022858 นางสาวปาณิสรา พิมพา
62063022859 นางสาวสุนันทา กาตาสาย
62063022860 นางสาวอัญชญา ปราจันทร�
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62063022861 นางสาวเพ็ญนภา ธุวะคํา
62063022862 นางสาวจริยา กุณณา
62063022863 นายกฤษณพล ทันใจ
62063022864 นายวันชัย ตามพระหัตถ�
62063022865 นางสาวธัญญาภรณ� คําเสือ
62063022866 นางสาวเบญจมาส วรสิงห�
62063022867 นางสาวศรกมล อินทะเสน
62063022868 นายบัญชา รุณรักษา
62063022869 นางสาวรุ�งนภา รุ�งเรือง
62063022870 นางสาวอาทิตยา สมใจ
62063022871 นางสาวขวัญฤทัย สายวงศ�เป^Pย
62063022872 นายวิทยา คนทรงแสน
62063022873 นายนวพล ดวงจันทร�
62063022874 นางสาวเมวิญา จันทอน
62063022875 นายธนาวิชญ� นุ�มนวล
62063022876 นางสาวรพีพร แท�นทอง
62063022877 นางสาวดวงนภา วงค�ษาสาย
62063022878 นางสาวภานิตย� บุญเรือง
62063022879 นางสาวฐิติยา พิมลเลิศมงคล
62063022880 นายธนศักด์ิ สังวริ
62063022881 นางสาวพัชรินทร� แสนคํา
62063022882 นางสาวจีระพรรณ คงคล
62063022883 นางสาวธิดารัตน� สังข�ทอง
62063022884 นางสาวกฤตยากร คําป=ญจะ
62063022885 นายวสุ หลายกิจพานิช
62063022886 นางสาววิไลภรณ� ต�ะสู�
62063022887 นายชวกร รินสาย
62063022888 นางสาวสุนารี สนธิ
62063022889 นางสาวอทิตติยา พลสูงเนิน
62063022890 นายธรรศน� ยุตบุตร
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62063022891 นายศุภฤกษ� เพ่ิมธนสาร
62063022892 นายพชร ฉายา
62063022893 นางสาวเมธาวี ฝ=Pนเมา
62063022894 นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล
62063022895 นางสาวไพวรินทร� คําเมือง
62063022896 นางสาวพัชรินทร� ฐปนานนท�
62063022897 นายภาณุพงศ� ขนุนทอง
62063022898 นางสาวคณิตพร ธรรมนิยมดี
62063022899 นางสาวปาริชาติ ทาจุ�มจิต
62063022900 นางสาวจิรพรรณ กันทะวงศ�
62063022901 นางสาวพิมพ�ผกา ต๋ันทุละ
62063022902 นางสาวนาริษา มุณี
62063022903 นางสาวสุดารัตน� คร�องไหม
62063022904 นางสาวพัชราภรณ� ตติยพรพันธุ�
62063022905 นางสาวสุณิสา ใส�ยะ
62063022906 นางสาวดาลินี ศรีจันทร�
62063022907 นายสรรค�พร หล�อสุพรรณพร
62063022908 นางสาวประภาภิต ทาใจ
62063022909 นายกฤษฎา อุตส�าห�
62063022910 นายวิช]ุตร� สุยะนวล
62063022911 นางสาวนิชาภา โภคินวัฒนากุล
62063022912 นายวรชัย เทพพรมวงค�
62063022913 นางสาวไอรินทร� ศรีกุนะ
62063022914 นางสาวชนิตา จันทะศิลา
62063022915 นายนวกาล แสงวงค�ทอง
62063022916 นางสาวอริสา พจนศิลป
62063022917 นายประยูร แสนธิวัง
62063022918 นายหาญ ฤทธ์ิโยธา
62063022919 นายเจษฎา ชาเทพ
62063022920 นางสาวปราณปริยา วิเชียรกันทา
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62063022921 นายเทพพงศ� จันทร�สว�าง
62063022922 นางสาวณัชริน ชมม่ิงขวัญ
62063022923 นายศุภกฤต นานาศิลปN
62063022924 นางสาวพลอยไพลิน ยอดหล�า
62063022925 นางสาวสกาวรัตน� เมืองมูล
62063022926 นางสาวตวิษา โปร�งชาย
62063022927 นางสาวปรายฝน จรัสกฤติกร
62063022928 นายธนัท ยุวโรจน�อมร
62063022929 นางสาวพัทธ�ธีรา จิโนตัน
62063022930 นางสาวจันทร�จิรา อินทะเปXง
62063022931 นางสุภัทร�นันทน� วิระขันคํา
62063022932 นางสาวภิชากร เครือฟอง
62063022933 นางสาวศุภานันท� สุปง
62063022934 นางสาวกาญจนา ตาอินทร�
62063022935 นางสาววนิดา วงษา
62063022936 นางสาวสุรางคนา มาน�อย
62063022937 นางสาวอารียา เจริญสาร
62063022938 นางสาวมะลิวัลย� ยอดลิลา
62063022939 นายสิริราช ชาวอินเอก
62063022940 นางสาววนิดา วงษา
62063022941 นายธนชัย วงษา
62063022942 นายพัฒน�พงศ� ธิเสนา
62063022943 นายชัยธวัช นันจิตสัก
62063022944 นางสาวปพิชญา อินขาว
62063022945 นายเพชร สาฤทธิชัย
62063022946 นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล
62063022947 นายมานพ สีสุมาตย�
62063022948 นายไกรลาศ ธรรมสัจจา
62063022949 นางสาวมาริษา แก�วปา
62063022950 นายกิติภูมิ ผึ้งทอง
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62063022951 นางสาวพัชรี จันทวงษ�
62063022952 นายศักรินทร� สมสุนันท�
62063022953 ว�าที่ร�อยตรีกฤษฎา ท�ายนาวา
62063022954 นางสาวภัทราภรณ� ธรรมสอน
62063022955 นางสาวพิชญ�นรี บริบูรณ�
62063022956 นายพรชัย กระแสเงินดี
62063022957 นางสาวนุสรา จันทร�แสง
62063022958 นายอรรถสิทธ์ิ อิ่นแก�วปวงคํา
62063022959 นางสาวอัญญารัตน� สมทรัพย�
62063022960 นางสาวอนุสรา ดวงแก�ว
62063022961 นายเสรี สุวาท
62063022962 นางสาวกฤติยาภรณ� ถาวงศ�
62063022963 นายจักรกฤษณ� ศรีวัง
62063022964 นายสาวิทย� ร�องคํา
62063022965 นางสาววณิชญา นิลคํา
62063022966 นางสาวศุภสุตา ตุ�นสัก
62063022967 นายทศพล สุริกัน
62063022968 นางศรสวรรค� ธิมา
62063022969 นางสาวธัญชนก ทิศใจ
62063022970 นางสาวศิลัมพา พ่ึงแก�ว
62063022971 นายชญานิน พุทธลก
62063022972 นางสาวนัสทญา ธรรมฤทธ์ิ
62063022973 นายชไม วงศ�กําแหงหาญ
62063022974 นายตรีทเศศ ชื่นแสง
62063022975 นางสาวเบญจวรรณ นามะวัง
62063022976 นางศตพร ลีลารัศมีวงศ�
62063022977 นางสาวศศิธร วงศ�ชัย
62063022978 นายวิทวัส บัวชุม
62063022979 นางศิรินทรา ก่ิงเกตุ
62063022980 นางสาวปCยะรัตน� เดชาทรัพย�กิติโชค
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62063022981 นางสาวเบญจรัตน� เวทะธรรม
62063022982 นางสาวสุทธิดา คําพลา
62063022983 นางสาวแพรไพลิน ปCFนปาน
62063022984 ว�าที่ร�อยตรีหญิงฑิมพิกา สมฝ=Pน
62063022985 สิบตํารวจโทศิวกร กองกุนะ
62063022986 นางสาวณัฐนันท� ยังเจริญ
62063022987 นางสาวณัฐชาดา พูลเพ่ิม
62063022988 นายวัฒน�สิทธ์ิ จินดามณี
62063022989 นายจิรพงศ� ศิริเรือนแก�ว
62063022990 นางสาวทาริกา ปากองวัน
62063022991 นางสาวสภัทร�พร คุณยศย่ิง
62063022992 นางสาวเจนจิรา สาระติ
62063022993 นายณัฐพงศ� กันทะธง
62063022994 นายรัฐนันท� สุวรรณชัย
62063022995 นางสาวศุภิสรา คลังเงิน
62063022996 นางสาววรัญญา พัดสาริกรณ�
62063022997 นางสาวสุพรรณี สานุวิทย�
62063022998 นางสาวกุลปริยา อยู�ชมวงษ�
62063022999 นางสาววราวรรณ ใฝYกระจายเพ่ือน
62063023000 นายพงษ�ศักด์ิ กับเปXง
62063023001 นายเอกนรินทร� ปวงฟู
62063023002 นางสาวพัทธนันท� ประทุมธา
62063023003 นางสาวสิริวิมล พวงศิริ
62063023004 นางนภารัตน� ปริมิตร
62063023005 นางสาวปCยะวรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย
62063023006 นางสาวชนาภา สมบัติมาก
62063023007 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�ยอง
62063023008 นายจิรวัฒน� ขัดกันทะ
62063023009 นายปฎิพัทธ� เที่ยงออน
62063023010 นางสาวธิดารัตน� วงษารัตน�
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62063023011 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพงษ� ใจเร็ว
62063023012 ว�าที่ร�อยตรีณัฐชา บุญรัตนาภิรมย�
62063023013 นางสาวกันตินันท� กาศเกษม
62063023014 นางสาวมินตรา คําป=น
62063023015 นางสาวจารุวรรณ� เลาคํา
62063023016 นางสาวรสริน งามช�วง
62063023017 นายณัฐวัฒ แก�วใจกัน
62063023018 นายคมสันต� สมัครัฐกิจ
62063023019 นางสาวจุฬาลักษณ� หล�าเฟย
62063023020 นางสาวธัญวรัตน� คําวงค�
62063023021 นางสาวทิพย�สุดา สาธุวงศ�
62063023022 นางสาวเจนจิรา ชาวส�าน
62063023023 นางสาววราภรณ� จักขุ
62063023024 นางสาวอารียา หมวกเครือ
62063023025 นางสาวพิมลรัตน� ใจกว�าง
62063023026 นางสาวอรนันท� อภิวัน
62063023027 นางสาวมณฑาวรรณ ทาธง
62063023028 นางสาวแพรพลอย พิพัฒพงค�ชัย
62063023029 นางสาวสาลินี วงศ�ประเสริฐ
62063023030 นายธานี เนียมเป^ย
62063023031 นายณัฐวุฒิ แก�วป=Vน
62063023032 นายณัฐวุฒิ อินขาว
62063023033 นางสาวจุฬาลักษณ� รุจิพรพิพัฒน�
62063023034 นางสาวสุวิมล กันทะมาลา
62063023035 นางสาวคริษฐา ป=ญญาดี
62063023036 นางสาวศรัณย�า จาป=ญญะ
62063023037 นางสาววสุมดี ไชยาพันธุ�
62063023038 นางสาวเทพวรรณ มุกดานัน
62063023039 นายสุทธิพงษ� กันยะ
62063023040 นายภานุวัฒน� ลิ้มตระกูล
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62063023041 นางสาวพิมพ�จันทร� ว�องศิริกุล
62063023042 นางสาวกัสสรัฐ ทาคําส�าง
62063023043 นางสาวธนพร กาวีต�ะ
62063023044 นายภาคภูมิ รัศมีวงค�
62063023045 นางสาวกมนทรรศน� สุภาเดช
62063023046 นายพัฒนพล เชาว�พิกุล
62063023047 นางสาวพรวนา ทองศิริกุล
62063023048 นางสาวเขมิกา เอี้ยงเถ่ือน
62063023049 นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
62063023050 นายอนุรักษ� ใจใหญ�
62063023051 นางสาวรัตติกาล เจ�ากลดี
62063023052 นายกลวัชร หยกเหรียญทอง
62063023053 นางสาวอมรรัตน� หาญขุนทด
62063023054 นายพัชร สุวรรณประภา
62063023055 นางสาวธันย�ชนก สุขเกษม
62063023056 นางสาวณัชปภา ตาละปCน
62063023057 นางสาวจิรนันท� ป=ญญาเสน
62063023058 นางสาวกานต�ชนก หมูก้ิง
62063023059 นายสิทธิชัย นามสองวงค�
62063023060 นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย�
62063023061 นายธีรภัทร เววา
62063023062 นางสาวสุชาดา กันทะดง
62063023063 นางสาวกันยารัตน� สายด�วง
62063023064 นางสาวพรสุดา จันทร�เที่ยง
62063023065 นายเบญญาพงศ� จันทร�ผัด
62063023066 นางสาวพิมพร อินต�ะอ�อม
62063023067 นายภูริทัต ฟองทา
62063023068 นางสาวฉัตรตรีญา อุปไพร
62063023069 นายไพบูลย� ส�าเหล�ทู
62063023070 นางสาวศิวัชญา ภู�พัฒน�วิบูลย�
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62063023071 นางสาวฉัตรชุดา คิดอ�าน
62063023072 นายปฐมพร ไชยะ
62063023073 นางสาวศิริลักษณ� เล�อกา
62063023074 นางสโรชา คําปCน
62063023075 นางสาวชลิตา แก�วเปXง
62063023076 นางสาวอังค�วรา คําอ�าย
62063023077 นางสาวกุลวรินทร� โกมลรัตน�
62063023078 นายธนบดี สโรบล
62063023079 นางสาวประกายกาญจน� แสงวิเชียร
62063023080 นางสาวเมธาวี อินต�ะพิงค�
62063023081 นางสาวสุภาวรรณ ชุ�มมงคล
62063023082 นายชินวัตร สนธิคุณ
62063023083 นางสาววรรณิภา ลาโต
62063023084 นายณัฐชนน สันธทรัพย�
62063023085 นางสาวสุปราณี ก[าคํา
62063023086 นางสาวนันทพร เกลอมู
62063023087 นางสาวพัชราภรณ� อุ�มเมือง
62063023088 นางสาวธัญสิริ สมบูรณ�ใจ
62063023089 นางสาวสุธินันท� สร�อยสาย
62063023090 นางสาวภาวิณี คําภิระไทย
62063023091 นางสาวอารียา วงศ�ธะนา
62063023092 นางสาวนาฏชา ธนาโชติช�วง
62063023093 นางสาวกรชวัล ชัยชนะ
62063023094 นางสาวธาราทราย นัปกาศิต
62063023095 นายถิรวัฒน� มาตยาบุญ
62063023096 นางสาวธีรนุช ถาสุดใจ
62063023097 นางสาวณัฐริดา เมืองงาว
62063023098 นายศลิษฎ� ศุภกิจธนากร
62063023099 นางสาวพิมภิลัย นุธรรม
62063023100 นางสาวอัญชริกา ชนะแสน
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62063023101 นางชนากานต� เลกะกุล
62063023102 นางสาวนิดาภัสร� พรมมา
62063023103 นางสาวพิชชาพร ทรายคํา
62063023104 นางสาววิมาลา ใจอารี
62063023105 นายกิตติโชค ศรีออน
62063023106 นายณัฐกิตต์ิ ไชยวงศ�
62063023107 นางสาวพนิดา วังม�วงแงว
62063023108 นางสาวนฤมล วงศ�บุตร
62063023109 นายบรรพต ศรชัย
62063023110 นางสาวกมลวรรณ ชมเชย
62063023111 นายกิตต์ิดนัย สีเทา
62063023112 นางสาวจีรพรรณ พลซา
62063023113 นายนิรวิทธ� ขันทอง
62063023114 นางสาวศุภาพิชญ� คํามาก
62063023115 นางสาวมณฑิตา แก�วใจบุญ
62063023116 นางสาวจรรยารักษ� วงค�จันทร�มา
62063023117 นางสาวจิราพร กีรี
62063023118 นายโสฬส ตาลคํามูล
62063023119 นายปรัชญา จันทร�เขียว
62063023120 นายธีรวัฒน� บุญช�วย
62063023121 นางสาวอชิรญาณ� ชุมภูชิต
62063023122 นางสาวกมลรัตน� รัตนบุรีวงศ�
62063023123 นายสัญลภัสม� น�วมศิริ
62063023124 นายณรงค�ฤทธ์ิ กันทรา
62063023125 นางสาวณัฐฤดี ก[าคํา
62063023126 นายวิชนาถ หล�าเหนือ
62063023127 นางสาวกนกกาญจน� ปCนะสุ
62063023128 นางสาวธันยพร ส�องแสง
62063023129 นางสาวสุวนันท� ปรีชาพนาไพร
62063023130 นางสาวอันธิกา วรรณโวหาร
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62063023131 นายอภิสิทธ์ิ สองแก�ว
62063023132 สิบตรีอําพล บุตรเรือน
62063023133 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ
62063023134 นางสาวกาญจนา ใจดี
62063023135 นางสาวสุภาพรรณ คําเที่ยง
62063023136 นายชาญณรงค� รวมสุข
62063023137 นางสาวสินีนารถ วงศ�ชัย
62063023138 นางสาววราพรรณ ทะชมภู
62063023139 นางสาวนิศาชล เศรษฐเจริญกุล
62063023140 นายเอก นนท�พิทักษ�
62063023141 ว�าที่ร�อยตรีวัชรพงษ� คํามาเร็ว
62063023142 นางสาวสุพรรษา การะกัน
62063023143 นางศิรินภา ไชยวงค�
62063023144 นางสาวณัฐนันท� จันต�ะตึง
62063023145 นายธีระพงษ� พันธ�ดี
62063023146 นางสาวเอริน นาละกา
62063023147 นางสาวพิชชาพร ป=ญญาคํา
62063023148 นายวันชัย คําแดง
62063023149 นายเกียรติกมล สมัยงาม
62063023150 นางสาวนรินธนา บ�านสระ
62063023151 นางสาววิจิตรา ลําป=น
62063023152 นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค�
62063023153 นางสาวศรุตา ไชยชนะ
62063023154 นางสาวรสสุคนธ� แยบคาย
62063023155 นางสาวโสภิดา เมืองไชย
62063023156 นางสาววริษา เผ�ากันทะ
62063023157 นายภูมิพิชญ� ทรัพย�ศิริ
62063023158 นายปรัชญา ถนอมเสียง
62063023159 นางสาวรุ�งอรุณรัตน� กิจจา
62063023160 นายพฤทธิพล ชัยชนะ
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62063023161 นายเจษฎาวุฒิ ใสสุทธ์ิ
62063023162 นายอลงกรณ� ยะแสง
62063023163 นางสาวรุ�งนภา วงค�น�อย
62063023164 นางสาวณัฎฐินี ตุมมะราช
62063023165 นางสาวจิราวรรณ ปุกมูล
62063023166 นางสาวศริญญา ธรรมวงค�
62063023167 นางสาวมุนินทร� คะณาระต�ะ
62063023168 นายฉลาดล ชาญพล
62063023169 นางสาวเนตรชนก กาต๊ิบ
62063023170 นายบดินทร� จอมธัญ
62063023171 นางสาวพิมชนก ออมกลิ่น
62063023172 นายวศิน ถนอมกล�อม
62063023173 นางสาวปรียารัตน� ลาดหนองขุ�น
62063023174 นางสาววรรณทิพา วัลวา
62063023175 นางสาวศรัญญา ศิริวงค�
62063023176 นางสาวอาภรณ� ยศพล
62063023177 นางสาวพิมพ�ชนก ใจคําวัง
62063023178 นางสาวเบญจมาศ จันทร�ต�ะ
62063023179 นางสาวกานต�สินี สมงาม
62063023180 นางสาวทัศนีย� ขุนแก�ว
62063023181 นางสาวสรญา สุวรรณพุ�ม
62063023182 นางสาวธิดารัตน� ใจซ่ือ
62063023183 นางสาวดวงสุดา จินะสุข
62063023184 นางสาวชนิดาภา บัวสอน
62063023185 นางสาววรกมล บุญเริ่ม
62063023186 นางสาวนรีกานต� แสงอุทัย
62063023187 นายเขตรัฐ ทองจําปา
62063023188 นายศิวัช ไชยสถาน
62063023189 นางสาวปภาวี ประทุมทา
62063023190 นางสาวสุภาภรณ� บุญอินทร�
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62063023191 นางสาววชิราพร ตาบู�
62063023192 นางสาวนวฬส วงษ�สุเทพ
62063023193 นายพีรพงศ� พวงสมบัติ
62063023194 นางสาวสลิลทิพย� คําดี
62063023195 นางสาวแก�วทิพย� ทิป=ญญา
62063023196 นางสาวธนัญญา คํามา
62063023197 นางสาวจินตนา บุญมาคํา
62063023198 นางสาวบุษยมาศ น�อมเจริญ
62063023199 นางสาวจันทร�ดี เหมียะพอ
62063023200 นางสาวสุพิชญา ไชยราช
62063023201 นางสาวภาวินี ริยอง
62063023202 นายอภิรัฐ ยมเกิด
62063023203 นางสาวอภิรดี มานะสุวรรณผล
62063023204 นางสาวอัมรินทร� ผางคํา
62063023205 นางสาวดาราพร ชัยเรือน
62063023206 นางสาวพรภิญญา เหลืองสกุล
62063023207 นางสาวภานุมาศ กิติ
62063023208 นางสาวศรัญญา เมณกูล
62063023209 นางสาวกาญจนา เป^Pยแดง
62063023210 นายตุลธร วงค�ใจ
62063023211 นางสาวพิมลดา ทิพย�เทียม
62063023212 นางสาวปวีณา กันตุ�น
62063023213 นายณรงค�ศักด์ิ ตาดี
62063023214 นางสาวณัฐกานต� พรมกรณ�
62063023215 นายจเรวัฒน� เจริญจิต
62063023216 นางสาวสกุณา สิงห�คะ
62063023217 นางสาวสุภนิช นิยมเพ่ิมพร
62063023218 นางสาวสุพัตรา ใจคําต[า
62063023219 นางสาวสิตานัน คําโพธ์ิ
62063023220 นางสาวศศิชา ศรีเมือง
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62063023221 นางสาวสุพัตรา สร�อยสนธ์ิ
62063023222 นางสาวกัลยา ธรรมเรือน
62063023223 นางสาวพรทิพย� คําดง
62063023224 นางสาวกรวิกา ประพาพันธ�
62063023225 นางภัทร�พิชชา คําวัน
62063023226 นางสาวทิพวรรณ ใจยะสม
62063023227 นายเฉลิมชัย ชาวเมืองทอง
62063023228 นางสาวกนกกาญจน� กันทะวงค�
62063023229 นางสาวกรรณิการ� อุ�นนันกาศ
62063023230 นางสาวพุดตาล ขันเวท
62063023231 นายวรัท คุณยศย่ิง
62063023232 นายพงศ�พันธ� ห�อตระกูล
62063023233 นางสาวขวัญนภา ผาสุธะ
62063023234 นางสาวณัฐริกา ฟ=งเย็น
62063023235 นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี
62063023236 นางสาวจิราภรณ� ชัยชนะ
62063023237 นางสาวณัชสิตางค� หน�อคํา
62063023238 นางสาวชุติกาญจน� วิลัย
62063023239 นายกฤษฎา วิชาคํา
62063023240 นางสาวปริญญา โสภาพรหม
62063023241 นางสาวณัฏฐนันท� ภู�หนู
62063023242 นางสาวนันทวัน มุณีแก�ว
62063023243 นางสาวสุนิสา แสงบุญ
62063023244 นายคณารัก ป=นกันทะ
62063023245 นางสาวจรัญญา ยะมา
62063023246 นางสาวเสาวลักษณ� แสงชมภู
62063023247 นางสาวอาภัสรา วงค�ซาว
62063023248 นายรามินทร� คําชุ�ม
62063023249 นางสาววรารัตน� ต�ะวงค�
62063023250 นางสาวจุฑามาศ แก�วมะคํา
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62063023251 นางสาวศิรินทิพย� เครืออินตา
62063023252 นายอิทธิพล ปCยะพันธุ�
62063023253 นางสาวสิริลักษณ� อินต�ะ
62063023254 นางสาวภาวิณี ป=ญญากาศ
62063023255 นายทวิพิชญ� อายะนันท�
62063023256 นางสาวกานต�ธิดา ชมภู
62063023257 นางสาวเพ็ญนภา วงสาเนา
62063023258 นางสาวสุพรรษา สุเปXง
62063023259 นางสาวธิดารัตน� ประทับเคน
62063023260 นางสาวกมลวรรณ วราโพธ์ิ
62063023261 นางสาวอรชุดา ก[าวิราช
62063023262 นางสาวจริยาพร สุนทรรัตน�
62063023263 นางสาวประกายรัตน� มาตราช
62063023264 นางสาวจันทนา คําทา
62063023265 นายวิชญวัชญ� คําลือ
62063023266 นางสาวจินต�จุฑา ไพบูลย�วงศกร
62063023267 นางสาวธัญชนก มาอินทร�
62063023268 นางสาวป=ทมา ปูอินต�ะ
62063023269 นางสาวธัญชนก สวันสุ
62063023270 นายประภัทธิพงศ� พันธุรัตน�
62063023271 นายศิวัช ปริญญาเจริญกุล
62063023272 นางสาวรดาษร วิริยาธิอร
62063023273 นางสาวจิณณพัต แก�วสืบ
62063023274 นายวีระชัย เรือนสอน
62063023275 นางสาววนิดา แสนสมปาน
62063023276 นางสาวธมนวรรณ สุนตาอินทร�
62063023277 นางสาวธีราพร เทียนดอนไพร
62063023278 นางสาวปCยนุช อรุณพนา
62063023279 นางสาวนิโลบล สุ�มมาตย�
62063023280 นางสาวชุติกาญจน� ต�ะต�องใจ
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62063023281 นางสาววริษฐา ใจป=ญญา
62063023282 นางสาวสิตานันท� หน�อแก�ว
62063023283 นางสาวชลธิชา ใหม�กันทะ
62063023284 นางสาวดาลัด เป^Pยวงค�
62063023285 นางสาวฟาริดา บุญชื่น
62063023286 นางสาวป=ณฑิตา ศรีวิชัย
62063023287 นางวัลลภา ดวงฟู
62063023288 นางสาวกัญญาวีร� อินต�ะวงค�
62063023289 นางสาวสมฤทัย ประเสริฐสุข
62063023290 นายชิตต�ชนม� ทนุ
62063023291 นางสาวจิรัชญา ไชยช�อฟUา
62063023292 นางสาวปCยะพร จ๋ีแก�ว
62063023293 ว�าที่ร�อยตรีกําพล บริสุทธ์ิ
62063023294 นางสาวจันทราพร เกียรติกุลกังวาน
62063023295 นายณัฐกิตต์ิ ทาแกง
62063023296 นายเกียรติศักด์ิ บุญธรรม
62063023297 นายเสกสรร คําใจใส�
62063023298 นายกิติพล ดอนดง
62063023299 นายวัชระ สร�อยอ�าย
62063023300 นายชัยนันท� จิตต�ทา
62063023301 นางมาริสา ทิมินกุล
62063023302 นายนพดล ชัยวงค�ก�อน
62063023303 นางปวีณา ต�ะคําวรรณ�
62063023304 นางสาววิชชุลดา อินต�ะขัน
62063023305 นางสาวรุ�งตะวัน คงหอม
62063023306 นางสาวพลับพลึง ป=ญญาวงค�
62063023307 นางสาวอภัสรา สิทธิโม�ง
62063023308 นายอําพล พ่ีเกาะ
62063023309 นางสาวภัทราพร อึ้งทิพาพร
62063023310 นางสาวสุดา ประทีปไมตรี
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62063023311 นางสาวกฤษณา มณีเย็น
62063023312 นางสาวหทัยภัทร ประไพพิศ
62063023313 นายพงศกร คํามูล
62063023314 นายศิริพงศ� วงค�รักษาศิลปN
62063023315 นายธีรศักด์ิ ศรีสมศักด์ิ
62063023316 นายวุฒิชัย เหล็กแปง
62063023317 นางสาวสุธาริณี วงศ�เรือน
62063023318 นางสาวกาญจนา แสงวรรณ
62063023319 นางสาวอาทิตยา เปXงนันต�ะ
62063023320 นายยุทธพงศ� จันทะไทย
62063023321 นางสาวพิกุล หลวงปางอ�าย
62063023322 นางสาวสุดธินี ตาคํา
62063023323 นางปานจรีย� นามวิชัย
62063023324 นางสาวสิรินดา ชมภูเทพ
62063023325 นางสาวฐิติพรรณ เครือปา
62063023326 นางสาวพรนิภา ไชยสถาน
62063023327 นางวรรณวิสา นันทแก�ว
62063023328 นางสาวทัณฑิกา สินใจ
62063023329 นายฐานทัพ ศิริธนวัต
62063023330 นางสาวรัตน�มณี โรจนคีรีสันติ
62063023331 นายณัฐวุฒิ เมืองชมภู
62063023332 นางสาววาสิตา บันทราช
62063023333 นางสาวสมฤทัย ใจเย็น
62063023334 นางสาวนิภาพร ป=นคํา
62063023335 นายอิทธิพนธ� ทนาราช
62063023336 นางสาวณฐมน พิเคราะห�
62063023337 นางสาวพัฒนภรณ� แสงหิรัญ
62063023338 นางสาวลักษณาวดี อ�อนตา
62063023339 นางสาวฐิติดาภา กุลณาวงค�
62063023340 นางสาวอรกัญญา ดวงเบี้ย
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62063023341 นายณรงค�เดช สว�างดี
62063023342 นางสาวพรรณนภา ตายะ
62063023343 นางสาวจีรภา จันดา
62063023344 นายสิทธิกร เชื้อดวงขาว
62063023345 นางสาวสุทธิพร แสงเทพ
62063023346 นางสาวอาทิตยา อินทร�วงค�
62063023347 นายเบญจพล ไชยวรรณ�
62063023348 นางสาวภัทราภรณ� ปะละใจ
62063023349 นางสาวธมลวรรณ เสนากุล
62063023350 นางสาวรัตนา ตุ�นตุด
62063023351 นายพานุพันธ� เนตรยอง
62063023352 นางสาวชนากานต� ศีลพันธุ�
62063023353 นางสาวทิพยรัตน� ปาเมืองมูล
62063023354 ว�าที่ร�อยตรีณัฐพงศ� พรมเมือง
62063023355 นางสาวเบญจวรรณ คําสว�าง
62063023356 นางสาวอมรา จินาอ�าย
62063023357 นายประชา ฌานประทีปส�อง
62063023358 นางสาวสกุลรัตน� วันมาละ
62063023359 นายนัทธพงศ� แก�วเสมอตา
62063023360 นางสุพิมล อุดมา
62063023361 นายทวีศักด์ิ ศรีชัย
62063023362 นางสาวภาสินี คําฝ=Pน
62063023363 นางสาวนันทิกา ทารัตน�
62063023364 นางสาวศิริพร เข่ือนควบ
62063023365 นางสาวพณพร จิตโสภา
62063023366 นายธนาวิน ขัดปCนใจ
62063023367 นางสาวธัญญารัตน� ฉัตรแก�ว
62063023368 นายนคเรศน� พงษ�ศรีลา
62063023369 นางสาวณัฐนิช ปาคําน�อย
62063023370 นางสาวชุติมณฑน� จันทร�ดี
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62063023371 นางสาวบุณยนุช พ่ึงบุญ
62063023372 นายพิบูลย� สุขโพธิญาณ
62063023373 นางสาวณัฐชยา คําลม
62063023374 นางสาวสุนิสา รัตนพรหม
62063023375 นางสาวชญานิศ สารป\ง
62063023376 นางสาวศศิพร สีธิ
62063023377 นางสาวรัชนีกร ชํานาญ
62063023378 นางสาวพัชราภา ปาลี
62063023379 นายพิรุณ สกุลทอง
62063023380 นางสาวบุษราคัม นุราช
62063023381 นายธีรวัฒน� สร�อยสังวาลย�
62063023382 นางสาวอมรรัตน� พลเหิม
62063023383 นางสาวรับขวัญ สําเนียง
62063023384 นายสุทธิพงษ� แสนศรี
62063023385 นางสาวสุชัญญา สมปูY
62063023386 นางสาวศุภนิดา แสนวงศ�วัน
62063023387 นายเกียรติศักด์ิ ปาระมะศิลป
62063023388 นายธันวา แก�วธิวัง
62063023389 นางสาววราภรณ� อินทิยศ
62063023390 นายเสกสรร จรรยา
62063023391 นายพัชรดนัย บุญประเสริฐ
62063023392 นางสาวกฤษดาพร วรจารุวรรณ
62063023393 นางสาวสุจินดา ศิริ
62063023394 นางสาวศิวภา บุญมี
62063023395 นางสาวปณิดา ตันมี
62063023396 นางสาวสาวิตรี คําเขียว
62063023397 นางสาวศศิประภา มูลงาม
62063023398 นางสาวช�อผกา จิรัฏฐิติกาล
62063023399 นางสาวธัญญารัตน� เถินบุรินทร�
62063023400 นางสาวอัจฉราภรณ� สมใจ
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62063023401 นายณัชพล ฮาวคําฟู
62063023402 นางสาวปCยนุช อาษา
62063023403 นางสาววิชุดา ทามา
62063023404 นายราชันธ� พลีทั้งกาย
62063023405 นายยุทธนา บุญเปXง
62063023406 นางสาวมลธิชา สมฤทธ์ิ
62063023407 นายอภิชาติ ต๊ิบปCน
62063023408 นางอรทัย ไชยพิจิตร
62063023409 นางสาวศิรินภา ใจคํา
62063023410 นางสาวณัฏฐาภรณ� เกตุนามวงศ�
62063023411 นางสาวนิทิฐพร ลิ่มรัตน�สุวรรณ�
62063023412 นายรณภณ บุญทา
62063023413 นายหมอกฟUา จองเช
62063023414 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพิชาภัทร จิรัชยานุกูล
62063023415 นางสาวนรีนุช ชัยวรรณ�
62063023416 นางสาวธัญญลักษณ� สิงห�ขร
62063023417 นางสาวสุวิมล นุตตะละ
62063023418 นางสาวเก้ือชิตา ท�นไชย
62063023419 นายวรวุฒิ ป=นจ�ะ
62063023420 นางสาววรุณสิริ กองเมือง
62063023421 นางสาวพัณณิตา ย่ิงกระจ�าง
62063023422 นางสาวปติญญา แก�วน้ํา
62063023423 จ�าเอกชาญวิทย� คิดอ�าน
62063023424 นางสาวพรรณวิสาข� วงศ�แก�ว
62063023425 นางสาวกมลธิกานต� ไชยชนะ
62063023426 นางสาวปวีณ�นุช เอื้อแท�
62063023427 นายพิชัยยุทธ วงศ�ใหญ�
62063023428 นางนงนุช นิปุณะ
62063023429 นางสาวนิชาภา กันธะเลิศ
62063023430 นายรัตน�ชนะพงศ� ธิต�ะยา
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62063023431 นางสาวสุจิตรา ถนอม
62063023432 นางสาวสุวันวิสา หม่ืนพันธ�ชู
62063023433 นางศันสนีย� มะลิ
62063023434 นางสาวลัทธพรรณ เรือนคํา
62063023435 นายธัญพิสิษฐ� ใจแข็ง
62063023436 นางสาววรรณิภา อินต�ะยศ
62063023437 นางสาวสวรรค�ญา อ�วมจ๋ิว
62063023438 นายบรรณวัชร ธนบูรณีกุล
62063023439 นางสาวเนตรชนก เหลืองงาม
62063023440 นางสาวนภารัตน� วงค�มูล
62063023441 นายสัณฐิติ ตันอุตม�
62063023442 นางสาวป=ฐกานต� ทรายแก�น
62063023443 นางสาวไพลิน คนใหญ�
62063023444 นางสาวณิษย�ฐา เฟยธิวงค�
62063023445 นางสาวงามฟUา ฟูนาโคชิ
62063023446 ส.ต.ต.พิสิษฐ� แก�ววรรณรัตน�
62063023447 นายณณัฐ คําทา
62063023448 นายอนิรุจน� ใจอินทร�
62063023449 นางสาวกนิษฐา ชอบธรรม
62063023450 ส.ท.พงษ�พัฒน� สุโรพันธ�
62063023451 นายปริญญา วิชัยคํา
62063023452 นางสาวศุภิสรา คําสายใย
62063023453 นางสาวกาญจนา งามละออ
62063023454 นางสาวไพรินทร� คําทอง
62063023455 นางสาวภัทราพร ย่ิงกุลมงคล
62063023456 นางสาวศุภกานต� ล�อมนะลา
62063023457 นายวัชริต ป=นผสม
62063023458 นางสาวจันทร�ฉาย วงค�สุวรรณ
62063023459 นางสาวพรนรินทร� ทวีโชติกาญจน�
62063023460 นางสาวจตุพร สิงห�แก�ว
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62063023461 นายณัฏฐกิตต์ิ บุญเอี่ยม
62063023462 นางสาวสุกัญญา แก�วเมืองทอง
62063023463 นายพงศกร วุฒิเดช
62063023464 นางสาวแพรพิไล คําดี
62063023465 นางสาวจุไรรัตน� อุ�นใจ
62063023466 ร.ต.หญิงวรรณนิศา ตาวงค�
62063023467 นางสาวบุณยาพร แสนพรม
62063023468 นายจักรกริช มีพนัสสัก
62063023469 นางลูกเกตุ ชัยวินิจ
62063023470 นางสาวไอลดา ภักดีวิวัฒน�
62063023471 นางสาวจิราพร วงค�หาญ
62063023472 นายศุภชัย ใจปาละ
62063023473 นางสาวจิรนันท� ป=นดอน
62063023474 นางสาวรัชนีกร บุญป=Vน
62063023475 สิบตํารวจโทวสันต� วงค�วัง
62063023476 นายรัชชานนท� ยาวิชัย
62063023477 นายเจษฎา คําลือปลูก
62063023478 นางสาวนิรัตน�ชฎา เชื้อเย็น
62063023479 นางสาวนุชจลี นามเมือง
62063023480 นางสาวพิชชาพร ปรีชานุกูล
62063023481 นางสาวนภาลัย ใจดี
62063023482 นางสาวจีราภา หมูอ�าย
62063023483 นางสาวศุจินธรา สักกะโต
62063023484 นายศิวศักด์ิ ใจมา
62063023485 นายจิรายุ มากสุข
62063023486 นายวรานนท� มาหล�า
62063023487 นางสาวศุภกานต� แข�เจริญ
62063023488 นายกฤษณะ สุริยะวงค�
62063023489 นางสาวจุไรรัตน� ขันจันทร�
62063023490 นายภูริช ยลสิริวิช
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62063023491 นางสาวศิวนาถ มอยเรือน
62063023492 นางศิริวรรณา อุ�นเรือนพิงค�
62063023493 นางสาววิชชุดา ขันทะเสน
62063023494 นายภาณุวัฒน� ไชยสวรรค�
62063023495 นางสาวพิมพ�ชนก ใจยะธิ
62063023496 นางสาววราภรณ� หม�อดี
62063023497 นางสาวปCยธิดา เตชะปลูก
62063023498 นางสาวถนอมรัตน� คําขจร
62063023499 นางสาวสโรชา มานันไชย
62063023500 นางสาวมัฑนา เกตุพันธ�
62063023501 นายภูวนัย ธานีคํา
62063023502 นายณัฐเดช โนรินทร�
62063023503 นายสรวิศ สมใจ
62063023504 นางสุพรทิพย� โลวเวอร�
62063023505 นางสาวอินทิรา นิยมทวี
62063023506 นางสาวสุวนันท� จิตชุ�ม
62063023507 นางสาวสายชล สินธุบุญ
62063023508 นางสาวณิชาภัทร แพทย�ชายแดน
62063023509 นายอภิลักษณ� ต้ังมณีศรี
62063023510 นายสรณัฐ พูลหาเกิด
62063023511 นางสาวสกุลรัตน� ใจหม้ัน
62063023512 นายอภิสิทธ์ิ มูลเมือง
62063023513 นางสาววารุณี กาใจ
62063023514 นางสาวธิดารัตน� คํามามูล
62063023515 นางสาวสุนิสา มะโนลิ
62063023516 นางสาวปาณิศา ธนะฟู
62063023517 นางสาวธัญญารัตน� เตชะนันท�
62063023518 นางสาวปCยดาราลักษณ� ยศนันท�
62063023519 นางสาวรุจิราวรรณ ขันติ
62063023520 นายสาธิต ไชยเรือน
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62063023521 ว�าที่ ร.ต.สิงหา พริบไหว
62063023522 นางสาวเจนจิรา บัดแก�ว
62063023523 นางสาวนิตยา ไชยจันดี
62063023524 นางสาวศิรินทรา กมลรัตน�
62063023525 นายพิษณุ สุดก�องไพร
62063023526 นางสาวอรอนงค� การเร็ว
62063023527 นางสาวชนนิกานต� พินิจสุวรรณ
62063023528 นางสาวรัตนา ทําชาวนา
62063023529 นางสาวทิพวรรณ กันจีน
62063023530 นางสาวนันทิยา ด�วงผึ้ง
62063023531 นางสาวชฎาพร พลีทั้งกาย
62063023532 นายกฤษณ�ชัย ปรังเขียว
62063023533 นางสาวก่ิงกมล อินคําปา
62063023534 นางสาววชิรญาณ� พันธุ�วิเศษ
62063023535 นางสาวอนิกนันท� จันทร�แฝด
62063023536 นายพัฒนา คีรีอร�ามรัศมี
62063023537 นางสาวผุสดี ป=ญญา
62063023538 นางสาวศุพินดา รูมา
62063023539 นางสาวเจนจิรา คําหล�อ
62063023540 นายวิชัย ดาวประกายสี
62063023541 นางสาวอรพร กูลแผ�น
62063023542 นางสาวณัฐทิชา เสาร�คํา
62063023543 นายกิตติกวิน วิชัย
62063023544 นางสาวธัญลักษณ� เครือน�อย
62063023545 นางสาวกัลยาลักษณ� ศิริปน
62063023546 นายณรงค�เดช ศรีสุวรรณ
62063023547 นางสาวณัฐธยาน� สุทน
62063023548 นางสาวนริศรา ทุงฤทธ์ิ
62063023549 นางสาวสุภารัตน� โสภาลัย
62063023550 นางสาวสุนารี เนตรสัก
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62063023551 นายนฤเบศน� สะสม
62063023552 นายวัชร สุริยะวงค�
62063023553 นางสาวนภาพร ใจมอย
62063023554 นางสาวอุดมพร บุญมีมาก
62063023555 นางสาวฑิฆัมพร ทิพย�ชู
62063023556 นายพิชาภพ รุ�งเรือง
62063023557 นายปรมินทร� คําประเสริฐ
62063023558 นายยุทธภูมิ เดชสม
62063023559 นางสาวจิตรานุช แสนวงษา
62063023560 นายศุภกิตต์ิ นิลขาว
62063023561 นายจิรวิทย� จิตต�เขมพัฒน�
62063023562 นางสาววัลลิภา อินต�ะธิมา
62063023563 นางสาวอรวรรณ คุ�มเมือง
62063023564 นายทวีวัฒน� แสงจันทร�
62063023565 นางสาวสิตานัน กวางคํา
62063023566 นางสาวกัณณิกา กันทะวงศ�
62063023567 นางสาวกมลวรรณ ยะปะนัน
62063023568 นางสาวชลกานต� นันต�ะราช
62063023569 นางสาวพนิดา มุ�งเจริญ
62063023570 นางสาวนารีรัตน� ด�วงสงค�
62063023571 นางสาวปานศิริ กองแก�ว
62063023572 นางสาวกาญจนา พงษ�สง�า
62063023573 นางสาวบุษยมาส เจริญใจ
62063023574 นางสาวชฎาธาร บุญทาวงศา
62063023575 นางสาวรสสุคนธ� กลิ่นหอม
62063023576 นางสาวสุลัดดา บัวแก�ว
62063023577 นางสาวจีรพรรณ อุดสม
62063023578 นางสาวอัญทิวา แสงแก�ว
62063023579 นายวิรัตน� อินแสง
62063023580 นางสาววราภรณ� ด�วงประสิทธ์ิ
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62063023581 นางสาวพรชิตา อายุยืน
62063023582 นางสาวจาริยา มาอุด
62063023583 นางสาวธรรมพร สุริยะรังษี
62063023584 นางสาวชลิตา พันธุ�ศรีเกตุ
62063023585 นางสาวพรพรรณ คํามา
62063023586 นางสาวสิราวรรณ สิงห�ปา
62063023587 นางสาวกรกนก สมควร
62063023588 นายศราวุฒิ ทาวงค�
62063023589 นางสาวอรประภา อภิรมย�
62063023590 นางสาวลีลาวัต จากัน
62063023591 นางสาววรดา ล่ําตํ่า
62063023592 นายวรวัช ไชยธิ
62063023593 นางสาวเสาวลักษณ� พรมเมืองยอง
62063023594 นางสาวเจนจิรา สังโสมา
62063023595 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนิศารัตน� ยาสุวรรณ�
62063023596 นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ
62063023597 นายธเนศพล ศักด์ิสูง
62063023598 นางสาวจุฑาภรณ� สูงดี
62063023599 นางสาวกัลยรักษ� ลือชัย
62063023600 นายณรงค�ชัย ตนอุตร�
62063023601 นางสาวกาบแก�ว ชลธารเสาวรส
62063023602 นางสาวสิรินภา หาญมงคล
62063023603 นางสาวศรัณย�รัชต� อินชมภู
62063023604 นางสาวนารีนุช บุญธรรม
62063023605 นายธนกร กิตติสารวัณโณ
62063023606 นางสาวมนพร บุญจู
62063023607 นางสาวภัทรพร อุทอง
62063023608 นายศิวกร เกิดศิริ
62063023609 นางสาววิไลวรรณ คํามาเร็ว
62063023610 นายสงกรานต� เลิศชมภู
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62063023611 นายจารุวัฒน� เพ่ิมพูนไพร
62063023612 นายธันรัตน� บุญทวี
62063023613 นางสาวกันติกา วงค�ราษฎร�
62063023614 นายธีรพล พัวเปรียววัฒนา
62063023615 นางสาวอนันตญา เครือบุญมา
62063023616 นายโชติวิทย� วรทัต
62063023617 นางรจนา บัวแดง
62063023618 นางสาวสุขดารักษ� นันตา
62063023619 นางสาวณิชากานต� บัวแย�ม
62063023620 นางสาวภคพร สายฉลาด
62063023621 นางสาวเอื้อมพร ทองคํา
62063023622 นางสาวเบญจวรรณ เสาร�จันทร�
62063023623 นายรัฐสภา เกรียงกีรติกุล
62063023624 นายธนพล กันมาชัย
62063023625 นายธนภูมิ เตจ�ะใหม�
62063023626 นางสาวพาฝ=น ประดาอินทร�
62063023627 นางสาวนฤชา สํารีราษฎร�
62063023628 นางสาววัชโรบล ผัดวงศ�
62063023629 นายคงศักด์ิ มีปราชญ�สม
62063023630 นางสาวชนาภรณ� นามะยอม
62063023631 นางสาววรัญญา ใจทอง
62063023632 นางสาวณัชชา ทองสุขงาม
62063023633 นายพุธรักษ� อมรใฝYกุลจิต
62063023634 นายจักรี ไชยมงคล
62063023635 นายอิทธิพล รัตนพรหม
62063023636 นางสาวณีรนุช อินต�ะวงค�
62063023637 นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง
62063023638 นางสาวอังศุมาภรณ� วงศ�รอบ
62063023639 นางสาวกมลรัฐ จิตต�แหลม
62063023640 นางสาวอริสสา ศิริคําปา
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62063023641 นางสาวเขมณัฏฐ� จันทร�ขาว
62063023642 นางสาวมณีนุช สมศรี
62063023643 นางสาวญาณี อัยกา
62063023644 นางสาวกนกพร คามพินิจ
62063023645 นางสาวอลิสา วนาศิริ
62063023646 นางสาวจันทรา คํายี
62063023647 นางสาวสุพัตรา นิลละคา
62063023648 นายนรินทร� ขัตติวงค�
62063023649 นางสาวจุฑามาศ ขาวใหม�
62063023650 นายวีระพงษ� ทองเติม
62063023651 นางสาวธนสิริ สุทินนะ
62063023652 นางสาวอภิญญา อริวรรณา
62063023653 นางสาวศศิวิมล พลทิพย�
62063023654 นายภาณุ อ�ายจาง
62063023655 นายสุทธิเกียรติ พนมไพรสกุล
62063023656 นางสาวนงลักษณ� ดํารงค�
62063023657 นายศักด์ินรินทร� ตันมา
62063023658 นายจีรพงษ� สนธิคุณ
62063023659 นายศุภณัฐ แผ�นชัยพรม
62063023660 นางสาวภัททิยา ไกล�เกลี่ย
62063023661 นายอิทธิพัทธ� เรืองศิลปN
62063023662 นายธนกฤต ขุนณรงค�
62063023663 นายชยานนท� วงศ�พุฒิ
62063023664 นางสาวกรรณิการ� อายุม่ัน
62063023665 นางจุฑามาศ จิตสว�าง
62063023666 นางสาวจารุวรรณ โสภณภูมิป=ญญา
62063023667 นางสาวเจนจิรา สายแปง
62063023668 นางสาวพัชราภรณ� ผ�องพันธุ�
62063023669 นางสาวนันท�ชนก กอบคํา
62063023670 นางสาววรัญญา สุธรรมแปง
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62063023671 นายณัฐพงศ� ห�านตระกูล
62063023672 นางสาวเบญญาพร บุตรอวน
62063023673 นางสาววิชชุรีย� เจริญเดช
62063023674 นางสาวนันทวรรณ คําเปXง
62063023675 นางสาวสุนิษา ผลากอง
62063023676 ว�าที่ร�อยตรี บุญสยาม ขัตบุญเรือง
62063023677 นางสาวฐิติมา มาท�าว
62063023678 นางสาวกัญญารัตน� สมบูรณ�
62063023679 นางสาวจารวี บุญปอง
62063023680 นายธรรมฤทธ์ิ กิตติถิระพงษ�
62063023681 นางสาวศศิวิมล เครืออินตา
62063023682 นางสาวศุภมาส แซ�ล�อ
62063023683 นางสาวปฏิมาภรณ� อินต�ะ
62063023684 นางสาวพิมพ�พิมล โอบเอื้อ
62063023685 นางสาวนิภาพร ต�ะแก�ว
62063023686 นางสาววรนุช หล�าเบอะ
62063023687 นายจักรบดินทร� แก�วฝ=Pน
62063023688 นางสาวภาณุมาศ เข่ือนคําปUอ
62063023689 นางสาวพีรญา คําเขียว
62063023690 นางสาวสาริศา วัฒนารี
62063023691 นางสาวกานต�สินี ดีหล�า
62063023692 นางสาวชนิตา แปงปวน
62063023693 นางสาวปCยธิดา วงศ�เรียน
62063023694 นางสาวเมยวดี ศรีดาว
62063023695 นายวิรุวัฒน� ญาณเจริญ
62063023696 นายธนาวิทย� ทานศรีชาติ
62063023697 นายรัฐเขต สมฤทธ์ิ
62063023698 นางสาวอาภาพร ไชยขันธ�
62063023699 นายชัยณัทวัส อัครอริยวงศา
62063023700 นายจักรี วุฒินันชัย
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62063023701 นางสาวธัญญรัตน� วงสา
62063023702 นางสาววราพรรณ ไชยกัน
62063023703 นายยรรยงค� โนราช
62063023704 นางสาวณัฐริกา เมืองมูล
62063023705 นางสาวกันตา ศรีสุภรณ�รจนา
62063023706 นางสาวสุธารทิพย� ภิระบรรณ�
62063023707 นางสาวธัญญาลักษณ� ยาสิทธ์ิ
62063023708 นางสาววนิดา อินศรี
62063023709 นางสาวพรพิมล เตาคํา
62063023710 นางสาวศรัทธาทิพย� ปCงยา
62063023711 นางสาวสุจิตราภรณ� วันฟ=Fน
62063023712 นางสาวศิวาพร ศรีสวัสด์ิ
62063023713 นายวรพงษ� ซอลอซอ
62063023714 นางสาวเสาวลักษณ� พุฒพวง
62063023715 นายอภิชัย ฟูแก�ว
62063023716 นายเอกพล แก�วใจบุญ
62063023717 นางสาวณิศาณดา ยศวงศ�
62063023718 นางสาวทัศนีย� ชอบโนนไทย
62063023719 นางสาวจันทร�ฉาย สุรินทร�
62063023720 นางสาววิลาวัลย� อัคสิงห�
62063023721 นางสาวปรารถนา จ้ีทิตย�
62063023722 นางสาวธมลวรรณ ชัยเรศ
62063023723 นายกฤตพจน� นันตะกูล
62063023724 นายเอกพงษ� อินต�ะป=ญญา
62063023725 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ�
62063023726 นางสาวหทัยกาญจน� บุญทา
62063023727 นายกิตติทัต พรมจันทร�
62063023728 นายรวิท ลิ้มตระกูล
62063023729 นางสาวพุทธมาศ ธรรมป=ญญา
62063023730 นางสาวธัญสมร สีมณี
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62063023731 นางสาวปภาวดี กันทา
62063023732 นางสาวณัฐกานต� จอมมงคล
62063023733 นางสาวเบญจพร สมศรี
62063023734 นางสาวภัทรสุดา วงค�สกุล
62063023735 นางสาวสุริวรรณ แสงคําดี
62063023736 นางสาวนิตยา หลานวงค�
62063023737 นายอิทธิกร ฮาวคําฟู
62063023738 นางสาววรรณนิสา หล�อหลอม
62063023739 นางสาวอังคณา เพ่ิมธัญญกรรม
62063023740 นางณัฐฐินันท� ทองทรัพย�
62063023741 นายณสรวง นันที
62063023742 นางสาวรัชดาพร ป=นคํา
62063023743 นายสุระทิน อินต�ะวงศ�
62063023744 นางสาวอรพินท� เภารัตน�
62063023745 นายปฐมพงศ� เสมพิพัฒน�
62063023746 นางสาวลาวรรณ ผิวงาม
62063023747 นางสาวเสาวภา กาบจันทร�
62063023748 นางสาวเพชรรัตน� ศรีวิชัย
62063023749 นายชัยชนะ ญาวิระ
62063023750 นายนพณัฐ ชมภู
62063023751 นางสาวขวัญจิรา ป=ญญาสิทธ์ิ
62063023752 นางสาววาสนา บัวมูล
62063023753 นางสาววรินลักษณ� ไชยรัตน�
62063023754 นายชิรัตน� กล�าหาญ
62063023755 นางสาวณัฐศมณฑ� ทาวรรณะ
62063023756 นางสาวอารียา มูลหงษ�
62063023757 นางสาววรญา ยุวะสุต
62063023758 นางสาวภัทรวดี อุปธรรม
62063023759 นางสาวทิตยา หุตะโชค
62063023760 นางสาวอรสิริพิมพ� คําเหมือง
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62063023761 นายไกรกริช ปCนนิล
62063023762 นางสาวภัทรวดี มีกอง
62063023763 นางสาวภาวินี สุฉายา
62063023764 นายพีระวุฒิ เขียวมณี
62063023765 นางสาวสุรัชฎา สุรินทรามนต�
62063023766 นายปฏิภาณ อินธิยา
62063023767 นางสาววรรณนิภา เชียงมี
62063023768 นางสาวเศรษฐพร วงษ�เมตตา
62063023769 นายพัชร ใจจันต๊ิบ
62063023770 นางสาวพิชญ�พิสุทธ์ิ ครองไชย
62063023771 นางสาวนลินี ทันจันทร�
62063023772 นางสาวพลอยชมพู วงศ�อินทร�
62063023773 นางสาวมัฑณา เผ�าพัฒน�
62063023774 นางสาวกันต�กมล ใจซ่ือ
62063023775 นายกิตติวัฒน� อินปา
62063023776 นายพีรพัฒน� เมฆสวรรค�บํารุง
62063023777 นายกิตติศักด์ิ ปวนคํา
62063023778 นางสาวมัชธณกร คัมภีร�
62063023779 นางสาวเจนจิรา กันทา
62063023780 นางสาวกัญจนพร ศรีนวลวงค�
62063023781 นางสาวนิสาชล ลาวิตา
62063023782 นางสาวธิดาวรรณ ทองใบ
62063023783 นางวันวิสาข� อุดกันทา
62063023784 นายเกรียงศักด์ิ แก�วตุ�น
62063023785 นางสาวจิตชญา ปูYไก�
62063023786 นางสาวชนิดา ศรีสวรรค�
62063023787 นางสาวสุทธิดา สุทธคํา
62063023788 นางสาวรัชดาพร วงศ�ตะวัน
62063023789 นายพลรัตน� สายวงศ�เป^Pย
62063023790 นายสุภกฤษ กรรมชนะ
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62063023791 นางสาวนวิยา ฉายส�องแสง
62063023792 นางสาวนภาพร สิทธิกรสกุล
62063023793 นางสาวพิมพ�ชนก รุ�งเรือง
62063023794 นายวรพงค� อัศวไพศาลกุล
62063023795 นายดนัย แสงมณี
62063023796 นางสาวนิจิตตา ลมวิวัฒนา
62063023797 นางสาวปุณณ�ณิษา จันต�ะวงค�
62063023798 นางสาวปCยาภรณ� ทายะติ
62063023799 นายวศิน ป=งสุวรรณ
62063023800 นางสาวศิริรัตน� สิรินาจ
62063023801 นางสาวศิรินันท� แก�วเปXง
62063023802 นายปริญญา เดชวงศ�ญา
62063023803 นางสาวนภัสวรรณ เด็ดขาด
62063023804 นางสาวณัฐธิดา ฟุYมฟองฟู
62063023805 นายจักรกฤษ เรือนกองเงิน
62063023806 นางสาวสุมลทิรา คําเวโล
62063023807 นางสาววันสิริ อุประกาศ
62063023808 นางสาวสุภารัตน� หาญขว�าง
62063023809 นางสาวนภารัตน� อัมพร
62063023810 นายจักรณรงค� พิมพ�พันธ�
62063023811 นางสาววรดา พรมสี
62063023812 นางสาวกมลวรรณ กุนะ
62063023813 นางสาวสุพีญา กิติมูล
62063023814 นางสาวกนกพร แขชัยพร
62063023815 นางสาวเกศินี ขันตา
62063023816 นางสาวอรณิชา ลิ่วโรจน�สกุล
62063023817 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ กิติมูล
62063023818 นางสาวเบญจรินทร� ปวนลูน
62063023819 นางสาวเกศลาวดี ศรีทิพย�
62063023820 นางสาววรารัตน� ชูกรณ�
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62063023821 นางสาวนภัสราพร บุตรเวียงพันธ�
62063023822 นางสาวศิรประภา วันสาสืบ
62063023823 นางณัฐวิภา ชัยยะ
62063023824 นายชลธิศ มังคลัษเฐียร
62063023825 นางสาวนัทวดี รัตนพันธุ�
62063023826 นางสาวยุพาวดี แพทย�สมาน
62063023827 นายณัฐดนัย พานิชกุล
62063023828 นายจิรพันธ� อสุพล
62063023829 นางสาวณัฐฤดี สอนนนฐี
62063023830 นางสาวจันจิรา ทะนิวทอง
62063023831 นางสาวสิรินยา แจ�คํา
62063023832 นายเทวัน ข�าวกํ่า
62063023833 นายณัฐธลเดช ชุ�มแสง
62063023834 นายจิรกิตต์ิ อินป=Vน
62063023835 นายพงษ�ศักด์ิ เมอมา
62063023836 นายติณณภพ ไชยกันทา
62063023837 นายภัทรกร ชูพินิจ
62063023838 นายธรรมนูญ คําจันทร�แก�ว
62063023839 นางสาวสาวิตรี ศรีรินทร�
62063023840 นางสาวธีรนุช ป=นโน
62063023841 ว�าที่ ร.ต.หญิงโชติกา อินต�ะป=ญญา
62063023842 นางสาวเกวลี สว�างอารมณ�
62063023843 นางสาวพินพิไล วงค�คําแดง
62063023844 นายวิฑูรย� ธรรมป=ญญา
62063023845 นายมนัส พรมณะ
62063023846 นางสาวชนาพร ใจชุ�มเต็ม
62063023847 นายศรวัฒน� วรวุฒิพิศาล
62063023848 นางสาวพัทธนันท� สโมสร
62063023849 นายพิริยบดี ศุภพิชน�
62063023850 นางสาวกนกวลี องอาจ

หน�า 795 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ
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ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063023851 นายอนุชิต กิจวัฒนเดชะกุล
62063023852 นายปกปUอง ญาณะโค
62063023853 นางสาวลภัสลัล มอไธสง
62063023854 นางสาวธัญญเรศ สร�อยวัน
62063023855 นางสาวสุภาวรรณ อุปจักร�
62063023856 นางสาววริศรา หัวนา
62063023857 นายพีระวัฒน� สังข�เรือง
62063023858 นางสาวนันทิยา ลังกาฟUา
62063023859 นายศานติ ธรรมไชย
62063023860 นางสาวกัลยา กระแย�ม
62063023861 นายบริรักษ� ปCนต�ะปา
62063023862 นางสาววิสุชาดา วงษ�แปง
62063023863 นายนัธทวัฒน� ป=ญญา
62063023864 นายภาณุวิชญ� สินธุบุญ
62063023865 นายสุรชัย กันใจแก�ว
62063023866 นางสาวธัญญาภรณ� คําปCVว
62063023867 นางสาวเพ็ญพรรณ สืบวาป^
62063023868 นางสาวนฤมล พรดีเลิศ
62063023869 นายอาณัฐ พ่ึงแก�ว
62063023870 นางสาวณัฐธิดา ดอยไพรสณฑ�
62063023871 นางสาวพัทราพร ช�อวิลาศ
62063023872 นางสาวสิริชนก ปานเนียม
62063023873 นายลัภพงศ� ซาวทองคํา
62063023874 นางศิริประภา คําฟู
62063023875 นางสาวสุดาพร รุจิพงศ�ไพร
62063023876 นางสาวปภัสสร กันพิทักษ�
62063023877 นางสาวสัญจนา สิงห�ใจ
62063023878 นางสาวดวงลัดดา พรานจร
62063023879 นายปCยะพงษ� วงค�ก[า
62063023880 นายฉัตรชัย คําปา

หน�า 796 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063023881 นายปราชญา ป=นประสพ
62063023882 นายธีรวัฒน� สมยะ
62063023883 นายฐากูร น�อยเรือง
62063023884 นางสาวพิจิตรา จอมปCFนทอง
62063023885 นางสาวปCFนมณี ต�นชินดา
62063023886 นายเอกนรินทร� พวกพล
62063023887 นายภาณุพงค� สมนัญชัย
62063023888 นางสาวอัญชลี หาทองคํา
62063023889 นายอดิทัศน� ธนะมี
62063023890 นายเสกสรรค� คําเขียว
62063023891 นายทศพล ฟ=กมงคล
62063023892 นางสาวนภาทิพย� สิงห�ทอน
62063023893 นางสาวชนนิกานต� กาดีวงค�
62063023894 นายจตุรงค� เพ่ิมพูล
62063023895 นางสาวนราพร วงศ�ประเสริฐ
62063023896 นางสาวเจษฎาภรณ� มูลทอง
62063023897 ส.อ.โสภณ สุรงครัตน�
62063023898 นางสาวพิพท�สุคนํธ� เงินแก�ว
62063023899 นายทยากร เรือนแก�ว
62063023900 จ�าสิบเอกกีรติ คลังวิจิตร
62063023901 นางสาวดาริกา ขัดป=ญญา
62063023902 นางสาวรุ�งทิวา ขันพนัส
62063023903 นางสาวเฌนิศา ทองประไพ
62063023904 นายธนธรณ� จิตติอาภา
62063023905 นายปฏิภาณ ใจกาวัง
62063023906 นางสาวรชยา สมณะ
62063023907 นายสุวรรณ แก�วปCนตา
62063023908 นางสาวภัทร�ทรีญา ป=ณราชา
62063023909 นายอมรรัตน� คําใส
62063023910 นางสาวผ�องศรี ปทุมวนาสิน

หน�า 797 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ
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ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063023911 นายวิทนาถ เจียะรัตน�
62063023912 นางสาววรางคณา อินวงศ�
62063023913 นายทศพร คําเงิน
62063023914 นางสาวกรรณิการ� พรมกาศ
62063023915 นางสาวสุกัญญา เกนฑ�ทา
62063023916 นายไพบูลย� เป^Pยเอ�ย
62063023917 นายอนันทภูมิ ขัดมะโน
62063023918 นางสาวธัญญารัตน� นามปน
62063023919 นางสาวกันต�กวี คําปน
62063023920 นางสาวสุนันทา อุปนันต�
62063023921 นางสาวโศภนิช ตีระไชย
62063023922 นางสาวปรานัชญา ศักดานิธิกุล
62063023923 นางสาวณัฐธิดา มณีศักด์ิ
62063023924 นางสาวปพิชญา ผาหลัก
62063023925 นางสาวศิริมาศ ไชยบุญเรือง
62063023926 นางกุลธิดา บุตรแสงดี
62063023927 นางสาวรัชฎาภรณ� ฟูแก�ว
62063023928 นายอภิชาติ สายอาภรณ�
62063023929 นางสาวก่ิงกาญจน� หวานน้ํา
62063023930 นางสาววิภาดา เมืองหนองว�า
62063023931 นายณัฐวุฒิ ป=นธิ
62063023932 นายฐิติพงษ� ยอดหาญ
62063023933 นางสาวภาวิตา เป^Fยมสุข
62063023934 นายสุริยา ชุมภูศรี
62063023935 นางสาวนัทมณ กินีสี
62063023936 นางสาวนัทธิกา แสนชัย
62063023937 นางสาวพิมพ�ทัศนา ท�าจันทร�
62063023938 นางสาวภัทนีญาวรรณ พันธ�พิบูลย�
62063023939 นางสาวปาริชาติ อาจองค�
62063023940 นางสาวกัญญาภัค คําดา

หน�า 798 จาก 825            
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063023941 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณ�
62063023942 นายธีระยุทธ� ดอนเลย
62063023943 นายปรกช ชุติมาลังกรณ�
62063023944 นางสาวนิชาภา พิศฎางค�
62063023945 นางสาวสุพิชญา ตาแก�ว
62063023946 นางสาวสุภิญญา หน�อท�าว
62063023947 นางสาวจุฬาพรรณ ชุ�มใจ
62063023948 นายวรพนธ� เลขนาวินวิทย�
62063023949 นางสาวประภาพิมพ� ผดุงศิลปN
62063023950 นางสาววิลาสินี วงศ�น�อย
62063023951 นางสาวจุฑามาศ ปYาหวาย
62063023952 นายวรพจน� เลี้ยงหล่ํา
62063023953 นายอานันท� กันทาสม
62063023954 นางปริศนา ศรีคําแปง
62063023955 นางสาวพิมพ�พร โปธาสุ
62063023956 นางสาวนงลักษณ� ประทิศ
62063023957 นางสาวรจนา ทะพรม
62063023958 นางสาวขนิษฐา ปาปวน
62063023959 นายสิทธิรัตน� คํามงคล
62063023960 นางสาวธัญพิชชา จันทร�ทิพย�
62063023961 นางสาวสุชีรา ใจเป^Pย
62063023962 นางสาวโยธกา สุภาวงค�
62063023963 นางสาวกัญญาวีร� กัณทาพันธ�
62063023964 นางสาวสิรินทิพย� วรรณะ
62063023965 นางสาวยศวดี ลิขิตรุ�งรัตน�
62063023966 นางสาวรัตน�มณี มณีรัตน�
62063023967 นางสาวรุ�งรัศมี บุญมี
62063023968 นางสาวธนาภรณ� คําภูษา
62063023969 นางสาวออมชนก สร�อยสุวรรณ
62063023970 นายวชิรพล วงค�สวัสด์ิ

หน�า 799 จาก 825            
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063023971 นางสาวอรนุช เทียมแสน
62063023972 นางสาวกระถิน รัตนพลแสน
62063023973 นางสาวพิไลวรรณ ดวงทิพย�
62063023974 นางสาวจินตนัดดา วงศ�เรือง
62063023975 นางสาวประภัสสร หาญณรงค�
62063023976 นางสาวณัฎฐนิกานต� สุมทุม
62063023977 นายศุภวัตร ศรีบุญเรือง
62063023978 นายกิตติศักด์ิ เครื่องสนุก
62063023979 นายศราวุฒิ คําป=ญญา
62063023980 นางสาวรังษิยา รัตตนิทัศน�
62063023981 นางสาวนรีรัตน� มะโนชัย
62063023982 นายชัชชัย ภมรจันทร�
62063023983 นางสาวนิภาวัน จินาตุ�ย
62063023984 นางสาวรสสุคนธ� ป=ญญาทิพย�
62063023985 นางสาวสายฝน คาถา
62063023986 นางสาวภัทราภรณ� ม�วงคํา
62063023987 นางสาวสุภัทรา เดือนดาว
62063023988 นางสาวอันธิกา ประกอบศิลปN
62063023989 นายชัยกร เรือนศรี
62063023990 นางสาวกาญฏิมา ทองแฉล�ม
62063023991 นายณัฐภัทร โพต๊ิดพันธุ�
62063023992 นางสาวจตุพรรณ สิงห�แก�ว
62063023993 นางสาวมุกตาภา มงคลสิทธ์ิ
62063023994 นางสาววราภรณ� กํ่าคํา
62063023995 นางสาวเยาวลักษณ� ปาลี
62063023996 นายวิชัย เวียงเหล็ก
62063023997 นางสาวสุพัตรา ขัดมโน
62063023998 นางสาวสุชานาฎ สุทธนู
62063023999 นางสาวธนัชชา พรรณศรี
62063024000 นางจินตนา กาทองทุ�ง

หน�า 800 จาก 825            
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                          ช่ือ - นามสกุล

62063024001 นางสาวทอฝ=น ใจรักความเมตตา
62063024002 นางสาวสุธินี ส�งศรีเกตุ
62063024003 นางสาวศรุตา สอาดโอษฐ�
62063024004 นางสาววิไลพร บุญโยทยาน
62063024005 นางสาวชฎาพร ทองใหล
62063024006 นายปกรณ�เกียรต์ิ เอกกวีกุล
62063024007 นางสาวอัญชลี เงินคําคง
62063024008 นางสาววลัยลักษณ� อ�อนนวล
62063024009 นายอภินันท� สุดาธรรม
62063024010 นางสาวรุจิรา มาแก�ว
62063024011 นางสาวเจนจิรา ม�าอัสดร
62063024012 นางสาวอรณัชชา พุทธวงค�
62063024013 นางสาวศิริกุล กาศสกูล
62063024014 นางสาวสุธาสินี พิบูลย�ธนานนท�
62063024015 นายปฏิพัทธ� ชาเทพ
62063024016 นางสาวกุลนาถ นาละออง
62063024017 นางสาวปณิสรา อินสองใจ
62063024018 นางสาวกัณฐภรณ� ยานะศักด์ิ
62063024019 นายชัยณรงค� ต�ะวงค�ษา
62063024020 นายชยพัทร� ตาลตระกูลหล�า
62063024021 นางสาวพัชรินทร� ป=ญญาบุญ
62063024022 นางสาวสุพิชญา แสวงหา
62063024023 นางสาวยุวดี สูงติวงค�
62063024024 นางสาวจีราวรรณ โสดอินตา
62063024025 นางสาวอาริยา วงค�ชนินท�
62063024026 นางสาวศินิทธา แสวงสิทธ์ิ
62063024027 นายประภากร ทองนอก
62063024028 นางสาวนลินนา ณะแก�ว
62063024029 นางสาวรัตนาภรณ� ป=Vนแก�ว
62063024030 นางสาวนิติมา ป=นมาเรือน

หน�า 801 จาก 825            
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62063024031 นางสาวพัชราพร ดวงกมลพิทักษ�
62063024032 นางสาวครองขวัญ ใจเย็น
62063024033 นางสาวชุติพันธุ� ไชยคํา
62063024034 นายกัมพล ศักด์ิเฉลียว
62063024035 นางสาวนุสรา มิตตาภรณ�
62063024036 นางสาวอัจฉราภรณ� อุ�นเส�ง
62063024037 นางสาวศรัญญา เครือปUอ
62063024038 นางสาวก่ิงแก�ว มณีรัตนชัยยง
62063024039 นางสาวสุนิสา อุ�นเรือน
62063024040 นายทศพร ไปบน
62063024041 นางสาวสุรีย�พร ทองหล�อ
62063024042 นางสาวสุปราณี ไร�รุ�ง
62063024043 นางสาวอมรรัตน� ลาภชูทรัพย�
62063024044 นางสาวกิติญาดา อินตะสาร
62063024045 นางสาวจีระนันท� แคว�งใจ
62063024046 นางสาวนรมน แสงมณี
62063024047 นายชนาธิป ม่ันสลุง
62063024048 นายเสกสิทธ์ิ สารอินจักร�
62063024049 นายเชาวพงษ� หอมจันทร�
62063024050 นางสาวพิมพ�อักษิอร ตานานุกุล
62063024051 นางสาวสุนิลตรา พยัคฆ�สัก
62063024052 นายกฤตเมธ ยังม่ัง
62063024053 นางสาวสุภาพร ดํารงกิจม่ันคง
62063024054 นางสาววรรณิศา วงษ�สิงแก�ว
62063024055 นายจิรวัฒน� จอกดี
62063024056 นายดนุภัทร อินตารักษา
62063024057 นางสาวกัญญ�ณัชชา อันเสน
62063024058 นางสาวสายฝน ปวนป=นคํา
62063024059 นายพันธ�กวี พวงสายใจ
62063024060 นางสาวพรชนก เชียงโส
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62063024061 นางสาวพรรณผกา พิมสาร
62063024062 นางสาววิราวรรณ เทิมปCน
62063024063 นางสาวพนาพันธ� วิชญพันธ�
62063024064 นางสาวศิริจรรยา ตาจะนะ
62063024065 นายพิตตินันท� กองแก�ว
62063024066 นางสาวกาญจนา ศักยพันธุ�
62063024067 นางสาวมินธิชา ธงย่ีสิบหก
62063024068 นายอภิวัฒน� มาหล�า
62063024069 นางสาวจิรัชญา นิรมลมณฑล
62063024070 นายณัฐพงษ� มณีไชย
62063024071 นายสุทิวัส ศรีขวา
62063024072 นางสาวเบญจรัตน� พันธุ�น�อย
62063024073 นางสาวสุนิษา ชมภูแก�ว
62063024074 นางสาวสมฤทัย เทียนสัน
62063024075 นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
62063024076 นายสรวุฒิ ขันเขียว
62063024077 นางสาวพิศชนก โยปCนตา
62063024078 นายเอกรัฐ แก�วคุ�ม
62063024079 นายพงศภัค อติพัชรพงศ�
62063024080 นายภาณุพงษ� พรหมป=ญญา
62063024081 นายสราวุธ ดูเมฆ
62063024082 นางอรุณี พุทธสอน
62063024083 นางสาวเฉลิมขวัญ สิทธิยศ
62063024084 นางสาวพรหมพร แสงแจ�ม
62063024085 นางสาวจามจุรีย� นามวงค�
62063024086 นางสาวรุ�งทิวา คําต๋ัน
62063024087 นางสาวพรรณวิภา ชุลีพรประเสริฐ
62063024088 นางสาวสุธีรา มหามิตร
62063024089 นายสยุมพร กองมณี
62063024090 นางสาวภัทรา จิตนาน
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62063024091 นางสาวธิดาภรณ� ทองชัย
62063024092 นางสาวสิดาพร นางทะลา
62063024093 นางสาวฐิติมา ยะเรือน
62063024094 นางสาวศิริกัญญา ฟองแก�ว
62063024095 นางสาวกชกร เมืองสุวรรณ
62063024096 นางสาวจุฑามาศ มังคลาด
62063024097 นางสาวจันทร�จิรา สุขป=ญญา
62063024098 นางสาวสุพรรษา พิทักษ�วิทยากุล
62063024099 นางสาวพิชยา อรุณพงษ�
62063024100 นางสาวอรทัย ใบลา
62063024101 นายนิธิกร กรรณิกา
62063024102 นางสาวณมน รบชนะภัย
62063024103 นางสาวพรโอบอุ�ม วงศ�วิลาศ
62063024104 นายธวัชชัย หล�อศิริกุล
62063024105 นายสมคิด ยิดนุดดิน
62063024106 นางสาวธนิษฐา ป=ญญานะ
62063024107 นายจิรวัฒน� ธัญญะแก�ว
62063024108 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยคุณา
62063024109 นายภานุเดช บุญชู
62063024110 นายนิมิตร จักร�จันทร�
62063024111 นางจารุณี จันทร�สุพัท
62063024112 นางสาวปรียะมาศ แก�วสุวรรณ�
62063024113 นายภานุพงศ� กาวินคํา
62063024114 นางสาวโยธณัฐ จาวสกุล
62063024115 นายพัชรพงค� วัชรปรีชา
62063024116 นายสมโภชน� หงษ�บิน
62063024117 นายฐากูร ทิพรัตนธนโชค
62063024118 นางสาวสุพินพร เพ็ชรนิล
62063024119 ว�าที่ ร.ต.ปCยนุช ใจมา
62063024120 นางสาวสุมาลี ปตุวะ
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62063024121 นางสาวกัลยกร แซงบุญนาง
62063024122 นายวิวัฒน� อุ�นญาติ
62063024123 นายณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ
62063024124 นางสาวณัฏฐ�ธนันท� ต�ะพันธ�
62063024125 นางสาวมาฆนุช ชูราษี
62063024126 นางสาวสุพรรษา ชมเชย
62063024127 นายสยมภู โพธินาม
62063024128 นางสาวพรเพ็ญ สุริยะชัยพันธ�
62063024129 นายคมกฤษณ� คําเข่ือน
62063024130 นางสาวนุสรา ขันซาว
62063024131 นางสาวสิริวิมล ประภารัตน�
62063024132 นายวชิรวิชญ� สุทะนะ
62063024133 นายชญานิน ไขแสง
62063024134 นายระพีพัฒน� พรรณอําไพ
62063024135 นางสาวณัฏฐากร แตงเลี่ยน
62063024136 นางสาวสุจิตตรา บาอินทร�
62063024137 นางสาวสุพรรษา แสนเตจ�ะ
62063024138 นางสาวชฎากรณ� คุณยศย่ิง
62063024139 นายนพรัตน� ชุ�มมะโน
62063024140 นางฐาปณี ไชยจันลา
62063024141 นางสาวจาริดา สุภาอินทร�
62063024142 นายจิรายุ จันทร�แสง
62063024143 นางสาวศิรินภา ไวทยาวัฒน�
62063024144 นางสาววิภาดา จําธรรม
62063024145 นางกิตต์ิรวี ธงหิมะ
62063024146 นายเนติวัฒน� วงศ�หล�า
62063024147 นางสาวดรุณี เครือปาละ
62063024148 นางสาวอาริษา รําไพวนาลี
62063024149 นางสาวชฎาพร ทรายคํา
62063024150 นางสาวเสาวรส ปCงยศ
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62063024151 นางสาวกชพร กูโน
62063024152 นายธัชนนท� อนันต�เจริญกิจ
62063024153 นายณฐกร ศรีดวงแก�ว
62063024154 นายปCยะพงษ� คําแสน
62063024155 นางสาวอลิสา ลี
62063024156 นายจะนู แซ�แล
62063024157 นายณัฐวุฒิ ลือศักด์ิ
62063024158 นายสุรศักด์ิ พรมทา
62063024159 นายอาทิตย� อินต�ะ
62063024160 นางสาวจุรีรัตน� เป^ยสวน
62063024161 นางสาวระพีพรรณ คํานิล
62063024162 นางสาวมนสิการ ตลิ่งแก�ว
62063024163 นางสาวเกศประภา ญาณพันธุ�
62063024164 นางสาวสุมิตรา ขันคํา
62063024165 นางสาวสบันงา เอ�ยวัน
62063024166 นางสาวสิรภัทร ขุนชาญโหมก
62063024167 นายทีปกร เทพต[า
62063024168 นายเกียรติศักด์ิ สุรินแก�ว
62063024169 นางสาวกมลวรรณ วงษา
62063024170 นางปภัฎชมณ ฟูแสง
62063024171 นายศิรโรจน� ศุภเวทย�เวหน
62063024172 นางสาวดวงพร เจริญวรรณ
62063024173 นางสาววาสนา แซ�ย�าง
62063024174 นางสาวกัญญารัตน� จันแจ�ม
62063024175 นางสาวเจนจิรา ปากหวาน
62063024176 นายนรินทร� เสียงเพลิน
62063024177 นางสาวอภิชญา ฤทธ์ิธรรมเลิศ
62063024178 นายศุภสิทธ์ิ ศิริวงค�
62063024179 นางสาวญาณิศา ธัญญาโภชน�
62063024180 นางสาววรรณิภา วงค�บุญมา
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62063024181 นางสาวมนฑิรา ชุมภูมาธิ
62063024182 นางสาวสุพาเพลิน สมชื่อ
62063024183 นายภูวดล เยาว�ธานี
62063024184 นางสาวกัณฐมณี ธิโนชัย
62063024185 นางกรรณิการ� อภิวันท�
62063024186 นางสาวปCยะวัชร� แข�งขัน
62063024187 นางสาวกชพรรณ เงาผ�อง
62063024188 นางสาววิไลพร หมายผดุงกิจ
62063024189 นางสาวธิติรัตน� รุ�งพลพิพัฒน�
62063024190 นางสาวอินทุรัตน� เสาร�แดน
62063024191 นางสาววีรยา หมายหม้ัน
62063024192 นางสาวสุพรรษา ใจติขะ
62063024193 นางสาววิลาวัลย� สุวรรณา
62063024194 นายอภิชาติ ขัดแสง
62063024195 นางกรรณิการ� อะโนราช
62063024196 นางสาวสุภาพรรณ มะเทวิน
62063024197 นางสาวพัชรินทร� บุญเมือง
62063024198 นายวิกฤช เมืองโสม
62063024199 นายสิทธิพร สมบูรณ�
62063024200 นางสาวปณิดา ศิริรัตน�
62063024201 นายศิวะบุตร โยตะสิงห�
62063024202 นายศุกลกรณ� โคตรอาษา
62063024203 นายจีรพงษ� วงศ�ใหญ�
62063024204 นายคุณากร ทองคํา
62063024205 นายภูวณัฐ� วงศ�ษา
62063024206 นายประมวล ทรัพย�สิรี
62063024207 ว�าที่ร�อยตรีหญิงนวรัตน� กันธะอุดม
62063024208 นางสาวอัจฉราภรณ� พันโท
62063024209 ว�าที่ร�อยตรีหญิงพิมพ�ใจ กวางทู
62063024210 นายประพันธ� จันทร�บูรณ�
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62063024211 นางสาวขนิษฐา ลิปYวน
62063024212 นางสาวพรพิมล สอนเชียง
62063024213 นางสาวฉันธนา ถาเปXง
62063024214 นายนิรันดร�ฤทธ์ิ เงางาม
62063024215 นางสาวศิริมาศ เชิมชัยภูมิ
62063024216 นางสาวกรกนก บัววัง
62063024217 นางสาววีนาภัทร� พงษ�ภา
62063024218 นางศรินญา สุทธหลวง
62063024219 นายไกรวุฒิ ต�ะเวที
62063024220 นายธัญญกิจ ศรีมูล
62063024221 นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
62063024222 นายกฤษณะ ป=นสุพฤษ�
62063024223 นายอภิวัฒน� โปธา
62063024224 นางสาวกุลสตรี เลือดแดง
62063024225 นายเชาวลิต จันทกูล
62063024226 นางสาววาสนา แก�วหาญ
62063024227 นางสาวรุ�งนภา บัวลาแก�ว
62063024228 นายวัชรวิทย� ทองพัฒนา
62063024229 นางสาวพรปวีณ� ใจเรือน
62063024230 นางสาวจิราพร หม่ืนจ้ี
62063024231 นางสาวพนิดา กาวิน
62063024232 นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา
62063024233 นางสาวศุจินธรา ชายตระกูล
62063024234 นางสาวทิพย�วิมล วงค�แก�ว
62063024235 นางสาวชวัลนุช คมกร�า
62063024236 นางสาวจรวยพร พจนารถธํารง
62063024237 นายณัฐวีร� อิ่มสมบัติ
62063024238 นางสาวกนกวรรณ จันต�ะวงศ�
62063024239 นางสาวพิชญานิน รักแจ�ง
62063024240 นางสาวบุญอุดม พฤฒิพันธ�
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62063024241 นางสาวพัชนุพร ป=จโย
62063024242 นางสาวธัญญารัตน� อินอร
62063024243 นางสาวณัฐธิดา เพ่ิงบุญ
62063024244 นางสาวดลยา ใจสินธ�
62063024245 นางสาวอมรรัตน� เขียวคํา
62063024246 นายจิตรกร ศรีคํามูล
62063024247 นายศราวุฒิ ธรรมเสน
62063024248 นางสาวศศินิภา ดวงอานา
62063024249 นางสาวฤดีมาศ สุขใจ
62063024250 นางสาวกฤษณา เหมืองแก�ว
62063024251 นางสาวจิราพร ดอนแก�ว
62063024252 นายศักด์ิสิทธ์ิ ธุวะคํา
62063024253 นายณัฐพนธ� วงษ�ดี
62063024254 นางสาวศุภักษร อนุกูล
62063024255 นางสาวจิราพัชร ทะสี
62063024256 นางสาวธิดารัชต� สุขท�าว
62063024257 นางสาวปุณณ�ณิษา สิทธิเศษ
62063024258 นายอนุสรณ� ชัยพนัส
62063024259 นายปรีชา มะโนรินทร�
62063024260 นางสาวพิมพ�วลัญช� โอจันทร�
62063024261 นางสาวปุณิกา เพ็ญโพธ์ิ
62063024262 นางสาวอัญมณี อินตา
62063024263 นายโยธิน อินเลี้ยง
62063024264 ว�าที่รตมงคล แก�ววิชิต
62063024265 นางสาววราภัสร� ป=ทมพงศ�ปกรณ�
62063024266 นางสาวจิตประภา ศรีตาบุตร
62063024267 นายวรสันต� เจริญศรีมติวงศ�
62063024268 นางสาวศุภศจี ไชยศิริ
62063024269 นางสาวจุฑามาศ จันทาพูน
62063024270 นางสาวจิราภรณ� แสงพิงค�
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62063024271 นางสาวชลธิชา ธรรมชัย
62063024272 นางสาวอรพรรณ เข่ือนวงวิน
62063024273 นางสาวณชนก อินมี
62063024274 นางสาวศิริพร อินดี
62063024275 นายเฉลิมพล อุประ
62063024276 นางสาวศิริมาส มากมี
62063024277 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยมงคล
62063024278 นางสาวชุติมา ตูมจา
62063024279 นางสาววิจิตรา ทันสม
62063024280 นางปุณณดา พรมสะวะนา
62063024281 นายศุภกร รัตนะ
62063024282 นางสาวเนตรนภา ตาอินต�ะ
62063024283 นางสาวอารียา คันธาใจ
62063024284 นางสาวปรียาภรณ� เวียงคํา
62063024285 นางสาวรัตนมน แสนคํา
62063024286 นางสาวกันยกร ภูทะศิริ
62063024287 นางสาวนารีรัตน� ไชยวัง
62063024288 นายธนพล เวียงบรรพต
62063024289 นางสาวกรรณิการ� สุทธกุล
62063024290 นายอนุชา แก�วเรือน
62063024291 นางสาวภาวดี บุญจู
62063024292 นายจตุรงค� กันต๊ิบ
62063024293 นางสาวนริศรา เรือนคํา
62063024294 นายสาธิต ปะเกียร
62063024295 นายฉัตรชัย ตาเบอะ
62063024296 นางสาวศิริเพชร วุฒิการณ�
62063024297 นางสาวณิชกมล อินธิ
62063024298 นายคําบาน กระบวนเนตร
62063024299 นางสาวภัทราวรรณ ขันธิวงค�
62063024300 นางสาวกัญญาภรณ� สุเกษ
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62063024301 นางสาวชญาพร สายวิวัฒน�
62063024302 นายพงศพัศ เกษพรหม
62063024303 นายนพรัตน� กันจินะ
62063024304 นางสาววรรณนิษา ฝYายสงค�
62063024305 นางสาวนันท�ธนัษฐ� จีสันติ
62063024306 นางสาวชยมณฑ� แก�วกาศ
62063024307 นางสาวปานรดา แสงสุริยากาศ
62063024308 นางสาวอาภาภรณ� พรหมพิงค�
62063024309 นายกรกต ป=นทา
62063024310 นายวรรธน ศรีมูล
62063024311 นายสุกฤษ ชมภูวัง
62063024312 นายศุรวีร� ดีเรือน
62063024313 นางสาวนฤมล บุญมี
62063024314 นางสาววรรณวิสา ผูกพันธ�
62063024315 นางสาวพรพิมล อุ�มนาง
62063024316 นายวีรพงศ� พานทอง
62063024317 นายกิตติคุณ กิตติเดชะนันทน�
62063024318 นายปรีชา สุนันต�ะ
62063024319 นายรัฐฉัตร จันต�ะมา
62063024320 นางสาวอรณิชา จอพอ
62063024321 นางสาวนารีรัตน� แซ�ลี้
62063024322 นางสาวกนกวรรณ ชมภูเทพา
62063024323 นางลฎาภา จันทร�ดีมี
62063024324 นางสาวระวิวรรณ วงศ�ป=ญญา
62063024325 นางสาวลลิตา ชัยพุฒ
62063024326 นางสาวจิราพร พูลวานิช
62063024327 นางสาวกัญญาพัชร มังคะวงศ�
62063024328 นางสาวจิราพร กันทะใหม�
62063024329 นางสาวชาลินี ทะยะ
62063024330 นางสาวนภาลัย วงศ�ไทย
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62063024331 นางสาวนิตยา แก�วเรือน
62063024332 นางสาววราภรณ� เงาตุ�น
62063024333 นายปรัชญา หลักฐาน
62063024334 นายนักรบ เตปCน
62063024335 นางสาวขวัญทิชา ศรีธร
62063024336 นายชลวัชร� พะโรศิลปN
62063024337 นางสาววรารัตน� หม�อคอ
62063024338 นายวสุภัทร กวนหลวง
62063024339 นางสาวธนวรรณ นินทะ
62063024340 นางสาวภัทรภร วังศรีคุณ
62063024341 นางสาวพรสุดา โพธ์ิเหลือง
62063024342 นางสาวภรทิวา มาลีชัย
62063024343 นางสาวพัชราภรณ� ชมสูง
62063024344 นางสาวจิราพร มาอยู�
62063024345 นายกิตติพิชญ� ศรีเมือง
62063024346 นางสาวพัชรินทร� แสนคํา
62063024347 นางสาวชนิกานต� กองมา
62063024348 นางสาวอัมรา รํามะตี
62063024349 นายณัฐกมล มะโนชัย
62063024350 นางสาวฐิติรัตน� วันตา
62063024351 นางสาวหทัยรัตน� มณีวรรณ�
62063024352 นางสาวแสงจันทร� วงศ�นิพล
62063024353 นางสาวงามตา งานดี
62063024354 นางสาวนปภัช สุทธิชาญบัญชา
62063024355 ว�าที่รต.หญิงพัชรินทร� ทะหาร
62063024356 นางสาวศิริณภา จาติ
62063024357 นางสาวพุทธเกสร วงค�ใหญ�
62063024358 นางสาวรัตติกาล ทิศา
62063024359 นางสาวป=ทมพร จรรยา
62063024360 นางสาวกมณรัตน� แสงคง
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62063024361 นางสาวภัทรานิษฐ� อินตะยศ
62063024362 ว�าที่ร�อยตรีณัฐวุฒิ เทวิละ
62063024363 นางสาววาสินี วันทานุ
62063024364 นางสาวกมลวรรธน� แสงโชค
62063024365 นายธีรศักด์ิ ถวิลวงค�
62063024366 นางสาวเปรมิกา เทียมทินกฤต
62063024367 นางสาวปริศนา โพธิรัง
62063024368 นางสาววิราวรรณ เมืองหล�า
62063024369 นายสถิตคุณ นิติสุทธิกา
62063024370 นางสาววิสายะ แมคคาน
62063024371 นายภานุวัฒน� วงค�คม
62063024372 นางสาวกัลยาณี ครองหมู�
62063024373 นางสาวชวัลณัฏฐ เกรียงกีรติกุล
62063024374 นางสาวภัทรานิษฐ� พลหาญ
62063024375 นางสาวนิตยา พรมศรี
62063024376 นางสาวสุภาพร จันทร�เทศ
62063024377 นายพรชัย อุ�นปวง
62063024378 นางสาวอัมพิกา ไชยขันธ�
62063024379 นางสาวดวงเดือน มาน�อย
62063024380 นายอนุรักษ� สบหลม
62063024381 นางสาวคริษฐา จิตรัตน�
62063024382 นางสาวปานตะวัน นวลแก�ว
62063024383 นายคมสันต� บัววง
62063024384 นางสาวสุชานันท� สวยงาม
62063024385 นางสาวอารียา แก�วจันโท
62063024386 นางสาวสุทธิกานต� มาเอียด
62063024387 นางสาวภัทรนิชฐ� จันทร�อ�าย
62063024388 นายชัยภัทร ศรีปรางค�ทอง
62063024389 นางสาวนัฐชดา สังข�เงิน
62063024390 นายธนพัฒน� วงค�สีพรม
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62063024391 นางสาวแสงไพริน ก�างยาง
62063024392 นางสาวเพียงฟUา ชะฎา
62063024393 นายธนันณัฏฐ นําชัยรุ�งรัศมี
62063024394 นางสาวศจิกา วงศ�ไชย
62063024395 นางสาววราวัลย� พรหมใจ
62063024396 นายชนุกร กันศิริ
62063024397 นายธนายุต กองมงคล
62063024398 นางสาวสิริรัตน� ชัยวร
62063024399 นายธนวัฒน� หม่ืนศรี
62063024400 นางสาวมัณฑนา สร�อยแก�ว
62063024401 นางสาวมกรพรรณ พักตร�ผ�องศรี
62063024402 นางสาวมยุรี สุจะนิวงค�
62063024403 ว�าที่ร�อยตรีเอนก ไพรสูงส�ง
62063024404 นางสาวอิษฎา กลั่นบุศย�
62063024405 นางสาวชนินาถ เลิศคาลี
62063024406 นายนพดล สุป=นต[า
62063024407 นางสาวไฉนวรรณ สบบง
62063024408 นางสาวธิดาภรณ� คํากาศ
62063024409 นางสาวนิภาภรณ� ครองชัย
62063024410 นางสาวพิมวิภา สีคํา
62063024411 นางสาวชุติมณฑน� ศรีพวาทกุล
62063024412 นายอนุพงศ� คําปลอด
62063024413 นางสาวธนนันท� คําอินต�ะ
62063024414 นางสาวสุกัญญา แสงศรี
62063024415 นางสาวภาวินี ยะถาคํา
62063024416 นายณกรณ� ลิ้นฤาษี
62063024417 นางสาวรัชนก เทพอุดม
62063024418 นายภัทรพงศ� เตชะเต�ย
62063024419 นางสาวชุติกาญจน� สุทธิ
62063024420 นางสาวปพิชญา อภิวงค�งาม
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62063024421 นางสาวมาริสา เมืองป=น
62063024422 นางสาวสุฑามาศ เขียวต๊ิบ
62063024423 นางสาวสุณิสา จิตรแข็ง
62063024424 นางสาวสุฎารักษ� โนจากุล
62063024425 นางสาวเสาวรส โกฎิป=Vน
62063024426 นางสาวอภัสนันท� วงค�นัน
62063024427 นางสาวรุ�งทิพย� อัสดงแดนไพร
62063024428 นายวีรพงษ� เข่ือนเชียงสา
62063024429 นางสาวเมวิกา ห�ามทุกข�
62063024430 นางสาวพรพิมล มัชฌิโม
62063024431 นางสาวรัตนา จรัสชายชาญศรี
62063024432 นางสาวคัทลียา ราชสัก
62063024433 นางสาวอรทัย บุญเขียว
62063024434 นางสาวจิราวัล สิงห�หล�า
62063024435 นางสาวชนิศา ทานหิรัญ
62063024436 นายพิศาล อินทราวุธ
62063024437 นายธนวัฒน� เลยเมือง
62063024438 นางสาววัลภาทิพย� โพธ์ิทอง
62063024439 นางสาวรัชฎาพร เนตรแสนศรี
62063024440 นายกนกพันธุ� โรจน�วัฒนาชัย
62063024441 นางสาววธิดา ศรีคําวัง
62063024442 นางสาวอนัญพร แก�วสี
62063024443 นายพงศ�ศิริ รุกิจเจริญ
62063024444 นายอานนท� ชมภู
62063024445 นายจิรกิตต์ิ ร�องหาญแก�ว
62063024446 นางสาวดารุณี ทามัง
62063024447 นางสาวกนกพร จันทร�สวัสด์ิ
62063024448 นายอภิวัฒน� ป=ญญาวงค�
62063024449 นางสาวพรญาณี ศรีสุพัฒน�
62063024450 นางสาวจิดาภา ฟUาเลิศ
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62063024451 นางสาวจมาพร ยาใส
62063024452 นายวุฒิพงศ� เกเย็น
62063024453 นายธัญพิสิษฐ� เงินปุYนนาค
62063024454 นางสาวศุทธินี ใจศักด์ิ
62063024455 นางสาวจิรภัทร สุภาษี
62063024456 นางสาวอริยาณัฏฐ� วันติยา
62063024457 นายบันยงค� วิชามล
62063024458 นางสาวนภาพรรณ ป_อกคําอู[
62063024459 นางสาววิริยา ใจน�าน
62063024460 นายนรินทร� อุดม
62063024461 นางสาวจรรยพร ซอน�ะ
62063024462 นายณัฐพล ศรีอันยู�
62063024463 นายปCยวัฒน� สุภา
62063024464 นางสาวสุวรรณา ไชยเนตร
62063024465 นางสาวจุฑามณี มณีเหล็ก
62063024466 นายเกียรติการณ� บุญบุผา
62063024467 นางสาวจีรวรรณ� เมืองคํา
62063024468 ว�าที่ร�อยตรีหญิงชาริกานต� ใจกันทะ
62063024469 นายศุภณัฐ สุทาวัน
62063024470 นายณัฐพล สิงห�โทราช
62063024471 นายพีรภัส แสงอรุณ
62063024472 นางสาวปณิตา มณฑา
62063024473 นางสาวธัญสิตา พุทธิมา
62063024474 นางสาวเมธิญา จันทร�ยอด
62063024475 นายกมลภพ โทยะ
62063024476 นางสาวสุวนันท� ม่ันเหมาะ
62063024477 นางสาววรรณวิภา ภิญโญ
62063024478 นางสาวปCยภรณ� ไชยกูล
62063024479 นางสาวไพลิน ทิศหน�อ
62063024480 นางสาวรัชนก อูบสาน
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62063024481 นายสถาพร ใจศีลธรรม
62063024482 นางสาวมุฑิตา พรหมเจริญ
62063024483 นายดนัย ชุมพูอิน
62063024484 นางสาวอมรพรรณ ขันทะ
62063024485 ว�าที่ร�อยตรีหญิงศราญรัช ขันคํา
62063024486 นางสาวธินิดา สมทอง
62063024487 นายเอกพงษ� กรวดนอก
62063024488 ว�าที่รตดํารงค� ศรีวิชัย
62063024489 นายนัทธพงศ� โฮมภูเขียว
62063024490 นางสาวจิรานันท� เรือนสอาด
62063024491 นางสาวจีราภรณ� มูลสุข
62063024492 นางสาวบุศรินทร� แก�วมงคล
62063024493 ว�าที่ร�อยตรีชัยวัฒน� ดีษา
62063024494 นางสาวมณีวรรณ ยะกับ
62063024495 นางสาวปภัสนันท� สุริยะ
62063024496 ว�าที่ ร.ต.วชิรพันธุ� มะโนชัย
62063024497 นางสาวชนม�นิภา ตาจุมปา
62063024498 นางสาวเสาวลักษณ� ใจสม
62063024499 ว�าที่ร�อยตรีณุศิต ขันคํา
62063024500 นายพรรณเชษ ตันติวรางคณา
62063024501 นางสาวนิลาวัลย� วีระจรรยา
62063024502 นางสาวณัฐพัชร� ศรีรินทร�
62063024503 นางสาวมัทรินทร� มิกราช
62063024504 นางสาวจุฑารัตน� อินผูก
62063024505 นางสาวจันทร�จีรา เทิดนาไพร
62063024506 นางสาวกมลชนก กาวิต�ะ
62063024507 นายศิวะพล สองสีโย
62063024508 นางสาววิจิตรา สุรินโต
62063024509 นายณรงค�ศักด์ิ เสนอิ่น
62063024510 นางสาวกชกร มีเงิน
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62063024511 นายสมยศ ชนะแก�ว
62063024512 นางสาวกาญจนา ศรีมา
62063024513 นางสาววรภร จาติระเปา
62063024514 นางสาวไภริน บุญเต่ียม
62063024515 นายนพรัตน� แสงอาทิตย�
62063024516 นางสาวจิราภรณ� คําเผือ
62063024517 นางสาวแสงเดือน ทรายคํา
62063024518 นายพงษ�สม ป=จโจปการกิจ
62063024519 นางสาวนุชจรีย� ศรีสุข
62063024520 นายธนวัฒน� บุญมาลีรัตน�
62063024521 นางสาวประภาพร ปวงคํา
62063024522 นางแสงอรุณ สุทธกุล
62063024523 นางสาวภัสสร โสมเพ็ชร
62063024524 นางประภาศรี ป=ญญาแก�ว
62063024525 นายเจนภพ บัวราณ
62063024526 นายจาตุรงค� งามสม
62063024527 นายณัฐพงศ� มโนชัย
62063024528 นายอังกูร พิทักษ�อังกูร
62063024529 นางสาวสายฝน ไทยใหม�
62063024530 นายวุฒิพงศ� ศรีไชย
62063024531 นางสาวอังศิณา สุขสวัสด์ิ
62063024532 นางสาวทักษพร ไชยปรุง
62063024533 นายอาทิตย� อินยาศรี
62063024534 นางสาวกัญญาพร บริจาค
62063024535 นายอนุชา ฐานพวงคํา
62063024536 นางสาวภิญญดา นาคสําราญ
62063024537 นางสาววีรวรรณ ทนุชิต
62063024538 นายคมสันต� คงสัมพันธ�
62063024539 นางสาววันวิสาข� สมพนตา
62063024540 นางสาวกันต�กมล วงค�สอน
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62063024541 นางสาววรรณวิสา นครังกุล
62063024542 นางสาวศรวณีย� สุรินต�ะ
62063024543 นางสาวปCยพร จันแก�ว
62063024544 นายพิชญ� ชะอ�อน
62063024545 นางสาวนิตยา คําอ�าย
62063024546 นางสาวธัญญาพรรณ คงทน
62063024547 นางสาวจันทร�จิรา ปวงขจร
62063024548 นางสาวนัทธ�ชวัล เขตทองมาก
62063024549 นายวิทวัส บัวหลวง
62063024550 นางสาวศิริประภา จันทะบุญ
62063024551 นางสาวปCยะธิดา เมืองนาคิน
62063024552 นางสาวรัตนาพร แสงใจ
62063024553 นางสาวแสงทิพย� อุปะมิน
62063024554 นายสุนทร พรมพิงค�
62063024555 นายธนกร ดอกแก�ว
62063024556 นางสาววิลาวัณย� ใจมาดี
62063024557 นางสาวปานชนก วนาศิริ
62063024558 นายศุภโชค โพธิศรี
62063024559 นางสาววราภรณ� พิมพ�วรรณธนา
62063024560 นายธีรวัฒน� บุญเกิด
62063024561 นางสาวรังสินี เภรีย�
62063024562 นางสาวสุวพัชร เปXนสุข
62063024563 นางสาวอาจรีย� ศิริมาตย�
62063024564 นางสาวสุนิสา กันยา
62063024565 นางสาวจินตนา เมืองเต็ม
62063024566 นางสาวเกวลิน ตุ�นแก�ว
62063024567 นางสาวรัชนี ขันจันทร�
62063024568 นางสาวทวินันท� บุญกลาง
62063024569 นางสาวนริศรา มุณีแก�ว
62063024570 นายนเรศ ป=ญญา
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62063024571 นางสาวพรพิมล นันตา
62063024572 นางสาวปCยพร ก�อนแก�ว
62063024573 นางสาวพัชรญดา ขําประเสริฐ
62063024574 นางสาวกัญญาวีร� บุญตันบุตร
62063024575 นางสาวสลิลนา ยากองโค
62063024576 นางสาวหยกมณี บัวละเพ็ชร
62063024577 นายนครินทร� สุขสําราญ
62063024578 นางสาวศศิวนันท� วงศ�ชัย
62063024579 นางสาวสุพิชญา จันทะระ
62063024580 นายณัฐวุฒิ นาวารี
62063024581 นางสาวเยาวลักษณ� หน�อคําหล�า
62063024582 นางสาวดรุณกาญจน� ดาราดวงมณี
62063024583 นายกรวรรธ สุวรรณกาศ
62063024584 นางสาวปาณิสรา เงินศรีสุข
62063024585 นางสาวรัตติกาล ยามะสัก
62063024586 นายเชาว�วัฒน� ศรีเทศ
62063024587 นางสาวปานตะวัน พ�วงเอี่ยม
62063024588 นางสาวศิรินญา เป^Pยสาย
62063024589 นางสาวกมลชนก ประสงค�ทรัพย�
62063024590 นางสาวพรพิมล ใจสุข
62063024591 นางสาววิภาวรรณ พิพิธเศร�า
62063024592 นางสาวพิมพ�พจนา วุฒิยาน
62063024593 นางสาวอรอนงค� วงศ�ฝ=Pน
62063024594 นายวัชรพงษ� ทุมอริยะ
62063024595 นางสาวภูริชณัฏฐา ทิมทอง
62063024596 นางสาววิไลพร สอนสมฤทธ์ิ
62063024597 นายกีรติ กรุงศรี
62063024598 นางสาวกษมณ จันทร�ดวง
62063024599 นางสาวพรธิดา หล�าจู
62063024600 นางสาวเกษรา แก�ววิมล
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62063024601 นายณัฐพงษ� ขวัญเกิด
62063024602 นางสาววัชราภรณ� แก�วผิว
62063024603 นางสาวพจนีย� ชัยวินิจ
62063024604 นายอาณาเขต ป=Pนสุวรรณ
62063024605 นางสาวพิมชนก พูนพิน
62063024606 นายปริญญา อารีจิตรานุสรณ�
62063024607 นางสาวอาทิตยา สุขแปง
62063024608 นายเขมกานต� คงฉ�ง
62063024609 นางสาวนันทนา จันทะเนตร
62063024610 นายมานินพันฌ� ทองคํา
62063024611 นางสาวชินีพรรณ ไวสิทธ์ิ
62063024612 นายธนัตถ� ป=ญญาใจ
62063024613 นายนิชคุณ ไชยวุฒิ
62063024614 นางสาวสุรัญญา ครองศรี
62063024615 นางสาวฐิติกา จินดากูล
62063024616 นางสาวกรรณิการ� จันทิมา
62063024617 นางสาวกัณฐิกา หล�าแก�ว
62063024618 นายอภิวัฒน� ศิริคําปา
62063024619 นางสาวสุธิกานต� สิงห�ใจ
62063024620 นางสาวรวีวรรณ คําเมืองไหว
62063024621 นางสาวพิมสิริ ป=ญญาเจริญ
62063024622 นางสาวชญาณิศา วงศ�ป=ญญา
62063024623 นายชลทิตย� คําราพิช
62063024624 นายปCFนพงศ� นุกูลการ
62063024625 นายธนาธิป กิจจาหาญ
62063024626 นางสาวมนต�ทกานต� ทับแก�ว
62063024627 นางสาววริศรา พลแสน
62063024628 นางสาวรัตติกานต� จันธิมา
62063024629 นางสาวนันทภัต โชตวีระวัฒนา
62063024630 นางสาววิลาวัณย� ทองวิรัตน�
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62063024631 นางสาวกมลชนก ยามะสัก
62063024632 นายณัฏฐวัฒน� สุขสาธุ
62063024633 นางสาวรัตติกาล ศิริวรรณ
62063024634 นางสาวฉวีวรรณ จันตี
62063024635 นางสาวสุวนันท� ของสวย
62063024636 นางสาวเสาวลักษณ� กันธิมาพงค�
62063024637 นางสาวธนิตา หล�าคํามี
62063024638 นางสาวสุปราณี ตองต๊ิบแดง
62063024639 นายกานต� วิเศษสมิต
62063024640 นางสาวจุรีรัตน� หม่ืนสมบัติ
62063024641 นางสาวปวรวรรณ จีนรัตน�
62063024642 นายธนวัฒน� ป=นดิ
62063024643 นางสาวอมรรัตน� ดวงคํา
62063024644 นางสาวพิชญธิดา ธนันท�นิธิกร
62063024645 นายภูริเดช มณีวรรณ
62063024646 นางสาวอภัสนันท� ศรีชาติ
62063024647 นายพิทักษ�พงศ� คําครุฑ
62063024648 นางอัมพวัน บุญตันบุตร
62063024649 นายวิเชษฐ� ใจบุญ
62063024650 นางสาวคัทรียา ไชยน�อย
62063024651 นางสาวชลธิชา ทัตชัย
62063024652 นางสาวณัฐธิดา ฝ^ปากเพราะ
62063024653 นางสาวพลอยฤทัย ขดานทอง
62063024654 นายปรเมศร� ขัติยศ
62063024655 นางสาวกรกนก สุทธิสวัสด์ิ
62063024656 นางสาววิภาวรรณ ตันตาแก�ว
62063024657 นายปรีชา จํารัสไตรภพ
62063024658 นางสาวนิรัชฎา ไชยกุล
62063024659 นางสาวเพ็ญจิรา เทพวงศ�
62063024660 นายราชัญ เลิศลาด
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62063024661 นางสาวรุ�งทิวา การุณพัตร�
62063024662 นางสาวสุกัญญา ตาลาน
62063024663 นายภูพิสิทธ์ิ ประสงค�การ
62063024664 นางสาวสุกัญญา เมืองมูล
62063024665 นางสาวกุลธรา วงใหญ�
62063024666 นายอัธพนธ� จําปานคร
62063024667 นางสาววราภรณ� สุนันต�ะ
62063024668 นางสาวปทุมวดี สาส�วนกว�าง
62063024669 นางสาวไข�มุก แววสว�างรัตน�
62063024670 นายชานนท� เพาะเจาะ
62063024671 นางสาวปาลจารี อินยาวิเลิศ
62063024672 นายตระการ โฉมยา
62063024673 นายเอกพล กิติกา
62063024674 นางสาววนัชภรณ� จินดาธรรม
62063024675 นางสาวจันทร�จิรา คุณยศย่ิง
62063024676 นางสาวจรรยารักษ� ไชยาเลิศ
62063024677 นายณัฐวุฒิ สู�สวัสด์ิ
62063024678 นางสาวนุจรี จินกาล
62063024679 นางสาวสุดาพร วนาเฉลิมทรัพย�
62063024680 นางสาวสุพัตรา กันทวี
62063024681 นางสาวณัฐกานต� กันทะมาศ
62063024682 นายอมรเทพ ศรีมณี
62063024683 นางสาวกชกร แสงจ�า
62063024684 นางสาวธนัตชนก แก�วยศ
62063024685 นางสาวณัฐธิดา ศรีชัยสถาน
62063024686 นางสาวจิรัชยา วันเต
62063024687 นายปริวรรต บุญนัก
62063024688 นางสาวชนม�นิภา นําลอง
62063024689 นางสาวชรินรัตน� เอี่ยมละออ
62063024690 นางสาวยุพาพร อาหยิ
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62063024691 นางสาวจุฑาทิพย� คงประโคน
62063024692 นางสาวรุ�งธญา สุปน
62063024693 นางสาววรพิน บุญเรือง
62063024694 นางสาวพิมพ�นิภา เครือพรมมินทร�
62063024695 นางสาวณัฐญา กันต�ะมา
62063024696 นางสาวพิมพ�พะกา ทาคําวงค�
62063024697 นางสาวธัญรดี จิธุพนธ�
62063024698 นายอภินัทธ� พูลทรัพย�
62063024699 นางสาวณัฐชกานต� แก�วเป^Pย
62063024700 นางสาวจันทร�จิรา ปCนตาธรรม
62063024701 นางสาวสุกัญญา จันต�ะมา
62063024702 นายเกียรติศักด์ิ คชาป=ญญา
62063024703 นายจิรายุทธ สุป=น
62063024704 นางสาวฐิตารีย� สมฤทธ์ิ
62063024705 นางสาวเกศินี เครือมูล
62063024706 นางสาวณิชนันทน� มาต�ะพาน
62063024707 นายไกรศิริ อ�อนระเบียบ
62063024708 นางสาวสุพัตรา แจ�งสว�าง
62063024709 นายวสันต� ผันคํามา
62063024710 นางสาวอาภัสรา ปาละอุต
62063024711 นายเมธา งดงาม
62063024712 นางสาวรังศิญา วังซ�าย
62063024713 นายพงษ�ปกรณ� ป=ญญาวีร�
62063024714 นางสาวกมลวรรณ ศุภรัตน�คนนท�
62063024715 นางสาวทินาภรณ� มูลรัตน�
62063024716 นางสาวก่ิงกาญจน� เมืองทรัพย�
62063024717 นางสาวนุชบา สุวรรณ�
62063024718 นางสาวอุไรวรรณ อินมะโน
62063024719 นางสาวณัชชา ย่ีใจ
62063024720 นายนรวิชญ� คนหม่ัน

หน�า 824 จาก 825            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ เชียงใหม*

ระดับปริญญาตรี

                          ช่ือ - นามสกุล

62063024721 นางสาวจุฬาลักษณ� รินอินทร�
62063024722 นายอิสระพงษ� สนธิ
62063024723 นางสาวพัทธนันท� พันธุ�สุภา
62063024724 นายกฤตวัน ปูเฟย
62063024725 นางสาวปCยวรรณ ใชยลังกา
62063024726 นางสาวณัฐรดา พุฒพวกดี
62063024727 นายกมล อ�ายสืบสาย
62063024728 นางสาวกฤษณา เป^ยสุข
62063024729 นางสาวนิภาวรรณ ป=ญญามอย
62063024730 นางสาวเสาวณีย� ชมแดนไพร
62063024731 นายอลงกรณ� สมจิต
62063024732 นางสาววรัญญา ใฝYไพโรจน�
62063024733 นางสาวกมลลักษณ� ภูรินทรา
62063024734 นายวรุฒ ดวงจิตร
62063024735 นางสาวธนาภา เหล�านารายณ�
62063024736 นายชิณณวรรณ� มณีจันทร�สุข
62063024737 นางสาวรพิชญา รัชพรวรชัย
62063024738 นางสาวอนัญญา กองคํา
62063024739 นายรณฤทธ์ิ ชื่นเมือง
62063024740 นางสาวรัชนี สุระใจ
62063024741 นางสาวมลธิรา ฤกษ�ยาม
62063024742 นางสาวภาวิพร ไชยเตกุล
62063024743 นางสาวกมลชนก เมืองอินทร�

จํานวน 24,743 ราย

หน�า 825 จาก 825            


