
เลขประจําตัวสอบ

62123000001 นางสาวสาวิตรี จุลจงกล
62123000002 นางสาวละอองทิพย� ขาวเนียม
62123000003 นางสาวเมชุตา ศรีวาจา
62123000004 นายทัศนัย ภักดี
62123000005 นางสาวซารียะ สาแมง
62123000006 นางสาวกัญชลิกา แก&วนุ'น
62123000007 ดาบตํารวจวันชาติ สุขแจ'ม
62123000008 นางสาวธัญชนก สามทอง
62123000009 นางสาวอรนภา กองเพชร
62123000010 นายอนุพงษ� แช'มช&อย
62123000011 นายชัยณรงค� พรมพุฒ
62123000012 นายวัชพล สามสี
62123000013 นายณัฐพงษ� อุ'นอก
62123000014 นายกฤษฎา เหมเด็น
62123000015 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิชัย
62123000016 นางสาวอัยรัตน� เชาวเลิศ
62123000017 นายสุรวิชญ� จิตสุวรรณ�
62123000018 นางสาวพัชรินทร� ฮ'างเต็ก
62123000019 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอัจฉรา ชุมศิริ
62123000020 นางสาวพัชราภรณ� หนูคงนุ&ย
62123000021 นางสาวณัฐธิดา สัตตวัตรกุล
62123000022 นางสาวมูนีเราะฮ� ยางหาด
62123000023 นางสาวเจนจิรา สามัญเมือง
62123000024 นางสาวสุกัญญา สมอทอง
62123000025 นางสาวภัณฑิลา ชูกล'อม
62123000026 นางสาวเสาวรส ไร'ใหญ'
62123000027 นายพีรพัฒน� จีนาพันธุ�
62123000028 นายชัยวัฒน� พงศ�เพชร
62123000029 นางสาวนัทกานต� ไชยสุวรรณ�
62123000030 นางสาวนุชจรีย� พรมเพชร
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62123000031 นางสาวชวัลนุช เรืองสุข
62123000032 นางสาวขวัญชนก วรรณวงศ�
62123000033 นางสาวอลิสา แหละบัง
62123000034 นายศุภวัฒน� ปานอั้ง
62123000035 นายอภิชาติ พฤคฌาญาณ
62123000036 นางสาวสุกัญญา พงษ�จุ&ย
62123000037 นายธารินทร� หยังกุล
62123000038 นางสาวจันทนา นิลภักด์ิ
62123000039 นายประสิทธ์ิ บาหลัง
62123000040 นายณัฐดนัย ซ&งศิริ
62123000041 นางสาวนริศรา พรรณราย
62123000042 นายอนุสร พรหมทัตโต
62123000043 นางสาวชลิดา ฤทธิเดช
62123000044 นายสัพพวิชช� สีรยาภรณ�
62123000045 นางสาวอนงนุช กรองทอง
62123000046 นางสาวรุจิรา เปรี้ยวจันทึก
62123000047 นางสาวณัฏฐ�ธนิน พรหมพัฒน�
62123000048 นางสาววิยะดา เหมนแก&ว
62123000049 นางสาวภิญญา กิมิเส
62123000050 นางสาวบัณฑิตา คทายุทธ
62123000051 นางสาววิภารัตน� ชุมหล'อ
62123000052 นายศักด์ิเจริญ สวนจันทร�
62123000053 นางสาวเมทินี ช'วงชุณส'อง
62123000054 นางสาวรัชดา มากชิต
62123000055 นางสาวพรรณทิพย� สุวรรณเคหะ
62123000056 นางสาวศศิธร ณ เชียงใหม'
62123000057 นางสาวศศิธร ล'องสุวรรณ
62123000058 นายอมรเทพ ทองหรบ
62123000059 นางสาวอนงค� ชูมา
62123000060 นางสาวธัญกมล สมสกุล
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62123000061 นางสาวจันทรจิรา ใหม'ทอง
62123000062 นางสาวโสภาพิมพ� วัฒนะโภคา
62123000063 นายรัตนชัย คงเหล็ก
62123000064 นางสาวธนพร อุทัย
62123000065 นางสาวอกนิษฐ สี่หม่ืน
62123000066 นางกัลณภัสร� โชโต
62123000067 นายปกรณ� นวลปาน
62123000068 นางสาวสุรัสสา เดชแก&ว
62123000069 นางสาวนูรีซัน เจะอามะ
62123000070 นางภัทราภรณ� รักนาย
62123000071 นางสาวธัญลักษณ� แซ'ลี้
62123000072 นางสาวนฤมล ขวัญแก&ว
62123000073 นางสาวอรสา แซ'ซิน
62123000074 นางสาวณัฐนรี นวลชื่น
62123000075 นางสาวนพรรณพ ไหมศรีขาว
62123000076 นางสาวเสาวนีย� เพชรโชติ
62123000077 นางสาวณัฐพร จันทร�เสน
62123000078 นางสาวธนากานต� สุพล
62123000079 นายนัทธพงศ� นิยม
62123000080 นางสาวณัฏฐริกา แคล'วคล'อง
62123000081 นางสาวกรรณิการ� เกตุรัตน�
62123000082 นางสาวจิรภัทร� หว้ันหนู
62123000083 นางสาวเบญญทิพย� แซ'ต้ิน
62123000084 นางสาวศริญาภัสร� เบ็ญจพันธ�
62123000085 นายวสุธร ฤทธ์ิโรจนกุล
62123000086 นายดารี วงค�นิรัตน�
62123000087 ว'าที่ร&อยตรีอดิศักด์ิ ช'วยสถิตย�
62123000088 นางสาวเมธาวี คํ้าชู
62123000089 นางสาวปรางทิพย� วงศ�วรัณกุล
62123000090 นายอภินันท� จันทร�ประดิษฐ�
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62123000091 นางสาวศรัญญา ยลธรรม�ธรรม
62123000092 นางสาวอมรรัตน� ดิษณเมือง
62123000093 นางสาวจิตรามาศ หลิมกุล
62123000094 นางสาวสุพรรณี สีดุกา
62123000095 นางสาวสิรินญา สุวรรณกิจ
62123000096 นางสาวกนกภัณฑ� ทองกรณ�
62123000097 นางสาววรรณโซเฟIย มามะ
62123000098 นางสาวอาทิญา อิสลาม
62123000099 นางณฤชล พัฒนาดิสัย
62123000100 นางสาววนัสนันท� นกดา
62123000101 นายสาธิต เพ่ิมพูล
62123000102 นางสาวกัลยณัฎฐ� หวังบริสุทธ์ิ
62123000103 นายวิริยะ รอดบุตร
62123000104 นางสาวปาราวดี แซ'ฮั่น
62123000105 นางสาวนริศรา ยานัยฮับ
62123000106 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กลับ
62123000107 นางรักษ�วริญชน� ภูมิผักแว'น
62123000108 นางสาวชุติมา กาญจนา
62123000109 นางสุดนารี บินมามะ
62123000110 นางสาวชุติกาญจน� บุญเรือง
62123000111 นางสาวสกุลรัตน� บุญทอง
62123000112 นายสมโชค อิ่มพร&อม
62123000113 นางสาวพรรณกาญจน� พรมใหญ'
62123000114 นางสาวศิริภัทรา ทองพิทักษ�
62123000115 นางสาวจันทร�สุดา เทียมเมือง
62123000116 นายนริศ เปกะมล
62123000117 นางสาวณัฐณิชา เทพกิจ
62123000118 นางสาวณัดธิดา สมบุญ
62123000119 นายจักรกฤษณ� ชูหมุน
62123000120 นางสาวชญานี ยายี
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62123000121 นางสาวพนิดา มีวิเชียร
62123000122 นางสาวเสาวลักษณ� ประเสริฐ
62123000123 นางสาวจุฑาทิพย� กาลสุวรรณ�
62123000124 นางสาวสุธิดา ก่ิงโพธ์ิ
62123000125 นางสาวมัลลิยา แสงกลัด
62123000126 นางสาวนวรัตน� เหล็กเนตร
62123000127 นางสาวสุตาภัทร หนูฤทธ์ิ
62123000128 นายสมศักด์ิ โสภา
62123000129 นางสาวศิวาพร ใบพลูทอง
62123000130 นางสาวซีตีรอกียะห� ดอเลาะ
62123000131 นางสาวปรัชญานันต� นิเวศน�
62123000132 นางสาวจุฑาทิพย� นะมะโน
62123000133 นางสาวศิริพร ชวนประสิทธ์ิ
62123000134 นางสาวฟารีน'า หลําหมKะ
62123000135 นายกีรติ เรืองราย
62123000136 นางสาวปLณทิรา วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
62123000137 นายเอกวัฒน� สุขเพ็ง
62123000138 นายอนิวัฒน� แว'นแก&ว
62123000139 นางสาวสายธาร คงดํา
62123000140 นางสาวเนติมา ชูศร
62123000141 นางสาวมนชนก ญาณสูตร
62123000142 นายประพันธ� สุภาพันธ�
62123000143 นางสาวอภิชญา สุขแก&ว
62123000144 นางสาวกัญลักษณ� ธูปสวัสด์ิ
62123000145 นายสุรเชษฐ� อินทรสุวรรณ
62123000146 นางสาวจิราภรณ� เพชรศรี
62123000147 นางสาวฐิติมา วงเข็มมา
62123000148 นางสาวดวงใจ หิมโสภา
62123000149 นางสาวธิดารัตน� ดิษฐอําไพ
62123000150 นายชินวัฒน� ช'องลมกรด
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62123000151 นางสาวสุมณฑา พาศรี
62123000152 นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง
62123000153 นางสาวณัฏฐ�ศิมา จันทร�เสียม
62123000154 นางสาวนัยนา จันทร�มัด
62123000155 นางสาวอัจฉรา สินฉิม
62123000156 นางสาวเพ็ญพิชชา สุทธารัตน�
62123000157 นางสาวอนุสรา สุขจิตร�
62123000158 นางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ
62123000159 นางสาวนันทยา เกลี้ยงขํา
62123000160 นางสาวพัชรี บํารุงศรี
62123000161 นางสาววราภรณ� ทองขาว
62123000162 นางสาววิไลลักษณ� ฤทธ์ิธิกุน
62123000163 นายธีตินนท� เต็มภาชนะ
62123000164 นางจรูญลักษณ� โคนาบุตร
62123000165 นายภูมิ เลิศศักด์ิ
62123000166 นางสาวสุดารัตน� คงยอด
62123000167 นางสาววิกานดา พลนุ&ย
62123000168 นางสาวเยาวพา วิไลพรไสว
62123000169 นางสาวพัชรี ปานอ'อน
62123000170 นางพรชนก รอดบน
62123000171 นางสาวธรรมพร รัตนสุภา
62123000172 นางสาวเจนจิรา เซ'งฮวด
62123000173 นายสิทธิศักด์ิ เพชรโกษาชาติ
62123000174 นางสาวสุวรรณี สลีมิน
62123000175 นางสาวกัณฑิมา พูนพวง
62123000176 นางสาวรุสนานี โตะเจะ
62123000177 นางสาวชาลิษา กุละตุลา
62123000178 นายธันยากร ปลอดแก&ว
62123000179 นางสาวไอรา สาและ
62123000180 นางสาวธารทิพย� อภิปรัชญาพงศ�
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62123000181 นางสาวรวีวรรณ ทองยาว
62123000182 นางสาวกุลนารี ถนอมกาย
62123000183 นางสาวพนัชกร บุญชูวงศ�
62123000184 นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ
62123000185 นางสาวสุชัญญา ขนอม
62123000186 นายปNญจ�ชิเน เชื้อชาญพล
62123000187 นายพิเศษ อินทวิเศษ
62123000188 นางสาวนพวรรณ รุ'งระวีศรีศศิธร
62123000189 นางสาวนูรมา ยูโซะ
62123000190 นางสาวจารุกัญญ� จินดา
62123000191 นางสาวเสาวนีย� บุญจันทร�คง
62123000192 นางอนุธิดา แก&วพิทักษ�
62123000193 นายนฤเบศ ตันติลาสน�
62123000194 นางสาวฟากีตะห� บุปผาดง
62123000195 นางสาวกนกพร ปานรงค�
62123000196 นางสาวกาญจนา รักชูชื่น
62123000197 นางสาวประไพพรรณ� พิทักษ�
62123000198 นางกาญจนา อุปถัมภ�
62123000199 นางสาวโสรญา เทพเกลี้ยง 
62123000200 นางสาวนาซนีล ยีดํา
62123000201 นางสาวศกุนตลา อุษาทิวากาล
62123000202 นายนิวัฒน� พูลสวัสด์ิ
62123000203 นางสาวศิรินทร�ธาร รอดแก&ว
62123000204 นางปริยานุช มหาชัย
62123000205 นายวิเชียร ตันติประดิษฐ�
62123000206 นางสาวศิรินกรณ� บุญเทียม
62123000207 นางสาวสิริยากร ชาวนา
62123000208 นายนริศ แสงเดช
62123000209 นางสาวอมลรดา เพชรมาตศรี
62123000210 นางสาวคัทลียา สะหมัดหานาย
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62123000211 นายกานต� โภชนาทาน
62123000212 นางสาวอาริทา เบ็ญละโตKะ
62123000213 นางสาวสุดารัตน� บัวจีน
62123000214 นายพีรพัฒน� แก&วมณี
62123000215 นางสาวจุฑามาส บูรณะวงศ�
62123000216 นางสาวปLยรัตน� พืชนุ'น
62123000217 นายทวีศักด์ิ กาญจนะ
62123000218 นางสาวชณัฐดา ทวีเมือง
62123000219 นางสาวนลินรัตน� กลมเกลี้ยง
62123000220 นายสิทธิโชค ดําคง
62123000221 นางสาวอรมาศ พรหมบัว
62123000222 นางสาวหนึ่งฤทัย ใบเต&
62123000223 นางสาวศุภาลัย ทองใบ
62123000224 นางสาวปาริชาติ สุขมาก
62123000225 นายจักรกฤษณ� จารุมาลัย
62123000226 นายณัฐวุฒิ วงษ�สุวรรณ
62123000227 นางสาวศิริลักษณ� บุญเหลือ
62123000228 ส.ต.ต.กฤตภาส ศรีระษา
62123000229 นายไกรสิทธ์ิ เนียมเล็ก
62123000230 นายวรากร สุทธิรักษ�
62123000231 นางสาวสาวิตรี เข็มสม
62123000232 นายสิรวิชญ� ศรีจันทร�
62123000233 นายวุฒิศักด์ิ สุขย่ิง
62123000234 นางสาวนูรีดา แมวาโซะ
62123000235 นางสาวนพวรรณ ฮกทน
62123000236 นางสาวธัญลักษณ� มณีรัตน�
62123000237 นางสาวอลีนา ชัยมงกุฎ
62123000238 นายพรชัย ทะเลมอญ
62123000239 นางสาววรรณนิศา ทหารไทย
62123000240 นางสาวอังคณาภรณ� ธีรางศุ
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62123000241 นางสาวอภิญญา ยงย่ิงประเสริฐ
62123000242 ว'าที่ร.ต.หญิงศิรินธร ศิริประภากร
62123000243 นางสาวสุวลักษณ� ขาวผ'อง
62123000244 นางสาววราภรณ� อิสโม
62123000245 นางสาวจันทนี สิขะโต
62123000246 นางสาวอนิศรา คงขาว
62123000247 นางสาวศิริลักษณ� ลาวนุ&ย
62123000248 นางสาววรพิชชา ไชยณรงค�
62123000249 นางสาวประกายพร กุลแก&ว
62123000250 นางสาวมยุรี บุญมาศ
62123000251 นางสาวกันตา นวนน้ําจิตต�
62123000252 นายสมชาย สังข�จันทร�
62123000253 นายกิตตินันท� นวลมังสอ
62123000254 นายกฤษฎา ชนะอักษร
62123000255 นางสาวนูรีซัน มายีซา
62123000256 นายวรภัทร โภคากร
62123000257 นายเฉลิมรัตน� ขวัญคง
62123000258 นางสาวสุไฮลา หะมะ
62123000259 นางสาวพักตร�ศิริ เอียดทอง
62123000260 นางสาวฐิติรัตน� ขวัญสุวรรณ
62123000261 นางสาวมณฑิรา บุญเดช
62123000262 นางสาวอัญชลี พัฒจิรัง
62123000263 นางกัลยา ชุมจันทร�
62123000264 นายเอกวุฒิ คุ&มบ&าน
62123000265 นางสาวนภารัตน� สินไชย
62123000266 นายพงค�พันธ� ณ นคร
62123000267 นางสาวพนิดา จินาบุญ
62123000268 นายสรรพวิท ประทุมชาติภักดี
62123000269 นางสาวปุณยาพร บุญพันธุ�งาม
62123000270 นางสาวพรพรรณ แซ'โถว
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62123000271 นายกิตติศักด์ิ เขียวสอาด
62123000272 นางสาวพัสตราภรณ� ชุมพล
62123000273 นางสาวมุมีนKะ ดาลี
62123000274 นายธนเชาวน� กาญจนแก&ว
62123000275 นายอภิสิทธ์ิ สังฆ�สําราญ
62123000276 นายบุรินทร� เรืองฤทธ์ิ
62123000277 นางสาวสร&อยฟQา ชุมคง
62123000278 นางสาวภาวดี ทองนวล
62123000279 นางสาวใหม'สุรีย� ขํานุรักษ�
62123000280 นายกฤษฎา เอียงเงิน
62123000281 นางสาวกรรณิการ� ขานจ'า
62123000282 นายสรรเสริญ ทองคง
62123000283 นางสาวณัฐนิชา ปานเครือ
62123000284 นางวันดี อัคคีสุวรรณ
62123000285 นางสาวอรอนงค� บุญเศษ
62123000286 นางสาวนริศรา ชํานาญ
62123000287 นางสาวสุนิศา คุ&มครอง
62123000288 นางสาวฮุดณา จันทรักคณา
62123000289 นางสาวธมลวรรณ อุทุมรัตน�
62123000290 นางสาวแคทลียา สิทธิสาร
62123000291 นางจิรวรา ศิลากาญจนศิลปR
62123000292 นายธนบัตร ศรีไทย
62123000293 นายสมบูรณ� แสนพรม
62123000294 นางสาวมุขลิน เพ็ชระ
62123000295 นางสาวชนัญญา หอมชื่น
62123000296 นางนภาวดี เครือแก&ว
62123000297 นางสาวชนิกานต� พ่ึงพันธ�
62123000298 นายเรืองเดช มิสุด
62123000299 นายเจษฎา จ๋ิวจรัส
62123000300 นางสาวนาซิรา บ&านงาม
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62123000301 นายอัมรี มะดาสะแต
62123000302 นางสาวนุดา แก&วเอียด
62123000303 นายวรายุทธ� ฉิมฉิน
62123000304 นางสาวดาราวรรณ ถึงเสียบญวน
62123000305 นางสาวกิตติยาภรณ� บัวทิพย�
62123000306 นายเจษฎา ปราบภัย
62123000307 นายนนท�ธณัฎฐ� เรียบร&อย
62123000308 นางสาวสุณัฎฐา บารมีวุฒิ
62123000309 นางสาววลัยพร อุ'มชัย
62123000310 นางสาวสุณิสา อินทกูล
62123000311 นายอดิศักด์ิ สมจันทร�
62123000312 นายสถาปNตย� จุฑามณี
62123000313 นางสาววารีรัตน� นวลทอง
62123000314 นางสาวมาริษา ชุมพาที
62123000315 นางสาวอานิดา จะกะปL
62123000316 นางสาวพรทิพย� สังขารา
62123000317 นางสาวซอฝIยKะ ยันติง
62123000318 นายอิทธิชัย บางคราม
62123000319 นายวิชยุตม� เพชรคล&าย
62123000320 นางสาวกมลทิพย� สังข�ทอง
62123000321 นางสาวชลธิชา สุดทุ'ม
62123000322 นางสาวเกสรา จันทร�เทพ
62123000323 นางสาวธนัชชา วิฑูรย�พันธ�
62123000324 นายยศสรัล เหมโลหะ
62123000325 นายอานนท� สามทอง
62123000326 นางสาวอทิตยา พริ้มแก&ว
62123000327 นายจิรวัฒน� จันทร�สังข�
62123000328 นางสาวกานต�พจี ถึกงามดี
62123000329 นายอนุวรรตน� เสนารัตน�
62123000330 นางสาวอลิษา ดําเกลี้ยง
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62123000331 นางพัฒนศิรินทร� นะมะ
62123000332 นางสาวจิตติมา พวงแก&ว
62123000333 นายดนัย เจKะมะหมัด
62123000334 นางสาวมลฤดี คงมีสุข
62123000335 นางสาวนูรอาซีกีน กีลีมอ
62123000336 นายพิธิวัฒน� สมมิตร
62123000337 นางสาวปLยาพัชร เอี่ยมเจริญ
62123000338 นางสาวฟาอีซะห� แวยะโกะ
62123000339 นางสาวเบญจพร บุญพัตร
62123000340 นางสาวณภัทร ต้ิวตระกูล
62123000341 นางสาวพิชญ�สินี ชามทอง
62123000342 นางสาววารดะห� เจะฮี
62123000343 นางเพลินอําพร ลักษณะวิมล
62123000344 นางอริษา ลาพรผล
62123000345 นางสาวสุพัตรา ปุสสะ
62123000346 นางสาวรวีวรรณ เรืองจันทร�
62123000347 นางสาวปดิวรัดดา ฉิมรักษ�
62123000348 นางสาวนิตติกาญ เกิดสุข
62123000349 นางสาวนูรมา ยะลาพานี
62123000350 นางสาวจันทิมา ช'วยศรีนวล
62123000351 นางสุวรัตน� พิบูลย�
62123000352 นางสาวฐิติมา จินาสือ
62123000353 นางสาวขวัญจิรา จันทร�ดํา
62123000354 นางสาวกานต�ชนิต พันเจริญ
62123000355 นางสาวชวิศา ราชพิบูลย�
62123000356 นางสาวศิริมา ชูแนม
62123000357 นายอภิรัตน� เพชรยัง
62123000358 นางสาวมนัสนันท� ทองสังข�
62123000359 นางสาวรจนา เจริญจันทร�
62123000360 นางสาวกัญญาภัค ห'อทอง
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62123000361 นางสาววริษฐา วังมะนาว
62123000362 นางสาวกนกวรรณ คชเวช
62123000363 นายภูวนัย เพชรบูรณ�
62123000364 นางสาวรัชนีกร วิเศษรัตน�
62123000365 นายศิริชัย ชํานาญมาก
62123000366 นางสาวศศิวรรณ สมหา
62123000367 นายภูวนัฐ มัคสิงห�
62123000368 นางสาววิไลวรรณ บริพันธ�
62123000369 นางสาวกัลนภัช ชัยรัตนประภา
62123000370 นางสาวนุชจรี ผมงาม
62123000371 นางสาวชุติมา สุตราม
62123000372 นางสาวนิภาพร สาโรช
62123000373 นางสาวชฎาภรณ� รัชชนะ
62123000374 นางสาวเจนิวา แย&มยล
62123000375 นายอัมรินทร� ทองแถบ
62123000376 นางสาวอรจิรา ติดมา
62123000377 นายวศิน ไล'กสิกรรม
62123000378 นางสาวมัทธนรมย� เหมรัตน�โณทัย
62123000379 นางสาวรมณียา จันทรดํา
62123000380 นายอนัญธวัตน� เกษมสัน
62123000381 นายรัตนชัย ชอบทํากิจ
62123000382 นายสยมภู ชูสุทน
62123000383 นางสาวอารดี สีเก้ือ
62123000384 นายโชคดี บางรัก
62123000385 นางสาวขนิษฐา บุญชู
62123000386 นางสาวนฤมล ชายชาติ
62123000387 นางสาวสิริมา สุขศรีนวล
62123000388 นางสาวอรชพร พุทธรัตน�
62123000389 นายอนุรักษ� ศรีเดือน
62123000390 นางสาวซันมา ยีละ
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62123000391 นางสาวอุษณีย� สุริวงศ�
62123000392 นางสาวเสาวรส เจริญผล
62123000393 นางสาวณัชวดี อ'อนแก&ว
62123000394 นางสาวทิพย�ธิดา บุญนํา
62123000395 นายศุภวัฒน� เจริญย่ิง
62123000396 นางสาวชนัญชิดา ทองเอี้ยว
62123000397 นางสาวสุพิชญา เกตุสัตบรรณ
62123000398 นางสาวปLยกมล พิกุลงาม
62123000399 นางสาวฟาตีมะห� ยูโซKะ
62123000400 นางสาวประภัสสร มุขวัฒน�
62123000401 นางสาวจันทิมา เสวกวัง
62123000402 นายอภินันท� เจKะฮะ
62123000403 นางสาวกนกพรรณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62123000404 นางสาวเกวรินทร� พรหมอินทร�
62123000405 นางสาวเรวดี แสงไพทูรย�
62123000406 นางสาวดวงสมร หินลอย
62123000407 ว'าที่ร&อยตรีธนการ หนูสง
62123000408 นางสาวเตือนใจ เดชะพันธ�
62123000409 นางสาวเมวดี หนูจันทร�
62123000410 นางสาวอาภากร แก&วเกิด
62123000411 นายยุทธการ ม&องพร&า
62123000412 นายเสริม ตราชู
62123000413 นางสาวยุวดี ส'องแก&ว
62123000414 นางสาวผุสดี ชอบกิจ
62123000415 นางพิชญา พรัดรักษา
62123000416 นางสาวธิดาทิพย� เจริญวิชัย
62123000417 นายนพดล เบญญาพฤทธ์ิ
62123000418 นางอัฉรา ชนะกุล
62123000419 นางสาวสุพรรณี ดาวัลย�
62123000420 นางสาวชญาพร เทพดนตรี
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62123000421 นายธัญวริศร� รสจันทน�
62123000422 นายอนุพงษ� เกิดพัฒน�
62123000423 นางสาวรัฐวรรณ เดชแดง
62123000424 นายทัตพงศ� ศรีอนรรฆวานิช
62123000425 นางสาวโสรญา โยมแตง
62123000426 นางสาวกนกวรรณ ช'วยเมือง
62123000427 นางสาวรัตนา นวลศรีทอง
62123000428 นางสาวรัตติกาล เหล'าเสนา
62123000429 นางสาวนุจรี เคล&าละม'อม
62123000430 นางสาวยศวดี ขุนศรีแก&ว
62123000431 นางสาวนุรมา สาแล
62123000432 นางสาวปรารถนา สระสําเร็จ
62123000433 นายจุฑาพล ใจดํารงค�
62123000434 นางสาวศุภรัตน� บุญกําเนิด
62123000435 นายอนุวัฒน� ศรีดามา
62123000436 นางสาวศศิภา พรหมมา
62123000437 นางสาวกัลญลักณ� นาวิก
62123000438 นางสาวณิชกานต� พัฒนะ
62123000439 นายสิริศักด์ิ แก&วผลึก
62123000440 นางสาวลัลน�ลลิต คงช'วย
62123000441 นางสาวนริศรา สร&างอําไพ
62123000442 นางสาวกุลนันท� ศิริสงคราม
62123000443 นายเอกวิชา แซ'เฮง
62123000444 นางสาวประภาศรี ชูดวง
62123000445 นางสาวอภิญญา เฟUVองฟู
62123000446 นางสาวฑาริกา บัวเนี้ยว
62123000447 นายณัฐพร เกตุแก&ว
62123000448 นางสาวศิรินภา หนูสุวรรณ�
62123000449 นางสาวอารียา พันธ�ชูศรี
62123000450 นายอธิราช วงศ�กรด
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62123000451 นางสาวศิริขวัญ แซ'หลี
62123000452 นางสาวศตนันท�น สุทธิเสริม
62123000453 นางสาวปริศนา แซ'ด'าน
62123000454 นายนันทวิทย� ไตรมงคลเจริญ
62123000455 นายนนทวัฒน� เสาธงเพชร
62123000456 นางสาวพิมพ�ลภัส บุญชู
62123000457 นายสรรเพชร สุชาติพงษ�
62123000458 นายอานนท� เทียมอุทัย
62123000459 นายปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ�
62123000460 นางสาวรสสุคนธ� ส'องช'วย
62123000461 นางสาวซอบะห� เด'นดารา
62123000462 นางสาวผกาวรรณ รักย่ิง
62123000463 นางสาวอ'อนศิริ จันวนา
62123000464 นางสาวเพ็ญแสง จันทวี
62123000465 นายกิตติศักด์ิ คงแก&ว
62123000466 ว'าที่ ร.ต.วชิร เกษมศรี
62123000467 นางสาวสุดารัตน� อินทร�แก&ว
62123000468 นางสาวพรทิพย� อรุณพงศ�ไพบูลย�
62123000469 นางสาวจิรันธนิน นามเสน
62123000470 นายณัฐวุฒิวัฒน� สุวรรณโอภาส
62123000471 นางอรสา พรหมสุข
62123000472 นางสาวสุนิสา หวังสห&า
62123000473 นางสาวปLยพร คงกะแดะ
62123000474 นางสาวดาริกา คงจันทร�
62123000475 นางสาวนนทรส พงศ�ชูศรี
62123000476 นางสาวทิพยวิมล แซ'เห&ง
62123000477 นางสาวสิริกานต� สุวรรณ
62123000478 นางสาวกนกวรรณ อัดอั้น
62123000479 นางสาวกาญจนา บุญแก&ว
62123000480 นายสุรพิชญ� ปรีชา
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62123000481 นายกฤษณ� อินทร�ทิพย�
62123000482 นางสาวสุภารัตน� ทองหนู
62123000483 นางสาวสุทธิกานต� อินทโชติ
62123000484 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอลิตา ทรัพย�มี
62123000485 นายถิรายุทธ� โศจิพิสุทธ์ิ
62123000486 นางสาวปLยมน สาเหล&
62123000487 นายชิตานนท� ฉิมเรือง
62123000488 นายพีรพล อมรการ
62123000489 นางสาวสุมณฑา สร&างโพธ์ิ
62123000490 นางสาวภาวิณี งานสม
62123000491 นางสาววรรณนิสา รัตนะรัตน�
62123000492 นางสาวเจนจิรา ปLVนลออ
62123000493 นางสาวตระณัน คําวงค�
62123000494 นางสาวพัชรี สนิทนอก
62123000495 นายมนูญ แสงสว'าง
62123000496 นางสาวดวงตะวัน ชุมจุล
62123000497 นางสาวอัญชิตา สกุลชาญณรงค�
62123000498 นางสาวจันทิมา สุตราม
62123000499 นายอภิสิทธ์ิ ชูช'วยคํา
62123000500 นางสาวชลลดา ทรัพย�มี
62123000501 นางสาวนัฏฐลักษณ� น้ําจันทร�
62123000502 นางสาวพิชญา ภูมิมาศ
62123000503 นางสาวมัทนา เมืองใหม'
62123000504 นางสาวจันทิมา ธรรมนารักษ�
62123000505 นางสาวชนิสา ทองสร&าง
62123000506 นายสิทธิธรณ� หนูจีนจิต
62123000507 นางสาววศินี บริบูรณ�
62123000508 นางสาวณินทิรา ยายอ
62123000509 นางสาวมัลลิกา เต็งรัง
62123000510 นางสาวอัจฉราวรรณ นิยม
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62123000511 นางสาวลัดดา แดนกาไสย
62123000512 นายวีรวุฒิ เชยชื่นจิตร
62123000513 นายกิติกรณ� พูลยรัตน�
62123000514 นางสาวสุจิตรา เสาว�แก&ว
62123000515 นางสาวประภาพร ภู'ประเสริฐ
62123000516 นางสาวชไมพร ชูทรัพย�
62123000517 นางสาวนนทิยา แพละออง
62123000518 นางสาวนวพร ผิวนิล
62123000519 นางสาวเจนจิรา พูลสวัสด์ิ
62123000520 นางสาวอณัญญา รอดงาน
62123000521 นางสาวสรสิชา ชนะแก&ว
62123000522 นางสาวเพ็ญศรี ช'วยขุน
62123000523 นางสาวนาเดียร� เวKาะเจ
62123000524 นางสาววราภรณ� เหล็กแท&
62123000525 นางสาวนิลาวัลย� บัวอินทร�
62123000526 นางสาวปLยะรัตน� คงแสงวุธ
62123000527 นางสาวแพรนภา แท'นแสง
62123000528 นางสาววิไลรัตน� อรชร
62123000529 นางสาวชุติมา ชายเขา
62123000530 นางสาวสิริยากรณ� ชํานาญอักษร
62123000531 นายชัชพิสิฐ ศรีสวัสด์ิ
62123000532 นางจิราภรณ� บัวจันทร�
62123000533 นางสาวรอฮานา มะอีลา
62123000534 นางสาวณัฎฐริกา อินทวงศ�
62123000535 นางสาวศรีสมร ศรหนู
62123000536 นางสาวธิดารัตน� หลานรอด
62123000537 นางสาวสุจีรารัตน� สังข�แก&ว
62123000538 นางสาวกนกวรรณ บ'มไล'
62123000539 นายอภิชาติ เฟUอสุวรรณ�
62123000540 นางสาววรรณิศา อินพันทัง
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62123000541 นายนรินทร� สุวรรณโณ
62123000542 นายยุทธศักด์ิ อุปมล
62123000543 นายธีระวุฒิ พรหมทอง
62123000544 นางสาวลีลาวดี เชื้อบ&านเกาะ
62123000545 นางสาวธันยาภรณ� สุผาวัน
62123000546 นายชัยวัฒน� ศรเกษตรินทร�
62123000547 นางสาวจุรีรัตน� เทพสุวรรณ�
62123000548 นางสาวอรนิตย� ชายกุล
62123000549 นางสาวยุวดี ศรีสวัสด์ิ
62123000550 นางสาวลภัสรดา สังแท'น
62123000551 นางสาววิลาสินี วิเชียรครุฑ
62123000552 นางสาวณัฐติกา พรหมดนตรี
62123000553 นางสาวกนกวรรณ ไกรเทพ
62123000554 นางสาวศิริการณ� แสงจันทร�
62123000555 นายอภิสิทธ์ิ ดุกสุขแก&ว
62123000556 นางสาววิชชุดา บิลังเจKะ
62123000557 นางสาวศรัญญา แกล&วกล&า
62123000558 นายพงศกร เก&าเอี้ยน
62123000559 นายตะวัน ชูศรีหะรัญ
62123000560 นางสาวนันทพร นิสภา
62123000561 นางสาวธาราภรณ� ฤกษ�ดี
62123000562 นางสาวนาเดีย แวสะแลแม
62123000563 นางสาวโศภินัศ เก้ือนุ&ย
62123000564 นางสาวประยูร ชูระบํา
62123000565 นางสาวภูชิดาว หุ'นเก'า
62123000566 นางสาวเบญจพร สิทธิชัย
62123000567 นายอานนท� สินอ'อน
62123000568 นางสาวอรพินธ� วรรณนิยม
62123000569 นางสาวชไมพร บุญเรือง
62123000570 นางสาวยุพเรศ จารุพงศ�
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62123000571 นางสาววรรณวิษา รุ'งช'วง
62123000572 นางสาวจันทนี น้ําสงวน
62123000573 นางสาวชลธิรา ศักดา
62123000574 นางสาวปNญจะมา ไกรแก&ว
62123000575 นายฮานาฟI มะกูวิง
62123000576 นางสาวสุวารี ใจรักษ�
62123000577 นางสาวธนัชชา จริยะเลอพงษ�
62123000578 นางสาวสุรัสวดี ศรีหนูสุด
62123000579 นางสาวจุฑาทิพย� สิขิวัฒน�
62123000580 นางสาวสูรอซีดา อาแซ
62123000581 นางสาวนฤมล ระเบียบดี
62123000582 นางสาวนันทินีย� เรืองศรี
62123000583 นางสาวขวัญรพี ลําลอง
62123000584 นายสมศักด์ิ ชูอมรทรัพย�
62123000585 นางณฐมน ชูอ'อน
62123000586 นางสาวทิพย�วิมล เทียมยม
62123000587 นางสาวฮารีตา ยาหมาย
62123000588 นายธเนศร� หนูเกตุ
62123000589 ว'าที่ร&อยตรีหญิงจุฑาทิพย� สังฆรัตน�
62123000590 นางสาวสุภาพร พรหมแท'น
62123000591 นางสาวอุบลวรรณ สมัยสงค�
62123000592 นางสาวกมลเนตร อินทมะโน
62123000593 นายวรรณะ สังข�แก&ว
62123000594 นายณัฐวุฒิ ณรงค�ฤทธ์ิ
62123000595 นางสาวปรรวดา บัวเพ็ชร�
62123000596 นายวสัน หอมสนิท
62123000597 นางสาวเบญจมาศ วงแสวง
62123000598 นายอรรถนพ สมาธิ
62123000599 นางสาวรจนา โปณะทอง
62123000600 นางสาววิมลรัตน� จามิตร�
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62123000601 นางสาวจุฑามาศ มาตรศรี
62123000602 นางจริยาวดี ราชสีห�
62123000603 นางสาวศิริเพ็ญ ชอบงาม
62123000604 นางสาวนาปIซะ อุมา
62123000605 นางสาวอมรรัตน� ศรีเพ็ชร
62123000606 นางสาวรุสมีณี สะมะแอ
62123000607 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ญพงค�
62123000608 นางสาวคริตศิภรณ� ธีรานุวรรตน�
62123000609 นางสาวมนัสชา เศษสินธุ�
62123000610 นางสาวกรรณยารัตน� ทองรักษ�
62123000611 นางสาววริศรา ดาราแสง
62123000612 นางสาวดาวเรือง ศรเกลี้ยง
62123000613 นางสาวภาวิณา พูลสวัสด์ิ
62123000614 นายสมพงศ� เพ่ิมพูล
62123000615 นางสาวปวิชญา ปะการะนัน
62123000616 นางสาวทัศนีย� ชาญชัยชูจิต
62123000617 นายกฤตยชญ� บ'ายเมือง
62123000618 นางสาวสุพัตรา แท'นศรี
62123000619 นางสาวพัชรีภรณ� บรรณสาร
62123000620 นางสาวกรกนก รักช&าง
62123000621 นางสาวอนุสา ใจตรง
62123000622 นางสาวกมลวรรณ ปราถนา
62123000623 นางสาวศุภรัตน� จิตมาก
62123000624 นางสาวปLยวรา ทาบสุวรรณ
62123000625 นายสาธิต อ'าวลึกน&อย
62123000626 นางสาวสิรินญา บุญประเสริฐ
62123000627 นางสาวชลธิชา ผดุงก่ิงตระกูล
62123000628 นางสาววิภาวรรณ สุดจันทร�
62123000629 นางสาวพัฒน�นรี เพชรเครือ
62123000630 นางสาวรุ'งทอง มีเสน
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62123000631 นางสาวสมพิศ บุญกอง
62123000632 นางสาวฟายาดี มาชัย
62123000633 นายสุทธิพงษ� ประสมทอง
62123000634 สิบเอกกิตติพงษ� โสมเพชร
62123000635 นางสาวรัชฎาพร พัดมี
62123000636 ว'าที่ร&อยตรีภุชงค� ไม&ทิพย�
62123000637 นางสาววชิรญาณ� สุขแก&ว
62123000638 นางสาวสุภาพร เครืออินทร�
62123000639 นางสาวเมทิตา คงน้ําจืด
62123000640 นางสาวนารีนาถ เพชรเกตุ
62123000641 นางสาวธนาภรณ� ชิลวรรณ�
62123000642 นายพงษ�ศธร หลีวิจิตร
62123000643 นางสาวณัฎฐรินีย� อินทรัตน�
62123000644 นางสาวอัญชลีภรณ� นิ่มมณี
62123000645 นายกษิดิษ อWองสุทธ์ิ
62123000646 ส.ต.ตชัยยศ ปานรักษ�
62123000647 นางสาวสุกัญญา ภูมิภมร
62123000648 นายอภิชาติ นกแก&ว
62123000649 นางสาวปรีดา คงทองศรี
62123000650 นางสาวณิชารีย� กาญจโน
62123000651 นางสาวกัญญาวีร� มีสิทธ์ิ
62123000652 นางสาวรจนา ไชยศรี
62123000653 นายวิระ วัฒนพรหม
62123000654 นางสาวสิริพรรณ ซ&วนเล'ง
62123000655 นางสาวมารตี หมัดสี
62123000656 นายหัสธชัย แปQนแก&ว
62123000657 นางสาวณิชารีย� สาขุน
62123000658 นางสาวณัฐกานดา ชูพราหมณ�
62123000659 นางสาวอุไรวรรณ แสงมณี
62123000660 นางสาวสุดารัตน� ศรีสังข�
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62123000661 นางสาวธิดารัตน� นพกร
62123000662 นางสาววรรณทิกาญณ� ชอบงาม
62123000663 นายอชิรวิทย� โถวรุ'งเรือง
62123000664 นางสาวจุฑามาศ สะอาด
62123000665 นางสาวธวัลรัตน� อาวะภาค
62123000666 นางสาวจุฑามาศ บุญกรด
62123000667 นางศิวพร ณ ตะก่ัวทุ'ง
62123000668 นางสาวปราณี รัตนเทพี
62123000669 นางสาวพัชราภรณ� เศียรอุ'น
62123000670 นางสาวสัตตกมล บาสนุง
62123000671 นางสาวเพชรลดา พราหมวิเชียร
62123000672 นายภคิน พรหมแก&ว
62123000673 นางวริยา เถาว�เปXน
62123000674 นางสาวกิติยาภรณ� ทองนอก
62123000675 นางสาวณัฏฐณิชา วีระเทศ
62123000676 นายอัษฎายุทธ ไข'ช'วย
62123000677 นางสาวทัศนีย�ญา ก้ิมเส&ง
62123000678 นางสาวเบญจมาศ พิทักษ�กาญจน�
62123000679 นางสาวณัฐณิชา ทิพย�มณฑา
62123000680 นางสาวบุษยมาศ ปานจันทร�
62123000681 นางสาวณัฐชยา ฝNVงชลจิตร
62123000682 นางสาวอัญชลีพร เพชรทอง
62123000683 นายอภิวัช ดําหนูอินทร�
62123000684 นางสาวสือนะ สาและ
62123000685 นายอรรถชัย เก้ือกูล
62123000686 นางสาววิยะดา ส&มเขียวหวาน
62123000687 นายศุภชัย แสงระวี
62123000688 นางสาวเยาวลักษณ� ปานเหลือง
62123000689 นางสาวชุติพร พลวัฒน�
62123000690 นางสาวพรวิภา ทองฟุก
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62123000691 นายสมบุญ วิบูลปNญญาวัฒน�
62123000692 นางสาวอุมาภรณ� สงคราม
62123000693 นางสาวสิริกาญจน� ทองพิทักษ�
62123000694 นายสุริยา คงทิม
62123000695 นางสาวนริสรา ช'วยคํ้า
62123000696 นางสาวศิริพร พุดทรา
62123000697 นายธณัชพงศ� วัฒนคง
62123000698 นางสาวบุษยา ชนะภักดี
62123000699 นางสาวณฤมล พุมฤทธ์ิ
62123000700 นางสาวณัฐติญา สุทธิจํานงค�
62123000701 นางสาวสุวิมล ทุ'ยอ&น
62123000702 นางสาวปLยวดี คุรุพงศ�
62123000703 นายภานุวัฒน� จันทรโชติ
62123000704 นางสาวนิธิมา นิยม
62123000705 ว'าที่รตไกรวิทย� ลิ้มสุวรรณ
62123000706 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอ'าหลี้หยะ ราปQอม
62123000707 นางสาวจันทร�จิรา ชูหนู
62123000708 นางสาวมณีรัตน� ปรางทอง
62123000709 นางสาวรัชฎาภรณ� มะโน
62123000710 นายวรจักร วรรณโก
62123000711 นางสาวรุ'งนภา ปากบารา
62123000712 นางสาววรรณิศา โฮย
62123000713 นายอริย�ธัช ทองแก&ว
62123000714 นางสาวณัฐกมล นุ'นแก&ว
62123000715 นางสาวสุชาวดี แกล&วกล&า
62123000716 นางสาวกัลยารัตน� ละม&าย
62123000717 นางสาวปทิตตา งามสง'า
62123000718 นายสิทธิชัย ท'ามต้ิน
62123000719 นางสาวณฐวรรณ รองงาม
62123000720 นางสาวชไมพร ฉายวิเชียร
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62123000721 นายไตรภพ มีวาสนา
62123000722 นางสาวสุชาดา ชนะพลชัย
62123000723 นางสาวแก'นแก&ว ทองฤทธ์ิ
62123000724 นายนนธนิศร� พรหมเหมือน
62123000725 นางสาวรัตนา ช'วยบํารุง
62123000726 นางสาวมนัสสินี สัญจร
62123000727 นายสิรวิชญ� เสนชู
62123000728 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุข
62123000729 นางสาวกมลชณก ศิริเขต
62123000730 นายธีระนิตย� มีแก&ว
62123000731 นางสาวจรีรัตน� ทองเนตร
62123000732 นางสาวเยาวลักษณ� รวงผึ้ง
62123000733 นายนนทวัฒน� เพ็ญรัตน�
62123000734 นางสาวจันทร�ทิมา สองธานี
62123000735 นางสาวรุ'งลาวัลย� นิ่งราวี
62123000736 นางสาวอนงค�ศรี ไชยโย
62123000737 นางสาวชฎาพร นาคทุ'งเตา
62123000738 นางสาวสุดารัตน� มีภพ
62123000739 นายอนุชา ลิสะนิ
62123000740 นางสาวปานไพลิน ชุมภูทอง
62123000741 นางสาวกรีวิตา หวานแก&ว
62123000742 นางสาวสุวิดา มะแอ
62123000743 นางสาวนิลิซซาอาซหมัด โตKะเตKะ
62123000744 นายวีระยุทธ์ิ บุญเทียม
62123000745 นางสาวสุดธิดา อ'อนแก&ว
62123000746 นางสาวฐิตารีย� นิลละออ
62123000747 นายธีระพงษ� วิชัยดิษฐ
62123000748 นายอนันต� แก&วจันทร�
62123000749 นายมนตรี เยาตัก
62123000750 นางสาวพรรณทิวา ทะวาย
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62123000751 นายณัฐพล สาระศรี
62123000752 นางสาวอรุณี ยอดทอง
62123000753 นายศักด์ิอนันต� จิตนวล
62123000754 นางสาวบุษรินทร� มะสมัน
62123000755 นางสาวจิรวรรณ ศรีดี
62123000756 นางสาวกวินญา เกียรติจรูญเลิศ
62123000757 นางสาวกรกนก ศรีน&อย
62123000758 นายพีรวัฒน� ชูหมุน
62123000759 นายอภิสิทธ์ิ กวมอําไพ
62123000760 นายธีรศักด์ิ แพรกนันเธอ
62123000761 นายปLยพจน� พาราฤกษ�
62123000762 นางสาวธัญญาลักษณ� แซ'ฮ&อ
62123000763 นางศิราวัลย� ภิวัฒน�
62123000764 นายฉัตรชัย เอียดจุ&ย
62123000765 นางสาวสุรีรัตน� พงศาปาน
62123000766 นางสาวอมรรัตน� บุญเดช
62123000767 นายอภิเชษฐ� อินเอียด
62123000768 นายกฤษขจร เรืองเกิด
62123000769 นางสาวนรวีร� รัตนภู
62123000770 นายบุรธัช ลิ่มมโนชฌ�
62123000771 นางสาวทัศนีย� คงคานิจ
62123000772 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณรัตน�
62123000773 นางสาวกนกวรรณ ประมัยพิมพ�
62123000774 นายมุฟซีย� คงนาม
62123000775 นางสาวแสงรวี ไฝมณี
62123000776 นายปLติสุข ว'องพิพัฒนานนท�
62123000777 นางสาวตุลาพร สรรเสริญ
62123000778 นางจิราภรณ� สุวรรณชาตรี
62123000779 นายวุฒินันต� เก้ือกูล
62123000780 นางสาวณัฐกา ระกําเหมก
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62123000781 นายธีรเกียรติ รอดเรืองฤทธ์ิ
62123000782 นางสาววิภาวี ทองเอียด
62123000783 นางสาววาสินี ยกเอียด
62123000784 นายพงศกร พัฒคายน
62123000785 นางสาวอลิสา คุณวิจิตร
62123000786 นางสาวสุนิสา จันทร�เพชร
62123000787 นายรบิล รัตนพันธ�
62123000788 นางสาวอรวรรณ สุกนุ'น
62123000789 นายวีรชาติ สง'า
62123000790 นางสาวอภิสรา นวลเพชร
62123000791 นางสาวปาริฉัตร จินดาเรือง
62123000792 นางสาวธันยพร สันตจิต
62123000793 นายธนพล เหมพันธุ�
62123000794 นางสาวอทิตยา แก&วประเทศ
62123000795 นางสาวพรทิพย� สิงห�อินทร�
62123000796 นางสาวธิดาวรรณ จินาชาญ
62123000797 นางสาวสุวรรณมณี มะสุวรรณ
62123000798 นางสาวจีรวดี ฉิมอ'อน
62123000799 นางสาวศุกร�ธยา ยาเลหลา
62123000800 นางสาวอัญชนา ขันติไชย
62123000801 นายจักริน รักปลอด
62123000802 นางสาวธารินี ย่ิงดํานุ'น
62123000803 นางสาวสิโอภาส ล'องพรหม
62123000804 นายสราวุธ เจะหมัน
62123000805 นายอัสมุอีย� วาจิ
62123000806 นางสาวจิรลัคน� จันทร�แก&ว
62123000807 นางสาวศุภิสรา มุทิตาธรรม
62123000808 นางสาวณัฐธิดา เพชรศรี
62123000809 นายอับดุลเรKาะมาน อับดุลสามะ
62123000810 นางสาวสรินณา แดงดี
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62123000811 นางสาวฐิติชญา ไข'ช'วย
62123000812 นายจักรกฤช ผดุงทรัพย�
62123000813 นางสาวทิตติยา สุดเสริฐ
62123000814 นางสาวสุพรรณี จรูญพงศ�
62123000815 นางสาวธัญลักษณ� ทดแทน
62123000816 นางสาวรัฐนันท� เผือกเหล็ก
62123000817 นายพิชญ� อินทรมนตรี
62123000818 นายชัยยุทธ เย็นใจ
62123000819 นางสาวกชพรรณ หนูจันทร�
62123000820 นางสาวลลิตภัทร ทองมาก
62123000821 นางสาวนฤชล หนูประเสริฐ
62123000822 นางสาวพรศิริ ธานี
62123000823 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�กุล
62123000824 นางสาวทิพย�วิมล บางน&อย
62123000825 นางสาวโสภาพรรณ บุญช'วย
62123000826 สิบตํารวจโทธนวันต� ภิรมจิตร�
62123000827 นางสาวสุริศา จินดาพล
62123000828 นางสาวศิรินทรา เฟUVองฟู
62123000829 นางวรรณวิไล เสมียนเพชร
62123000830 นางสาวอภิรมย�ฤดี จินดารักษ�
62123000831 นางสาวอังสนา นิลพฤกษ�
62123000832 นางสาวอาภาพิม แสงศรี
62123000833 นางอรัญญา รสมัย
62123000834 นายเอกพจน� เจริญคํา
62123000835 นายเสฏฐวุฒิ เสถียรวงศ�นุษา
62123000836 นางสาวจุฑามาศ มาแก&ว
62123000837 นางสาวอนุสรา มาหะดุง
62123000838 ว'าที่รต.หญิงกาญจนา ชื่นกลิ่น
62123000839 นายเจตนิพัทธ� หนูขาว
62123000840 นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท�
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62123000841 นายกษิดิศ บุญเต็ม
62123000842 นางสาวธมลวรรณ ขุนสิทธ์ิ
62123000843 นายจตุภูมิ มานะกิจ
62123000844 นางสาวจีรนันท� สว'างวงศ�
62123000845 จ'าสิบตํารวจเอ็มวิชัย ชุมเชื้อ
62123000846 นางสาวธญานี รอดพันชู
62123000847 นางนิจวิภา อินทร�คง
62123000848 นายอาดัม เวKาะบะ
62123000849 นางสาวไพลิน ไชยภักดี
62123000850 นายถิรวุฒิ เหมือนแก&ว
62123000851 นางสาวพัชรภรณ� รักนุ'น
62123000852 นางสาวคนึงจิต มนต�ชัยสิน
62123000853 นางสาวอรศิริ โกละกะ
62123000854 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทองพราว
62123000855 นางสาวรพีพรรณ สุวรรณรัตน�
62123000856 นางสาวยุวดี เกลี้ยงนาน
62123000857 นางสาวเสาวณี โตKะหลี
62123000858 นางสาวญาณิกา อินทปNนตี
62123000859 นายอรรถพล กูลดี
62123000860 นางสาวเมธยา พิลาแสน
62123000861 นางสาวอภิชญา พัวพันธ�
62123000862 นางสาวนิรมล ชูดวง
62123000863 นายผดุงเกียรติ คนชม
62123000864 นางสาวคณัสนันท� คงอิ่ม
62123000865 นางสาวอัญวริน นราทรัพย�
62123000866 ว'าที่ร.ต.หญิงสินีนาฏ เรืองพรหม
62123000867 นายชนะศักด์ิ บุญชูดํา
62123000868 นางสาววาสินี พิทักษ�
62123000869 นางรพีพรรณ เสือแท&
62123000870 นางสุพรรณี พวงราช
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62123000871 นางนัจนันท� ไทยยัง
62123000872 นางสาวเรณุภา อนงค�
62123000873 นางสาววันวิสา ไชยพงศ�
62123000874 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณโชติ
62123000875 นางสาวพัชรี อินทสโร
62123000876 นางสาวจิดารัตน� ชะตาเลิศ
62123000877 นางสาวเจนจิรา หาดเนิน
62123000878 นายธนวุฒิ ขาวทอง
62123000879 นายอนิรุทธ� เพ็ชร�ทอง
62123000880 นายสรศักด์ิ ขอเหล็ก
62123000881 นางสาวเสาวภา แสงสว'าง
62123000882 นางสาววรางคณา แก&ววัดปริง
62123000883 นางสาวทัศนีญา สุขอนันต�
62123000884 นางสาวจารุพร สมุทรเก'า
62123000885 นางสาวณัฐพร วิมล
62123000886 นางสาวสิริลักษณ� คงชมพุด
62123000887 นายจีรวัฒน� อินทอักษร
62123000888 นางสาวเกศรินทร� อ'อนน&อม
62123000889 นางสาวพรรณทิวา รักษ�สุวรรณ�
62123000890 นางสาวหรงมล ตรีตรง
62123000891 นางสาวสิราวรรณ อรรถชัยยะ
62123000892 นางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย�
62123000893 นางสาวเจนจิรา แซ'เต่ียว
62123000894 นายสนธยา ทองภูเบศ
62123000895 นางสาวมลฤดี ประทุมวรรณ
62123000896 นางสาวบุบผา สมาธิ
62123000897 นางสาวพีรยา บุตรหลัง
62123000898 นางสาวสุมาล�ซิยKะ หมวดรอหีม
62123000899 นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
62123000900 นางสาวรัตนาภรณ� ย'องบุตร
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62123000901 นางสาวชุลีวัลย� อินทร�แก&ว
62123000902 นางสาวอังศวีร� จันทร
62123000903 นายภานุวัฒน� บัวทอง
62123000904 นางสาวพิชญ�สินี เจริญบุญเดช
62123000905 นายชัยรัตน� จันทดี
62123000906 นางภัทรวดี สวนกูล
62123000907 นายฉัตรชัย รัตนรักษ�
62123000908 นายจตุฤทธ์ิ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62123000909 นางสาวณรีนาฎ เอี่ยนเหล็ง
62123000910 นางสาวหนึ่งฤทัย อนุเผ'า
62123000911 นางสาวเอกวรา เกษเพชร
62123000912 นายธนาดุล ไทรงาม
62123000913 นายชีวิน ทองประชุม
62123000914 นางสาวเกสรา ศรีกลับ
62123000915 นายกิตติคุณ แซ'จิว
62123000916 นางสาวมณฑกานต� ภาชนะกาญจน�
62123000917 นายสถาพร ณ นคร
62123000918 นางสาวจุฑาทิพย� ภาสกล
62123000919 นางสาวธิดารัตน� พ่ึงถ่ิน
62123000920 นางสาวกนกวรรณ สมศรี
62123000921 นางอธิตยา ทองทิพย�
62123000922 นางสาวอาฟLวเรียม สะอุ
62123000923 นายเรืองยศ มะเส็น
62123000924 นางสาวนันทพร เพชรคงทอง
62123000925 นางสาวสิริพร เกิดผล
62123000926 นายวิสนุพงศ� นครพัฒน�
62123000927 นางสาวกัณฐมณี นุ'นชูผล
62123000928 นางสาววรรณี รอดเรืองฤทธ์ิ
62123000929 นางสาวกานติศา ปทะวานิช
62123000930 นางสาวพัฒน�ชิตา ศูนย�กลาง
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62123000931 นางสาววรุณย�รัตน� รัตนคช
62123000932 นางสาวรัชฎาภรณ� กลีบแก&ว
62123000933 นายณัฐชนน แมชัยภูมิ
62123000934 นางสาวอารียา อนุทุม
62123000935 นางสาวขนิษฐา แก&วช'วย
62123000936 นายกําธร สุกรี
62123000937 นางสาวณัฐหทัย รุ'งเรือง
62123000938 นางสาวธนิกา ณ พัทลุง
62123000939 นางสาววรัษฐา ทองคํา
62123000940 นางสาวปาลิตา หมาดอี
62123000941 นางสาวนวลอนงค� เพ่ือนจันทร�
62123000942 นางสาวสุภาพร คงเพ็ชร
62123000943 นางสาวดารารัตน� เพชรทอง
62123000944 นางสาวกมลชนก อินทสะโร
62123000945 นายสุภเวช เหล'าสกุล
62123000946 นางสาวจันทร�เพ็ญ เพ็ชรสุกแสง
62123000947 นางสาวอารี นิลละออ
62123000948 นายนฤนาถ พยัคฆา
62123000949 นางสาวนงนภัส พรมขวัญ
62123000950 นางสาวมณีเมธ พูลสวัสด์ิ
62123000951 นางสาวกมลชนก เวชกามา
62123000952 นางสาวณัฐนรี หนูจ&อย
62123000953 นางสาวปLยนุช ภูมี
62123000954 นางสาวพิมพ�ชนก รามณี
62123000955 นางสาวชนิภา พรหมจรรย�
62123000956 นางสาวทิตย�ติยา สาระ
62123000957 นางสาวสุวนันท� การิสันต�
62123000958 นางสาวนันทัชพร จ&านสกุล
62123000959 นางสาวโสรญา แท'นแก&ว
62123000960 นางสาวอภิญญา ภิรมยาภรณ�
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62123000961 นางสาวณัฐยา คชเดช
62123000962 นางสาวมลลิกา ศศานนท�
62123000963 นางสาวศุภรัชฎา ราศรี
62123000964 นางสาวชาลิสา คลังทรัพย�
62123000965 นางลัดดาวัลย� แก&วจินดา
62123000966 นางสาวศรัญญา แสงสุวรรณ
62123000967 นายณัฐกรณ� หม่ืนหนู
62123000968 นายสรศักด์ิ แซ'เฮง
62123000969 นางสาวเสาวภา คงแง'ง
62123000970 นางสาวศิริกุล จํารัสฉาย
62123000971 นางสาวเรวดี แซ'อิ๋ว
62123000972 นายอโนชา นิกาหลี
62123000973 นางสาวอรอนงค� เพ็งคลิ้ง
62123000974 นางภาณุมาศ สุตระ
62123000975 นางสาวนิภาวรรณ ทองมุสิก
62123000976 นายธนวัฒน� สัจจารักษ�
62123000977 นายอุกฤษฏ� เกตุทอง
62123000978 นางสาวธารีรัตน� เพชรนุ&ย
62123000979 นางสาววิมลรัตน� รักขันโท
62123000980 นางสาวธนัชพร จิตเพ็ง
62123000981 นายรัชณพล พรหมกําเหนิด
62123000982 นางสาวรุชดา สมัยพิทักษ�
62123000983 นายอาทิตย� อินทรสุวรรณ
62123000984 นางสาวขนิษฐา หนูแก&ว
62123000985 นางสาวปNญจรัตน� ส'งท'ามะพลา
62123000986 นายวัฒนพงศ� จารุเกียรติกุล
62123000987 นางสาวอมรพรรณ� หวานสนิท
62123000988 นางสาวกรรณิการ� พรมชาตรี
62123000989 นายนันทพล ปNญญา
62123000990 นางสาวศิริมาส อินทร�ทอง
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62123000991 นางสาวศรัณญา ศิริสุข
62123000992 นางสาวจุฑามาศ จะรา
62123000993 นางสาวพิไลพร พรหมสงค�
62123000994 นางสาวสุวรรณา สุวรรณคีรี
62123000995 นางสาวนิดาวัณย� จงรักษ�
62123000996 นางสาวเตชินี วิสมิตะนันทน�
62123000997 นางสาวอุสนา อะแดม
62123000998 นางสาวศศิภา เพชระ
62123000999 นายธีรพงษ� ชูบัณฑิต
62123001000 นางสาวสุนิตา แจ'มสุริยา
62123001001 นางสาวศิริพร แดงสุข
62123001002 นางสาวสุธาทิพย� บุหลัน
62123001003 นางสาวกัณฐิกา เรืองสูง
62123001004 นางสาวรัสดาวัล วิจัยรินทร�
62123001005 นางสาวขนิษฐา ทองนิ่ม
62123001006 นางสาววิมลพรรณ สุกเอียด
62123001007 นายกฤษฎา สุจิวรรณ
62123001008 นางสาวอัญญานี รักษ�จันทร�
62123001009 นายรณฤทธ์ิ บัวแก&ว
62123001010 นางสาวกัณฐมณี ฤทธาภัย
62123001011 นางสาววริษา คงพูล
62123001012 นางสาวพัชรี ย่ิงยง
62123001013 นางสาวนันท�นภัส อชญาทา
62123001014 นางสาวสุรีรัตน� ดอนแปว
62123001015 นายวุฒิพงษ� ธรฤทธ์ิ
62123001016 นางสาวนิตยา วังบัว
62123001017 นางสาวมาลี แขนสูงเนิน
62123001018 นางสาวมนต�นภา พิชัยรัตน�
62123001019 นางสาวเมฑินี ส'องสว'าง
62123001020 นางสาวฐานันย� แกล&วทนงค�
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62123001021 นางสาวชุติมา รักษ�นาค
62123001022 นายอนุพล แสนจันทอง
62123001023 นายณัฐพงษ� สิงห�โต
62123001024 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วฤทธ์ิ
62123001025 นางสาวสไบทิพย� ไข'จํา
62123001026 นางสาวปLยธิดา พุ'มนุ'ม
62123001027 นางสาวฟาเดีย บินมะหามัดดิน
62123001028 นางสาวปณิสรา ชูปNนหวาน
62123001029 นางสาวบัณฑิตา กKกชู
62123001030 นางสาวศิริรัตน� เสือมีศีล
62123001031 นายดําริ อู'ทอง
62123001032 นางสาวธัญวรัตม� ประเสริฐ
62123001033 นางสาวภาวิดา เอกพจน�
62123001034 นางสาวกษิรา ธนิตรุจน�
62123001035 นางสาวพิชญา คาน
62123001036 นางสาวจารุภา สุขอุ'น
62123001037 นางสาวเบญจวรรณ ปานสกุล
62123001038 นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มซ้ิว
62123001039 นางสาวสุจิตรา ชูขาว
62123001040 นายนพดล แขกไทย
62123001041 นางสาวนภาพร ยอมใหญ'
62123001042 นางสาวนลินี ดําแดง
62123001043 นางสาวธันย�ชนก สินอนันต�
62123001044 นายภูศักด์ิ ชูช'วย
62123001045 นางสาวผุสดี ชูชีพ
62123001046 นายกฤษณพงค� มธุรส
62123001047 นายสถาพร ช'วยนาค
62123001048 นางสาวมุขรินทร� ช'วยทอง
62123001049 นางสาวชนิดาภา ทิพย�ทอง
62123001050 นางสาวนุชนาถ อังวรพิพัฒน�
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62123001051 นางสาวจิราภรณ� คําทอง
62123001052 นางสาววิภารัตน� ทิมทอง
62123001053 นางสาวฐิติกานต� จินดาพันธ�
62123001054 นางสาวกานต�ชนิกา งามสุด
62123001055 นางสาวอรวรรณ ขันน้ําเที่ยง
62123001056 นางสาวอัญชลี ศรีวิเชียร
62123001057 นายวิสาข� เสน'หา
62123001058 นายจิรยุศ อั้นขาว
62123001059 นางสาวปริณาห� ทุ'งกอ
62123001060 นางสาวทัพพ�ปฤษฏ� แซ'เอียบ
62123001061 นางสาวจิดาภา รักราวี
62123001062 นางสาวปรีณาพรรณ นุชถนอม
62123001063 นางสาวสุพรรษา สุดทอง
62123001064 นางสาววนิษา คงชื่น
62123001065 นางสาวสุติมา กดทรัพย�
62123001066 นายสรกฤษณ� ไทยเก้ือ
62123001067 นางสาวปNทมพร อวิชัย
62123001068 นางสาวพัชรีพร เมืองมา
62123001069 นางสาวนิสรา พรหมแสง
62123001070 นายอิทธิศักด์ิ สงประสพ
62123001071 นางสาวหทัยกาญจน� หัสโร
62123001072 นายอุกฤษฎ� ด'านสุวรรณ
62123001073 นางสาวนุสรา ไพจิตร
62123001074 นายชัยณรงค� รัตนโสภณ
62123001075 นางสาวเพ็ญจิต คงภูชงค�
62123001076 นางสาวปารวี สะมาน
62123001077 นางสาวศศิมา มิศกาชีพ
62123001078 นางสาวญาติมา กังแฮ
62123001079 นางสาววีรดา อ'าวลึกน&อย
62123001080 นางสาวชัชฎาภรณ� บุญช&าง
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62123001081 นางสาวดวงใจ มาศชัชวาล
62123001082 นางสาวฐิตญา พ'อไชยราช
62123001083 นางสาวธิดารัตน� แก&วกับเพ็ชร
62123001084 นางสาวณัฐวดี ก้ิมเส&ง
62123001085 นางสาวอนุสรา คงแก&ว
62123001086 นางสาววิชญา โสบุญ
62123001087 นางสาวสุธิดา พ่ึงพล
62123001088 นายไอศูรย� เครือณรงค�
62123001089 นางสาวภัทรธิชา รัชชะ
62123001090 นายอดินันท� มะลี
62123001091 นางสาวสารีนา หลีดีใจ
62123001092 นางสาวชลธิชา บีแตบูแล
62123001093 นางสาวกนกภรณ� หมวดเมือง
62123001094 นางสาวภาวิณา นาคทิม
62123001095 นางสาวจิรวรรณ รักษาสังข�
62123001096 นางสาวณัฐกฤตา เมืองฉิม
62123001097 นายวรสา บัวคง
62123001098 นางสาวสิริรัตน� อาจหาญ
62123001099 นางสาวปNทมา นิรอรัมย�
62123001100 นางสาวเมธาวี ซัมวุ&ง
62123001101 นายกิตติพงษ� คีรีเดช
62123001102 นายศรพงศ� สวัสดิสาร
62123001103 นางสาวศิวพร นาเลื่อน
62123001104 นางสาวธิดาพร เก้ือมา
62123001105 นางสาวอรไท พุมนวน
62123001106 นายไพโรจน� ยศเมฆ
62123001107 นายวราดล บุญสุข
62123001108 นางสาวกิตติมา อําลอย
62123001109 นางสาวสุมลทิพย� วงศ�ทอง
62123001110 นางสาวอาทิตยา ทิมเกตุ
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62123001111 นางสาวซีตีอัยเซาะห� ปูเตะ
62123001112 นางสาวนาซีลา หาเซ็น
62123001113 นายสมปราชญ� ทองพูล
62123001114 นางสาวโชติกา หม่ืนคง
62123001115 นางสาวธนพร ศรีสุระ
62123001116 นายณันทวุฒิ สุขขะ
62123001117 นางสาวณภัทร บัวจีน
62123001118 นายธีระเวช พุทธวงศ�
62123001119 นางสาวอังคณา กาญจนดิฐ
62123001120 นายธวัชชัย จบถ่ิน
62123001121 นางสาวสุภาพร สังข�สี
62123001122 นางสาวศุภกานต� ห&าหยัง
62123001123 นางสาวคําแปลง พระวงศ�
62123001124 นางสาวพรพิมล เดชพริก
62123001125 นางสาวปNญญรัตน� เกสะวัฒนะ
62123001126 นางสาวอรวรา ณ สงขลา
62123001127 นางสาวกัญญาภัทร ดวงมณี
62123001128 นายจักรภพ พรหมอินทร�
62123001129 นางสาวจุฑามาศ จารุเนตร
62123001130 นางสาวรจรินทร� พรสุวรรณ
62123001131 นางกรรณิการ� ดอเลาะห�
62123001132 นางสาวพัชรณัญณ� ทองพัฒน�
62123001133 นางสาวเสาวลักษณ� สมเกษร
62123001134 นางสาวรุจิรา สมสีแดง
62123001135 นางสาวสุวเนตร ชูศรี
62123001136 นางสาวณัฐวรา ตีกาสม
62123001137 นางสาวสุธัญญา สุวรรณมณี
62123001138 นายจเร จงสวัสด์ิ
62123001139 นายอรุณ นิติพงศ�สกุล
62123001140 นายศรัณยู ปฐมรัตน�
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62123001141 นางสาวชุติพรรณ อินทรัตน�
62123001142 นางสาวซูฟIนา สามะนิ
62123001143 นางสาวซูเฟIยณี มามะ
62123001144 นางสาวพิชญธิดา เสวาฤทธ์ิ
62123001145 นางสาวกานต�นิภา ถนิมลักษณ�
62123001146 นางสาววิไลพร ดวงมณี
62123001147 นางสาวฮารียKะ หลีเจริญ
62123001148 นางสาวภัทรพร ขุนทิตย�
62123001149 นางสาวพัชรีรัตน� สมเชื้อ
62123001150 ว'าที่ร&อยตรีเอกมล ลKะหมาด
62123001151 นางสาวอัจจิมา นายาว
62123001152 นางสาววราภรณ� สุดเอี่ยม
62123001153 นางสาวจิราภรณ� พ'วงสะอาด
62123001154 นางสาวนุชนาฏ แหวนเพ็ชร�
62123001155 นางสาวอารีนา หิมมา
62123001156 นางสาวหัสวรรณ หมาดหนุด
62123001157 นางสาวฐิติยา แก&วชื่น
62123001158 นางสาววริศรา แผ'นพานิช
62123001159 นางสาวมาริษา กูลเก้ือ
62123001160 นางสาวนีรชา จันทร�สวี
62123001161 นายไพศาล ผลแก&ว
62123001162 นายนฤเทพ รามจาตุ
62123001163 นางสาวชุติกาญจน� แสงศรี
62123001164 นางสาวทัศนีย� จิตรแก&ว
62123001165 นางสาวสุดารัตน� มานะจิตต�
62123001166 นายคมกฤช เพ็ชรสุวรรณ
62123001167 ว'าที่ร&อยตรีเอกวัตร โบกระณี
62123001168 นายอารัฐชัย ดาราวรรณ�
62123001169 นางสาวพนิดา ทองคําเสน
62123001170 นางสาวอนิตา วันดาว
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62123001171 นางสาวนาตาลี ทองศรี
62123001172 นายพีระพงศ� ยอดรักษ�
62123001173 นายจักรินทร� ช'องลมกรด
62123001174 นางสาวบัญฑิตา ทั้งสุข
62123001175 นายวัชรพงษ� อินทรวิเชียร
62123001176 นางสาวกนกวรรณ พรหมมณี
62123001177 นางสาวรัตนาภรณ� คงเมือง
62123001178 นางสาวสายสุดา คงทอง
62123001179 นางสาวจีรนันท� แสงเดือน
62123001180 นางสาวจุฑามาศ มากบุญ
62123001181 นายธรรมรัตน� พงศ�รักธรรม
62123001182 นายรัฐวรรต ขุนทอง
62123001183 นายชัยธวัช ทับพรหม
62123001184 นางสาวนฤมล รักธรรม
62123001185 นายเอกบดินทร� ถาพรพันธ�
62123001186 นางสาวสุนิตา บุญมา
62123001187 นางสาวณิชาภา พัฒนใหญ'ย่ิง
62123001188 นางสาววิศาศิรัตน� สุขปาน
62123001189 นางสาวอรอุมา อินนิมิตร
62123001190 นายแวมัซลัน แวมูซอ
62123001191 นายธราธิป บุตรแก&ว
62123001192 นางสาวกาญจนา วงศ�สกุล
62123001193 นางสาวสุทธิดา ปานาตี
62123001194 นางวันดี แสงจันทร�
62123001195 นางสาวนิตยา บุตรมาตา
62123001196 นายนฤนาท จันทร�คง
62123001197 นายณภัทร ไหมเกลี้ยง
62123001198 นางสาวฐิติมา สุวรรณภักดี
62123001199 นางสาวนฤมล ประทุมมาศ
62123001200 นายอับดุล มะเซ็ง
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62123001201 นางสาวกมลชนก เอี่ยมสกุล
62123001202 นางสวิตตา พูลภักดี
62123001203 นายภาณุพันธุ� รัตนมุสิก
62123001204 นางสาวเกตุวดี ภมร
62123001205 นางสาวอําภา จรเด'น
62123001206 นางสาวเบญจวรรณ จันทรแก&ว
62123001207 นายไชยวัฒน� คงพรหม
62123001208 นางสาวรดาชา ไชยเสน
62123001209 นายณรงค�ศักด์ิ ติณพันธ�
62123001210 นางสาววรรณวิภา รัววิชา
62123001211 นางสาววรางคณา มากไชย
62123001212 นางสาววัลลภา พลายแสง
62123001213 นางสาวธิดารัตน� ศรีแก&วคง
62123001214 นายพิสิฐ อุดโหล
62123001215 นางสาวยารียะห� เจะมะ
62123001216 นางสาวนภัสวรรณ แซ'เตีย
62123001217 นายนันทศักด์ิ ผุยอุทา
62123001218 นายศราวุฒิ พูลสวัสด์ิ
62123001219 นายวรทัศน� ชูสุทธ์ิ
62123001220 นางสาวโชติกา นุ'มนวล
62123001221 นางสาวจินตหรา รัตนอุบล
62123001222 นางสาวจิราณี คชสิทธ�
62123001223 นางสาวเมธีนี เสียมใหม'
62123001224 นางสาววิชชุตา โตKะหาด
62123001225 นางสาวกานต�มณี สังขพันธ�
62123001226 นางสาวรัชธนาณัญต� ศรีน้ําทอง
62123001227 นายศราวุธ ด&วงสุวรรณ�
62123001228 นางสาวชลธิชา กวยทิ
62123001229 นางสาวณัฐธิดาพร ยอดเมือง
62123001230 นางสาวกิติพร รัตนรักษ�
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62123001231 นางสาวซูรัยดา แวบือซา
62123001232 นางสาววันเพ็ญ อุไรกิจ
62123001233 นางสาวพัชรี ลิ่มวงษ�
62123001234 นายวรสิทธ์ิ สงัดศรี
62123001235 นายธวัชชัย โยธารักษ�
62123001236 นางสาวทิพรัตน� ปลอดสุวรรณ
62123001237 นางสาวอาฟIนี เซะ
62123001238 นางสาวกนกพิชญ� ลูกหลี
62123001239 นายกฤษฎ์ิ แดหวา
62123001240 นายณัฐากร หมัดจันทร�
62123001241 นางสาววิภาวรรณ เก้ือวงค�
62123001242 นายสุเมธ ไชยสิทธ์ิ
62123001243 นายอนัส มะรอเซะ
62123001244 นางสาวอมรา อินฉ&วน
62123001245 นางสาวสุธาทิพย� สง'ากอง
62123001246 นางสาวเหมวดี ดาราสุริยงค�
62123001247 นางสาวขวัญตา นาคทุ'งเตา
62123001248 นายณรงค�ศักด์ิ เล็กบางพง
62123001249 นางสาวปริยากร บุญสนอง
62123001250 นายกิติศัพท� วิชานนท�
62123001251 นางสาวลภัสรดา พรหมทอง
62123001252 ส.ต.ต.ปLยะพงศ� รามณีย�
62123001253 นางสาวปฐมา อุดม
62123001254 นางสาวเหมวรรณ บุญมี
62123001255 นางสาวอุบลวรรณ ชโลธร
62123001256 นางสาวสุฐิตา ยงประเดิม
62123001257 นางลลิตา ศรีพุฒ
62123001258 นายสุนทร อุษาวิลาวัณย�
62123001259 นายวรันธร ขําณรงค�
62123001260 นางสาวมณฑาทิพย� ช'วยสกุล
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62123001261 นางสาวกนกกาญจน� บัวทอง
62123001262 นางสาวสโรชา แซ'ลิ่ม
62123001263 นางสาวอารยา อุ&ยก้ิม
62123001264 นางสาวณัฐพร จันทร�รงค�
62123001265 นางสาวชวพัจน� ตันเสวี
62123001266 นายธนาวุฒิ อินทะนา
62123001267 นายวุฒิพงศ� ฤทธิชัย
62123001268 นางสาวประกายวรรณ วรรณสุข
62123001269 นางสาวอัญชนิตา อภิธนวิโรจน�
62123001270 นางสาวณูรซีรา หนะโน
62123001271 นางสาวศุภาพิชญ� จันทร�แก&ว
62123001272 นางสาวกรชนก สุขภิมนตรี
62123001273 นายรวิวัฒน� คําหวาน
62123001274 นางสาววิลาวัลย� นามวงศ�
62123001275 นางสาวพรทิพย� นวลปาน
62123001276 นางสาวผุสดี ยอดศรี
62123001277 นางสาวศิริพร หม่ืนแก&ว
62123001278 นายศรายุทธ ศรีคงแก&ว
62123001279 สิบตํารวจโทธนาเด'น สกุลจือเจริญ
62123001280 นางสาวแพรววนิด หลวงพนัง
62123001281 นางสาวสุธาทิพย� สังข�วิเศษ
62123001282 นางสาวนาเดีย ตาเห
62123001283 นางสาวกัญญารัตน� วรเนตร
62123001284 นายธีรยุทธ กลีบจงกล
62123001285 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เพ็ง
62123001286 นางสาววนิศา ชูคํา
62123001287 นางสาวบุญตา อํานวยเวช
62123001288 นายโกศล ช'วยนุกูล
62123001289 นางนฤมล พลสวัสด์ิ
62123001290 นางสาวตรีชดา มีจันทร�
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62123001291 นายอนุชา สุวรรณพฤษ
62123001292 นายสุริยา นิภิรมย�
62123001293 นางสาวธันยาภรณ� สายแก&ว
62123001294 นางลักขณาวัลย� อรรฆยพันธุ�
62123001295 นายครองชัย บุญแก&วศรี
62123001296 นางสาววันนิสา จิตรลดาภิรมย�
62123001297 นางสาวดารารัตน� โนจา
62123001298 นางสาวปาณิศา บุญถึง
62123001299 นางสาวเสาวณีย� บุษยานิกรณ�
62123001300 นางสาวณัฐกฤตา จันดี
62123001301 นายกิตติชัย ใจซ่ือ
62123001302 นางสาวเกษร ทองคํา
62123001303 นางสาวเมธิณี ระถะการ
62123001304 นางสาวธัญญารัตน� หอมชุ'ม
62123001305 นางสาวณัฐจรีย� เดชาสันติ
62123001306 นางสาวฐิติวรรณ ทองสงฆ�
62123001307 นางสาวธนิตดา ดินอะ
62123001308 นางสาวศิรภัสสร เกษรแย&ม
62123001309 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรพงษ�
62123001310 นางสาวนัฐติกา สมานกิจ
62123001311 นายอรรถพล ศุภกาญจน�กุล
62123001312 นายแมนสรวง สิทธิพิชัยวงศ�
62123001313 นางสาวกัณฐาภรณ� พูลสุข
62123001314 นางสาวจิราวรรณ พรมทอง
62123001315 นางสาวพัชริดา สกุลนาทะวงษ�
62123001316 นางสาวอรพินท� ขวานบุตร
62123001317 นางสาวลลิตา อ'อนเกลี้ยง
62123001318 นางสาวทัสมณฑน� คงสงค�
62123001319 นางสาวเกศณี สุนทรภาคี
62123001320 นางสาวธมวรรณ บุษบา
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62123001321 นางสาวนูรียKะ เจะดาโอะ
62123001322 นางสาวชุลีพร ค&าแพรดี
62123001323 นางสาวฟารีดKะ สาเก
62123001324 นายชญากร เกลี้ยงประดิษฐ�
62123001325 นางสาวศิริพร เยาว�นุ'น
62123001326 นางสาวณัฐธิดา แม'นยํา
62123001327 นางสาวอัจฉราภรณ� อิสสระโชติ
62123001328 นางสาวอนุสรา มีบุญลาภ
62123001329 นางสาวนฤมล ศรีมณี
62123001330 นางสาวภศพร ไชยเดช
62123001331 นางสาวศันสนีย� สุวรรณโณ
62123001332 นายตะวัน ฐานะม่ัน
62123001333 นางสาวณัฐวดี แก&วสายทอง
62123001334 นายณัฏฐ�ณภัทร จีนพันธ�
62123001335 นางสาวนรีนุช สว'างศรี
62123001336 นางสาวอาภาพร วิเชียร
62123001337 นางสาวนุรฮดา หาญจิตร
62123001338 นายวัชราทร รามสุวรรณ�
62123001339 นายกัมปนาท ศรีกาญจน�
62123001340 นายประกาศิต กาหะ
62123001341 นางสาวนิตยาภรณ� คําจันทร�
62123001342 นางสาวอภิญญา แปQนดวง
62123001343 นางสาวศิริวรรณ อนุพัฒน�
62123001344 นางสาวกนกภรณ� เงินเปIย
62123001345 นางสาวณัฐญาดา นุ'นเกตุ
62123001346 นางสาวนลินี กุลคุรุศาสน�
62123001347 นางสาวเจษฎาพร สอนนรินทร�
62123001348 นายภูมิภัทร โพธ์ิเพชร
62123001349 นายสุรเชษฐ� พรหมทอง
62123001350 นางสาวอริยารัตน� ล'าหมีน
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62123001351 นางสาวพิชชาพร สามหาดไทย
62123001352 นายปริญญา ดาโหะ
62123001353 นางสาวนัจนันท� หวายนํา
62123001354 นายโสฬส จีระพันธุ�
62123001355 นางสาวนัทธมน รอดประชุม
62123001356 นางสาวอัลดา ชุ'มชื่น
62123001357 นายจารุวัฒน� มีแก&ว
62123001358 นางสาววนิดา เพ่ิมพูล
62123001359 นางสาวพัชรนันท� แต&มแก&ว
62123001360 นายสรธร นุ'นแก&ว
62123001361 นางสาวศศิธร รัตไตรทอง
62123001362 นายเอกอนันต� เอนกประพันธ�
62123001363 นางสาวนันทกา คงเนียม
62123001364 นางสาวศิริรัตน� พรชัย
62123001365 นางสาวธัญญารัตน� สุวรรณา
62123001366 นางสาวศิรภัสสร สิทธิวรชาติ
62123001367 นางสาวทัณฑิกา หลิมวงศ�สกุล
62123001368 นางสาวเรวดี โซ'บุญสิทธ์ิ
62123001369 นางสาวนิศากร อินทร�ช'วย
62123001370 นางสาวเอมวดี ย่ิงกิตติมานุศักด์ิ
62123001371 นางสาวอรอนงค� คงนุ'น
62123001372 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณอักษร
62123001373 นางสาวกนกวรรณ วิรุณรัตน�
62123001374 นายนภัทร สุขสวัสด์ิ
62123001375 นางสาวขนิษฐา จิตราภิรมย�
62123001376 นางสาวเนตรนภา เข้ียวแก&ว
62123001377 นางสาวสุภาวดี หอมชื่น
62123001378 นางจรรจรี กระเต้ืองงาน
62123001379 นายกฤษณพล ทองปรุง
62123001380 นายอิทธิพัทธ� อาชานกุล
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62123001381 นางสาวนูบัลกีส เจะดาราแม
62123001382 นายชูพันธุ� อินน&อย
62123001383 นายชาคริต แสวงผล
62123001384 นางสาวณัฏฐชา โตKะหาด
62123001385 นางสาวธนัชญา ชัยวิญญ�
62123001386 นางสาวปLยารมณ� ยอดม่ิง
62123001387 นางสาวซูฮัยนี กาเสง
62123001388 นายสุริยะ นิภิรมย�
62123001389 นางสาวนูรีซัน กะลูแป
62123001390 นางสาวศิริพร บรรทิต
62123001391 นายเสน'ห� เลี่ยมทอง
62123001392 ว'าที่รตภูษิต มาตยะขันธ�
62123001393 นางสาวสิริประภา เรืองศรี
62123001394 นางสาวจุรีรัตน� กังแฮ
62123001395 นายผดุง เครือเนตร
62123001396 นางสาวบุษบากร เกียรติวงษ�
62123001397 นางสาวฐิติมา นิ่มน&อย
62123001398 นางสาวลัดดาวรรณ ดํานาคแก&ว
62123001399 นางสาวเสาวลักษณ� บุญฤทธ์ิ
62123001400 นายนพรุจ วิเศษ
62123001401 นางสาวเกศรินทร� กองศรี
62123001402 นางสาวสุภาภรณ� รัตนูปกรณ�
62123001403 นางสาวพรชนก นาคพันธ�
62123001404 นางสาวสุทธิดา ศุภผุชต�
62123001405 นางสาวนูรฮูดา เจะโซKะ
62123001406 นางสาวสายชล จันทมาศ
62123001407 นางสาวสุธาสินี ณ นคร
62123001408 นายอภิวัฒน� แก'นทอง
62123001409 นายเสกสรรค� ทิพย�รัตน�
62123001410 นายพงศธร รอดทอง
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62123001411 นางสาวก่ิงกาญจน� เมืองมินทร�
62123001412 นางสาวณิชาดา ฉิมพาลี
62123001413 นายธีรพัฒน� จันทมาศ
62123001414 นางสาวกัญญารัตน� แก&วกรูด
62123001415 นางสาวอารียา ละม&าย
62123001416 นางสาวปาริฉัตร ไชยประภา
62123001417 นายถิรายุ สุนทรเดชา
62123001418 นางสาวณัฐทิยา ณ นคร
62123001419 นางสาวเอษณีย� สีบัว
62123001420 นางสาวพัชรียา ชูประจิตต�
62123001421 นางสาวอรทิพย� วรานุศิษฏ�
62123001422 นางสาวกานต�ชนิต จิตเสรี
62123001423 นางสาวปาณิศา สีทอง
62123001424 นางสาวอุทุมพร ขุนวิช'วย
62123001425 นางสาวทิพวรรณ เดชแสง
62123001426 นางสาววรรณวิภา โปณะทอง
62123001427 นายประสิทธ์ิ แซ'ฉ่ี
62123001428 นางสาวปNทมา โยธาจุล
62123001429 นางสาวกัญญาณัฐ ลิ่มมโนชฌ�
62123001430 นางสาวพัชรา ชาติโร
62123001431 นางสาวอาริยา เพ็งเทพ
62123001432 นางสาวอรวีรา เพ็ชนิล
62123001433 นางสาวนงจรส หม่ันการ
62123001434 นางสาวธมลวรรณ จันทร�คล&าย
62123001435 นางสาวณัฐนันท� อุดโหล
62123001436 นางสาวเพ็ญวดี แก&วนาบอน
62123001437 นางสาวสุภาวรรณ ผลอนันต�
62123001438 นางสาวประภัสสร เอี่ยมเปรมปรี
62123001439 นางสาวพิชชาพร ผกาแก&ว
62123001440 นางสาวจริยา รอดโต
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62123001441 นางสาวพิสรา โชติจํานอง
62123001442 นางสาวสุฐิตา จันทรศรี
62123001443 นางสาวมะลิวัลย� เก้ือบุตร
62123001444 นางสาวนฤมล สุดถวิล
62123001445 นางสาวชญาธนิษต� สงวาริน
62123001446 นายจตุรวิทย� ถึงเสียบญวน
62123001447 นางสาวมยุรฉัตร คชาเศรษฐ
62123001448 นางสาวประภาศรี เพชรทอง
62123001449 นางสาวสิริวรรณ� หนูวัน
62123001450 นางสาวนิศาชล เต็มแก&ว
62123001451 นางสาวอลิฐา รัตนะ
62123001452 นางสาวรุ'งฤดี รอดเข็ม
62123001453 นางสาวมนัสศิริ โพธ์ิโพ&น
62123001454 นางสาวสุกาญร�ดา เลาะและ
62123001455 นางสาวภานุมาศ ช'วยนุ&ย
62123001456 นายอภิรักษ� ปราบไกรศรี
62123001457 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสายธาร ช'วยคีรี
62123001458 นางสาวลดาวัลย� พิณสุวรรณ
62123001459 นางสาวนัฐญา ชูแก&ว
62123001460 นางสาวปNญจรัศม� ศรีจันทร�บุญ
62123001461 นางสาวใหมสาเราะ ปานจําปI
62123001462 นางสาววาสนา แก&วชื่น
62123001463 นางสาวเมนิตรา แก&วกระจาย
62123001464 นางสาวศุภิสรา หงอสกุล
62123001465 นางสาวณัจยา ศรีโยธา
62123001466 นางสาวศศิประภา เพชรประสงค�
62123001467 นางสาวสุนิสา หะระหนี
62123001468 นางสาวมณีรัตน� ธนบัตร
62123001469 นางสาวนัฐวิกา ทองแท&
62123001470 นางสาวพิทยารัตน� บิลนะมุด
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62123001471 นายประเสริฐ กาเด็น
62123001472 นางสาวอทัยรัตน� คงร'วง
62123001473 นางสาววิภารัตน� พัฒสงค�
62123001474 นางสาววันวิสา มานะดี
62123001475 นายอนันตชัย ภู'พันธ�ตระกูล
62123001476 นางสาวภาสินี หริณะรักษ�
62123001477 นางสาวเกศินี พิณทอง
62123001478 นางสาวจิรวรรณ หน'ายสุวรรณ
62123001479 นางสาวณัฐญดา หิมคุณ
62123001480 นางสาวปNญญ�ชิตา ประสมทรัพย�
62123001481 นางสาวฮาซามี เจKะดาโอKะ
62123001482 นางสาวณัฐธิดา พงศ�ทองเมือง
62123001483 นางสาวอุบลรัตน� เยาวชินากร
62123001484 นางสาววรรณวิสา แก&วประเสริฐ
62123001485 นางสาวปLยมาศ สุทธินุ&ย
62123001486 นางสาวต'วนโซว�รายา ลอจิ
62123001487 นางสาวจิราพร คีรีวัลย�
62123001488 นายกิตติศักด์ิ รัตนคํา
62123001489 นางสาวรวิภา เพ็ชรด&วง
62123001490 นางสาวรังสินี บุญล้ํา
62123001491 นายซาการียา เลKาะล'อ
62123001492 นางสาวอภิญญา อุ&ยกูล
62123001493 นายสถาพร พรมกุล
62123001494 นางสาวรุ'งทิวา กรรณสุวรรณ�
62123001495 นายณัฐพันธุ� ลิ่มอรุณ
62123001496 นางสาวศุภลักษณ� ละเอียด
62123001497 นางสาวอามานี ตาเยะ
62123001498 นางสาววัชราพรรณ สว'างศรี
62123001499 นางสาวจัสมีน เบ็ญตะเหย็บ
62123001500 นายวรกานต� แก&วก'อเก้ือ
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62123001501 นางสาวกนกวรรณ อาจชอบการ
62123001502 นางสาวปLยนันท� คงโตรม
62123001503 นางสาวอรัญญาณี คุ'ยจันทร�
62123001504 นางสาวอมรรัตน� แก&วน&อย
62123001505 นายวัชรพงศ� คงถาวร
62123001506 นางสาวศิลารัตน� จันทรชนะ
62123001507 นายธนสุ เพ'งพิศ
62123001508 นางวิภานุรัตน� รัตนศิริเนตร
62123001509 นางสาวกมลวดี บุญม่ิง
62123001510 นายสูยูตี สมาแห
62123001511 นางสาววณัญชนา หลานรอด
62123001512 นางสาวรัตนา ขิกขํา
62123001513 นางสาวธนวรรณ เต็มเปIVยม
62123001514 นางสาวมาลิวัน วงษ�นุ&ย
62123001515 นางสาวทิพพาวรรณ ก้ิมต้ัน
62123001516 นางสาวอมรรัตน� ข&องจิตร�
62123001517 นายนิโคลาส อุบลสุวรรณ
62123001518 นางสาวอุไรรัตน� ชูกําเหนิด
62123001519 นางสาวสุนิศา ห&วยสม
62123001520 นายกิตติธัช ผลประดิษฐ�
62123001521 นางสาวปาลิตา นวลมา
62123001522 นางสาวพิชญ�สินี สุขสวัสด์ิ
62123001523 นางสาวนารีรัตน� พรหมศร
62123001524 นางสาวรวิกานต� แสงจันทร�
62123001525 นางสาวอาซีซะห� ปาลายา
62123001526 นางสาวพัชรี ชูรักษ�
62123001527 นางสาวเรณุกา ชุมบัวจันทร�
62123001528 นายธีรนัย วิชัยดิษฐ
62123001529 นายอิบรอเฮง ยีเงาะ
62123001530 นางสาวพัทธมนัส โชติมณีวัฒนา
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62123001531 นางสาวจรีภรณ� หนูสังข�
62123001532 นางสาวปภัสรา หนูอ'อน
62123001533 นางสาววิสิฐาน� ช'วยนุ&ย
62123001534 นางสาวนูรฮายาตี โตะเระ
62123001535 นางสาวสุพัตรา เจะใบ
62123001536 นายชนกนันท� ฤทธ์ิภักดี
62123001537 นายอาศิรพจน� ชัยสวัสด์ิ
62123001538 นายเสะมะอูเซ็ง เสะอุเซ็ง
62123001539 นางสาวรัตนา แต'งต้ัง
62123001540 นางสาวณิชากร นวลจันทร�
62123001541 นายขจรวุฒิ มณีฉาย
62123001542 นายสุเชษฐ� อินทวงค�
62123001543 นางสาวณัฐภัสสร ทองคํา
62123001544 นางสาวสุจิตตรา ภากร
62123001545 นางสาวกมลวรรณ เบลบูเวล
62123001546 นางสาวณัฐธิดา สมบูรณ�
62123001547 นางสาวสุนิสา หวันมูสอ
62123001548 นายณรงศักด์ิ พหลภักดี
62123001549 นางสาวพชรภรณ� พุทธมนต�สิงห�
62123001550 นางสาวภิกขเนตร อุ'นใจ
62123001551 นางสาวกาญจนา ชมภูแดง
62123001552 นางสาวจีราวรรณ มากละม&าย
62123001553 นายสหรัตน� ทองขาว
62123001554 นางสาวมณีรัตน� อาวุธ
62123001555 นางสาวศุจินทรา ก่ีบุตร
62123001556 นายอรุณชัย อินทา
62123001557 นายวิระชัย ไทยชนะ
62123001558 นายอรุณ แก&วน&อย
62123001559 นายศิวะพันธ� ชุมพงศ�
62123001560 นางสาวนุอามาณี ดอเลาะ
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62123001561 นางสาวคนึงรัตน� สามารถ
62123001562 นายสาคร หนูจันทร�
62123001563 นางสาวจิณัฐฌิศา บุญราช
62123001564 นางสาวพรประภา เย็นใจ
62123001565 นายรัชกฤต จิระตราชู
62123001566 นางสาวทัศมัยพร สุวรรณวัฒน�
62123001567 ว'าที่ร&อยตรีหญิงศิริรัตน� ทองคํา
62123001568 นางสาวจิราภา เจริญผล
62123001569 นายเตวิช รัตนพงษ�
62123001570 นางสาวสุดาพร แดงงาม
62123001571 นางสาวเรณุกา คงวัดใหม'
62123001572 นายภาณุรักษ� ประทับกอง
62123001573 นางสาวตรีเพชร แสงพุ'ม
62123001574 นางสาวนันธิชา เกตุแก&ว
62123001575 นางสาวกัญญารัตน� นาคกุล
62123001576 นางสาวกนิษฐา ทองนาปYา
62123001577 นางสาวอภิษฎา อร'ามเรือง
62123001578 นายสราวุฒิ ทองสงค�
62123001579 นางสาวอภิญญา ปรีดาผล
62123001580 นางสาวอรวรรณ สุขเจริญ
62123001581 นางสาวประภากร อ'อนประดิษฐ
62123001582 นางสาวสุจิรา ว'องไว
62123001583 นางสาวสุวิมล เผยศิริ
62123001584 นางสาวพนิดา บุญเรือง
62123001585 นางสาวศุภกาญจน� อักษรนํา
62123001586 นางสาวจอมนาง คงรัตน�
62123001587 นางสาวประณีต เตียวโล'
62123001588 นายพงษ�พิพัฒน� ไทยแท&
62123001589 นายประวิทย� หนูคงนุ&ย
62123001590 นางสาววีนัส เยาว�สนิท
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62123001591 นางสาวชิดชนก มิตรเอียด
62123001592 นางสาวธัญญาภรณ� สุขย&อย
62123001593 นางสาวปฎิฐาน ดําเนินผล
62123001594 นายศิรวิทย� สุวรรณปาน
62123001595 นางสาวศรินยา แก&วสาธร
62123001596 นางสาวศศิวิมล เมฆม'วง
62123001597 นางสาวนูรมา มูเกง
62123001598 นางสาวพรปวีณ� บุญช'วย
62123001599 นางสาวสริตา นิลเอก
62123001600 นายกายศักด์ิ พัทยัง
62123001601 นายภาณุพงศ� สลีหมีน
62123001602 นายธาวิน ธงไชย
62123001603 นางสาวศิริลักษณ� สังข�น&อย
62123001604 นายพนม ช'างสุวรรณ
62123001605 นางสาวเพ็ญผกา ศรีจันทร�
62123001606 นางสาวนิตยา มณีรัตน�
62123001607 นางสาวซายาตี ดาลียา
62123001608 นางสาวปานตะวัน หวันตาหลา
62123001609 นางสาวอรอุมา คงกะพันธ�
62123001610 นางสาววรรณดี สิทธิกุล
62123001611 นายรณฤทธ์ิ ศรมณี
62123001612 นายอภินันท� สีเสน
62123001613 นางสาวอรอนงค� จุลจงกล
62123001614 นางสาวสุภาวดี เพชรเชนทร�
62123001615 นางสาววาริษา ดอนธานี
62123001616 นายอมรศักด์ิ ชนะการ
62123001617 นางสาวพัทธ�ธิดา ไทยแท&
62123001618 นายธีระยุทธ คงทอง
62123001619 นายธีรยุทธ ศรีสมพงษ�
62123001620 นางสาวชญานิศ แซ'ซ้ิม
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62123001621 นางสาวอัญชนา หนูรักษ�
62123001622 นายศุภวัฒน� หิรัญรัตน�
62123001623 นางสาวละอองดาว บัวทอง
62123001624 นายจักร�พันธุ� ภู'จิรเกษม
62123001625 นายจิราวัฒน� พวงวา
62123001626 นางสาวซูฟIยะห� สาและ
62123001627 นางสาวกชาพร รุ'นมี
62123001628 นายวิทยา จํานงค�รัตน�
62123001629 นางสาวอังคณา ศรีเพ็ชร
62123001630 นายกิตติพศ อร'ามเรือง
62123001631 นางศิริกาญจน� ไชยธรรม
62123001632 นายปLยมิตร อิสโร
62123001633 นางสาวอภัสนันท� เหล'าดี
62123001634 นายสิทธินันท� ภักดี
62123001635 นางสาวธัญญเรศ เอียดเวียงสระ
62123001636 นายภัทธาวุธ ศรีทองเพ็ง
62123001637 นางสาวอุมาภรณ� อ&นทอง
62123001638 นางสาววนิดา ผดุงกาญจน�
62123001639 นางสาวสุชานาถ รักแดง
62123001640 นายเชาวลิต คงพัฒน�
62123001641 นางสาวอุไรวรรณ หิรัญรัตน�
62123001642 นายธิชานนท� ภูริทัพพ�ธนากุล
62123001643 นางสาวสุกัญญา หนูริง
62123001644 นางสาวขวัญชนก พุฒิกรดุรงค�
62123001645 นางสาวนิศา รัตนบุรี
62123001646 นางสาวแพรวพรรณ สงสมอ
62123001647 นางสาวโมทะนา เพชรฤทธ์ิ
62123001648 นายมนูญ พูลสวัสด์ิ
62123001649 นางสาวสุภาพร ขวัญปาน
62123001650 นายณรงค� แสงสุวรรณ�
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62123001651 นางสาวภัทรวรินทร� ภู'ทรัพย�มี
62123001652 นางสาวทิพย�นรี จกโป
62123001653 นางสาวอัญชิษฐา เงินพวง
62123001654 นายปฐมพงศ� จันทร�ผา
62123001655 นางสาวกนกวรรณ อุดม
62123001656 นางสาวรินรดา อิชยาธิคุณ
62123001657 นางสาวภัครวีภัทร� เจริญรัตวงศ�
62123001658 นางสาวปวิณา คังฆะมณี
62123001659 นางสาวสุภาภรณ� บุตรหลัง
62123001660 นางสาวจุฬาลักษณ� เกลียวจิตร�
62123001661 นายศรศักด์ิ สิทธิเวช
62123001662 นางสาวจรรยาภรณ� ศิริกาญจน�
62123001663 นางสาวกนิษฐา พงศ�ษาปาน
62123001664 นายพิสุทธ์ิ สาเชื้อ
62123001665 นายไพศาล สาและ
62123001666 นางสาววรรณี วงค�ช'วย
62123001667 นางสาวประภาศรี จันทร�ลําภู
62123001668 นายยุทธนากรณ� ขาวเก้ือ
62123001669 นายชนาธิป บุญเนื่อง
62123001670 นางสาวมัญชุพร มามาก
62123001671 นายณัฐพล แก&วพัฒน�
62123001672 นางสาวเลอลักษณ� ขาวเรือง
62123001673 นายทวีศักด์ิ บุญช'วย
62123001674 นายฤทธิพร ชุมเศียร
62123001675 นางสาววรรณวนัช ประศาสตร�ศิลปR
62123001676 นายธนากร เพ่ิมพูน
62123001677 นางสาวสิรินาฎ นวลอนงค�
62123001678 นางสาวอมลธีรา รักษาศรี
62123001679 นางสาววริยา นวลนุช
62123001680 นายอธิวัฒน� รัตโนภาสจรูญ
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62123001681 นายปาฎิหาริย� ขุนทองจันทร�
62123001682 นางสาวทิพวรรณ หวังพุด
62123001683 นางสาวสายพิณ โพธ์ิทิพย�
62123001684 นายธวัชชัย ช'างคิด
62123001685 นางสาวลัดดาวัลย� พิมพิศาล
62123001686 นางธิดารัตน� แก&วประสิทธ์ิ
62123001687 นางสาวนริสรา ไชยรัตน�
62123001688 ว'าที่ร&อยตรีรอน นวลสมศรี
62123001689 นายวีรพล หนูเนตร
62123001690 นางสาวสุพัตรา บุญเชิด
62123001691 นายจิรศักด์ิ รูปโอ
62123001692 นางสาวปรีดา บุญเวศน�
62123001693 นางสาววันโซเฟIย บินดอเลKาะ
62123001694 นางสาวปLVนขวัญ สุขละเอียด
62123001695 นางสาวอารีหนKะ อิสสาหาก
62123001696 นายศุภณัฐ อินเนื่อง
62123001697 นางสาววิริยาพร ราชเมืองขวาง
62123001698 นางสาวชนิตา กาญจนามุสิก
62123001699 นายยุทธนา จรคงศรี
62123001700 นางสาววารุณี ชูฝYายคลอง
62123001701 นายสุริยา เกตุแก&ว
62123001702 นางฉวีวรรณ จินาผล
62123001703 นางสาวมาริสา มอหาหมัด
62123001704 นางสาวกนกพร หนูชุม
62123001705 นางสาวรตา อิทธิพรสกุล
62123001706 นางสาวปราถนา รัตนวรรณ�
62123001707 นางสาวซารีนา เหร'าหมัด
62123001708 นายธนเทพ ปูเงิน
62123001709 นางสาวมุมีนี บอเตาะ
62123001710 นางสาวสิริพร ฤทธ์ิวงศ�
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62123001711 นางสาวสมหญิง สายวารี
62123001712 นางสาวอมรรัตน� สุมา
62123001713 นางสาวอัฟเสาะห� อาแว
62123001714 นางสาวเพลินพิศ ชูจิตร
62123001715 นางสาวปริญญาภรณ� เรืองสังข�
62123001716 นางสาวกานต�ศุจี ชูแก&ว
62123001717 ว'าที่ร&อยตรีธีรเดช เล'ารัตนโชค
62123001718 นางสาววิชญาพร โกดี
62123001719 นางลัชชตา รักษ�ทอง
62123001720 นายอนิรุธ เทพพิทักษ�
62123001721 นางสาวไซหมKะ บินดือราแม
62123001722 นางสาวมนัญชยา คงแท'น
62123001723 นายกิตติพศ ภุมศรี
62123001724 นางสาวโสภาวดี ช'วยศรี
62123001725 นางสาวระวีวรรณ รามแก&ว
62123001726 นายสิทธิศักด์ิ หล'อเจริญกุล
62123001727 นางสาวนุตนลิน ธนบัตร
62123001728 นางสาวศรีสุดา ศรีนครนันท�
62123001729 นางสาวสุพัตรา หลังขาว
62123001730 นางสาวสูวายบะห� ซิเดะ
62123001731 นางสาวอนิสา ขุนเปIย
62123001732 นางสาวอมินตรา มากอําไพ
62123001733 นางสาวธนันณัฏฐ� กอเตาะ
62123001734 นายธนกร ธนอัญญาพร
62123001735 นายธิติวุฒิ ล'วนเส&ง
62123001736 นางสาวมิตรนภา พังทูล
62123001737 นางสาววรรณกมล สายทองแท&
62123001738 นางสาวนงลักษณ� คงเนียม
62123001739 นางมานิตา คงทรัพย�
62123001740 นางมณฑิรา อินนุรักษ�
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62123001741 นางสาวนิฟาตีหมKะ นิเลKาะ
62123001742 นางสาวกรองกาญจน� ธรรมสุทธิไพศาล
62123001743 นางสาวอลิชา จองศักด์ิ
62123001744 นายรอฟIกี ปNตตานี
62123001745 นางสาวปาริชาด คําแหง
62123001746 นางสาวศิรินาถ ทับทอง
62123001747 นางสาวศิรัณญา ชูประพันธ�
62123001748 ว'าที่ร&อยตรีหญิงพรรณิภา คงกลับ
62123001749 นางสาววิลาสินี ฤทธิช'วย
62123001750 นางสาวสุปราณี ดือเระ
62123001751 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�สุทัศน�
62123001752 นางสาวปLยวรรณ� สถิตย�ภูมิ
62123001753 นางสาวฉัตรฤดี สระแก&ว
62123001754 นางสาววิรพัทธ� บางเจริญ
62123001755 นางสาววธิตา แก&วหนองเสม็ด
62123001756 นางสาววิลาวัณย� กําลัง
62123001757 นางสาวพรวิสาข� พรมชะนะ
62123001758 นายรัชกร ณ ทองแปQน
62123001759 นายภีมรุจ รัตนภา
62123001760 นายสมคิด นิจการ
62123001761 นางสาวทิพย�มณี สุขศีล
62123001762 นายชนะพล หนูเก้ือ
62123001763 นางสาวอาภา บุญมาศ
62123001764 นายทินกร กลแกม
62123001765 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเกวลี แก&วเนียม
62123001766 นางสาววีรนุช กลิ่นจันทร�
62123001767 นางสาวฐิติมา หยีสัน
62123001768 นายอนาวิน ผลแรก
62123001769 นางสาวกานต�พิชชา จาระวัลย�
62123001770 นางสาวณัฐติยา ดวงน้ําแก&ว
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62123001771 นางสาวมัณทณา คงรอด
62123001772 นายสุกิตต์ิ สวนอินทร�
62123001773 นางสาวธุอร เกลี้ยงประดิษฐ�
62123001774 นางสาวพิชชาพร สังขชาติ
62123001775 นางสุรีรัตน� สงวนพงศ�
62123001776 นางพรพิมล ศรีเพ็ญ
62123001777 นางสาวนิตยา จินดาภักดี
62123001778 นายอาซีซี หะยีมะยี
62123001779 นางสาวอรวรรณ เห&งสีปQอง
62123001780 นายภูวดล มีมาก
62123001781 นางสาวปLยวรรณ อินทคง
62123001782 นางสาววริษฐา อ'อนเกตุพล
62123001783 นางสาวจิราวรรณ จันทบุรี
62123001784 นางสาวสุมินตรา ขันปาน
62123001785 นางสาวนิภาวรรณ รัตนคช
62123001786 นางสาวศุภมาส โรจนหัสดินทร�
62123001787 นางสาวณัฐวรรณ ปล&องใหม'
62123001788 นางสาวอรอุมา เนียมหอม
62123001789 นางสาวจุฑามาศ ขจรเดชชัยยง
62123001790 นายวุฒิชัย ชาชะ
62123001791 นางสาวนิรดา สารบรรณ�
62123001792 ว'าที่ร&อยตรีอานนท� ส'องแก&ว
62123001793 นายสการ เพราพริ้ง
62123001794 นางสาวจริยา อักษรสิทธ์ิ
62123001795 นางสาวพิชชาภา ตาวัน
62123001796 นางสาวเจนจิรา แผ'นศิลา
62123001797 นางสาววรรณูราฟIดKะห� มามะ
62123001798 นายณัฐพล เมืองฉิม
62123001799 นายอาหมัด ยีมะหลี
62123001800 นางสุจิตรา บุญเพชร
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62123001801 นางสาวจันทร�จิรา มากบุญ
62123001802 นางสาวกนกวรรณ ลาภวงศ�
62123001803 นางสาวอาทิตยา คงมณี
62123001804 นางสาวจารุวรรณ ยาขาว
62123001805 นายวาทิน บุญหาว
62123001806 นางสาวจันทิมา อาวรณ�
62123001807 นางสาวตรีทิพยนิกรณ� ตอนศรี
62123001808 นางสาวนริศรา ทองใสพร
62123001809 นางสาวอุไวรัตน� ยีสมัน
62123001810 นายวรวุฒิ คําทอง
62123001811 นางสาวธัญลักษณ� แก&วแสวง
62123001812 นางสาวธฤทัย มากเจริญกูล
62123001813 นายผดุงเกียรติ ย'านวารี
62123001814 นางสาวจุฑามาศ ปานเวช
62123001815 นางสาวปLยวรรณ ชูปNนหวาน
62123001816 นางสาวอุไรวรรณ ลี้เจริญ
62123001817 นางรอฮานี พันโท
62123001818 นางนวลจันทร� เทพเย้ือน
62123001819 นางสาวปาริชาติ ชัยราช
62123001820 นายวรวิช จันทร�เกตุ
62123001821 นางสาวมุกดาวรรณ ทองนุ'น
62123001822 นางสาวณิชาภัทร กิไพโรจน�
62123001823 นางสาวณัฐพร มาสวัสด์ิ
62123001824 นายอัครพล สืบสังข�
62123001825 นายณัฐวุฒิ อินเรือง
62123001826 นางสาวสุภาพร บัวสม
62123001827 นางสาวสะปIเยKาะ มะแสหา
62123001828 นายเมธาวุฒิ โกมาสังข�
62123001829 นางสาวกนกพร บุญชู
62123001830 นางสาวพัชรี รอดหาร
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62123001831 นางสาวดารีนา หัดหนิ
62123001832 นายศรราม สุขตะก่ัว
62123001833 นายณัฐวุฒิ พ่ึงหล&า
62123001834 นางสาวณัฐณิชา วงค�พิพันธ�
62123001835 นางสาวสุพัตรา บุญอ'อน
62123001836 นางสาวสิรินดา ธรรมประทีป
62123001837 นางสาวตอยีบะห� แม็ง
62123001838 นางสาวณัฐริกา บุญชูดํา
62123001839 นางสาวจีรวรรณ ต้ังอารุณ
62123001840 นางสาวอรกนก ศรีแก&ว
62123001841 นายธีรพงษ� วิเชียร
62123001842 นางสาวภัทชาวดี จ'ายอั้น
62123001843 นางสาวพัชวดี สันโดษ
62123001844 นางสาวดวงพร พรหมหอม
62123001845 นายสุทธิรักษ� เพ็งประพันธ�
62123001846 นางสาวรุจิรา พันธ�ฤทธ์ิ
62123001847 นางกุลณิชาภา อุ&มชูผล
62123001848 นายประสาร ทองเอียด
62123001849 นายวัชนพงศ� อาษา
62123001850 นายยอดชาย คะเชนทร�
62123001851 นางสาวชดายุ สารานุรักษ�
62123001852 นางสาวประภาพร หะหมาน
62123001853 นางสาวจันทรกานต� ราชสงค�
62123001854 นายอภิชัย บัวมาก
62123001855 นางสาวจันทร�จิรา ปราบจินดา
62123001856 นางสาวอัฐภิญญา เท'งนา
62123001857 นางสาววรรณิศา กุญชรินทร�
62123001858 นางสาวกรชวัล บัวสังข�
62123001859 นางสโรชินี ดิษฐสุวรรณ�
62123001860 นางสาวชุลีพร คงเมือง
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62123001861 นางสาวนุสรา รอเกตุ
62123001862 นางสาวนริตา คงสม
62123001863 นางสาวจุฑารัตน� นาควิรัช
62123001864 นายชัยรวี พัวพันธ�
62123001865 นายนภา จันทร�ชุม
62123001866 นางสาวนันทนัช ชตารัตน�
62123001867 นางสาวจันทิมา กองสมบุญ
62123001868 นายศุภวัฒน� ทองมาก
62123001869 นายนพดล สงเล็ก
62123001870 นางสาววันดี ธรรมพากร
62123001871 นางสาวประกายดาว พินิจอักษร
62123001872 นางสาวนิภา รักช&าง
62123001873 นางสาววรรณชนก ผ'อนย'อง
62123001874 นางสาวภัทราพร ผสมทรัพย�
62123001875 นางสาววาศิณี ปานเพชร
62123001876 นางสาวจริยา ไชยฤกษ�
62123001877 ว'าที่ร&อยตรีพาสกร ราชพิบูลย�
62123001878 นางสาวเมทินี ณ ศร
62123001879 นายปกรณ� ทองทิพย�
62123001880 นางสาวเกษราพร ไชยเดช
62123001881 นางสาวทิพวัลย� พันธุรัตน�
62123001882 นางสาวปวีณา วงศ�กองแก&ว
62123001883 นางสาวกนกวรรณ จิตเนียม
62123001884 นางสาวสิราวรรณ ทองแก&ว
62123001885 นางนงนุช ทิพย�ศรีนิมิต
62123001886 นางสาวอมรรัตน� วาระเพียง
62123001887 นายศุภชัย วิเชียร
62123001888 นางสาววันเพ็ญ ชูแสง
62123001889 นางสาวซาฟูรา แว&ง
62123001890 นายสิทธินนท� จินดาวงศ�
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62123001891 นายณัฐพล เซ'งเข็ม
62123001892 นางสาวณัฐธิดา ขวัญชุม
62123001893 นางสาววิชชุนี จันทร�แจ&ง
62123001894 นางสาวรุณา หลีหมาด
62123001895 นางสาวปฐมาวดี บริสุทธ์ิ
62123001896 นางสาวจิราพร โชติรัตน�
62123001897 นางสาวสุจิรา ขําปรางค�
62123001898 นางสาวมัชชา ปฐวีศรีสุธา
62123001899 นางสาวปIยนุช รอดแจ&งภัย
62123001900 นายยุทธภพ ถนอมนวล
62123001901 นายอานนท� พรหมทัตโต
62123001902 นางสาววาสนา เกษรบัว
62123001903 นางสาวจรรยา ไชยบุรินทร�
62123001904 นางจุฑาลักษณ� สะสม
62123001905 นายอรรณพ สมปรีดา
62123001906 นายพงศธร ปานทอง
62123001907 นางสาววาสนา สุวรรณศรี
62123001908 นางสาวหฤทัย แซ'ลิ้ม
62123001909 นางมณฑา จีนบันทึก
62123001910 นายกฤษฎา ผลทรัพย�
62123001911 นางสาวกรเกล&า นาคประสงค�
62123001912 นางสาวปาริฉัตร พิมพ�จันทร�
62123001913 นางสาวอภิฤดี เหมจันทร�
62123001914 นายฤทธิเดช พรหมสกุล
62123001915 นายถิรวัฒน� ง'วนสน
62123001916 นางสาวสุดารัตน� สการัญ
62123001917 นางสาวสาวิตรี แตงเลี่ยน
62123001918 นางสาวปLยมาลย� เมืองมีศรี
62123001919 นางสาวสิรินทรา สาหมาน
62123001920 นางสาวศุภาพิชญ� ดวงไข
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62123001921 นางสาวฟาริดา ขาวเหลือง
62123001922 นางภรนัท ทรงยศนัน
62123001923 นายชัยณรงค� สืบสังข�
62123001924 ว'าที่ร&อยตรีหญิงจุฑามาศ แก&วอํารัตน�
62123001925 นางสาววนิดา ธรรมชาติ
62123001926 นางสาวชไมพร เพ็งรัตน�
62123001927 ว'าที่ร&อยตรีศรวัท เกียรติเมธา
62123001928 นางสาวสุณีย� มะโซ
62123001929 นางสาวอิสริยาภรณ� สิทธิสังข�
62123001930 นางสาวจิราภรณ� เซ่ียงเซ่ียว
62123001931 ว'าที่ร&อยตรีวิทูร พิชัยยุทธ�
62123001932 นางสาวปรียาภรณ� ชินราช
62123001933 นายคุณากร เก้ือด&วง
62123001934 นางสุนิสา หนูวงค�
62123001935 นายกันตพงศ� คงเย็น
62123001936 นางสาวสิริชล แดงปรก
62123001937 นางสาวมายีดKะ โดยหมะ
62123001938 นางสาววรรณี กะสิรักษ�
62123001939 นางสาวณัฐกานต� อํามาตย�นิติกุล
62123001940 นางสาวสุไฮรา ยะพา
62123001941 นางสาวอัญมณี วัฏิสุ
62123001942 นางสาวภาสุรภัค ขวัญพรหม
62123001943 นางสาวจิรัญญา มณีราย
62123001944 นายยุติธรรม หนูเอียด
62123001945 นางสาวสวรส จันทร�แก&ว
62123001946 นางสาวสาวิตรี ทองจันทร�
62123001947 นางสาวฐาณิชญาณ� มาศเมฆ
62123001948 นางสาวลักษณา ชูช'วย
62123001949 นายธนัช ตัวตน
62123001950 นายมะยูโซะ เจKะฮะ
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62123001951 นางสาวบุษยพรรณ ช'วยนุ&ย
62123001952 นายสุเพียน ยูโซะ
62123001953 นางสาวพัชนี แสงชัยศรี
62123001954 นางสาวชยพร กันเทพา
62123001955 นายอานัส อินตัน
62123001956 นางสาววรนุช ขวัญเก้ือ
62123001957 นายณัฐภัทร อัศจรรย�กาญจน�
62123001958 นางสาวกัณฑิมา หีตอักษร
62123001959 นางสาวธารทิพย� สีแตงอ'อน
62123001960 นางสาวมาดีหะ มะหะมะ
62123001961 นายพลวัฒน� เดชารัตน�
62123001962 นางสาวสุริษา สงวนปรางค�
62123001963 นางสาวลดาชาติ บัวเพชร
62123001964 นางสาวนันทวรรณ สร&อยสน
62123001965 นางสาวพรพิมล วงนาญาติ
62123001966 นางสาวปLยาภรณ� รวบรัด
62123001967 นางสาวอมรรัตน� ศรีหะรัญ
62123001968 นางสาวปNทมา เมืองสาคร
62123001969 นางสาวฟLรดาวส� เร'สัน
62123001970 นายพรภวิษย� ขวัญช'วย
62123001971 นางสาววรพรรณ โกมล
62123001972 นายณโรจน� ณ สงขลา
62123001973 นางสาวศศิวิมล พ่ึงถ่ิน
62123001974 นายรัชธนน กิจการ
62123001975 นางสาวจีรนันท� เพ็ชร�สุด
62123001976 นางสาวสิริภา จําปา
62123001977 นางสาวลลิตา อาแว
62123001978 นายสหรัฐ ใจเอื้อเฟUZอ
62123001979 นายอําพน พิมพ�พิศาล
62123001980 นางสาวชุติมา แซ'ตัน
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62123001981 นางสาวแวฮาสนะห� ยาโงะ
62123001982 นางสาวฐิติมา ศุภพันธ�
62123001983 นางสาวธัญชนก จิตเมือง
62123001984 นางสาวสุดารัตน� หนูขาว
62123001985 นางสาวชลาลัย ใบหลี
62123001986 นางสาวฮาลีมะ ไชยเพศ
62123001987 นางสาวบุณฑริกา พรมกําเหนิด
62123001988 นางสายใจ พงค�ไพศาล
62123001989 นางสาวหิรัญญา หุ&นเหี้ยง
62123001990 นายสันติ รองพล
62123001991 นางสาวสุนิสา พุทธพืช
62123001992 นายอธิวัฒน� ด&วงแก&ว
62123001993 นางสาวสุกัญญา หวัดคล&าย
62123001994 ว'าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร คงศาลา
62123001995 นางสาวนิอามีราห� เจKะเลKาะ
62123001996 นางสาวปวีณา แก&วทองมา
62123001997 นางสาวรัตนา แสนภักดี
62123001998 นางสาวเปรมกมล ไพโรจน�
62123001999 นางสาวจริยา วงศ�สุวัฒน�
62123002000 นายณัฐพล ศรีสุขใส
62123002001 นางสาวไดอาน'า ทุ'งยอ
62123002002 นายพรภัทร� พิพิธสุนทรศานต�
62123002003 นางสาวสุวัยดา แสงวิมาน
62123002004 นายภูมิไกร จันทร�เพชร
62123002005 นางสาวกมลวรรณ จันทร�สว'าง
62123002006 นายธวัชชัย ขุนทอง
62123002007 นางสาวติยาภรณ� ณ นคร
62123002008 นางสาวปLยนุช เขาโพธ์ิ
62123002009 นายพลากร สุวรรณบํารุง
62123002010 นางสาวศรีสุดา เค&ายวนผึ้ง
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62123002011 นายณัฐธัญพงศ� พร&อมวงศ�
62123002012 นายดาวรุ'ง เพ็ชรทับ
62123002013 นางสาวกมลชนก เขตตะเคียน
62123002014 นางสาวอรนรินทร� อินทชิต
62123002015 นางสาวพัตราภรณ� วิมล
62123002016 นายวริทธ์ินันท� โชติรัตน�
62123002017 นายศิริศักด์ิ สุดธานี
62123002018 นายแวฮาฟIส แวนาแซ
62123002019 นางสาวอังคณา แซ'ฉ่ัว
62123002020 นางสาวสุรายา ลาเตKะ
62123002021 นางสาวณัฐริกา จันทร�เมือง
62123002022 นายอัมรินทร� พยาบาล
62123002023 นางสาวอมรรัตน� ขุนพานเพิง
62123002024 นางสาวอุบลวรรณ ไชยเรนทร�
62123002025 นายคุณภัทร ขันแกล&ว
62123002026 นายทีปนนท� เล็กขาว
62123002027 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิชุดา คงสุข
62123002028 นางสาวผกามาศ แก&วพิชัย
62123002029 นายธีรวัฒน� พรหมสุวรรณ�
62123002030 นางสาวเบญจรัตน� รัตนาวดี
62123002031 นางสาวพัชรา ณ ระนอง
62123002032 นายสิทธิชัย ภักดีดวง
62123002033 นางสาวอ&อยทิพย� หนูจิตร
62123002034 นางสาววิไลลักษณ� จันทร�ศรีนวล
62123002035 นางสาวศิรินทิพย� รักษา
62123002036 นายพรชัย เชิดชูพงษ�
62123002037 นางสาวก่ิงแก&ว ง'วนสน
62123002038 นางสาวฐาปนี บํารุงศรี
62123002039 นางสาวจิตรเลขา วิลัย
62123002040 นางสาวภัททิรา ชูเมือง
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62123002041 นายสามารถ อิแอ
62123002042 นายการุณ รอดเสน
62123002043 นายปราโมทย� แก&วมี
62123002044 นางจิรารัตน� เมืองวงษ�
62123002045 นายรัฐวุฒิ ศักด์ิปูชนียกุล
62123002046 นายอรรถพล วงษ�ตกูล
62123002047 นางสาวภัทรวดี ถือทอง
62123002048 นายเสฏฐวุฒิ บุปผากาย
62123002049 นางสาวปภาดา อึ่งสกุล
62123002050 นางสาวพิชามญช� ภมร
62123002051 นางสาวอารียา นาวาทอง
62123002052 นางสาวลลิตา ธรรมวิเศษ
62123002053 นายธัญวิสิษฐ� จออนันต�
62123002054 นางสาวสุดารัตน� รามันเศษ
62123002055 นายอนันต�สิทธ์ิ หอยบาง
62123002056 นายฮัสซัน หวันมุดา
62123002057 นายภาสกร แก&วเก้ือ
62123002058 นางสาวยุภาภรณ� แก&วสวัสด์ิ
62123002059 นางสาวเนติมา สะระ
62123002060 นายจตุรานนท� ปานกลาง
62123002061 นางสาววิไลลักษณ� คําปNน
62123002062 นายสุทธิรักษ� อินโท
62123002063 นางสาวณัฐธิดา ปานขาน
62123002064 นางสาวณัฐวดี พิชคุณ
62123002065 นางสาวอารียา รุ'งแดง
62123002066 นายเอกชัย วงศ�วิวัฒน�
62123002067 นางสาวสุวนันท� แซ'ลิ่ม
62123002068 นางสาวอินทุอร เมตตาจิต
62123002069 นางสาวมัลทิกา อินขาว
62123002070 นางสาวธนัชญา อยู'ดี
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62123002071 นางสาวธัญญลักษณ� พันธ�เสน
62123002072 นางสาวศุภวรรณ มะเดโช
62123002073 นายนัทธพล สงสังข�
62123002074 นางสาววรารัตน� เดชอรัญ
62123002075 นายพงศ�เพชร เวทยาวงศ�
62123002076 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกัณฐิมาภรณ� บุญประกอบ
62123002077 นางสาวรุสนานี หะยีอูเซ็ง
62123002078 นายรัตชัย ทรัพย�ครองชัย
62123002079 นางสาวจีรวรรณ เอียดสี
62123002080 นางสาวบุศรินทร� ทองหอม
62123002081 นายปNจจุคมน� รัฐการ
62123002082 นางสาวชไมพร จันทร
62123002083 นางสาวอัญชลีพร จันทร�ทอง
62123002084 นางสาวจุฬารัตน� เสถียรกิตติกุล
62123002085 นางสาวศิริฉัตร นาคดํา
62123002086 นายนฤนาท จํานงค�ทอง
62123002087 นางสาวรัชนี กล่ําไพ
62123002088 นางสาวขนิษฐา สุชีพ
62123002089 นางสาวนิชาภัทร เรียบร&อย
62123002090 นางสาวจิราภรณ� พรหมสุวรรณ
62123002091 นางสาวอารีญา นาคปลัด
62123002092 นางสาวฮูไซฟะห� สะแปอิง
62123002093 นายธีรวัฒน� พิกุลทอง
62123002094 นายสการียา วงค�นิสKะ
62123002095 นายชรินทร� นาคน&อย
62123002096 นางสาวจันจิรา ขุนนุ&ย
62123002097 นายพิสุทธ์ิ พินิจมนตรี
62123002098 นางสาวกิติยา มีด&วง
62123002099 นางสาวมณีรัตน� ทิพย�รัตน�
62123002100 นางสาวฟารีดา หวังดี
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62123002101 นางสาวขนิษฐา เมืองทวี
62123002102 นายธนาธิป แซ'บ'าง
62123002103 นายอดิศักด์ิ ทองโท
62123002104 นายเจษฎา ด&วงย้ิม
62123002105 นายฉัตรชัย เทียมสานุจิตร
62123002106 นางสาวอลิสา ยศศักด์ิ
62123002107 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีสุขใส
62123002108 นายธนกิจ หงอสกุล
62123002109 นางสาวพุทธรักษา สุภานิล
62123002110 นางสาวนาซีฮะห� เจKะสนิ
62123002111 นางสาวชาลิสา รัตนะ
62123002112 นางสาวภัคจิรา เลื่อนแก&ว
62123002113 นางสาวศิริพรรณ มังกะลู
62123002114 นางสาวปรางวดี มยาเศษ
62123002115 นางอิศรา มากจุ&ย
62123002116 นางสาววัลลภา วัฒนพรหม
62123002117 นางสาวอภิชญา ร'มเย็น
62123002118 นางสาวกาญจนา ชนะภัย
62123002119 นายไพโรจน� ไหมศรีขาว
62123002120 นายศิวัช ชิตณรงค�
62123002121 นายทวีศักด์ิ ศรีเพชรพูล
62123002122 นางสาวรุจิเรข บุญญามณี
62123002123 นายธีระชัย ศรีพงษ�พันธุ�กุล
62123002124 นางสาวสิริกาญจน� พรหมสวัสด์ิ
62123002125 นางสาวศิริโสภา อนันตชาติ
62123002126 นางสาวสุชาดา ชูประสิทธ์ิ
62123002127 นายอรรถนพ ใหม'ทอง
62123002128 นายมะอัมรี มะนิ
62123002129 นางสาวกรรณิการ� วิเมศ
62123002130 นางสาวกิตติยา ฤทธิเดช
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62123002131 นางสาวศิวาพร ศรีรัตน�
62123002132 นางสาวศรัญญา บัวอินทร�
62123002133 นางสาวปนัดดา ชูเกิด
62123002134 นายธนเทพ เทวเดช
62123002135 นางสาวระวิวรรณ สุวรรณรัตน�
62123002136 นางสาวดวงกมล แก&วคงคา
62123002137 นางสาวนิตยา ลิ่มเรืองกุล
62123002138 นางสาวสุวิษา กุลวงษ�
62123002139 นายศุภชัย นุ'นปาน
62123002140 นางสาววนิดา ยะโกบ
62123002141 นางอมรรัตน� คีรีนารถ
62123002142 นางสาวพิชญาภา ส'งศิริ
62123002143 นางสาวชลธิชา ไชยพลบาล
62123002144 นางสาวอรัญญา อินทรมาตย�
62123002145 นางสาวกานติมา พิทักษ�
62123002146 นางสาวจิราพร ศรีช'วย
62123002147 นางสาวปุณยาพร พรอนุวงศ�
62123002148 นายศรันย� สําราญ
62123002149 นางสาวธิดารัตน� เชื้อบ&านเกาะ
62123002150 นางสาวชรินรัตน� เลื่อนแก&ว
62123002151 นางสาวปรีดา จันทร�ใหม'
62123002152 นางสาวพรปวีณ� นิลวงค�
62123002153 นางสาวอัสมะห� ยานีระ
62123002154 นางสาวบุษชา จันทร�ทอง
62123002155 นางสาววงศ�ผกา ประพฤติตรง
62123002156 นางสาววาสนา ประธานนนท�
62123002157 นางสาวปรีญาภรณ� พรหมศิริ
62123002158 นางสาวชนากานต� จันทร�ศิริ
62123002159 นายนันทวุฒิ เชาวเหม
62123002160 นางสาววรรณา กะสิรักษ�
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62123002161 นางสาวปLยมาภรณ� โคจีจุล
62123002162 นางสาวนุไอนี อรุณอิสรา
62123002163 นางสาวอัญชลี ขําแก&ว
62123002164 นางสาวอัญชลี เย็นย่ิง
62123002165 นางสาวกรกมล สัจจาเฉลียว
62123002166 นางสาวจุฑามาศ เรืองงาม
62123002167 นางสาวกมลนัทธ� บัวทอง
62123002168 นางสาวอารีรัตน� แก&วประเสริฐ
62123002169 นายณัฐนนท� บรรดาศักด์ิ
62123002170 นางสาวปLยะวรรณ คําทอง
62123002171 นางสาวสุมิตตา ขวัญกุล
62123002172 นางสาวนูรฮีดายู เจKะแว
62123002173 นางสาววิริญญา ทองเทพ
62123002174 นางสาวศิริรัตน� มณีฉาย
62123002175 นายธัญธร กวีพันธ�
62123002176 นางสาวศิศิรา นุ'นกล่ํา
62123002177 นายธีระพงศ� จันทรพงศ�
62123002178 นางสาวสุปรีดา หรนรุ'ง
62123002179 นางสาวกสิกิตต์ิ สังข�ผุด
62123002180 นายธีรวัฒน� ปรีชา
62123002181 นางสาวกฤษณี วรศิริ
62123002182 นางสาวมารีแยนี แว&ง
62123002183 นางสาวชฎาทิพย� มากแก&ว
62123002184 นางสาวอัญชิสา อินทสุภา
62123002185 นางสาวชุติมา ผดุงชาติ
62123002186 นางสาวชุติยา เย่ียมแสง
62123002187 นางสาวสุธาภรณ� หนูบํารุง
62123002188 นางสาวจิตรวรรณ แดงสกุล
62123002189 นายณัฐวุฒิ สินวัชราภรณ�
62123002190 นางสาวนิตศรา คงนุกูล
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62123002191 ว'าที่ร&อยตรีศิวัช ใหมแก&ว
62123002192 นางสาววศินี ปานแดง
62123002193 นางสาววิชญา ปานมา
62123002194 นางสาวขวัญตา โทบุรี
62123002195 นางสาวทองมี อยู'เย็น
62123002196 นางสาวปLยพร ประภาศ
62123002197 นางสาวเจนศิริ ไข'ขัน
62123002198 นางสาวอัจรา พลเพ็ชร
62123002199 นางสาวมาลี หนูเดช
62123002200 นางสาวสุพัชรี ศรีศักดา
62123002201 นางสาวเสาวคนธ� แสวงหา
62123002202 นางสาวสิริรัตน� จักรหนู
62123002203 ว'าที่ร&อยตรีหญิงพรพรหม นิระภัย
62123002204 นางสาวอัจฉรา บัวอินทร�
62123002205 นางสาวประกาย พระไพรี
62123002206 นางสาวกิตยาภรณ� ธานะวัน
62123002207 นางสาวกนกวรรณ แสงศิริ
62123002208 นางสาวกนกพร นามชาติ
62123002209 นางสาววรรณิภา สอนมา
62123002210 นางสาวอรนุช วินวัฒน�
62123002211 นางสาวฐิตากร บัวเพชร
62123002212 นางสาววาสนา ชูประดิษฐ
62123002213 นางสาวอัญธิดา สุวรรณะ
62123002214 นางสาวน&องใหม' เวทมาหะ
62123002215 นางสาวนฤมล กล'อมเกลี้ยง
62123002216 นายกฤษฎา จันทร�เสถียร
62123002217 นางสาววณิชสรา ช'วยมี
62123002218 นางสาวนีรนุช ครุฑธามาศ
62123002219 นางสาวสารีนา และปายัง
62123002220 นายพงศกร ทองสง'า
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62123002221 นางสาวดรุณี เสมอหน&า
62123002222 นายธวัชชัย ศรีทอง
62123002223 นางสาวทิพย�ประภา จู'วาที
62123002224 นายณัฐธีร� ศิริสุริยภักด์ิ
62123002225 นายสิทธิพงศ� สุวรรณมณี
62123002226 นางสาวรุจาภา จํานงค�ลักษณ� 
62123002227 นางสาวโศภิต เพชรวิเชียร
62123002228 นางสาวเมธานันท� ฤทธิมาศ
62123002229 นายนิติกร ปLVนจอม
62123002230 นางสาวจุฑามาศ ดาวกระจาย
62123002231 นายคฑาวุฒิ ศรีษสมุทร
62123002232 นางสาวศิรประภา รุ'งสอาด
62123002233 นางสาวอัญชิสา ปราโมทย�อนันต�
62123002234 นางสาวกานดารัตน� ประไพ
62123002235 นางสาวพิชญ�สินี ราชบําเพิง
62123002236 นายฐิติวัสส� รัตนพันธ�
62123002237 นางสาวภัคภร บัวพันธ�
62123002238 นางสาวพิมพร มรกต
62123002239 นางสาวณัฏฐนิช ภักดีจิตต�
62123002240 นายเมธิชัย เอียดแก&ว
62123002241 นางศศิอุษา วรรณเวช
62123002242 นางสาวรัชนก สุขสวัสด์ิ
62123002243 นายเอกชัย เหลือจันทร�
62123002244 นางพยอม กลั่นสุรินทร�
62123002245 นายสุขสมโชค แซ'แต&
62123002246 นายทศพร กาละเมฆ
62123002247 นางสาวชัญญานุช เลขะการณ�
62123002248 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกุลนาตย� ทองแปQน
62123002249 นางสาวกัลยาณี ถนอมสงวน
62123002250 นางเยาวรัตน� นิ่มรักษ�
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62123002251 นางสาวศุภานัญ ดําส'งแสง
62123002252 นางสาววีวิภา พงษ�มาก
62123002253 นางสาวปลิตา หะยีดามัน
62123002254 นางสาวสุนิสา ลัทธิธรรม
62123002255 นางสาวอัญชุลี ปYานอุดม
62123002256 นางสาววิภาดา ธราพร
62123002257 นายรัฐสรณ� ทัศนไตรลักษณ�
62123002258 นางสาววรรณิศา หมวดชนะ
62123002259 นางสาวพิชญา ทิพย�ศรี
62123002260 นางสาวกาญจนา ทองร'วง
62123002261 นางสาวพนิตนาฎ กรอบแก&ว
62123002262 นางสาวภัทราภรณ� สุขสบาย
62123002263 นางสาวปNทมา จันทร�สว'าง
62123002264 นายอภิสิทธ์ิ พรหมศิริ
62123002265 นางสาวรัชตะ ตันสุริยะวงศ�
62123002266 นายนิพัทธ� บุญชู
62123002267 นางสาวณัฐลักษณ� อิสสระ
62123002268 นางณปภัช รัตนบุรี
62123002269 นางสาวณัฐธิกา ธนชิตชัยกุล
62123002270 นางสาวศุจีภรณ� ดวงประเสริฐ
62123002271 นางสาวชนัญญา ฉลวยศรีเมือง
62123002272 นางสาวจุฑากาญจน� กาญจน�สกุล
62123002273 นายจิตวัต บุรี
62123002274 นางสาวภัทราพร จันสุด
62123002275 นายศักด์ิชัย ชูทอง
62123002276 นางสาวณัฐสุดา เพชรวงศ�
62123002277 นายนาถวัฒน� ตรีทอง
62123002278 นางสาวสุวลักษณ� จันทร�พิบูลย�
62123002279 นายฐิติวัฒน� ประทุมเทือง
62123002280 นางสาวอรอุมา มีวงศ�
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62123002281 นางสาวพรทิพย� รักเมือง
62123002282 นางสาวอานีตา สูหลง
62123002283 นางสาวสริตา โคกเขา
62123002284 นายอรรณพ จันทวงค�
62123002285 นางสาวกนกรัตน� โชติมุณี
62123002286 นางสาวปวีณ�ธิดา ไชยจันทร�
62123002287 นางสาวเปรมสินี วิชิต
62123002288 นายศุภณัฐ สินทรัพย�ทวี
62123002289 นางสาวสันต�ฤทัย ขําสุข
62123002290 นายวรินทร น้ํารอบ
62123002291 นางสาวสุภาพร พรหมชัยศรี
62123002292 นางสาวอินธุอร ทองปลอด
62123002293 นายกิตติศักด์ิ มงเล'ห�
62123002294 นางสาวธมนภัทร หนูศรีแก&ว
62123002295 นายอุสมาน สิเดKะ
62123002296 นางสาวสุวิชา จันทร�หอม
62123002297 นางสาวอริสรา บัวนาม
62123002298 นางสาววิชชุดา เวชรังษีกุล
62123002299 นางสาวซัลวานี มะลี
62123002300 นายธารธรรม คําแปQน
62123002301 นายพงศา ปลื้มใจ
62123002302 นางสาวชนิกา พึงสงวน
62123002303 นางสาวศิรัญญา โอ'แก&ว
62123002304 ส.ท.โฆสวันท� นาคกราย
62123002305 นายราชันย� เรืองอ'อน
62123002306 นายมานพ หิรัญ
62123002307 นายพงศ�นภา วงศ�ต้ัง
62123002308 นายวิชวัฒน� เมษสุวรรณ
62123002309 นายวิกรม หลKะเลย
62123002310 นางสาวจรรจิรา จันทร�ต&อย
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62123002311 นางสาวนูรีฮัน สือแมะ
62123002312 นางสาวนันทิกานต� เศรษฐกุล
62123002313 นางสาวนาอีมี สะแลมัน
62123002314 นางสาวฉวีวรรณ กู&เมือง
62123002315 นางสาววันทนา ทองขํา
62123002316 นายชัยณรงค� ชูแก&ว
62123002317 นางสาวแวฮัซวานี แวอาลี
62123002318 นางสาวเยาวลักษณ� สุพัฒนวงศ�
62123002319 นางสาวนูรีดา เด'นดารา
62123002320 นางสาวรัตนาภรณ� งามเพียร
62123002321 นางสาวสุวณีย� มากสังข�
62123002322 นางสาวภูษณาภรณ� ทองสง'า
62123002323 นายนัฐพล หนูแกล&ว
62123002324 นางสาวกานต�นภัส แก&วแท&
62123002325 นางสาวณัฐชยา ดวงอุดม
62123002326 นางสาวอทิตยา แก&วมาลา
62123002327 นางสาวอังคณา ช'วยเต็ม
62123002328 นางสาวมาริสา ทองเครือ
62123002329 นางสาวชนกนาถ แก&วศรี
62123002330 นางสาวเงินตรา สู'สมแก&ว
62123002331 นายธนวัฒน� นุ'นสิงห�
62123002332 นายอรรถวุฒิ สุวพิศ
62123002333 นางสาวณัฐกานต� เกิดพุ'ม
62123002334 นางสาววันเพ็ญ ลิ่มอรุณ
62123002335 นางสาวปวีณา แดสา
62123002336 นางสาววิไลวรรณ พรหมสุข
62123002337 นางสาวอรสา สุวรรณภักดี
62123002338 นางสาวพีรพันธ� สงวนละเอียด
62123002339 นางสาวชนะขวัญ จิตม่ัน
62123002340 นางสาวกีรติ กาญจนะ
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62123002341 นางสาวโสภณา ประทีป ณ ถลาง
62123002342 นางสาวปองขวัญ บัวทอง
62123002343 นายปกปQอง เมืองสง
62123002344 นางสาวสุมลทิพย� กรงไกรจักร
62123002345 นางสาววัชรพร ชุ'มเผือก
62123002346 นางสาวสรินตา ร'าหมาน
62123002347 นางสาวอรอนงค� พงษ�สถิตย�
62123002348 นางสาวสุพรรณี พริกไทย
62123002349 นางสาวทัศวรรณ� แก&วคง
62123002350 นางสาวบุษกร อ'อนย่ิง
62123002351 นายนริศ ตรงต'อการ
62123002352 นายสุเมธ ร'มเย็น
62123002353 นางสาววรรลภา บุญรอบทิศ
62123002354 นายกานต� ถิรสัตยวงศ�
62123002355 นางสาวภัททกา เปาะทองคํา
62123002356 นางสาวจุฑามาส คะเณย�
62123002357 นายบุรินทร� ไทยมิตรชอบ
62123002358 นางสาวชนิตา เมืองทรัพย�
62123002359 นายอมร หนูสงค�
62123002360 นางสาวสิริรัตน� จันทร�เอียด
62123002361 นางสาวจุฑามาศ อุทุมรัตน�
62123002362 นางสาวอรศรี เจริญสุข
62123002363 นายอัษฎา ชูดอนตรอ
62123002364 นางสาวฐิติมา พัฒน�คล&าย
62123002365 นางสาวนริสา คงแก&ว
62123002366 ว'าที่ร&อยตรีหญิงศิริรัตน� บุญสูง
62123002367 นายภคิน ชูสังข�
62123002368 นางสาวสิริกร พงศ�รัตนมงคล
62123002369 นางสาวมัฑณา หม&อน้ําร&อน
62123002370 นายพรภวิษย� บํารุงศรี
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62123002371 นางสาวสุรีพร ยกเล็ก
62123002372 นายณัฐนันท� พ'วงสะอาด
62123002373 นางสาวเนตรนภิศ เขจรรักษ�
62123002374 นางสาวโสรยา พรหมจันทร�
62123002375 นางสาวจุฬาภรณ� สุวรรณโณ
62123002376 นางสาวอาภัสรา หีดรอด
62123002377 นางสาวนลินรัตน� แสงสกล
62123002378 นางสาวนัฐธิดา ไกรนรา
62123002379 นางสาวอภิชญา เกษรักษ�
62123002380 นายสิทธิชัย รอดเดช
62123002381 นางสาวบุญรอด หาญรบ
62123002382 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยทอง
62123002383 นางโรสมานี สะรอนี
62123002384 นางสาวปNนนิกา พักตร�จันทร�
62123002385 นางสาวพรรณวิสา จักขุมณี
62123002386 นายณัฐวุฒิ พรหมน&อย
62123002387 นางสาวณัฐพร ขจรบุญ
62123002388 นางสาวภารดี ศรประสิทธ์ิ
62123002389 นางสาววราลี เลิศยุทธิไกร
62123002390 นางสาวภัทรวดี ทวีรัตน�
62123002391 นางสาวชนิตสิรี โทณวณิก
62123002392 นายธีรศานต� ทวินิจ
62123002393 นางสาวนูรไอนี ลาเตKะ
62123002394 นายภัทรวิชญ� เที่ยวแสวง
62123002395 นางสาวธารารัตน� ศรีนาค
62123002396 นางสาวศรศรินทร� เพ&งหล&ง
62123002397 นางสาวนิภาวรรณ ศรีน'วม
62123002398 นางสาวไอศ�ณัฏฐา เจริญเกิดลาภ
62123002399 นางสาวสุทธิดา อินทรัตน�
62123002400 นางสาวปLยวรรณ ศรีพลราช
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62123002401 นางสาวอินทุอร อินทองคํา
62123002402 นางสาวกมลวรรณ ศุภเกียรติบัญชร
62123002403 นางสาวรุสนี โสเพดา
62123002404 นางสาวจิตตินี มลิวงค�
62123002405 นางสาวสุดาภรณ� บิลโตKะแก&ว
62123002406 นางสาวกิจมาศ ฤทธิอา
62123002407 นางสาวอุษณีย� เพ็ชร�เนาว�
62123002408 นางสาวสาวิตรี จรูญพงศ�
62123002409 นางสาวนีรนุช เกตุนวล
62123002410 นายเบญจพล รัตนวิชา
62123002411 นางสาวอรยา ศรีวิบูรณ�
62123002412 นางสาววีรยา ปาลิโภชน�
62123002413 นางสาวสุดารัตน� ผลอินทอง
62123002414 นางสาววิลาวัณย� เพ็ชราการ
62123002415 นางสาวจันทราทิพย� ชูศรี
62123002416 นางสาวอลิสา การัมซอ
62123002417 นางสาวจุฑามาศ จันทร�พฤกษ�
62123002418 นางสาวจุฑารัตน� จันทรจนา
62123002419 นายกิตติกร ชะลิวัลย�
62123002420 นายฟาเดล แยบรอแย
62123002421 นางสาวอรฤทัย จันทรบุญแก&ว
62123002422 นายไตรเทพ ชุมเขียว
62123002423 นางสาวณิชาพัฒน� ลาภพล
62123002424 นางสาวณัฐสณี เปลี่ยวพยัค
62123002425 นายปLติโชค เซ'งรัตน�
62123002426 นางสาวอรนุช ผุดเผือก
62123002427 นางสาวจินตนา โตKะปL
62123002428 นายมะไซดี ดอเลาะ
62123002429 นางสาวอรษา แจ'มแจ&ง
62123002430 นางสาวโยษิตา มาก
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62123002431 นางสาวรัตนา แซ'ภู'
62123002432 นางสาวสุภัตรา ไชยนาเคนทร�
62123002433 นางสาวอนงค�นาฎ สุดศิริ
62123002434 นางสาวอาภรณ� ไชยเพศ
62123002435 นางสาวพุทธชาติ ดําชัยโย
62123002436 นางสาวเยาวภา พรหมจรรย�
62123002437 นางสาวศันสณีย� มณี
62123002438 นางสาวศศิพร หอมสูง
62123002439 นางสาวจิตติมา ประเสริฐ
62123002440 นางสาวราณี มีเนตร
62123002441 นายภาคภูมิ นุ'มนวล
62123002442 นางสาวอําพรพันธุ� จันทกูล
62123002443 นางสาววรรณนิษา พลประชิต
62123002444 นางสาวพรทิพย� นาคศรีคํา
62123002445 นางสาวภาวิณี รักไชย
62123002446 นางสาวกมลพร ระนาดแก&ว
62123002447 นางณัฏฐนิช พุ'มกฐิน
62123002448 นายวิริยะ ชนะชัย
62123002449 นางสาวซาปIนะ อาแว
62123002450 นางสาวศรัญญา พรวุฒิกูล
62123002451 นายจีระศักด์ิ แจ'มกระจ'าง
62123002452 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นหอม
62123002453 นางสาวเหมวดี มีชัยชนะ
62123002454 นางสาวพัณณิตา สองแก&ว
62123002455 นางสาวศุภพิตา ขุนสนิท
62123002456 นางสาวอัฟนาน สาแมง
62123002457 นางสาวปารียะห� เจะเลาะ
62123002458 นางสาวกรรณิการ� คุ&มครอง
62123002459 นางสาวประวีณา ชุมพงษ�
62123002460 นางอัจฉราพร สัจจพงศ�พันธุ�
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62123002461 นางสาวอาริยา ใสหวาน
62123002462 นางสาวมารีน'า เอียดวงค�
62123002463 นายวีระยุทธ� ศรีตะวัน
62123002464 นางสาวพิมพาวรรณ โฮฮิน
62123002465 นายวิระ ชํานาญแปQน
62123002466 นางสาวพิชามญชุ� เพ่ือมเสม
62123002467 นางสาวนันทนัช สีชื่น
62123002468 นางสาวดลกร ชิดละกะ
62123002469 นางสาวสุชัญญา สมนึก
62123002470 นางสาวจุฑารัตน� วัดชื่น
62123002471 นางสาวชนาภา ศิริรักษ�
62123002472 นางสาวสุกัญญา สีดําอ'อน
62123002473 นางสาวกนกพร วิชัยดิษฐ
62123002474 นายธัญญะ สมคะเน
62123002475 นางสาวอาภรณ�พรรณ ชูมณี
62123002476 นายวัลอัสรี อูเซ็ง
62123002477 นางคฤตา ละอองทอง
62123002478 นางสาวธนัชณา ปLตานุพงศ�
62123002479 นายวีรภัทร ชูปIZ
62123002480 นางสาวสุภัสสร ตลึงเพ็ชร
62123002481 นางสาวธณาภรณ� สุขสิน
62123002482 นางสาวปาณิศา ทรายทอง
62123002483 นายวสันต� เพชรชํานาญ
62123002484 นางสาวสุภาวดี แซ'ลิ้ม
62123002485 นายภาณุพงศ� วงศ�เจริญ
62123002486 นางสาวทิพย�ธัญญา แย&มทิพย�
62123002487 นางสาวศุภรานันท� ขาวสังข�
62123002488 นางสาวศิริพร ชูลี
62123002489 นางสาวจิราภรณ� ช'วยศรี
62123002490 นางสาววาสนา ขําพร&อม
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62123002491 นางสาววิชุดา ก้ิวเส&ง
62123002492 นายจักรพงศ� สุขเพ็ง
62123002493 นางสาวน้ําเพชร แก&วทอง
62123002494 นางสาวสุชานันท� วังจํานงค�
62123002495 นางสาววารุณี ชีแก&ว
62123002496 นายนวพล แก&วอํารัตน�
62123002497 นายวุฒิพงษ� บัวแก&ว
62123002498 นางสาวสุวภัทร วรรณโก
62123002499 นายณัฐพล หม่ืนคุ&ม
62123002500 นางสาวจุฑามาศ จอมพิพรรธน�
62123002501 นางสาวจันทร�จิรา รอดเรืองฤทธ์ิ
62123002502 นายภานุวิทย� เชาวลิต
62123002503 นางสาวสุทธิดา โตKะดาม
62123002504 นางสาวมณฑาทิพย� สีขาว
62123002505 นางสาวณัฐติกาญจน� รอดเรือง
62123002506 นางสาวลุบนา เจะสามะ
62123002507 นายคมกฤษณ� จุ&ยนาค
62123002508 นายศุภกิจ ลิมปสถาพร
62123002509 นางสาวจุฑามาศ คชสิทธ์ิ
62123002510 นางสาวภัทฌณิดา พันธุ�ทอง
62123002511 นางสาวสวิตรี มะ
62123002512 นางสาวฐิติรัตน� ภู'อมร
62123002513 นางสาวศุภรัตน� ไชยนาพงษ�
62123002514 นายมะฮ�ดีย� จําปIพันธุ�
62123002515 นางสาวสุวนันท� นวลกลับ
62123002516 นางสาวนลินทิพย� สุขวิสุทธ์ิ
62123002517 ว'าที่ร&อยตรีหญิงนิตยา วรรณเพ็ชชา
62123002518 นายอติวิชณ� วรรโณทัย
62123002519 นางพิมพ�ประไพ เพชรคง
62123002520 นางสาวอรวรรณ สร&อยวารี
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62123002521 นายวิวรรธน� จิตรแจ'ม
62123002522 นายวีระชัย ภูเขียว
62123002523 นางสาววันวิสา ถ่ินนิคม
62123002524 นางสาวสุวลี แก&วหนูนา
62123002525 นายจตุพร กดทรัพย�
62123002526 นางอารีรัตน� มาสวัสด์ิ
62123002527 นางศิวนันท� ช&างนรินทร�
62123002528 นางกฤษฎาวรรณ ไพลดํา
62123002529 นางสาวกาญจนา โคตลา
62123002530 นางสาวกานต�ชนก เด็นศิริ
62123002531 นางสาวสุชาดา ผ'องสุวรรณ�
62123002532 นางสาวสุพิชญา บัวขํา
62123002533 นางสาวนูรีซา ยาหยา
62123002534 นางสาวพิรฎาภรณ� รังเสาร�
62123002535 นายจิรายุ ปLVนทอง
62123002536 นายอภิชัย ทับไทร
62123002537 นางสาวกรวิภา จุลเลศ
62123002538 นางสาวรัชดาภรณ� ปานทอง
62123002539 นายพัสกร แย&มลังกา
62123002540 นางสาวอัญชลีพร ทองสมุทร�
62123002541 นางสาวณัฐพร เทียนทอง
62123002542 นางสาวนิสาพรรณ� หม่ืนราม
62123002543 นางสาวพิศสมร บุญคง
62123002544 นางสาวกนิษฐา บุญคํา
62123002545 นางสาวจิตกัลยา บรรดาลทรง
62123002546 นางสาวอริยา แก&วน&อย
62123002547 นางสาวลลิตา รัตติโชติ
62123002548 นางสาวสุพิชญา เลิศม่ิง
62123002549 นางสาวอัชญา จันทร�เหล็ก
62123002550 นางสาววณิฐา เทพทอง
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62123002551 นายอุทัย ทองขาว
62123002552 นางสุจิตราภรณ� มัชฌิกะ
62123002553 นางสาวจุฑารัตน� แก&วหัวไทร
62123002554 นางสาวอุไรภรณ� ขมักกิจ
62123002555 นางสาวปLยมาส บุนนาค
62123002556 นางสาวสสิธร สุวรรณรังษี
62123002557 นางสาวสร&อยสาลี เพ็ชรสงค�
62123002558 นางสาวไอนี อาสะอีดี
62123002559 นางสาวเกศสุดา มุ'งวัฒนา
62123002560 นางสาวอลิสา แววสุวรรณ�
62123002561 นางสาวธนาพร กลิ่นเกษร
62123002562 นางสาวจินนภา นุ'งอาหลี
62123002563 นายซูเปIยน จาหลง
62123002564 นางศีลดา ด&วงสุก
62123002565 นางสาวสุนันท� มีมุสิทธ์ิ
62123002566 นางศิริภัศศร สิทธิชัย
62123002567 นางสาวสลินนา ปานสังข�
62123002568 นางสาวภริตา ข&ามเขต
62123002569 นายนันทวัฒน� นุ'นชูผล
62123002570 นางสาวอาซีฟา ดุเมKาะ
62123002571 นางสาวโนรีย� หมัดอะด้ัม
62123002572 นายปNญญาพล ผะสารพันธ�
62123002573 นางสาวกัญญารัตน� กังอนันต�
62123002574 นายพรหมเพชร รัตนวรรณี
62123002575 นางสาวทัศนีย� จันทร�เดชะ
62123002576 นางสาวณัฐณิชา พลภักดี
62123002577 นายวีรพงศ� อ'อนแท&
62123002578 นางสาวชัชฎาภรณ� ทิพพยาธรรม
62123002579 นางสาวจันทร�อุมา พันธ�จิตร
62123002580 นางสาวสุวรรณี หมาดจามัง
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62123002581 นางสาวพิชญ�สินี เกิดเขาทะลุ
62123002582 นางสาวชนินาถ ไชยพงศ�
62123002583 นางสาวจารุณี ทองทิพย�
62123002584 นางสาวคนึงนาฏ จันทร�เทพ
62123002585 นางสาวรัชนก หนูสีแก&ว
62123002586 นางสาวเบญจพร โสภณ
62123002587 นางสาวนปภา ศิริรักษ�
62123002588 นางสาวอรุณรัตน� พัฒนศิริ
62123002589 นางสาวเบญญาดา สูงใหญ'
62123002590 นางสาวนูรีฮัน หะมะ
62123002591 นางสาวจุฑามาศ ครุฑศึก
62123002592 นางสาวเกวลิน สงรักษา
62123002593 นางสาวฐนันญดา ลิ่มคํา
62123002594 นางสาวกมลชนก เลขะพาศ
62123002595 นางสาวกุลนิดา เพชรภัสกร
62123002596 นายอดิเทพ นองทรัพย�
62123002597 นางสาวขวัญจิรา แก&วสุข
62123002598 นายสถาวร ชนะสิทธ์ิ
62123002599 นายฐากูร ทิพย�มณี
62123002600 นายอนุกูล นิ่มดํา
62123002601 นายเอกชัย ขาวชอุ'ม
62123002602 นางสาวสุทิษา เทพแก&ว
62123002603 นางสาวสุไรดา นาแว
62123002604 นางสาวซูไฮนา ลาเตKะ
62123002605 นายสิทธิพงศ� ใจห&าว
62123002606 นางสาววิรยา หลังหลี
62123002607 นางสาวนามีล'า เจะสะแม
62123002608 นางสาวสิริมา เมืองระรื่น
62123002609 นางสาวพฤษวรรณ พิวัฒน�
62123002610 นางสาวรักษิตา รองเดช
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62123002611 นายสุชาครีย� มะโนเลิศ
62123002612 นายนิธิเดช ม่ันยืนยง
62123002613 นายพงษ�ศักด์ิ พุฒชนะ
62123002614 นางสาวปLยนุช มาพูล
62123002615 นายธีรวุฒิ ตาคํา
62123002616 นายสุนทร ธนากุลรังษี
62123002617 นางสาวกรรณิกา พฤษวานิช
62123002618 นางสาววาณี สงพรหมทิพย�
62123002619 นางสาวศุภางคนาง อดิเทพสถิต
62123002620 นายณัฐพงศ� ถึงสุข
62123002621 นางสาวกลรัตน� ยอดดวงใจ
62123002622 นางสาวนิตยา ยังสีจัน
62123002623 นางสาวรัตนพร กายแก&ว
62123002624 นางสาวธันยากรณ� ศรเกษตรินทร�
62123002625 นางสาวสุรัยยา มะสาและ
62123002626 นางสาวสายฝน ทศวารี
62123002627 นายธันญพงศ� สังข�เพชร
62123002628 นางสาวธิดารัตน� โพธ์ิบุญ
62123002629 นางสาวหทัยชนก นครคําสิงห�
62123002630 นางสาววราภรณ� ผิวดํา
62123002631 นางสาวชณัฐชา ยอดเจริญ
62123002632 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอรุณรัตน� มาลาสัน
62123002633 นางสาวกมลชนก วงค�สิงห�
62123002634 นางสาวเกวลี ขมักการ
62123002635 นายนัฐพล หนูสนิท
62123002636 นางสาวอัจฉริยา ทิพย�หมัด
62123002637 นางสาวอภัสรา ชัยเพ็ชร
62123002638 นางสาวณัฐณิชา แซ'ลิ่ม
62123002639 นางสาววันเพ็ญ พุทธิเลิศ
62123002640 นางสาวนลินญา ฤทธิชัย
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62123002641 นางสาวจันทิมา ช'วยทนุ
62123002642 นายศตวรรษ สะยุคงทน
62123002643 นางสาวอิสรพร ศุภลักษณ�
62123002644 นางสาวชุติมา ธรรมณี
62123002645 นายเฉลิมพล แคนยุกต�
62123002646 นายธนกร ละออออง
62123002647 นายอรรถชัย แก&วเซ'ง
62123002648 นางสาวจันทร�จิมาภรณ� ก'อสกุล
62123002649 นายกฤต ธนังธีรพงษ�
62123002650 นางสาวพัชรินทร� วงศ�อุ'น
62123002651 นายพิฆเนศ วินสน
62123002652 นางสาวชุติมา เพชรรัตน�
62123002653 นางสาวพรณ�ชนกย� เสือมีศีล
62123002654 ว'าที่ร&อยตรีหญิงธนาภรณ� ดําจันทร�
62123002655 นางสาวจรรยาพร แพงแสน
62123002656 นางสาวกาญจนาภรณ� สีตะพงษ�
62123002657 นางสาวทิพยวรรณ ลิ้มสุวรรณ
62123002658 นายคฑาวุธ ชุมทอง
62123002659 นางสาวเสาวลักษณ� ย้ิมย'อง
62123002660 นางนิรัสรา สามสุวรรณ
62123002661 นายทรงยศ เทพมณี
62123002662 นางสาวธาราทิพย� เกิดทอง
62123002663 นางสาวศุภานัน ใจตรง
62123002664 นางสาวมลธิดา นาราทิพย�
62123002665 นางสาวศุภรัตน� ทรงอาวุธ
62123002666 นายวัฒนพงษ� อินทยารัตน�
62123002667 นางสาววรรณกนก รักขิโต
62123002668 นางสาวอริสา บุษบน
62123002669 นางสาวณัฏฐ�ธนัน ปาลานุพันธ�
62123002670 นางสาวนปภัชมน เสมอภาค
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62123002671 นางสาวอัญชลีพร สุขนวล
62123002672 นางสาวนูรซาฟIลา สีนํานุง
62123002673 นายศุภวิชญ� ตัณฑวณิช
62123002674 นางสาวเพ็ญนภา ซุ'นเส&ง
62123002675 นางสาวสุมิตา หม่ืนเพชร
62123002676 นายอโณทัย นวลปาน
62123002677 นางสาววันทนา สะแหลKะ
62123002678 นายกรุณา ชํานาญกิจ
62123002679 นางสาวมาชิดา เลขผล
62123002680 นางสาวซันญ'า หมุดแหลKะ
62123002681 นางสาวภัทราวรรณ พันธ�วงศ�รัตน�
62123002682 นายจาตุรนต� เวียงมูล
62123002683 นางสาวกมลเนตร สุขสงวน
62123002684 นางสาวศิริพร อยู'ปรีชา
62123002685 นายณัฐวุฒิ บ'อม'วง
62123002686 นางสาวศิริกานดา สุดแปQน
62123002687 นางสาวปานวดี โสภาผล
62123002688 นางสาวศิริวรรณ จ้ิวฉ้ิม
62123002689 นางสาวมาลีนี มามะ
62123002690 นางสาวปนัฐศร พรหมจันทร�
62123002691 นางสาววรรณี ตอหิรัญ
62123002692 นางสาวเพ็ญผกา ปะจันทบุตร
62123002693 นายกันตวิชญ� ปรีชา
62123002694 นางสาวชนกนันท� เพชรโสม
62123002695 นางสาวปภัสรา ปูลาด
62123002696 นางสาวสุไรดา สะอะ
62123002697 นายอิบรอเฮง เจKะปL
62123002698 นางสาวชญานันท� นาปาเลน
62123002699 นายจิรายุทธ ช'างเรือ
62123002700 นางสาวพลอยชมพู ฉิมอินทร�
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62123002701 นางสาวธนภรณ� ณะจันทร�
62123002702 นางสาวพัชร�สิตา บัวแก&ว
62123002703 นางสาวศิริลักษณ� มัฎฐารักษ�
62123002704 นางสาวศิฐานุช รอดอิน
62123002705 นางสาวพิชาพัทธ� กุลวัฒน�ธนศิริ
62123002706 นางสาวปรีฎาวรรณ ดิษฐปาน
62123002707 นางสาวสรัสวดี เสถียร
62123002708 นางสาวเสาวนีย� นุชภู'
62123002709 นางสาวเพียงขวัญ เสียมศักด์ิ
62123002710 นางสาวปาณิชา จันทร�แก&ว
62123002711 นางสาวจุฬาลักษณ� อิ๋วสกุล
62123002712 นางสาววราภรณ� กรดเกล&า
62123002713 นางสาวซามีเรKาะห� ปNนตะ
62123002714 นางสาวกมลทิพย� อินทร�ภักดี
62123002715 นายอาดีลัน สมาแอ
62123002716 นางสาวพัชริดา นามนวล
62123002717 นางสาวกัญญารัตน� คํานวล
62123002718 นางสาวช'อทิพย� บุญสา
62123002719 นางสาววรรณธมน เกตุเวชสุวรรณ
62123002720 นางสาวภัททิรา วงค�ถาวร
62123002721 นางสาวอรอุมา นุกูล
62123002722 นางสาววนิชา หนูทองแก&ว
62123002723 นายเอกพิชัย หนูจันทร�แก&ว
62123002724 นางสาวทัศนีย�พร บุญมา
62123002725 นายม่ิงขวัญ นวลนาถ
62123002726 นางสาวกนกพร วิริยะกุล
62123002727 นายรุ'งทิวา แก&วพิชัย
62123002728 นางสาวรูฮานา สาและ
62123002729 นางสาวจตุพร อาจหาญ
62123002730 นายสมบูรณ� กายเพ็ชร�
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62123002731 ว'าที่ร&อยตรีหญิงภูชยา แก&ววัฒนภูมิ
62123002732 นางสาวปLยะเนตร ถ่ัวเถ่ือน
62123002733 นางสาวเสาวลักษณ� คงทอง
62123002734 นางสาวสุพัตรา ทองมา
62123002735 นายกิตติศักด์ิ สงชาติ
62123002736 นางสาววิภารัตน� ศรีประสิทธ์ิ
62123002737 นางสาวนูร�ญีฮัน ราฮิมมูลา
62123002738 นางสาวกัญญ�วรา กองประดิษฐ
62123002739 นางสาวจุฑามาศ ภักดีจิตร
62123002740 นางสาวณิชกานต� ผดุง
62123002741 นางสาวสิริอร บุญชูศรี
62123002742 นายสมัชชา สุวรรณโชติ
62123002743 นางสาวเมธปLยา เพชรสังข�
62123002744 นางสาวรัตติกาล สังข�ชนา
62123002745 นางสาวจุฬาลักษณ� พ่ึงแย&ม
62123002746 นายจักราวุธ มณีฉาย
62123002747 ว'าที่ร&อยตรีหญิงพัชรียา โชติรัตน�
62123002748 นางสาวอารียา รินรส
62123002749 นางสาวสิริพร เรือนสูง
62123002750 นางสาวจารุวรรณ รักษาพล
62123002751 นายณัฐวุฒิ ต'วนมิหน&า
62123002752 นางสาวนัฎฐิกา แก&ววารี
62123002753 นางสาวศศินา มะหนิ
62123002754 นางสาวรวีภัทร� ณ นคร
62123002755 ว'าที่ร&อยตรีศักรินทร� เทียมยม
62123002756 นายอลงกรณ� เพชรสุก
62123002757 นางสาวทวิชตรา ศรีจันทร�
62123002758 นายสุนันท� กลิ่นสุวรรณ�
62123002759 นายกนกศักด์ิ จันทร�หอม
62123002760 นางสาวสายใจ วินัยดี
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62123002761 นางสาวกันทิมา เพชรนิล
62123002762 นางสาวอุทุมพร พลเดช
62123002763 นางสาวฐิติมา หิมทอง
62123002764 นายณัฐพล ปานเมือง
62123002765 นางสาวอําภา มาตย�บุตร
62123002766 นางสาวสารยา แก'เมือง
62123002767 นางสาวนิภาพร รักกะเปา
62123002768 นางสาวกัตติยา สร&อยแก&ว
62123002769 นางสาวจุฬารัตน เกียรติโอฬาร
62123002770 นางสาวสมร ไทยยัง
62123002771 นางสาวอรอุมา คงทรัพย�
62123002772 นางสาวรวิสรา จ่ันบางม'วง
62123002773 นายเจษฎา ร'มเย็น
62123002774 นายปฏิพล ธัญญาพืช
62123002775 ว'าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราพรรณ ขวัญเมือง
62123002776 นางสาวจันทนี ภู'เจริญ
62123002777 นายชัยวัฒน� ศักด์ิดี
62123002778 นางสาวสุภาวดี นุ&ยมาก
62123002779 นางสาวดารูนี เจะหลง
62123002780 นายขจรศักด์ิ ไชยรัตน�
62123002781 นางสาวธัญญลักษณ� สวนกูล
62123002782 นางสาวสิริกาญจนา บังเกิดไทย
62123002783 นางสาวแจนณิตา รักษาเพชร
62123002784 นายพิทยา แดนที่
62123002785 นางสาวธัญญารัตน� ปฏิบัติ
62123002786 นางสาวชุตานันท� อุมา
62123002787 นางสาวรัตติยากร อ'อนแสง
62123002788 นายจักรกฤษ โบบทอง
62123002789 นางสาวแสงระวี เพ็ชรเจริญ
62123002790 นางสาวปLยะนันท� หนูพระอินทร�
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62123002791 นางสาวอรุณี สุขก้ิม
62123002792 ว'าที่ร&อยตํารวจตรีหญิงขนิษฐา อมประนาม
62123002793 นางสาวสุติมา เฉลิมวรรณ�
62123002794 นางจันทณีย� ดอเลาะ
62123002795 นายชยพล ดิษณะ
62123002796 นายณัฐพนธ� เนื้อนวล
62123002797 นายวุฒิพงศ� แก&วมณี
62123002798 นางสาวยุภาภรณ� นพรัตน�
62123002799 นางสาววิไลวรรณ แสงเกลี้ยง
62123002800 นางสาวกัลยรัตน� ผลอนันต�
62123002801 นางสาวพิชชาพร เจษฎานนท�
62123002802 นางสาวนูรใอนี เจะนะ
62123002803 นางสาวปพิชญา สายสวัสด์ิ
62123002804 นางสาวทิพย�นัดดา มันตรัฐกรรม
62123002805 นางสาวลัดดา มาอูน
62123002806 นางสาวสุจิตรา คําสุวรรณโณ
62123002807 นายลุกมาน แลแว
62123002808 นายฤทธิชัย กลิ่นสุวรรณ
62123002809 นายอิบรอเฮ็ม ซอเด็ง
62123002810 นางสาวชุติมา ทองสองแก&ว
62123002811 นางสาวพจมาน เรืองอ'อน
62123002812 นายนพรัตน� ไชยสุขัง
62123002813 นางสาวอัยเซาะห� สมาแห
62123002814 นางสาวศุภากร นุ&ยกุล
62123002815 นางสาวนันท�มนัสศิริ ไพรสณฑ�
62123002816 นางสาวกฤติยานี ผาดาสิทธ์ิ
62123002817 นางสาวจุฑารัตน� สาริกพันธ�
62123002818 นายคฑาเอก เทือกสุบรรณ
62123002819 นางสาววริษา ศรีดี
62123002820 นางสาวสุภาพร บุณยแต'ง
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62123002821 นายศักด์ิสิทธ์ิ ต้ังตรีตระกูล
62123002822 นางสาวธวัลกร ย้ิมแก&ว
62123002823 นางสาวศิริรัตน� อุ'นอบ
62123002824 นางสาวอนุสรา จันทาโยธิน
62123002825 นายธีรณัฐ รัตนกุล
62123002826 นางปุญชรัสม์ิ จันทร�สมมิตร
62123002827 นายภูวเดช ฤทธ์ิเดช
62123002828 นางสาวพิมพ�ลภัส ปานเพชร
62123002829 นางสาวพณิตา ชิตชลธาร
62123002830 นายอดิศร คงทอง
62123002831 นางสาวจิณห�นิภา ชัยศิริ
62123002832 นายประเสริฐ หลังเถาะ
62123002833 นางสาวฟาตีมาร� เย็นจิต
62123002834 นายสกลภัค มณีรัตน�
62123002835 นายจักราวุธ บัวแก&ว
62123002836 นางสาวอัญชิสา เรืองสูง
62123002837 นายไชยสิทธ์ิ บุญรัตนไพโรจน�
62123002838 นายปริต สุภากาญจน�
62123002839 นางสาวอมรรัตน� ศรีเอี่ยม
62123002840 นายศิริโชค แซ'ก่ี
62123002841 นางสาวน้ําฝน แป[ะป\อง
62123002842 นางสาววัชราภรณ� หมัดเหย'
62123002843 นายธวัฒชัย ยกย'อง
62123002844 นางสาวอุษณีย� ชุมศรี
62123002845 นายสัมมนา หมานอีน
62123002846 นางสาวสุมาลี สหาญกฤษ
62123002847 นางสาวธิดารัตน� รักเมือง
62123002848 นายภาณุวัฒน� แก&วเจริญ
62123002849 นางสาวจุฑามาศ ประทีปพิชัย
62123002850 นางสาวปNทมาพร ศักด์ิน&อย
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62123002851 นายกฤษฎา ลักษณะชฎา
62123002852 นางสาวณธษา จันทร�เกิด
62123002853 นางสาวอทิตยา สุขพุ'ม
62123002854 นางสาวสิริพร ก'อแก&ว
62123002855 นางสาวนิตยา ปลอดอ'อน
62123002856 นายจักรพงศ� คุรุเจริญ
62123002857 นายณัฐธวัช เที่ยวแสวง
62123002858 นางสาววรรณดี เลขสม
62123002859 นางสาวกัญญารัตน� สุวรรณรัตน�
62123002860 นางสาวสุธากริช ปNZนงา
62123002861 นางสาวภูริชญา ณ ระนอง
62123002862 นางสาวอมรรัตน� รัตนรังษี
62123002863 นางสาวอรชร เกตกาญจน�
62123002864 นางสาวนิภาภรณ� นุ'นศรี
62123002865 นายแวลุกมัน เจะมะ
62123002866 นางสาวจุฑารัตน� จิตรชุ'ม
62123002867 นางสาวภัททิรา ใจดี
62123002868 ว'าที่ร&อยตรีสุกฤษฏ์ิ โมสิโก
62123002869 นางสาวอุมาวดี ปNทมปาณีวงศ�
62123002870 นายวิรัตน� รักษา
62123002871 นางสาวสุพัตรา อินทองคํา
62123002872 นางสาวนิลเนตร นาคเพชรพูล
62123002873 นางสาวฤทัยรัตน� พรหมเทพ
62123002874 นางสาวอลิศา รักญาติ
62123002875 ว'าที่ ร.ต.หญิงศิริภาวรรณ เพชรตีบ
62123002876 นางสาวปYานฤทัย คงดํา
62123002877 นางสาวณิชา ลิ้มเจริญ
62123002878 นายทวีวัฒน� ธรฤทธ์ิ
62123002879 นางสาวสากีเราะห� มูซอ
62123002880 นางสาวเพชรินทร� เหลืองอร'าม
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62123002881 นางสาวศิริพรรณ เทียนชัย
62123002882 นางสาวศิริพร จันทร�มณี
62123002883 นายอนุภาพ สีสังบุญ
62123002884 นายวงศกร แสงจันทร�
62123002885 นายกรณ� ปะลาวัน
62123002886 นางสาวปริศรา เรืองฤทธ์ิ
62123002887 นายสิทธิกร พุทธชาติ
62123002888 นางสาวปวีณ�นุช ดีทอง
62123002889 นางสาวสมฤทัย เกตุแก&ว
62123002890 นางสาวพัชรินทร� แก&วศิริ
62123002891 นายวรวิทย� ธรรมอินทร�
62123002892 นายวิชยุตม� พูนทอง
62123002893 นายวิเชียร พรหมยก
62123002894 นางสาววัฒนพร ละม'อม
62123002895 นายสมชาย วะจิดี
62123002896 นางสาวสุภาวดี ชุมเพ็ง
62123002897 นายอานนท� หมวกสกุล
62123002898 นายวิทวัส หนูจันทร�
62123002899 นางสาวธนิดา ธนะไชย
62123002900 นางสาวภรณ�สุดา เมืองชนะ
62123002901 นายเอกพงษ� ทองแท&
62123002902 นางสาววนิดา นวลมี
62123002903 นางสาวตุลยดา มาศโอสถ
62123002904 นางสาวภัทร�นฤน เพชรฝNVงซ&าย
62123002905 นายหิมวัต เต'แก&ว
62123002906 นายทัศนัย แดงนภาพรกุล
62123002907 นางสาวศรวณีย� ชูสีอ'อน
62123002908 นางสาวปฏิพัทธ� ดารารัตน�
62123002909 นางศิริพร ชูชัย
62123002910 นางสาวจันจิรา มีแสง
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62123002911 นางสาวชวิกา นครินทร�
62123002912 นางสาวชลธิชา นิลกําแหง
62123002913 นายอนนต� แก&วคีรี
62123002914 นางเสาวณิต คุณัญญานนท�
62123002915 นางสาวปาริษา สายทองอินทร�
62123002916 นายวีรวัฒน� ทองสม
62123002917 นางสาวเกษณี บุญพัตร
62123002918 นายอนุพงศ� ชุมอุระ
62123002919 นายสิทธิชัย ทองคํา
62123002920 นางสาวสุภาวดี เสนสิงห�
62123002921 นายปLยวัฒน� ฐีติปริวัตร
62123002922 นางสาวสุทธิดา ทองสุข
62123002923 นางสาวสุทธิดา เทพชู
62123002924 นางสาวธรัญยานี พันธุ�เพียรธรรม
62123002925 นายจักรกฤษณ� ณ ตะก่ัวทุ'ง
62123002926 นางสาวนันท�ชิตา โภคากร
62123002927 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิริ
62123002928 นางสาวจิราภรณ� พรหมกําเหนิด
62123002929 นางสาวณัฐิกานต� คงแก&ว
62123002930 นายสมศักด์ิ เดชอรัญ
62123002931 นางสาวลภัสรดา สุนทร
62123002932 นางสาวอุไรวรรณ ถ่ัวเถ่ือน
62123002933 นางสาวขนิษฐา ดิษสระ
62123002934 นางสาวอรวรรณ หนูเสมียน
62123002935 นายฤทธิรงค� วงศ�จันทร�ต๊ิบ
62123002936 นางสาวจันจิรา นาคฉัตรีย�
62123002937 นางสาวเจนจิรา พรหมรักษ�
62123002938 นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน
62123002939 นางสาวธิดารัตน� โกวิทยา
62123002940 นางสาวรัชนีกร จันทิปะ
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62123002941 นางสาวนันฑาทิพย� สุขศรีราช
62123002942 นายธีระศักด์ิ บํารุงศรี
62123002943 นางสาวอารีย� ลักษณะสมบูรณ�
62123002944 นายนันทวุฒิ เอียดมีสี
62123002945 นายอรรถพงษ� ศรีจันทร�
62123002946 นายณัฐวุฒิ กWงอุบล
62123002947 นางสาวจรัญยา เซ่ียงฉิน
62123002948 นายพีรพงศ� ย'องวิริยะกุล
62123002949 นายพีรวิชญ� สุธานพดล
62123002950 นางสาวศศิมา ศักด์ิดารัตน�
62123002951 นางสาวเนตรชนก หมวดเพ็ง
62123002952 นายบัณฑิต หาบหา
62123002953 นางสาวเรือนทิพย� ผ'องแผ&ว
62123002954 นางสาวสุนิสา สังข�ด&วง
62123002955 นางสาวศิริยาพร น&อยฤทธ์ิ
62123002956 นางสาวมาริสา มะตะผล
62123002957 นางสาวพัชราภรณ� มณีมาศ
62123002958 นางสาวจินตนา วาหะรักษ�
62123002959 นายชาญวิทย� เมืองแก&ว
62123002960 นางสาวนริศรา ศรีจันทร�
62123002961 นายศรศิลปR โพธ์ิทอง
62123002962 นางสาวนิจวรรณ พูลเขาล&าน
62123002963 นางสาววิกานดา ชนะนาค
62123002964 นางสาวเบญจวรรณ บัวเผียน
62123002965 นางสาวอําไพพร ทองมาก
62123002966 นางสาวโสภิดา วสันต�
62123002967 นางสาวศิริพร ทองเดช
62123002968 นางพิไลลักษณ� จันทะมะโน
62123002969 นางสาวธนันณัฐ สีวัน
62123002970 นางสาวอัสมีรา ดาโอKะ
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62123002971 นางสาวนันทยา เอียดมีสี
62123002972 นายวรากร ลิ่มเถาว�
62123002973 นางสาวนภัสวรรณ เสนาจิตร
62123002974 นางสาวสไบทิพย� อนุรักษ�
62123002975 นางสาวธัญญา เพ็ชรนิล
62123002976 นายภูมิฉาน ตรงสกุล
62123002977 นางสาวมุมีนะห� สาและ
62123002978 นางสาวเสาวลักษณ� สันสมุทร
62123002979 นายชนินทร� บุญช'วย
62123002980 นางสาวจารุวรรณ แสงแก&ว
62123002981 นางสาวอสมาภรณ� คีรีนะ
62123002982 นายอรรคพล สองเมือง
62123002983 นางสาวธัญญารัตน� ทิพย�รักษา
62123002984 นางสาวกิตติยา ทองสวัสด์ิ
62123002985 นางสาวภูษณิศา กุฎอินทร�
62123002986 นายเฉลิมศักด์ิ แท'นนิล
62123002987 นางสาวรัตนา สันเตKะ
62123002988 นางสาวอรวรรณ มากแก&ว
62123002989 นายวรวุฒิ ยะลา
62123002990 นายอรรถกร อินทวิเศษ
62123002991 นางสาวทิชารัตน� เกสรินทร�
62123002992 นายบพิตร ฝาดซ้ิน
62123002993 นางสาวกรกนก ใจบํารุง
62123002994 นางสาวจุฑามาศ นรงรักค�
62123002995 นางทองธนภร เพ็งเกต
62123002996 นางสาวเพ็ญศรี มาดสม
62123002997 นางสาวทัศนีย� พรหมบุญทอง
62123002998 นายเอกทัตย� แซ'อื้อ
62123002999 นางสาวอัมพิกา ภูเขาทอง
62123003000 นางสาวอุดมลักษณ� แปQนสุข
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62123003001 นางสาวธนิดา ทองไทย
62123003002 นางสาวณภัทษิชา โรจนนิลกุล
62123003003 นางสาวจุฑาภรณ� สุวรรณมณี
62123003004 นางสาวดวงกมล นาวาแก&ว
62123003005 นางสุพรรษา ชุมนุม
62123003006 นายสมพงศ� รองราม
62123003007 นางสาววรรณฤดี ทองฉิม
62123003008 นางสูวายบKะ มูซิตาปI
62123003009 นางสาวปรีดาวรรณ หวานชื่น
62123003010 นายสมศักด์ิ อ'อนตํา
62123003011 นางสาวไอลดา นาวงค�
62123003012 นางสาวดวงกมล เฉิดฉ้ิม
62123003013 นายสาพูวัน สะหะโด
62123003014 นางสาวอาลีชะ ลูกหยี
62123003015 นางสาวปวีณ�ธิดา ศิริเยาว�วรรณ
62123003016 นางสาวภัทรวดี ช'วงสม
62123003017 นางสาวกนกวรรณ ศรวณีย�กุล
62123003018 นางสาวขนิษฐา ชูช'วย
62123003019 นางสาวสุวรรณา สุวรรณมณี
62123003020 นายนรินทร� ทิพย�ประชา
62123003021 นายแวฮาดี แวยายอ
62123003022 นางสาวอาทิตยา รักขวัญ
62123003023 นางสาวบงกช เรืองนุ&ย
62123003024 นายกุลภัทร รักสกุล
62123003025 นางสาวจิราภรณ� อินทกูล
62123003026 นางสาวอมิตา เนาว�สุวรรณ
62123003027 นางสาวพิสมัย กลิ้งกลอง
62123003028 นางสาวกันธิชา สายหยุด
62123003029 นางสาวสุฑารัตน� คงนุ'ม
62123003030 นางสาวภคมน รัตนะ
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62123003031 นางสาวหัสดี เชื้อพุทธ
62123003032 นายชวลิต ทองโรย
62123003033 นางสาวชไมพร ชูทอง
62123003034 นางสาวณิชกานต� คลอดศรีเพ็ง
62123003035 นางสาวปุณกัญณกา ช'วยขาว
62123003036 นายกันตพงศ� ลีลาพตะ
62123003037 นายศรายุทธ เหล็กเกิดผล
62123003038 นางสาวฟารีซา เจะมะ
62123003039 นางสาวเสาวภา เฉิดฉ้ิม
62123003040 นางสาวสิริวรรณ ทองจิตร
62123003041 นางสาวนิภาพรรณ ลิ้มสกุล
62123003042 นางสาวชัชชฎา ขาวหนูนา
62123003043 นายไมตรี นิโกบ
62123003044 นางสาวภัทราภรณ� แจ&งไข
62123003045 นางสาวเกริดา สงแสง
62123003046 นายปLติ เนินหาด
62123003047 นางสาวฐิติมา เก้ือสกุล
62123003048 นางสาวมะลิ อินทรกําเหนิด
62123003049 นางสาวพรรณวิภา สายชล
62123003050 นางสาวกัญญารัตน� ไชยเดช
62123003051 นางสาวกนกวรรณ มาตไตร
62123003052 นางสาวเมธาวี หวานคง
62123003053 นางสาวกานติมา ปNญญาวุฒิธรรม
62123003054 นางสาวอัญชลี นิมะ
62123003055 นางสาวกัลญาณี ศิวายพราหมณ�
62123003056 นายอิศเรศ คงเกต
62123003057 นางสาววราพร ไกรวงค�
62123003058 นางสาวณิชา วงศ�วิวัฒน�
62123003059 นางสาวซิยารัต หลังสกุล
62123003060 นางสาวปานชนก อักษรทอง
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62123003061 นางสาวภาวดี ขาวผ'อง
62123003062 นางสาวเกษรา นาคแก&ว
62123003063 นายวิทยา ศรีเรืองรัตน�
62123003064 นายธีรภัทร เจษฎาภา
62123003065 นายหาญศึก หานศุภิชน
62123003066 นางสาวพิระภรณ� ชมชื่น
62123003067 นางณัฐนรี ไพริน
62123003068 นางสาวปาจรีย� แก&ววิจิตร
62123003069 นางสาวกมลทิพย� ทองจีน
62123003070 นางสาวชุติมา โกสินทร�
62123003071 นางสาวปริศนา เสนดํา
62123003072 นางสาวรุ'งฤทัย เต็มไป
62123003073 นางสาวณัฏฐวดี สมเขาใหญ'
62123003074 นางสาวจิตรา แย&มมะลิ
62123003075 นางสาวพัชราภรณ� ไกรผล
62123003076 นางสาวศุภมาส จินดาพล
62123003077 นางสาวณิชาภา เอี่ยมมาตร
62123003078 นางสาวนิศาชล เตยแก&ว
62123003079 นางสาวณิชารีย� ก้ิมเส&ง
62123003080 นางสาวพนิตกานต� ยืนยง
62123003081 นางสาวณัทธรี สิทธิศักด์ิ
62123003082 นางสาวณัฐพร กุลใจการ
62123003083 นายราชันย� เนื้อนุ&ย
62123003084 นางสาวกัญญาลักษณ� พาหา
62123003085 นางสาวศิริประเสริฐ สดชื่น
62123003086 นางสาวปาริชาติ หนูเหมือน
62123003087 นายสถิรทัต อินทร�บัว
62123003088 นางสาวสุดารัตน� ชูช'วย
62123003089 นางสาววารี ลิกขะไชย
62123003090 นางสาวมารีแย แหมKะ
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62123003091 นางสาวณิชชา บุญประสพ
62123003092 นางสาวอรพรรณ เดชสุวรรณ
62123003093 นางสาวจริญญา ทิพรัตน�
62123003094 นางสาวศุภลักษณ� แก&วสุวรรณ
62123003095 นางชัชฎา วงศ�กรด
62123003096 นางมุธิตา จันทสงค�
62123003097 นางสาวสุนิษา ณะเตีย
62123003098 นางสาวฉวีพร ชาญนคร
62123003099 นางสาวผาณิต ภักดีบุรี
62123003100 นางสุเพ็ญจันทร� ขําผุด
62123003101 นางสาวสุดารัตน� สุขเงิน
62123003102 นางสาวธารารัตน� ฤทธ์ิธาร
62123003103 นางสาวอณิตา ไชยณรงค�
62123003104 นางสาวฐิติมา ทรายทอง
62123003105 นางสาวศิริมา นิลศิริ
62123003106 นางสาวจิราพร ไชยจักร
62123003107 นายจักรกฤษณ� ภูเขาทอง
62123003108 นางสาวอรพิมล ขาวแจ&ง
62123003109 นายนทีกานต� รักนุกูล
62123003110 นางสาวพิชญา เปXดสุวรรณ�
62123003111 นายชัยวัฒน� ขวัญมณี
62123003112 นางสาวอังคนา กุลจิ
62123003113 นายสุรวี สนธิพิพัฒน�
62123003114 นายจารุวัฒน� ทวีรุ'งเรือง
62123003115 นางสาวสุกัญญา ช&างนิล
62123003116 นางสาววนัสนันท� กล'อมเกลี้ยง
62123003117 นางสาววราภรณ� สมมุ'ง
62123003118 นางสาวจิภาดา ศรีเทพ
62123003119 นางสาววิชิตา จูดทอง
62123003120 นายอิสมาแอล หวังโสKะ
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62123003121 นางสาวอรจิรา ล'องต้ี
62123003122 นางสาววรัฎฐา โอชุม
62123003123 นางสาวสุพัตรา อินทร�ยอด
62123003124 นางสาวอัญชลี พิมพล
62123003125 นางสาววีระยา อินนุรักษ�
62123003126 นางสาวสไบนา ราชชํารอง
62123003127 นางสาวสุวนิตย� ชุมช'วย
62123003128 นางสาวกมลวรรณ ทองประดับ
62123003129 นายณัฐวุฒิ คงพูน
62123003130 นายธนายุทธ เปาะทอง
62123003131 นายอาคม พลชัย
62123003132 นางสาวสุพรรณี สานุรักษ�
62123003133 นางสาวชุติกาญจน� เครือมะละ
62123003134 นางสาวขวัญใจ รัตนบุรี
62123003135 นายอรรถสิทธิ หงษ�ทอง
62123003136 นางสาวอัจจิมา เกิดเมืองเล็ก
62123003137 นางสาวพัสตราภรณ� เดชบุญญาภิชาติ
62123003138 นางสาวพัชรี เวทยา
62123003139 นางสาวฐิติมา นรินทร�
62123003140 นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร
62123003141 นางสาวกานต�สินี สีดํา
62123003142 นางสาวอันธิกา เจริญรัตน�
62123003143 นางสาววริษฐา อธิคมานนท�
62123003144 นางสาวอรญา สุทธิศิริ
62123003145 นางสาวฟาซูรา ตาเยะ
62123003146 นางสาวนราทิพย� รักษ�เดช
62123003147 นางสาวเบญจรัตน� จันทร�ธรรม
62123003148 นางสาวมิณฑิตา งามไตรไร
62123003149 นางสาวจีรภา ฐานะจิตร
62123003150 นายพลาธิป อักษรภักด์ิ
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62123003151 นางสาวสุพาณี อุดมวิทยาไกร
62123003152 นางสาวปรียาลักษณ� วัฒนสิทธ์ิ
62123003153 นายวัชรชัย ต้ังกิตติเวช
62123003154 นายพจน�พนา พัฒน�แก&ว
62123003155 นายภัทรภณ ปNญญา
62123003156 นางสาวอัญชลี มะยะเฉียว
62123003157 นางสาวซูหรัยญา หนูหนุด
62123003158 นายธวัชชัย หมันการ
62123003159 นางสาวฟLรดาวน� มะแตฮะ
62123003160 นายเจษฎา ตันเอกอ
62123003161 นางสาวฟาร�ตีฮะ ดาโอะ
62123003162 นางสาวอามานี แวดอเลาะ
62123003163 นายคมสันต� นิลสม
62123003164 นางสาวธัญญารัตน� ทรายก่ิง
62123003165 นางสาวพัทธนันท� สะดี
62123003166 นางสาวขวัญใจ ชอบทํากิจ
62123003167 นางสาวเรณุกา เย็นสบาย
62123003168 นางสาวชยาภรณ� ถนัดรบ
62123003169 นางสาวกนกพร สายทอง
62123003170 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอัยลดา เพชรดํา
62123003171 นางสาวปรียา อินทรทัศน�
62123003172 นายศรายุทธ� พงษ�จีน
62123003173 นางสาววรินทร�พรรณ� ศรีสังข�แก&ว
62123003174 นายวสันต� พิบูลย�สวัสด์ิ
62123003175 นางสาวกัณฑิมาพร ร'มเย็น
62123003176 นายชัยรัตน� ขวัญหวาน
62123003177 ว'าที่ร&อยตรีธีรวุฒิ หนูคง
62123003178 นางสาวอุสณีย� ทนทาน
62123003179 นางสาวรุสนาณี เฮงตาแกKะ
62123003180 นางสาวนูรอัสวา กาเตKะ
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62123003181 นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธ์ิ
62123003182 นางสาวปLยะนันท� โสต&อง
62123003183 นางสาวธนภรณ� ดีไพร
62123003184 นางสาวบุษยมาส ใจสว'าง
62123003185 นางสาวสมสุดา การาสี
62123003186 นางสาวอรุณี แสนคํา
62123003187 นางสาวเบญจวรรณ อักษรชู
62123003188 นายพิชาพัฒน� พรหมอินทร�
62123003189 นางสาวศุภกาญจน� แก&วศรีนวล
62123003190 นางสาวทิพวัลย� เมืองหม้ิน
62123003191 นางสาวธิดารัตน� เชื่องช&าง
62123003192 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�จีน
62123003193 นางสาววรรณอนงค� ชูทิ่ง
62123003194 นายชินกฤต เพ็ญจํารัส
62123003195 นายอภินัทธ� หัตถประดิษฐ�
62123003196 นางสาวพิมพ�ชนก พุ'มเกิด
62123003197 นางสาวปLยาพัชร พนมรักษ�
62123003198 นายกฤตขจร แดงนํา
62123003199 นางสาวศิริรัตน� ธรรมวิเศษศักด์ิ
62123003200 นางสาวโซเฟIยห� ดาราฮิม
62123003201 นายธีระศักด์ิ ทวีจิตร�
62123003202 นางสาวอัญชลี รักษ�หนู
62123003203 นายสาโรจน� ช'วยสุด
62123003204 นางสาวรุสนานี สาแลแม
62123003205 นายดนัย ภิรมย�
62123003206 นายซัฟวัน จารุประสิทธ์ิ
62123003207 นางสาวอุไรรัตน� ศรีรักษา
62123003208 นางสาวมาลินี สุทธิการ
62123003209 นางสาวกฤษติญา นิคร
62123003210 นางสาวณิชนันทน� มูลมาตร
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62123003211 นางสาวนันทิยา ศรีสวนแก&ว
62123003212 นางสาวบุษยมาส แท'นนาค
62123003213 นายเวชสิทธ์ิ เชี่ยวเลี่ยน
62123003214 นางสาวปLยาภรณ� พุทธิพงศ�ดี
62123003215 นางสาวสุนันฑา วงษ�สุวรรณ
62123003216 นางสาวนฤมล วรรณทอง
62123003217 นางสาวรชนีกร สุกเก้ือ
62123003218 นางสาวแพรวพรรณ สมสู'
62123003219 นางสาวเพชรานนท� จุ&ยเจริญ
62123003220 นายกฤษฎา บุตรโดย
62123003221 นายคมกริช ดีทองอ'อน
62123003222 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณมณี
62123003223 นางสาวอริยา พุฒศรี
62123003224 นางสาวอรินยา ชูดํา
62123003225 นางสาวสาวิตรี เพียรกิจ
62123003226 นางสาวบุษราภรณ� คงชู
62123003227 นางสาวเบญจวรรณ แซ'ลิ่ม
62123003228 นายอดิวิชญ� จิตรพิลา
62123003229 นางสาวศิวพร ไชยวงศ�
62123003230 นางสาวฮาวาลิน สมาคม
62123003231 นางสาวรัชนก บุญทรง
62123003232 นางสาวเจตจิรา คงไชย
62123003233 นางสาวกัณฑภัค เกิดแก&ว
62123003234 นางสาวซีตีฮายาร� เจKะฮะ
62123003235 นางสาวชนน�ชนก จันทร�สว'าง
62123003236 นายธนพล หิรัญ
62123003237 นางสาวณัฐวรรณ จันชูทอง
62123003238 นายฐนิศร� กําลังเก้ือ
62123003239 นางสาวนิสา แก&วทอง
62123003240 นางสาวณฐิชา จุลวรรณโณ
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62123003241 นายพงศกร สุขเพ็ชร�
62123003242 นางสาวทิตติยา จันทราทิพย�
62123003243 นางชุติมา ชูจันทร�
62123003244 นางสาวสายฝน น้ํารอบ
62123003245 นายพงศกร สุขสม
62123003246 นายณัฐพล คงดี
62123003247 นางสาววรรษมล ศรีแสง
62123003248 ว'าที่ร&อยตรีธราธิป พันธ�ทิพย�
62123003249 นางสาวณัฐกานต� หวานสนิท
62123003250 นางสาวทศวรรณ จันทรแจ'มเสน
62123003251 นางสาวปLยธิดา สําลี
62123003252 นางกมลวัลท� ตุกเตียน
62123003253 นางสาวกันยารัตน� จ่ัน
62123003254 นางสาวกรรณิการ� ชัยพัฒน�
62123003255 นางสาวสุดารัตน� คงดี
62123003256 นางสาวกาญจนา เก้ือแก&ว
62123003257 นางสาวแวววดี แซ'เลี้ยว
62123003258 นางสาวฤทัยวรรณ พรมเล็ก
62123003259 นางสาวปLยะนุช ชูดวง
62123003260 นางสาวอาอิซะห� โซKะโซ
62123003261 นางสาวณัฏฐ�วรินท� ควนวิไล
62123003262 นางสาวเรวดี สมเอียด
62123003263 นางทิพย�สุดา คชพลาย
62123003264 นายสุพศิน ไชยบุญ
62123003265 นางสาววรรณนิสา ชื่นสระ
62123003266 นางสาวพิมพลอย ปรัชญานิพนธ�
62123003267 นางสาวธนารัตน� ขวัญสมคิด
62123003268 นายอานันท� จันทรโรจน�
62123003269 นางสาวปรีณาภา หวานสนิท
62123003270 นายมูฮําหมัด ลาหะเก็ง
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62123003271 นายวรวุฒิ อักษรนํา
62123003272 นางสาวณัฐกาญจน� นวลจันทร�
62123003273 นางสาวพิมพร ภมรนาค
62123003274 นางสาวหทัยชนก อินทนิน
62123003275 นางสาวอภิญญา บริกุล
62123003276 นายอิทธิพัทธ� ก้ิมเจ้ียม
62123003277 นายสมพงศ� เทียบทรง
62123003278 นางสาวแพรนภา คาร
62123003279 นางสาวกัลยาณี พันธภาค
62123003280 นางสาวนาปIซะห� เจะซู
62123003281 นายอรรถพล พรหมเจียม
62123003282 นายอดิเทพ ชัยเอียด
62123003283 นายอนุสรณ� กิจจา
62123003284 นางสาวอริสรา ลิ่มเนื้อ
62123003285 นางสาวตันติมา เศษขาว
62123003286 นายเอกชัย แซ'ภู'
62123003287 นางสาวโรสนานี ลือบานKะ
62123003288 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสว'าง
62123003289 นางนิตยา พรมจันทร�
62123003290 นางสาวธัญลักษณ� เกตุแก&ว
62123003291 นางสาวสุทธดา อั้นทอง
62123003292 นางสาวอีดKะ เจะหมะ
62123003293 นางสาวปาริชาติ จําศูนย�
62123003294 นางสาวสุภารัตน� พรหมมาศ
62123003295 นางสาวกุลธิดา นพกร
62123003296 นางสาวจิตติพร บุญยม
62123003297 นางสาวพรทิพย� ดอกบัว
62123003298 นางสาวน้ําฝน อะชัยยัง
62123003299 นางสาวจตุพร อังศุประเวศ
62123003300 นางสาวกุลยา คงทิพย�
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62123003301 นางสาวฐิติมา บุญแก&ว
62123003302 นางสาววรรณิศา ขาวเอี่ยม
62123003303 นายธนกร ช'วยพันธ�
62123003304 นายเอกวิทย� ช'อระชู
62123003305 นางสาวธิติมา พรหมวิเศษ
62123003306 นางสาวนาตาชา สะหมาด
62123003307 นางสาวเบญจมาภรณ� กูล&อนิ
62123003308 นางสาวอาทิตยา ทองทวี
62123003309 นายจักรกฤษณ� มุณีน&อย
62123003310 นางสาววิภาวดี ด&วงกูล
62123003311 นางสาวพรวิไล กัญญา
62123003312 นางสาวศิริจรรยา บุญดี
62123003313 นางสาวกาญจนา เกิดสุข
62123003314 นางสาวขวัญตา พุทธรักษา
62123003315 นางสาวสุพัตรา โพลอย
62123003316 นางสาวพนิดา สุวรรณะ
62123003317 นางสาวศิริพร เกตุแทน
62123003318 นางนันทิดา ผดุงวงศ�
62123003319 นางสาวสุพรรษา บุญนิติภพ
62123003320 นางสาวสีตีมาสละ สําซีสกิอา
62123003321 นางสาวสุนิสา ทรัพย�มี
62123003322 นางสาวศศิวิมล ศิริพันธ�
62123003323 นางสาวประกายดาว ต&าวใจ
62123003324 นางสาวณัฏฐา จันทร�ใหม'
62123003325 นางสาวจันทร�จิรา จุ&ยนวล
62123003326 นางสาวนารีรัตน� หลงเอ
62123003327 นายสมชาย สายต้ิง
62123003328 นางสาวชวนชม ปลอดปล&อง
62123003329 นายณัฐิวุฒิ พุ'มทอง
62123003330 ว'าที่ ร.ต.วีรยุทธ� ปราบปราม
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62123003331 นางสาวมณัญญา พ่ึงพันธุ�
62123003332 นางสาวชนันทา สุยะ
62123003333 นางสาวจริยา ไหม'ซ&อน
62123003334 นายศุภกร เสนขวัญแก&ว
62123003335 นางสาวอังคณา ลาทัพ
62123003336 นางสาวณิชาภัทร สุขสิกาญจน�
62123003337 นางสาวณัชชา เทือกสุบรรณ
62123003338 นายทัศณภัคร ดีดาษ
62123003339 นางสาวสุโรจนา เพชรานนท�
62123003340 นายจารึก ส'งคุณฤทธิการ
62123003341 นางสาวศิริลักษณ� รักนาย
62123003342 นางสาวศิริลักษณ� ทองใหม'
62123003343 นางสาวจีรพันธ� ถิรจิต
62123003344 นางสาวสุพิชญ�สินี ศรีกุล
62123003345 ว'าที่ร&อยตรีหญิงธัญญลักษณ� สาระภางค�
62123003346 นางสาวพรทิพย� รัตนะ
62123003347 นายปฏิภาณ พัฒนวิทยกุล
62123003348 นางสาวธิดารัตน� ขุนนาค
62123003349 นางสาวแคทลียา เหลKาะหวัง
62123003350 นางสาวกรรณิการ� นิลแสง
62123003351 นางสาวรุกอยยะห� อีแมแวเด็ง
62123003352 นายอัชรอฟ เจะอุเซ็ง
62123003353 นางสาวสิรภัทร กระมล
62123003354 นางสาวราตรี อุปลา
62123003355 นางสาวดาราวดี ศรีสุพรรณ
62123003356 นางสาวสายฝน เฟUVองแก&ว
62123003357 นายปNญญาพล วรรณคีรี
62123003358 นางสาวจันจิรา คงแคล&วภัย
62123003359 นางสาวกรรณิการ� ศรีวิรักษ�
62123003360 นางสาวมนต�มนัส บุญปราบ
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62123003361 นางสาวสาวิตรี หนอนไม&
62123003362 นางสาวลัลน�ลลิต สมมุ'ง
62123003363 นางสาวสิริรัตน� จิตรตระกูล
62123003364 นางสาวทัศนีย� จันสุข
62123003365 นางสาวปาริชาต เกษศิริ
62123003366 นายธนภัทร เกตุเรน
62123003367 นางสาวปทุมทิพย� เกิดใบ
62123003368 นางสาวโสศินี พรหมขวัญ
62123003369 นายธนวรรฒ ย่ีค้ิว
62123003370 นางสาวสุพรรษา เกาะกลาง
62123003371 นางสาวขวัญกมล สุวรรณรัตน�
62123003372 นางสาวธันย�ชนก โนรัตน�
62123003373 นางสาวอมรรัตน� พูดดี
62123003374 นางสาวศศิวิมล ช'วยเก้ือ
62123003375 นางสาวศิริญญา ชูสิทธ์ิ
62123003376 นางสาวฟLรดาว เจนวิทยานันท�
62123003377 นางสาวนิศาชล วัฒนกิจ
62123003378 นางสาวนงลักษณ� ภักดีชน
62123003379 นางสาวกัญญารัตน� บุญเกิด
62123003380 นางสาวอรอุมา ทองดํา
62123003381 นางสาวพิจักขณา คงทอง
62123003382 นางสาวโกลัญญา ศรีวิเชียร
62123003383 นางสาวอริศรา โสดาดง
62123003384 นายสิทธิชัย ชลนัย
62123003385 นายจิรายุ พาหน
62123003386 นายสรศักด์ิ ชูภิรมย�
62123003387 นางสาวอิชยา ประสานไทย
62123003388 นางสาวอโณทัย ทองแก&ว
62123003389 นางสาวพรปวีณ� รักธรรม
62123003390 นางสาวธนาภรณ� บุญธรรม
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62123003391 นางสาวโสภาวดี ทองศรี
62123003392 นางสาววชิรา เครือเง&า
62123003393 นางสาวธนภรณ� อินทมะโน
62123003394 นางสาววรรณวิสา รัตนพงศ�
62123003395 นางสาวกัลยาณี ศิริเวช
62123003396 นางสาวภารดี ศิริชน
62123003397 นางสาวเอมอร มีแต&ม
62123003398 นายณรงค�เดช บํารุงศรี
62123003399 นางสาวอภิสรา ลิ้มภิกุล
62123003400 นางสาวทิพวรรณ สุขนุกูล
62123003401 นางสาวอุษา ทองมีเพชร
62123003402 นางสาวสุพรรณี พรหมบุญทอง
62123003403 นางสาวสุนิสา เมืองแก&ว
62123003404 นายปรมินทร� เอกชูสิทธ์ิ
62123003405 นางสาวขวัญภิรมย� กุลมาตย�
62123003406 นางสาวเพ็ญจันทร� เพชรโสม
62123003407 นางสาวจรารัตน� หม่ืนรักษ�
62123003408 นางสาวศิริพร หนูฤทธ์ิ
62123003409 นางสาวหนึ่งฤทัย มัชฐารักษ�
62123003410 นางสาวสุตติกานต� ดิษฐ�อําไพ
62123003411 นายเกรียงศักด์ิ อุ'นศร
62123003412 นางสาวกนกพรรณ ศรีเมือง
62123003413 นางสาวสิริญญา เจKะละหวัง
62123003414 นางสาวสุพิศา รักษา
62123003415 นางสาวจุฑามาศ นุ'นคง
62123003416 นางสาวอุมาพร สุขฉนวน
62123003417 นางสาวมาลิสา บูเก็ม
62123003418 นางสาววลีพร สามทอง
62123003419 นางสาวบุญญารัตน� จุฑาภูวดล
62123003420 นางสาวรสสุคนธ� จีนกุ&ง
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62123003421 นางสาวก่ิงกาญจน� เทวชู
62123003422 นางสาวโสรยา เหร'บุตร
62123003423 นางสาวนุชรัยฮาน แหละหละ
62123003424 นางสาวสุกัญญา บ&านนบ
62123003425 นายปLยะวัฒน� ธรรมบุตร
62123003426 นางอรจิรา อินทนนท�
62123003427 นางพวงทิพย� ยินดีทรัพย�
62123003428 นายพงค�ศักด์ิ เพชรคง
62123003429 นางสาวธิดารัตน� ธารเนตร
62123003430 นางสุภาวดี สายอินทร�
62123003431 นางสาวอัจฉราวดี เกษสุวรรณ�
62123003432 นางสาวเกษร ชุมเศียร
62123003433 นางสาวอัสมKะ ยะเอะ
62123003434 นางสาวปLยาภรณ� หม่ืนลึก
62123003435 นางสาวเรวดี ทองต้ัง
62123003436 นางสาวปLยะดา นาคสด
62123003437 นางสาวสุดารัตน� มาสมาน
62123003438 นายณัฐวุฒิ คําแหง
62123003439 นางสาววิราวรรณ วีระวัฒน�
62123003440 นางสาวจุฑาภรณ� ต้ังไพบูลย�
62123003441 นางสาวฮุสนา หมัดเจริญ
62123003442 นางสาวทัดดาว ย้ินลุ&ง
62123003443 นางสาวศิริพร อินทมาศ
62123003444 นางอาภรณ� ราชกิจ
62123003445 นางสาวพรศิริ ทนน้ํา
62123003446 นางสาวกันตยา เพชรสีเงิน
62123003447 นางสาวอารยา คงรอด
62123003448 นางสาวกนกวรรณ ประทุมทอง
62123003449 นางสาวจิราวดี คงพิทักษ�
62123003450 นางสาวรพีพร ทองโอ
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62123003451 นายอภิวัฒน� ถาวรนุรักษ�
62123003452 นายศตายุ ศรีนาค
62123003453 นางสาวอมรรัตน� การเร็ว
62123003454 นางสาวพาขวัญ ทิพย�มณี
62123003455 นางณิชาภา วีระพันธุ�
62123003456 นางสาวจิรพรรณ บัวแก&ว
62123003457 นางสาวสุนิตตา นาคีเภท
62123003458 นางสาวธัญชนก ผลพิบูลย�
62123003459 นางสาวสุนิศา หล&าจิ
62123003460 นางสาวจินตนา สุดสอาด
62123003461 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธ์ิ
62123003462 นางสาวรัษฎากร แก&วศรีจันทร�
62123003463 นางสาววนิตา กวดจิตร
62123003464 นางสาวชุลีพร ตลันกูล
62123003465 นายวรวุฒิ คําแสน
62123003466 นางสาวชัฏชมนต� ขุนปริง
62123003467 นางสาวภาวิณี ภู'ประดิษฐศิลปR
62123003468 นางสาวนภาพร สุโพธ์ิ
62123003469 นางสาวสมฤดี ว'องไว
62123003470 นางสาวธัญญมาศ เล&าจิรเชฐกุล
62123003471 นางแอนนา อาระลา
62123003472 นายสิทธิพงศ� จันทสุริวงศ�
62123003473 นายอภินันท� จินตุลา
62123003474 นายวุฒิพงค� บุญฤทธ์ิ
62123003475 นางสาวณัฐยา เศรษฐกุล
62123003476 นางสาวธีรดา เทพเสถียร
62123003477 นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มสกล
62123003478 นางสาวดารากุล โนวรรณา
62123003479 นางสาวปาลิกา ประพันธ�ไพโรจน�
62123003480 นายปLยรันดร� เปล&า
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62123003481 นางสาวชฎาพร เย็นสกุล
62123003482 นางสาวจันทร�นภา ชูช'วย
62123003483 นางอลิษา สุขคง
62123003484 นายสันติสุข สุวรรณอําพร
62123003485 นางสาวขวัญลดา บุญสิน
62123003486 นายณัฐวุฒิ ด&วงเอียด
62123003487 นางสาวสุกัญญา บัวทอง
62123003488 นางสาวพิชญธิดา ห'อเหลิง
62123003489 นางสาวพรเพ็ญ ไชยผล
62123003490 นางสาวเจนจิรา สุขสกุล
62123003491 นางสาวขวัญฤดี ชูจินดา
62123003492 นายสาโรจน� พลรักษ�
62123003493 นางสาวอลิษา เลียงวัฒนชัย
62123003494 นางสาวสุไรดา การี
62123003495 นางสาวทิพวรรณ ศิริรัตน�
62123003496 นางสาวยุพาพิน หนูเหมือน
62123003497 นายยุทธนา เมืองด&วง
62123003498 นายอมรเทพ มณีฉาย
62123003499 นางสาวอะตินา เจKะละหวัง
62123003500 ส.ต.อ.ฉัตรชัย ทองพูน
62123003501 นางสาวบัณฑิตา แก&ววิจิตต�
62123003502 นางสาวธีรกานต� พวงจันทร�
62123003503 นางสาวนัชชานันท� ธัญญเจริญ
62123003504 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมรักษา
62123003505 นางสาวมัลลิกา สาราลักษณ�
62123003506 นางสาวอาริยา เยาวหลี
62123003507 นางสาวอรอุมา มณีฉาย
62123003508 นางสาวพิมพ�ประภัส ผลรัตนไพบูลย�
62123003509 นางสาวจันจิรา ทองขวัญ
62123003510 นายกอบเกียรติ สุขเจริญ

หน&า 117 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123003511 นางสาวบุษยา ดําศุข
62123003512 นางสาวรัตนาภรณ� คงจันทร�
62123003513 นายอดิสร จันทร�บ'อน&อย
62123003514 นายพิชัยยุทธ เฟUVองนวกิจ
62123003515 นางสาวจิระภรณ� อ'อนหนู
62123003516 นายเจษฎา กิตติบุญญาทิวากร
62123003517 นางสาววิไลพร อุประโจง
62123003518 นางสาวอัญชลีพร ย่ิงยงค�
62123003519 นางสาวนาตยา ศรีเอี่ยมศิลปR
62123003520 นางสาวซูรีนี เลาะสมาน
62123003521 นางสาวสุกัญญา รักฤทธ์ิ
62123003522 นางสาวกนกวรรณ แก&วประจุ
62123003523 นางสาวณัฐกานต� สุวรรณพันธ�
62123003524 นายอนุวัฒน� ความรําพึง
62123003525 นางสาวพิชญ�ลดา สุพรรณพงศ�
62123003526 นางสาววิชชุลดา งามคม
62123003527 นายกิตปกรณ� พรหมวิเศษ
62123003528 นางสาววิภารัตน� สุรัตวดี
62123003529 นางสาวสุณิสา สุขคุ&ม
62123003530 นางสาวทัศวรรณ ไชยฤกษ�
62123003531 นางสาวยุพรัตน� ขาวเอี่ยม
62123003532 นางสาวอมราวดี เอียดดํา
62123003533 นางสาวซัลมา จูกอ
62123003534 นางสาวจุฑาทิพย� ขมักการ
62123003535 นางสาวขนิษฐา ขาวแดง
62123003536 นางสาวณัฐวรรณ จันทร�ต&อย
62123003537 นางสาวนาตยา ทองนก
62123003538 นางสาวพันวิภา พรหมจันทร�
62123003539 นางสาวปLยนุช กิมเสาว�
62123003540 นางสาวศิรินภา มังสุรีย�
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62123003541 นางสาวปNทมพร เพชรหนู
62123003542 นางสาวเสาวลักษณ� ขวัญเมือง
62123003543 นางสาวฐิตาภา ลิ้มชา
62123003544 นางสาวศศิวิมล เมืองแมน
62123003545 นางสาวรัชนี หวาเอียด
62123003546 นางสาวพรรณวดี ฉวมพรมอินทร�
62123003547 นางสาววิธัญญา พิรัตน�
62123003548 นางสาวสุภาวดี มานะ
62123003549 นายณฐกร ทวิชศรี
62123003550 นางสาววนัชพร เกียรติยศ
62123003551 นางสาวอนงค�นุช ธรรมชาติ
62123003552 นายภาณุพงศ� นิลหัต
62123003553 นางสาวนริศรา เหล็กนาพญา
62123003554 นางสาวจรรยา อุ&ยกูล
62123003555 นางสาวกรรณิการ� ม'วงอุ'น
62123003556 นางสาวศรสุดา ทองมณี
62123003557 นางสาวลลิตา ชาญปราณีต
62123003558 นายเอกพล หนูเล็ก
62123003559 นายอรรถพร ศรีสุข
62123003560 นายทนงศักด์ิ ไกรเทพ
62123003561 นายวิทวัส เมธยะกุล
62123003562 นางสุจิน สัญจร
62123003563 นายนรินธร สุวรรณมณี
62123003564 นายวรพล เพชรสี่หม่ืน
62123003565 นายสมศักด์ิ โทคง
62123003566 นางสาวนรีภัสร� เกาะจู
62123003567 นางสาวเกศิณี ชูแก&ว
62123003568 นางสาวเสาวณีย� บัวอ'อน
62123003569 นางสาวศิริขวัญ จันทร�ธิบดี
62123003570 นางสาววราภรณ� ษรภักดี
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62123003571 นายฉัตรชัย บุญเมือง
62123003572 นางสาวณภศวรกมล อินทจักร
62123003573 นางสาวสาวิตรี เอียดแก&ว
62123003574 นางสาวสุธาสินี เปXนไชย
62123003575 นางสาวอรนุช แก&วปาน
62123003576 นางสาวสุพรรษา ศรีเอียด
62123003577 นายศตวรรษ สังข�คร
62123003578 นางสาวเพ็ญศรี กาเด็น
62123003579 นายรักษิต ล'องเนียม
62123003580 นางสาวลูกน้ํา จักรชัย
62123003581 นางสาวชนมล ชนะกิจ
62123003582 นางสาววราภรณ� มีแก&ว
62123003583 นายนัทสรี สูน'าหู
62123003584 นางสาวสายทิพย� สังข�ด&วง
62123003585 นางสาวกมลทิพย� ภาชนะทอง
62123003586 นางสาวปLยะนุช ศรีเพนิน
62123003587 นางสาวกมลวรรณ ลีสง'า
62123003588 นางสาวสาวิตรี ทองสาร
62123003589 นางสาวสุรียาณีย� ตอหิรัญ
62123003590 นางสาวนูรฮุสนา แวมะ
62123003591 นางสาววรรณิศา ชัยฤทธ์ิ
62123003592 นางสาวกนกกาญจน� ชํานาญ
62123003593 นางสาวกุสาวดี ดีสงวน
62123003594 นายหัสนัย เภรีกุล
62123003595 นางสาวสุกัญญา เหมทานนท�
62123003596 นางสาวกาญจนา ทองพัฒน�
62123003597 นางสาวอัญญรัตน� ส&มยก
62123003598 นายอําพล เพ็ชรต&อย
62123003599 นางสาวสุภารัตน� ทองสงค�
62123003600 นางสาวสุพรรณี ต้ังม่ัน
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62123003601 นางสาวธิติมา สงกรณ�
62123003602 นายศิริพงษ� มุสิกสาร
62123003603 นางสาววัลลภา อรุณรัตน�
62123003604 นางสาวนาดียะห� เจะแว
62123003605 นางสาวปณัญญา ทิพย�อําพร
62123003606 นายวัชระ นวลนุ'ม
62123003607 นางสาวพัชรา เนียมมีศรี
62123003608 นางสาวนันทนัท กิจหงวน
62123003609 นายมนชัย บุญสนอง
62123003610 นายณัฐพล เพชรา
62123003611 นายธนากร หลั่งน้ํา
62123003612 นางสาวสวรรยา คงปราณ
62123003613 นางสาวกุลนันท� ม่ันคง
62123003614 นางสาวปLยะชื่น แก&วยศกุล
62123003615 นายไชยภพ แสงพรหม
62123003616 นางสาวปLยะวรรณ เจKะละเตะอะ
62123003617 นายครรชิต เบ'งฮวด
62123003618 นางสาวปLลวรรณ ยังเจริญ
62123003619 นางสาวกนกวรรณ จรูญพงษ�
62123003620 นายกฤตยา ต้ังสุข
62123003621 นายวัชรพงษ� หนูคง
62123003622 นางสาวชลทิชา เต็มแก&ว
62123003623 นายอัสมี ยาวาระยะ
62123003624 นางสาวศุริสา ชนะนาค
62123003625 นายคุณากรณ� แก&วประดิษฐ�
62123003626 นางสาวกฤติยา แก&วศรีสด
62123003627 นางสาวสุภลักษณ� สุดสอาด
62123003628 นางสาวอภิญญา วงศ�พรหม
62123003629 นายพิทักษ� แก&วจรัส
62123003630 นางสาววรรณี เตบสู
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62123003631 นายนรินทร� เอมโอช
62123003632 นายธีระวัฒน� จันทร�ส'ง
62123003633 นายธีรวัฒน� โพชสาลี
62123003634 นางสาวมาริสา วาราช
62123003635 นางสาวนิตยา คงเอี่ยม
62123003636 นายเอกลักษณ� โมราศิลปR
62123003637 นางสาวศศิวิมล ศรีประจันทร�
62123003638 นางสาวญานิกา สุขสุวรรณ
62123003639 นางสาวธีรยา บัวพันธ�
62123003640 นางสาวจันทิมา ด&วงมา
62123003641 นางสาวอารียา อ'อนรอด
62123003642 นางสาววิชชุตา ตรีเภรี
62123003643 นางสาวอําไพ พนาสถิตย�
62123003644 นางสาวนภัสวรรณ ขวดแก&ว
62123003645 นางสาวณัฐกานต� บัวก่ิง
62123003646 นางสาวศิมาภรณ� เก็มเด็น
62123003647 นางสาวสุวินันท� หมวดสุข
62123003648 นางสาวอารุสนี มามะ
62123003649 นางอรกัญญา วงค�สม
62123003650 นายณัฐนันท� มีบุญมาก
62123003651 นางสาวรัตติกาล สงสม
62123003652 นางสาวณัฏฐณิชา จตุราเพศ
62123003653 นายธีรศักด์ิ ศรภา
62123003654 นางสาวชุติกาญจน� หิรัญวิริยะ
62123003655 นายเฉลิมชัย พูลเพ่ิม
62123003656 นายสิทธิชัย เพ็งจันทร�
62123003657 นางสาวกิติวรรณ พรหมมิตร
62123003658 นางสาวนิศานาถ ปQอมภา
62123003659 นางสาวศศิธร ศรีพักตร�
62123003660 นางสาวกรกมล แก&วกาญจน�
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62123003661 นางสาววิลาวัณย� จิตรหลัง
62123003662 นางสาวญาณินทร บัวสกุล
62123003663 นางสาวณัฐพรรณ ปNญญาธิโป
62123003664 นางสาววรายุภัทร หาญช&าง
62123003665 นางสาวหวานใจ เดชพิชัย
62123003666 นางสาวกันยารัตน� รักกะเปา
62123003667 นางสาวพิมพ�ผกา ดํานุ'น
62123003668 นายสมัย หมันลKะ
62123003669 นายชนสรณ� ชูโชติ
62123003670 นางสาวอรุณวรรณ ชลธี
62123003671 นางสาวจารินี อุ'นจิตร
62123003672 นางสาวสุภาณี ศรีเกิด
62123003673 นางสาวฟาดีละห� มะซามู
62123003674 นางสาวกษมา สัมพันธ�
62123003675 นางสาวกนกวรรณ ต้ันซู'
62123003676 นางจันทรา โชคนาแสงอนันต�
62123003677 นางสาวชลิญา สุทธินุ'น
62123003678 นางสาวพรนภา สุทธิรักษ�
62123003679 นางสาวธิดารัตน� บัวอินทร�
62123003680 นางสาวภัทราวดี สมประสงค�
62123003681 นายพาบุรุษ วิเชียรขู&
62123003682 นางสาวเรวดี สุดภักดี
62123003683 นางสาวศิรดา ปานเจิม
62123003684 นายพงศกร ปาละวงศ�
62123003685 นางสาวทิพยา แสงศรี
62123003686 นายกฤษฏ์ิ คีรีทอง
62123003687 นางสาวสุธิดา สมพงศ�
62123003688 นางสาวภัชสรา เห็นพร&อม
62123003689 นางสาวฟริดา นํานาผล
62123003690 นางสาวนุชนารถ ถลาง
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62123003691 นางสาววัลภา ย้ิมละมัย
62123003692 นางสาวอังคณา ศรีหมอก
62123003693 นางสาวอรสา ชุมพล
62123003694 นางสาวดวงอมร เรืองชูชาติ
62123003695 นายสิทธิโชค พรหมเพชร
62123003696 นางสาวอุไรรัตน� มีแก&ว
62123003697 นางสาวสุภาภรณ� ชนะเพ็ชร�
62123003698 นายศรัณ ซ&องสุข
62123003699 นางสาวชยานันท� ไชยเวช
62123003700 นางสาวธิดารัตน� กุละวงษ�
62123003701 นายเสตฐวุฒิ ขนาบแก&ว
62123003702 นางสุปรียา หวังกลิ่น
62123003703 นางสาวสมใจ สุปา
62123003704 นายศุภณัฐ คําสงค�
62123003705 นายสุรชัย ล'องวิลัย
62123003706 นางสาวซูมัยรอ เจะและ
62123003707 นางสาวนิติกุล บุญซ้ิว
62123003708 นางสาวภัทราวดี จันทร�แก&ว
62123003709 นายเจตน�สฤษฎ์ิ หนูหนอง
62123003710 นางสาวอรุณี เกลี้ยงนาน
62123003711 นางสาวกรรณิกา นาคปลัด
62123003712 นางสาวผกาทิพย� ธนธนางกูร
62123003713 นางสาวปLยวรรณ มุขคงคา
62123003714 นายกฤษณพงษ� สิงบุตรดี
62123003715 นางสาวกมลทิพย� คงจรัส
62123003716 นางสาวกัญยาลักษณ� หนูเพชร
62123003717 นางสาวปนิดา บุญเครือ
62123003718 นางสิริรัตน� ช'วยสุด
62123003719 นางสาวซานิยาฮ� สําแดงสาร
62123003720 นายพีรพัฒน� หนูยัง
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62123003721 นางสาวศศิวรรณ ทองรัง
62123003722 นางสาวศิรินทิพย� สามารถ
62123003723 นายภูริวัฒน� นาคจันทร�
62123003724 นางสาวนาถยา อินเทียร
62123003725 นางสาวชลธิชา ส'งช'วย
62123003726 นางสาวชลธิชา วิมุตตานนท�
62123003727 นางสาวนริศรา เทียมยม
62123003728 นางสาวเกวรินทร� เดิมหลิ่ม
62123003729 นางสาวกัลยาณี เก้ือเส&ง
62123003730 นางสาวกัญญารัตน� รอดคืน
62123003731 นายนราธิป มุคุระ
62123003732 นายศุภณัฐ รัตนบุรี
62123003733 นายธีระยุทธ บุญทองเล็ก
62123003734 นางสาวอุบลรัตน� ปNกษา
62123003735 นางวรินธร พรมสิทธ์ิ
62123003736 นายฉัตรดนัย เพ'งเจริญธรรม
62123003737 นางสาวปLยวรรณ อักษรเดช
62123003738 นางสาวกานต�สิรี บุรงค�
62123003739 นางสาววริสรา อ'อนแก&ว
62123003740 นางสาวอนิสรา ดําชื่น
62123003741 นางสาวผุสดี เย่ียงพฤกษาวัลย�
62123003742 นายวุฒิชัย บัวมา
62123003743 นายพลเทพ ศรีมุกข�
62123003744 นางสาวพรสมัย เหมปรีชาบุตร
62123003745 นายกชกร สุชาฎา
62123003746 นางสาวสริตา กาละจิตต�
62123003747 นางสาวอภิสรา ศงสภาต
62123003748 นางสาวพัชรินทร� คีรีเพ็ชร
62123003749 นางสาวรติรส แก&วละเอียด
62123003750 นายกิตติพันธ� มานKะ
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62123003751 นางสาวดุจดาว ศรัทธาพิริยะพงศ�
62123003752 นางสาวกภันตรี พรหมทอง
62123003753 นางสาวนัยนา เลี่ยมเพชร
62123003754 นางสาวณัฐรุจา คงสันต�
62123003755 นางสาววรินทร�ลดา หมาดสะ
62123003756 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเบญจสิริ หริกจันทร�
62123003757 นางสาวณัฏฐธิดา เก้ือแก&ว
62123003758 นางสาวธนัชชา สุขแก&ว
62123003759 นางสาวปนัดดา สุโพธ์ิ
62123003760 นางสาวขนิษฐา คงอุป
62123003761 นางสาวรัชนี วิชัยกุล
62123003762 นางสาวกรกนก สุทธพันธ�
62123003763 นางสาวอุทัยวรรณ ฤทธิคง
62123003764 นายอนุพงศ� คมเกลี้ยง
62123003765 นางสาวรุ&งทิพย� แซ'แง'
62123003766 นางสาวณัฐรดี ทิพย�บรรพต
62123003767 นางสาวพีรประภา ชาตวิทยบุตร
62123003768 นางสาวกาญจนา ช'วยแท'น
62123003769 นางสาวอมรรัตน� ลิ่มทอง
62123003770 นางสาวนิภารัตน� หนูสมคิด
62123003771 นางสาวอัญชิสา จําปาคํา
62123003772 นางสาวทิพรัตน� สาทจันทร�
62123003773 นางสาวนิตพร ห&าหยัง
62123003774 นางสาวเพ็ญนภา ทองงาม
62123003775 นางสาวตัญ^ู ขวัญรอด
62123003776 นายกฤตนันท� ทองด&วง
62123003777 นายศุภชัย เถาถวิล
62123003778 นางสาวโสรญา อินทรคํา
62123003779 นางสาวชนิสรา รุ'งฉาย
62123003780 นางสาวจิรวรรณ ทานนท�
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62123003781 นางสาวรุ'งอรุณ จันทร�คง
62123003782 นางสาวภูษณิศา ต&องเสรีกุล
62123003783 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีทอง
62123003784 นายประพันธ� เชื้อทะเล
62123003785 นางสาวเจมจิรา ขวัญเฉ่ือย
62123003786 นางสาววรวรรณ ตัวตน
62123003787 นางสาววิภาพร ม'งเก
62123003788 นางสาวพัชรี บัวทอง
62123003789 นางสาวนพวรรณ ศรีนิยม
62123003790 นางสาวเบญจรัตน� อักษรกาญจน�
62123003791 นายเอกพนธ� ปLยะสมบูรณ�
62123003792 นางสาวชุติมา ชูเหมือน
62123003793 นายจิตรเทพ ปราณจันทร�
62123003794 นางสาวสุรีรัตน� นุชเฉย
62123003795 นางสาวเมธินี อุดมรัตน�
62123003796 นางสาวชญานิศ จันทร�น&อย
62123003797 นางสาวจิราพร พันฤทธ์ิดํา
62123003798 นายฐาณพัฒน� คงพัฒน�
62123003799 นายภานุพงศ� ชัยมงคล
62123003800 นางสาวพิชญ�พชร พัฒนศรี
62123003801 นางสาวแคทรียา ผิวผา
62123003802 นางสาวพรรณนิภา เก้ียวเจียด
62123003803 นายมารุตพงศ� แซ'โค&ว
62123003804 นางสาวปLยะนุช เหมรา
62123003805 นางสาววิภารัตน� พรหมแก&ว
62123003806 นางสาวจริยา ขวัญทอง
62123003807 นางสาวสุวิมล เพชรกลับ
62123003808 นางสาวชนิดา หิรัญเรือง
62123003809 นายสิทธิศักด์ิ แซ'เฮ'า
62123003810 นางนิตยา รักเมือง
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62123003811 นางสาวเปมนีย� ลลิตรุ'งโรจน�
62123003812 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ น&อยดอนไพร
62123003813 นายธนาวุฒิ ชูถึง
62123003814 นางสาวศิริพร เปลี่ยนศรี
62123003815 นางสาวซูร็อมฮะห� มาลายา
62123003816 นางสาวอรรณพา รักษากิจ
62123003817 นางสาวสุดารัตน� ชื่นชม
62123003818 นายเรวัฒน� เปIยศรี
62123003819 นางสาวสุพรรษา งามแก&ว
62123003820 นายพีมภัช เอ'งฉ&วน
62123003821 นางสาวนปภัช จิรปรียาสกุล
62123003822 นางสาวกนกภรณ� แพทย�รัตน�
62123003823 นางสาวกฤษญานัญ กระชังแก&ว
62123003824 นางสาวธนัญญา มณีวรรณ�
62123003825 นายประดิษฐ� ช&างขาว
62123003826 นางสาวลัดดาวรรณ ทองบัว
62123003827 นายปฏิภาณ วงศมาก
62123003828 นายภาวิทย� รวงผึ้ง
62123003829 นางสาวชุติมา จิตรแก&ว
62123003830 นางสาวเบญจมาศ แพงพงา
62123003831 นายอับดุลเลKาะห� หลีกาด
62123003832 นางสาววรรษมล ลอย
62123003833 นายวัชริศ สุขสิกาญจน�
62123003834 นางสาวปนัดดา ทองชู
62123003835 นางสาวกัญญา นามไชยสงค�
62123003836 นางสาวโชติกา ชลสินธุ�
62123003837 นางสาวเพ็ญนภา มาเอียด
62123003838 นางสาวสุปราณี กาวกระโทก
62123003839 นางสาวกมลพรรณ ดวงชัย
62123003840 นางนงนุช อินทยารัตน�
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62123003841 นางสาวสุนันทา ชีวาสันต�
62123003842 นางอมรรัตน� ชลสินธุ�
62123003843 นางสาวสถิตาภรณ� ชูแก&ว
62123003844 นายธเนศ สุขศักด์ิ
62123003845 นางสาวพรกมล ทับจิตร
62123003846 นางสาวยุวดี อินทกูล
62123003847 นางสาวณัฐธิดา คงระบํา
62123003848 นางสาวณัฏฐวรรณ กุลสง
62123003849 นางสาวจิราวรรณ จันทวาศ
62123003850 นางสาวชฎาพร สะภะพันธุ�
62123003851 นางสาวเพ็ญประภา ชนาชน
62123003852 นางสาวภัสรา อาจอ'อนศรี
62123003853 นางสาวฮามีดะห� สุหลง
62123003854 นายนเรศ อินตัน
62123003855 นายวัชระ นิลเอี่ยม
62123003856 นายธีรวัฒน� ศรีธานี
62123003857 นางสาวอรวรรณ ทิดคงทอง
62123003858 นางสาวเอรวรรณ แดงลาด
62123003859 นายอรุณศักด์ิ สกุลผอม
62123003860 นางสาวสุนันทา รอดนาโพธ์ิ
62123003861 นางธัญรัตน� ภิบาล
62123003862 นายฝารุส สตันนKอด
62123003863 นายอรรถพล สังข�เอียด
62123003864 นางสาวอลิศรา ภมรศาสตร�
62123003865 นางสาวรัตนา ศรีแสง
62123003866 นางสาวปริชมน เจริญสุข
62123003867 นางสาวสุพรรษา สนธิศรี
62123003868 นางสาววราภรณ� สุขนาวา
62123003869 นางสาววนิดา บัวแก&ว
62123003870 นายลิขิต ศรีเจริญ
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62123003871 นางสาวชาลิสา จุ&ยนคร
62123003872 นายธนภัทร เพชรย&อย
62123003873 นายสยามรัฐ ช'องทอง
62123003874 นางสาวยัซมีน หะมะ
62123003875 นายสมาน เหตุหาก
62123003876 นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนาค
62123003877 นางจันทร�จิรา อําลอย
62123003878 นายเพ่ิมเพชร เพ็ชรบูรณ�
62123003879 นางสาวทิพย�วัลย� ยมจันทร�
62123003880 นายธิณนิวัต บรรลือพืช
62123003881 นางสาวนฤมล สุขแก&ว
62123003882 นางสาววาสนา อึ้งอภิธรรม
62123003883 นายธนวัฒน� พจนรักษ�
62123003884 นางสาวณัฐากร พรหมเพ็ญ
62123003885 นางสาวจีราวรรณ ฮวดช'วย
62123003886 นางสาววาสนา ส&มหวาน
62123003887 นางสาวรัชนีกร อิ่มสะอาด
62123003888 นายภาสกร ฝอยทอง
62123003889 นางสาวสุชาวดี ศศิธร
62123003890 นางสาววราลี พยุงนิกร
62123003891 นางสาวฟาเดีย บุญแถม
62123003892 นางสาวศศิวิไล ศรีวิไล
62123003893 นางสาวกรกนก บุญมูสิก
62123003894 นางสาวปาจรีย� ยังชู
62123003895 นายณัฐพล คงชาติ
62123003896 นางสาวรวิกานต� ชูช'วย
62123003897 นางสาวจิราภา ปานนิล
62123003898 นายเจตพัฒน� หัตถิยา
62123003899 นางสาวอาภาภัทร สินเธาว�
62123003900 นางสาวณัฐกานต� จงจิต
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62123003901 นายเกียรติศักด์ิ แก&วรัก
62123003902 นางสาวลัดดาวรรณ ชุมทอง
62123003903 นายวีรพงษ� แสงจันทร�
62123003904 นางสาวกรรณิการ� ไม&เรียง
62123003905 นายอิศรา อมัสกุล
62123003906 นางสาววิภาดา บูเก็ม
62123003907 นายสุริยะ บดิการ
62123003908 นายนพดล ซ่ือตรง
62123003909 นายอนุพงศ� ไกรนรา
62123003910 นายนฤเบศ วรรณโชติ
62123003911 นางสาวขนิษฐา ศรีเกตุ
62123003912 นายพีระพัชร� เมืองทอง
62123003913 นางสาวสุภาพร มัยกูล
62123003914 นางสาวกัญญาลักษณ� ศรีทอง
62123003915 นางสาวธนาภรณ� แผ'เต็ม
62123003916 นายอนันท� แซ'ค&าง
62123003917 นางสาวโศภิษฐ�จา โพธ์ิเพชร
62123003918 นางสาวพัชรี ชูเขียว
62123003919 นางสาวสมฤทัย น&อยอยู'
62123003920 นางสาวอัฐภิญญา กมลานนท�
62123003921 นางสาวพรรณนิดา แก&วน&อย
62123003922 นายธานินทร� อาแว
62123003923 นายปริญญ� นาคบํารุง
62123003924 นางสาวสุไรยา แชแมง
62123003925 นายพงษ�สิทธ์ิ เรืองเทพ
62123003926 นางสาวจรีวัลย� แก&วมุกดา
62123003927 นางสาวภัทรวรรณ วุ'นกลิ่นหอม
62123003928 นางสาวสุจิตรา แช'มศรี
62123003929 นายปารเมศ วิชัยดิษฐ
62123003930 นางสาวสุดารัตน� แก&วบ&านดอน
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62123003931 นางสาวจิรัญญา ชูจิตร
62123003932 นางสาวจินห�จุฑา เพ็งสกุล
62123003933 นายพิรสิทธิ เมืองเจริญ
62123003934 นางสาวศรัญญา พุทธิเลิศ
62123003935 นางสาวดาราวดี ย่ีมี
62123003936 นางสาวปLยะกาญจน� คงไสยะ
62123003937 นางสาวพัชร�ณัฏฐ� จรรีบรัด
62123003938 นางสาวธีรณี พงศ�ชัยเดช
62123003939 นางสาวชลธิชา ชูแก&ว
62123003940 นางสาวสุวณีย� ศรีรักษา
62123003941 นางอิงอร ไชยชนะ
62123003942 นางสาวณัฐชลียา ย่ิงคง
62123003943 นายอนุรักษ� บัวปลั่ง
62123003944 นางสาวชุติเนตร แก&วรัตน�
62123003945 นายจิราเดช ชื่นมาก
62123003946 นางสาวศุภานิช ศรแก&ว
62123003947 นางสาวภัทรสุดา จันทร�ขุน
62123003948 นายวุฒิชัย กุลสัน
62123003949 นางสาวโยษิตา เข็มพันธุ�
62123003950 นางมณีรัตน� แสงเงิน
62123003951 นายสิทธิพงษ� บุญพร&อม
62123003952 นายเทพทัต จันดี
62123003953 นางสาวสุนิสา ศรีธนสาร
62123003954 นายธีระวุธ ทองทวี
62123003955 นางศรัญญา ปานอ'อน
62123003956 นายเรืองสิทธ์ิ เนตรนวลใย
62123003957 นางสาวอุไลลักษ� อนันต�
62123003958 นางสาวภูสุดา ไทรสุวรรณ
62123003959 นางสาวนูรฮูดา หะมิงมะ
62123003960 นายไพสิฐ ทองไซร&
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62123003961 นางสาวรัลประภา ทองเพ่ิม
62123003962 นางสาวนุศรา โกมัย
62123003963 นางสาวศิริวรรณ ศักด์ิศรี
62123003964 นางนภัสวรรณ อนิวัต
62123003965 นางสาวธนัญญา นุ'นพันธ�
62123003966 นางสาวนันทนัช ขําเกลี้ยง
62123003967 นางสาวเพ็ญพิชชา คงโคก
62123003968 นางสาวศศิธร จําเนียร
62123003969 นางสาวอารีนี มะลี
62123003970 นางสาวศิยามล ขวัญแก&ว
62123003971 นางสาวพงษ�นภา สกุลสัน
62123003972 นางสาวสุภาวิดา เพชรย&อย
62123003973 นางสาวญาลิณี วัฒนกิจพิศาล
62123003974 นางสาวพรพิมล พุ'มกอ
62123003975 นางสาวสุนิสา ดาหมาด
62123003976 นางสาวกุลธิดา ศรีสุขใส
62123003977 นางสาวนัฐพร นุ&ยแท'น
62123003978 นายภาณุวัฒน� เดชาวุธ
62123003979 นางสาวจรรยา บุตรด&วง
62123003980 นางสาวโสรญา ขันนุ&ย
62123003981 นางสาวนุชนาฎ ราชรักษ�
62123003982 นางสาววิลาวัณย� สุภาวรรณ�
62123003983 นางเพ็ญศิรี แก'นทอง
62123003984 นางสาววนิดา พูลสวัสด์ิ
62123003985 นางสาวจิตราพร หมัดเจริญ
62123003986 นางสาวฮายาตี สนิเจKะนะ
62123003987 นางสาววรรณภา จิตตนาม
62123003988 นางสาวชัญญานุช พรหมสนิท
62123003989 นางสาวธนัชพร วิริยะสุข
62123003990 นางรุสมานี มะแอ
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62123003991 นางสาวรพิพร หม่ืนแสน
62123003992 นางสาวณัฏฐ�ชนก สําแดง
62123003993 นายวิษณุ สร&อยนาค
62123003994 นางสาวอุษณีย� รักเดช
62123003995 นายสิทธิพร ศรีคง
62123003996 นายวุฒิชัย บํารุงชาติ
62123003997 นางสาวสุภาพร ภักดีนุฤทธ์ิ
62123003998 นางสาวเมวดี ไชยวัฒน�
62123003999 นางสาวกัญญ�นลิน บิลอับดุลลาห�
62123004000 นางสาวฟารีดา โตKะเละ
62123004001 นางสาวเมธิณี แปQนจันทร�
62123004002 นายอดิศักด์ิ มณีวรรณ
62123004003 นายรังสรรค� เจริญลาภ
62123004004 นางสาวอภิญญา วุฒิวิริยกิจ
62123004005 นายปรีชา รอดคง
62123004006 นางสาวภูริชญา ละไมโสบ
62123004007 นางสาวสายรุ&ง ฝุYนตะคุ
62123004008 นางสาวสิภัทรุจี สิงห�ฆาฬะ
62123004009 นางสาวสุธิดา หม่ันดี
62123004010 นางสาวศุจิรา อุ&ยกานนท�
62123004011 นางสาวอมรรัตน� บรรติศักด์ิ
62123004012 นางสาวบุญรัตน� บรรดาลทรง
62123004013 นางสาวสุชาดา วิทยพันธ�
62123004014 นางสาวกานติมา ทนคง
62123004015 นายฉัตรชัย หนักแดง
62123004016 นายศักวัน แก&วมณี
62123004017 นางสาวกรณ�รวีย�ภัส กิมล'อง
62123004018 นายธันยากร สุขเกิด
62123004019 นายมุสลิม สาอุ
62123004020 นางสาวพัณนิดา ศรีทองคง
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62123004021 นายฟุQงเกริก ปNงวิภาส
62123004022 นางสาวจินตนา สาระยาน
62123004023 นางสาวสุมาลี จุลบุญญาสิทธ์ิ
62123004024 นางสาวอัจริยา แช'มไล'
62123004025 นางสาวปLยะฉัตร สรรพจักร
62123004026 นายณรงค�ฤทธ์ิ เรืองนะ
62123004027 นางสาวจารุวรรณ จันทร�แดง
62123004028 นางสาวภัทรวดี ดํานุ'ม
62123004029 นางสาวฮุสนา มามุ
62123004030 นายพรเพ็ชร ธานีรัตน�
62123004031 นางสาวจินตนา ลาภจุติ
62123004032 นางสาวนินูร�เดียนา แวกามา
62123004033 นายปNญญาวุฒิ จินดา
62123004034 นายลีซาร� ปุโรง
62123004035 นายกฤษฎาวุฒิ ทับเที่ยง
62123004036 นายมนตรี ครองทรัพย�
62123004037 นางสาวธมลวรรณ สุยแก&ว
62123004038 นางสาวสิริพร ทองคําชุม
62123004039 นายจันทรวัทน� ประเสริฐสิริพงศ�
62123004040 นางสาวณัฐริกา วรรณทอง
62123004041 นายธนสาร สีแก&ว
62123004042 นางสาวกมลรัตน� นุ&ยแท'น
62123004043 นางสาวกมลทิพย�วดี กรุทอง
62123004044 นางสาวอนงนารถ วงค�สุนทร
62123004045 นายวุฒิพงศ� เก่ียวพันธ�
62123004046 นางสาวหุสณา มาลายา
62123004047 นายธีรภัทร กุลสวัสด์ิ
62123004048 นายบรมนรินทร� ภู'ทอง
62123004049 นางสาวกนกวรรณ รัชนีย�
62123004050 นางสาวกาญจนา พลายด&วง
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62123004051 นางสาวธนิกานต� ดวงไข
62123004052 นางสาวขจีมาศ ก&อนก้ัน
62123004053 นางสาวอนุช แก&วภักดี
62123004054 นายณัฐวัชร โปณะทอง
62123004055 นายฤทธิศักด์ิ เวียงธรรม
62123004056 นางสาวทัศราภรณ� ชูพร&อม
62123004057 นางสาวกนกวรรณ แก&วแทน
62123004058 นางสาววรรณภา เสนาภาค
62123004059 นายมาโนชญ� สอขามิ
62123004060 นางสาวเนตรชนก จันทพราหมณ�
62123004061 นางสาวกมลชนก วงศ�ทวีทอง
62123004062 นางสาววสุธิดา พรมแทนสุด
62123004063 นางสาวสุมาลี ไชยพูล
62123004064 นางสาวพรนภา เขียนขาบ
62123004065 นายธนายุส ศรีไพบูลย�
62123004066 นายฐิติกร หูเขียว
62123004067 นางสาวแพรวนภา มากสุข
62123004068 นางสาวอนุสรา หยังสู
62123004069 นางสาวพนิตา ด'านคชาธาร
62123004070 นายสุรศักด์ิ บุญฮวด
62123004071 นางสาวสร&อยตะวัน สิทธิการ
62123004072 นางสาวฐิติกิตต์ิ คงเอียด
62123004073 นางสาวกรกนก ฤทธิโชติ
62123004074 นางสาวจินตนา ฉายาวิก
62123004075 นายณัฐวัฒน� ยุติมิตร
62123004076 นายมูฮามะซอฟI บุหลง
62123004077 นางสาวนิตญาดา บุญแก&วสุข
62123004078 นางสาวปาณิสรา ศรีพิทักษ�
62123004079 นายสุวิน เมืองช'วย
62123004080 นางสาวปาริชาต จําปา
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62123004081 นางสาววาสนา เหมือนวงษ�
62123004082 นายอภิเดช พ'วงแสง
62123004083 นางสาวตีรณันท� สุวรรณรักษ�
62123004084 นางสาวปNญจพร ชูกลาง
62123004085 นางสาวพัชรทิพย� คงเมือง
62123004086 นางสาวสุนันญา มีประเสริฐ
62123004087 นายณัฐวุฒิ ชูช'วย
62123004088 นางสาวกรกมล นูนวงศ�
62123004089 นางสาวนันทิยา ไหมทอง
62123004090 นางสาวรัตนา นรินทร�
62123004091 นายไพศาล ก&งจ้ี
62123004092 นางสาวณัฐกานต� ดิษสาคร
62123004093 นางสาวสุวรรณา รวมธรรม
62123004094 นางสาวเรขา เรืองลักษณ�
62123004095 นายสยุมพล ณะวงษ�
62123004096 นางสาวนุศรา เพ็งบุญ
62123004097 นายพรชัย สุวรรณอังกูร
62123004098 นางสาวภคินี ฐินะกุล
62123004099 นางสาวจริยาภรณ� บุญถาวร
62123004100 นางสาวปาริศา นวลขาว
62123004101 นางสาวพัชรินทร� อุWยวงษ�
62123004102 นายศราวุธ ดวงจิต
62123004103 นางสาวเก็จแก&ว พรหมมณี
62123004104 นางสาวสุวนันท� สาระทิพย�
62123004105 นางสาวพรพิสุทธ์ิ อนันทานนท�
62123004106 นางสาวนารีรัตน� แซ'โง&ว
62123004107 นายวุฒิชัย ยอดนครจง
62123004108 นายพัชรพงษ� พรหมด&วง
62123004109 นางสาวจิรดา สังข�ทอง
62123004110 นางสาวรัชนี นนทศร
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62123004111 นายเกียรติศักด์ิ ลิ่มบุตร
62123004112 นายจักรพันธุ� นาคทุ'งเตา
62123004113 นายเบญจพล ช'อมณี
62123004114 นางสาวปรียาภรณ� คุ&มรักษ�
62123004115 นายสมคิด เวลาดี
62123004116 นางสาวณัฐณิชา เอมโอช
62123004117 นางสาวพาขวัญ ทวีทรัพย�
62123004118 นางสาวณัฐนิชา ชูมี
62123004119 นายนพชัย วิเชียรโชติ
62123004120 นายศิวภาค รัตนมณี
62123004121 นายกฤตพัฒน� พนาลี
62123004122 นางสาวกนกวรรณ บุญศรี
62123004123 นางสาวประภัสสร ประทุมมา
62123004124 นางสาวนิตยา จันทโร
62123004125 นางสาวรวิสรา หนูเกิด
62123004126 นายดนุวิชญ� ดิษฐ�คล&าย
62123004127 นางสาวกัญญาวีร� ปลอดภัย
62123004128 นางสาวสุทธิดา ทาทราย
62123004129 นายมูฮัมหมัดฮาซันบัสรี อุมาเจะแต
62123004130 นายเจษฎา รักภักดี
62123004131 นางอมรรัตน� สงวนนาม
62123004132 นางสาวนุจรินทร� คชฤทธ์ิ
62123004133 นางสาวจันจิรา ปNททุม
62123004134 นางสาวเบญจมาศ บุญแทน
62123004135 นายสุดใจ พูลสุข
62123004136 นางสาวปNญญาพร สกูลเด็น
62123004137 นางสาวนันทวัน นวลเจริญ
62123004138 นายเกียรติศักด์ิ หญีตภู'
62123004139 นางสาวศริญญา พูลเขาล&าน
62123004140 นางสาวนฤดี บ'าวแช'มช&อย
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62123004141 นายพรพินิต วุฒิพันธุ�
62123004142 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเดช
62123004143 นายภัทรพงษ� พรหมวิเศษ
62123004144 นางสาวชนากานต� เนียมสุวรรณ�
62123004145 นางสาวธัญรัตน� ทัลวรรณ�
62123004146 นายนนท�วริศ วิชัย
62123004147 นางสาวขนิษฐา ทิพยะ
62123004148 นางสาวศุภรัตน� คําแก&ว
62123004149 นางสาวดารารัตน� พรหมรัตน�
62123004150 นายชานุชาญ พันธุ�ทอง
62123004151 นางสาววารุณี เอียดทองคํา
62123004152 นางสาวจารุจินดา หลงกลาง
62123004153 นางสาวสุดารัตน� ชูแก&วงาม
62123004154 นายพีมนัช เอ'งฉ&วน
62123004155 นายปราการ ภู'ทอง
62123004156 นายชาคริต คชรินทร�
62123004157 นางธิดาพร สมจิตต�
62123004158 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิมลรัตน� อินทสุรัช
62123004159 นางสาวอิชยา ชัยวิจารณ�
62123004160 นางสาวเบญจภรณ� ทศจิตร
62123004161 นางสาวเสาวนีย� ชัยทอง
62123004162 นางสาวกรรณิการ� โปQซ้ิว
62123004163 นางสาวพัชราพร หัตถิยา
62123004164 นางสาวกาญจนา สุขแสงงาม
62123004165 นางสาวพรรณวดี บัวฤทธ์ิ
62123004166 นางสาวมาซีตา แซมิง
62123004167 นางสาวเกษราภรณ� แช'มชื่น
62123004168 นางสาวบุณยานุช นวนนิ่ม
62123004169 นางสาวเจนจิรา ขวัญสกุล
62123004170 นางสาวชลิตา ทิพย�ยาน
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62123004171 นางสาวสุพรรษา เรืองเพ็ชร
62123004172 นางชฎาภรณ� ศรีเมือง
62123004173 นางสาวจิรัฐติกาล บุญเรือง
62123004174 นางสาวสุธิดา ปรีดาศักด์ิ
62123004175 นางสาวจุฑามาศ หะรังศรี
62123004176 นายกมลพรรณ คําแก&ว
62123004177 นางสาวกนกวรรณ รัตนามาศ
62123004178 นางสาวนภัสวรรณ ทองวิเชียร
62123004179 นางสาวแซนะ มายา
62123004180 นางสาวธีรนุช เสนา
62123004181 นายณัฐพงศ� ดีทอง
62123004182 นางสาวสิริรัตน� เต็มเปIVยม
62123004183 นางสาวมณสิชา เวสสะภักดี
62123004184 นายทยากร ศาสน�ประดิษฐ�
62123004185 นางสาวเสาวณีย� อารีวงศ�
62123004186 นางสาวชไมพร บุญณชัย
62123004187 นางสาวดวงกมล แซ'พัง
62123004188 นายทรงพล ลิ่มสุวรรณมณี
62123004189 นางสาวธนวรรณ นนทะพุทธ
62123004190 นางสาวสุธาสินี คําประสิทธ์ิ
62123004191 นายกานต�พฤทธ์ิ จงคง
62123004192 นางสาวธิติมา ณ พัทลุง
62123004193 นางสาวชาลินี แท'นนิล
62123004194 นางสาวยุดาพร สําแดงฤทธ์ิ
62123004195 นายสมเจตน� สันหลี
62123004196 นางสาวกรนภา ชะอุ'มผา
62123004197 นางสาวซารีน'า อมหรี
62123004198 นางสาวปNณณิกา เมืองต๊ิบ
62123004199 นางสาวนฤน ชูพุทธ
62123004200 นางสาวปLยวรรณ แก&วคง
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62123004201 นางสาวปรียาพร ฤกษ�อวยพร
62123004202 นางสาวนูรฮูดา กีโตKะ
62123004203 นายณรงค�ฤทธ์ิ เอียดทองใส
62123004204 นางสาวธนพร สุเหร็น
62123004205 นายพฤศวัช บัวชื่น
62123004206 นางสาวกาญจนี รักร'วม
62123004207 นายธนวัฒน� สมเขาใหญ'
62123004208 นายกิตติพงศ� แช'มไล'
62123004209 นางสาวอังคณา ทองบุญ
62123004210 นางสาวจารุวรรณ เอ&งฉ&วน
62123004211 นางสาวสุภาวดี สังข�ทอง
62123004212 นางสาวณัทฐณิชาภักร สุขขัง
62123004213 นางสาวสุนารี เบ็ญตะหมาน
62123004214 ว'าที่ร&อยตรีพันตรี มีจิตต�
62123004215 นางสาวสุภาวดี รักษาวงค�
62123004216 นายเอกลักษณ� นิพัทธ�ประเสริฐ
62123004217 นางสาวยาวารียะห� อีเลาะ
62123004218 นางสาวธิดารัตน� นุ&ยสุข
62123004219 นายโกวิทย� อาจไพรินทร�
62123004220 นางสาวปรียารัตน� คุ&มชํานาญ
62123004221 นางสาวพัชรี แก&วกระจ'าง
62123004222 นางสาวทิพวรรณ ขวัญมา
62123004223 นางสาววิชุดา แตงสาขา
62123004224 นางสาวใจทิพย� อ&อยทอง
62123004225 นางสาวภัทราวดี บัวพรหม
62123004226 นางสาวนภสวรรณ ศรีสุข
62123004227 นางสาวธฤศกมล ชัยธรรม
62123004228 นางสาววรรณวิษา สวยสาย
62123004229 ว'าที่ร&อยตรีศักดิธัช ประเสริฐเพชรมณี
62123004230 นางวิไลวรรณ แก&วรจนา
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62123004231 นางสาวณัฐชยา ทาทอง
62123004232 นางสาวกุลทรัพย� อมรกุล
62123004233 นายกรธวัช เพชรสถิตย�
62123004234 นางสาวทิพวรรณ ทิพย�รัตน�
62123004235 นายสุการโน เหลาะเหม
62123004236 นายอนุชา อภิรักษ�มันตา
62123004237 นางสาววิญ^ูชน เกษกล&า
62123004238 นางสาวศตพร ตนุภัทรพร
62123004239 นางสาวนวรัตน� สงสิงห�
62123004240 นายพุฒิพงศ� ปLVนจอม
62123004241 นางสาวพรไพลิน ยังกฤษฎี
62123004242 นายอนุสรณ� ฉิมพานิชย�
62123004243 นายสิทธิศักด์ิ จุ&ยสุวรรณ
62123004244 นางสาวเสาวลักษณ� คงย่ิง
62123004245 นางสาวมัจฉา ถาวรพัฒน�
62123004246 จ'าเอกศุภปกรณ� ขวัญใจ
62123004247 นางสาวสุภาวดี จันทสิงห�
62123004248 นางสาวกนกวรรณ ขันแข็ง
62123004249 นางสาวอุไรรัตน� คํานวล
62123004250 นายทัตพล บุบผัน
62123004251 นางสาวขวัญธิดา งามขํา
62123004252 นางสาวอาทิตยา พรหมรักษา
62123004253 นายวิทยา วารุท
62123004254 นางสาวศิโรรัตน� เปQาทอง
62123004255 นายสุริยะ ไชยพหล
62123004256 นางสาวซูไรดา มะสะ
62123004257 ว'าที่รตหญิงศิวนันท� ชัยฤกษ�
62123004258 นายพงศ�สวัสฎ์ิ แสนศักด์ิ
62123004259 นางสาวอรนันท� นิลวงค�
62123004260 นายทวิส รอดคุ&ม
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62123004261 นางสาวกานต�กนก เทพษร
62123004262 นายธีรภัทร เรือนทอง
62123004263 นายวิธวัช สุวรรณสะอาด
62123004264 นางสาวจารุมน พลรัฐธนาสิทธ์ิ
62123004265 นางสาวสุรัญญา โฮ&เต&ก้ิม
62123004266 นายสุพัฒน� ไชยคช
62123004267 นางสาวสุดาภา พรหมอุบล
62123004268 นางสาวธิตินันท� ชูมณี
62123004269 นางสาวอรอุมา ภิรมย�
62123004270 นายวีระศักด์ิ หาญสุวาณิชย�
62123004271 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ด'านปรีดานันท�
62123004272 นางสาวรัตติยา ไทยเกิด
62123004273 นางสาวรูวัยดียะ คงชูดวง
62123004274 นางสาวลลิตา อินทร�แก&ว
62123004275 นางสาวเพียงฤทัย สักแกแก&ว
62123004276 นางสาวอัจฉรา แสนบุตรดี
62123004277 นางสาวผาสุข วิเชียรประพันธ�
62123004278 นางสาวรื่นฤดี ทองเสมียน
62123004279 นางสาวทิพย�วิมล นนทา
62123004280 นางสาวอมรรัตน� เจริญวงค�
62123004281 นายคมสัน ชุพร
62123004282 นางสาววรรณพร หน'อพันธ�
62123004283 นายภาณุวัฒน� เอ&งฉ&วน
62123004284 นางสาวรังศิมา สัสดีอําไพ
62123004285 นายคมกริช สุขแก&ว
62123004286 นางสาวปLยาภรณ� สุขชื่น
62123004287 นางสาวอรปรียา แซะแดง
62123004288 นางสาวอัญมณี กิตติลิขิตกุล
62123004289 จ'าอากาศเอกฐาปกรณ� จันทร�สําเร็จ
62123004290 นางสาวชลธิชา ขนเม'น
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62123004291 นายณัฐศิลปR บัวคง
62123004292 นางสาวอัสมะห� ดาโอะ
62123004293 นางสาวนันทิยา หนูเพชร
62123004294 นางสาวลัดดาวัลย� อาจหาญ
62123004295 นางสาวกาญจนา วรรณจิตร�
62123004296 นางสาววันวิสาข� แซ'ขวย
62123004297 นางสาวกชกร บุญชัย
62123004298 นางสาวจริยา ชูเมือง
62123004299 นางสาวรุสนา เจะยะ
62123004300 นายวิชัย รัตนะ
62123004301 นางสาวจารุกานต� บ'มไล'
62123004302 นางสาวสุดารัตน� ทองแท&
62123004303 นายยุทธนา ตาเพชร
62123004304 นางสาวกชามาศ ศานต�ศิรประภา
62123004305 นายศุภวุฒิ ใจบุญ
62123004306 นางสาวอุทุมพร ทศวิชิต
62123004307 นางสาวพฤกษา จิตประสงค�
62123004308 นางสาวผกามาส เผ'าจินดา
62123004309 นายทรงยศ อินทโก
62123004310 นางสาวพรชนก ละหุการ
62123004311 นางสาวเรวดี พูลแก&ว
62123004312 นางสาวเมรานี ยงกิจ
62123004313 นายมติ จรูญรัตน�
62123004314 นางสาวฮามีดKะห� บือเฮง
62123004315 นายอภิสาร พลอินทร�
62123004316 นางสาวแวซาฟIนะห� มะมิง
62123004317 นายสยมพล พลอยดํา
62123004318 นางสาววรรณวณิดา ชนะศึก
62123004319 นางสาววิชุดา พูนทองเสน
62123004320 นายอธิวัฒน� คงทรัพย�
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62123004321 นางสาวสุริยาพร เบ็ญจพันธ�
62123004322 นางสาวศรัณย�รัตน� กลับอินทร�
62123004323 นายมนัสชัย บุญช'วย
62123004324 นายฐาปกรณ� คุณสนอง
62123004325 นางศิริพร บุญถึงจิตร
62123004326 นายวัชระ ย่ัวยวน
62123004327 นายธวัชชัย จันทน�ดี
62123004328 นางสาวจิรามาศ พรมโชติ
62123004329 นางสาวศิริวรรณ ขวัญคีรี
62123004330 นางสาวชุตินันท� แดงสกล
62123004331 นายฤชุกร นวลศรี
62123004332 นางสาวฮุสณีย� สุเด็น
62123004333 นางสาววลัยพร คงมี
62123004334 นางสาวปาริษา เหลืองอ'อน
62123004335 นางสาวฐิติรัตน� ยงยศย่ิง
62123004336 นางสาวณัชชา พูลมา
62123004337 นางวิราวรรณ วิชัยดิษฐ�
62123004338 นางสาววรรณิศา คณะหนู
62123004339 นางสาวภัทรวดี วรชาติณัฐพล
62123004340 นางสาวกาญจณีนาถ ไชยชนะ
62123004341 นางสาวนฤมล ช'วยแก&ว
62123004342 นายศุภชัย ซ่ือตรง
62123004343 นางสาวราตรี เขาไข'แก&ว
62123004344 นายสันติ แก&วประดับ
62123004345 นางสาวปณิดา หมาดหวัง
62123004346 นางสาวนูรีมี ดอเหะ
62123004347 นางสาวสุธิดา โกศลกาญจน�
62123004348 นางสาวเยาวภา ซุ'นเซ'ง
62123004349 นายมารุต สิริพันธ�พงค�
62123004350 นางสาวสุภาวดี ธีรสมบูรณ�กุล
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62123004351 นางสาวอนงค�นาถ แก&วสาร
62123004352 นายอลงกรณ� ศรีโชติ
62123004353 นางสาวสุกัญญา ไกรหลง
62123004354 นายธนากร เดชสโร
62123004355 นางสาวกัทริดา ประทุมทอง
62123004356 นายยาเบต ไมมะหาด
62123004357 นางสาวณัฐรุจา พลรบ
62123004358 นางวรกัญญา สาดีน
62123004359 นางสาวอารียา สวัสดิวงศ�
62123004360 นางสาววจี เดชนะ
62123004361 นางสาววรรณพร มาลารัตน�
62123004362 นางสาวสายทิพย� สังข�ทอง
62123004363 นางสาวศิวพร โมฬี
62123004364 นายอนณ หรีรักษ�
62123004365 นางสาวเบญจมาภรณ� เปXนรัมย�
62123004366 นายณรงค� สันฝา
62123004367 นางสาวธิดา สุทธิโพธ์ิ
62123004368 นายฐิติพงษ� นิลประดับแก&ว
62123004369 นางสาวมัสยา ช'อสม
62123004370 นางสาวศินีลักษณ� ญะเมืองมอญ
62123004371 นางสาวสิริทิพย� ทองคํา
62123004372 นางสาวสิรัชฎ�ชฎา สุขวัฒนาภิรมย�
62123004373 นายการันต� ดีนทอง
62123004374 นางสาวบุญญารัสม์ิ เพ็ชร�จินดา
62123004375 นางสาวเปรมนภา รัตนพงศ�
62123004376 นางสาวพรทิวา พัฒฉิม
62123004377 นางสาวณัฐธิดา สามพิมพ�
62123004378 นายภานุพงศ� กฤษฎาวงศ�
62123004379 นายพชร ขวัญม่ิง
62123004380 นางสาวอัจฉรา อั่นบุญศรี
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62123004381 นางสาวกรกนก ระวัง
62123004382 นายพัฒนพงษ� ฮวดค'วน
62123004383 นางสาวประภัสสร แดงเจริญกิจ
62123004384 นางหทัยกาญจน� สุขสม
62123004385 นางสาวอนงค�นาถ เศรษฐสุข
62123004386 นายวิทวัส ซังค�
62123004387 นางสาวจินตนา เกตุอินทร�
62123004388 นายจิรวัฒน� ตุลยนิษก�
62123004389 นางสาวโสภิดา ศรีนาค
62123004390 นางสาวกรรฑิมา เนตตระวงค�
62123004391 นางสาวกัลยารัตน� สวัสดี
62123004392 นางสาวมาริษา ฝามังกร
62123004393 นางสาวหิรัญญา แก&วพิชัย
62123004394 นางสาวณัชชา โชติช'วง
62123004395 นางสาวญาสุมินทร� แก&วสุกข�
62123004396 นายสุทธิพงศ� ศิริภิรมย�
62123004397 นางสาววันวิสาข� หอกุล
62123004398 นางสาวศุภิสรา แก'เมือง
62123004399 นางสาววิมพ�วิภา ผิวเงิน
62123004400 นางสาววิชุดา ย้ิมสุด
62123004401 นายจักรพงศ� รักทอง
62123004402 นางสาวสุพัตรา รักษาพราหมณ�
62123004403 นางสาวชมภูนุช ฟุQงเฟUVอง
62123004404 นายจีระพงศ� สงสมอ
62123004405 นางสาวจันทร�จิรา พรายบัว
62123004406 นางสาวพรรณราย แก&วดี
62123004407 นางสาววันระวี แก&วยาว
62123004408 นางสาวราตรี ขรัวทองเขียว
62123004409 นางสาวจุฑารัตน� ตุ'นคง
62123004410 นายธนนันท� พาที
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62123004411 นางสาวศิริพร เสน'ห�พร
62123004412 นางสาวจิดาภา วิชัยกุล
62123004413 นายอนุชิต ปรีชา
62123004414 นายอิรฟาน สะนิ
62123004415 นายวีระวัตร รักเล'ง
62123004416 นางสาวศศิมา เพชรขัน
62123004417 นายวีระพงษ� ประชุมวัน
62123004418 นางสาวซัลมี สาและ
62123004419 นางสาวพัชรินทร� แหวนเพ็ชร�
62123004420 นางสาวอาริญา อนงค�
62123004421 นางสาวยัสมี สาและ
62123004422 นางสาววนัสชนก สังข�เมฆ
62123004423 นายปริญญา จันทร�แรม
62123004424 นางสาวปLญารัตน� กิจวัฒน�
62123004425 นางสาวมนิษา แก&วหอมคํา
62123004426 นายณัฐท�ภูมินทร� ธนินสกุล
62123004427 นางสาวปณิตา ปานทองมาก
62123004428 นางสาวปาตีเมKาะ แดะ
62123004429 นางสาวสาวิณี เดชาศักด์ิ
62123004430 นางพัชราภรณ� เกตุด&วง
62123004431 นางสาวฉัตราภัทร ศรีโยธา
62123004432 นายอัมมาร หะยีอาแว
62123004433 นางสาวจุฬาลักษณ� ไกรทอง
62123004434 นางสาวรุ'งศิรินทร� วุฒิมานพ
62123004435 นางศรีสุดา นุ&ยหนู
62123004436 นางสาวศิริวรรณ มุกดาหาร
62123004437 นางสาวมณีนิตย� ปNจจักขะภัติ
62123004438 นางสาวกนกวรรณ พรหมดวง
62123004439 นางสาวพิมพ�ผกา พิมพการ
62123004440 นางสาวอรัญญา คงคล&าย
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62123004441 นางสาวจันทิรา ช'างเหล็ก
62123004442 นางสาวราชาวดี แซ'อึ่ง
62123004443 นายรัชพล ทองถม
62123004444 นางสาวสุทธิดา ไชยรัตน�
62123004445 นางสาวพัชรพร ฤทธ์ิแก&ว
62123004446 นายวัชรินทร� นาคสุวรรณ�
62123004447 นางสาววรางคณา ไทยดํารงค�
62123004448 นายณัฐวัฒน� จันทร�แดง
62123004449 นางสาวอามาม่ีย� วาเลาะ
62123004450 นางสาวอาณีซะห� มะโดง
62123004451 นางสาวกฤษฎาพร วิเศษ
62123004452 นางสาวอรพรรณ จันทร�เล็ก
62123004453 นางสาวพชรพร เทพรักษ�
62123004454 นางสาวชฎารัตน� แก&วใหญ'
62123004455 นางสาวนิรดา บิลอะหลี
62123004456 นางสาวโสพิชา อินทรพิมพ�
62123004457 นางสาวพรรณธิดา โสภณอรรถวิชญ�
62123004458 นายกัณรวีร� กุลพัฒน�สุวรรณ
62123004459 นายภัคพิสิษฐ อัจฉริยะรุ'งโรจน�
62123004460 นางสาวสูไวบKะห� ยาแม
62123004461 นางจรรญา ศุกรวัติ
62123004462 นางสาววรรณเพ็ญ แก&วเจริญ
62123004463 นางสาวสุชาวดี ศักด์ิเศรษฐ
62123004464 นางสาววิชชุดา ศิริกุล
62123004465 นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
62123004466 นางสาวกันยารัตน� จ้ิวปNญญา
62123004467 นางสาวปรียานุช คงอภัย
62123004468 นางสาวขนิษฐา รุ'งเรือง
62123004469 นางสาวพัชราภรณ� ทิพย�ครองราช
62123004470 นางสาวอัคริมา คุณรัตน�
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62123004471 นางสาวฐิติมา แสงสุริฉาย
62123004472 นางสาวกชมน ชูเกลี้ยง
62123004473 นายสหรัฐ โสมติด
62123004474 นางสาวกชนันท� พัฒนศิลปR
62123004475 นางสาวสิรีรัฐ พลวิชัย
62123004476 นางสาวธัญญลักษณ� ทิพชาติโยธิน
62123004477 นางปNณฑ�ชนิต ชาติรักษา
62123004478 นางสาวนิศากร สงคง
62123004479 นางสาวสุปราณี เอี่ยมโสภณ
62123004480 นางสาวมนต�ลดา จงบุญเจือ
62123004481 นายอรรถธรรม อนงค�
62123004482 นายธวัชชัย ดิษฐ�เดช
62123004483 นางสาวธนพร จันทร�เมือง
62123004484 นางสาวชลรัตน� แก&วมะเริง
62123004485 นางสาวจิรารัตน� ทิพย�สุขุม
62123004486 นางสาวกานต�ธิดา ทองขาว
62123004487 นายยูโซฟ บากา
62123004488 นางสาวภาสินี คงผล
62123004489 นางสาวหทัยวรรณ ดําดุก
62123004490 นางสาววิชชุดา จันทร�เพ็ง
62123004491 นายคมสัน แซ'จ่ัน
62123004492 นางสาวศิรินาถ จิตรวิวัฒน�
62123004493 นายณัฐพงษ� ภิญโญศิริกุล
62123004494 นายนฤนาท โสมติด
62123004495 นางสาวขวัญฤดี ดําคงเพชร
62123004496 นายกนกพงศ� เพิงคาม
62123004497 นางสาวพุฒตาล รักกิจ
62123004498 นางสาวขวัญฤทัย ยอดระบํา
62123004499 นางสาวจิรภัทร ขําพรหมราช
62123004500 นางสาวอัญชลี ชูสุวรรณ
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62123004501 นางสาวกัญญารัตน� รัตนะ
62123004502 นายเฉลิมชัย รัตนคม
62123004503 นางสาวจันจิรา แซ'ว'อง
62123004504 นางสาววรรศิริ แต'งศรี
62123004505 นางสาวอาวีณา หน'วยแก&ว
62123004506 นางสาวรุ'งทิพย� นุ&ยนวล
62123004507 นายสุนทร เย่ียมศิริ
62123004508 นางสาวนัฐพร เพชรมณี
62123004509 นางสาวชนิดา เพชรพูนทรัพย�
62123004510 นายศุภนัยร� กูนา
62123004511 นายอํานาจ ศิลปRสุวรรณ
62123004512 นางสาวสุภาวดี กิจสุวรรณ
62123004513 นางสาวอรอนงค� ภู'ดอก
62123004514 นางสาวกนกกาญจน� คงแก&ว
62123004515 นางสาวกมลชนก กุหลาบวรรณ
62123004516 นางสาวอภิชญา นุกูลรัตน�
62123004517 นายภูวดล เก้ือสกุล
62123004518 นางสาววรรณนภา ครองนุช
62123004519 นางสาวณัฐกานต� ธรรมวาโร
62123004520 นางสาววฐิราภรณ� พุ'มสร&าง
62123004521 นางสาวพิมพ�พา แก&วพาราย
62123004522 นางสาวธานทิพย� บุญล&อม
62123004523 นายสมพงษ� เก&าเอี้ยน
62123004524 นางสาวพลอยไพลิน เพชรแก&ว
62123004525 นางสาวมัลลิกา บุตรหง&า
62123004526 นางสาวอมรรัตน� นุ'นยัง
62123004527 นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชรฉคุป
62123004528 นางสาวนัฏฐยา นวลละออ
62123004529 นางสาวพนิดา มีแก&ว
62123004530 นายธนาวิน ศรีนอง
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62123004531 นายประวิทย� ทวีรัตน�
62123004532 นางสาวสุดารัตน� อนันตกูล
62123004533 นางสาววรรณวิศา บํารุงพานิช
62123004534 นางศิรินภา จันทร�แจ'มศรี
62123004535 นางสาวสุรวดี สายคงทอง
62123004536 นางสาวสาวิตรี อบอุ'น
62123004537 นางสาววิระวัลย� สิทธิชัย
62123004538 นางสาวขนิษฐา น&อมรอด
62123004539 นายซุลกิฟลี กาเดร�
62123004540 นางสาววิภาวรรณ อุดมทองสกุล
62123004541 นางสาวหทัยชนก เพชรอยู'
62123004542 นางสาวสุภาภรณ� คีรีธาร
62123004543 นางสาวเพียงตะวัน จันทร�ช'วยนา
62123004544 นางสาวนิภาวรรณ อินพฤกษา
62123004545 นางสาวจารุวรรณ กลั่นพิกุล
62123004546 นายพัฒนพงษ� วันเสน
62123004547 นางสาวพรนภัส หวานทอง
62123004548 นายสุริยัน มาลัยสุริยา
62123004549 นางสาวชฎาพร ช'างงาน
62123004550 นางสาวสารีย� นามะหึงษ�
62123004551 นางสาวกัญญ�ลภัสรา กลับคง
62123004552 นางสาวอรทัย ศรียาภัย
62123004553 นางสาวกมลชนก คงเกต
62123004554 นายกษิดิศ รอดบุญ
62123004555 นางสาวกรรณิกา วงศ�เมือง
62123004556 นางสาวกัลศิตา รัตนพงค�
62123004557 นางสาวจุฑาทิพย� สุภาวงศ�
62123004558 นางสาวกัลยภัทร วงศ�ธนวิจิต
62123004559 นางสาวนภาพร เกตสุวรรณ
62123004560 นายอนุวิทย� ชมเชย
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62123004561 นายวชิรวิทย� ชิดเชื้อ
62123004562 นางสาวมธุริน ตระกูลอํานวยลาภ
62123004563 นางสาวสาธิตา คงแปQน
62123004564 นายสุพล ใจหาญ
62123004565 นายพงศ�พัฒน� เพ็ชรมี
62123004566 นายอนิวัตร� เพ็ชรแก&ว
62123004567 นางสาวกรรณิการ� สนิทรักษ�
62123004568 นางสาวนพวรรณ คงจันทร�
62123004569 นายธีระนันท� ขาวนาค
62123004570 นางสาวสุนันทรี บัวแก&ว
62123004571 นางสาวสิราภรณ� แก&วศรีนวล
62123004572 นางสาวปาณิสรา แก&วใจดี
62123004573 นายกรนิจ แก&วยวน
62123004574 นางสาวศิรภัสสร จันทรเสน
62123004575 นายมงคลพันธ� แซ'หลี
62123004576 นางสาวญาณศา จันทร�รงค�
62123004577 นายต'อเกียรติ บูรพา
62123004578 นางสาวตัสนีม สังหลัง
62123004579 นางฉวีวรรณ ทองโอ
62123004580 นายปฏิภาณ ธีรพิทยานนท�
62123004581 นายอภิสิทธ์ิ พละบุญ
62123004582 นางสาวทัศนียา ทรงวิลาศ
62123004583 นายเกียรติศักด์ิ กิตติถาวรนนท�
62123004584 นางสาวปNจฉิมา สูงสุมาลย�
62123004585 นางสาวสุดาพร ทองเกลี้ยง
62123004586 นางสาวธัญญรัตน� พัฒนราช
62123004587 นางสาวชลิดา ปานนิยม
62123004588 นางสาวพิมพ�นรา วงศ�ประเสริฐ
62123004589 นางสาวชิดกมล ฉิมสะอาด
62123004590 นางสาวอังศณา กลางณรงค�
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62123004591 นางสาวมาริษา ทองสว'าง
62123004592 นางสาวเกศนีย� สังข�ทอง
62123004593 นางสาวตรีทิพย� อินทร�ชิน
62123004594 นางสาวณัฐยา ทองใหม'
62123004595 นางสาวพรภิมล สุขด&วง
62123004596 นางสาวอุมารินทร� เพชรนุ&ย
62123004597 นายอนันต� ชาญพานิชย�
62123004598 นางสาวสุมณฑา ดวงประทุม
62123004599 นายประจวบ สนามพลี
62123004600 นางสาวณัฐธิดา สายชุมพันธ�
62123004601 นางสาวชุติมณฑน� ลิ้มวงศ�
62123004602 นางสาวชุติกาญจน� พวงอินทร�
62123004603 นางสาวมิธธิฬา จิระรัตน�
62123004604 นางสาวฐานิตา จันทรัตน�
62123004605 นางสาวพิชญา ภู'ทอง
62123004606 นายเฉลิมพล ราชัย
62123004607 นางสาววารุณี พรหมหมอเฒ'า
62123004608 นายพนายุทธ ศรีคง
62123004609 นายอิสรพงศ� จะโนภาส
62123004610 นางสาวสุภนิดา ขุนทอง
62123004611 นายสันติชัย เส&งเซ'ง
62123004612 นายคเณศวร พิณวานิช
62123004613 นายสุรสีห� บุญประดิษฐ
62123004614 นายตะวัน ขวัญยืน
62123004615 นางสาวนิษฐา สุวรรณจันทร�
62123004616 นายศุภชัย พัฒนศิลปR
62123004617 นางสาวนูรฟายานี สุดสม
62123004618 นางสาวรอฮานี กานุงมิง
62123004619 นางสาวนาฎอนงค� คงมิตร
62123004620 นางสาวสาวิตรี ย&อยสง
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62123004621 นางสาวชณัญรัตน� ชุมขุน
62123004622 นางสาวสีตีมาสีเตKาะ อับดุลเลาะ
62123004623 นางสาวพลอย สุวรรณะ
62123004624 นางสาวชญานี นวลแก&ว
62123004625 นางสาวฐาปนี จโนภาส
62123004626 นางสาวกุลธิดา ชัยภักดี
62123004627 นางสาวซูไฮลา กะลิง
62123004628 นายนันทิภาคย� รัตนพันธุ�
62123004629 นางสาวอรสา บุญยก
62123004630 นายทศพร กล'อมเกลี้ยง
62123004631 นางสาวอาภัสรา อาจไพรินทร�
62123004632 นายฮาฟLซ อารง
62123004633 นายชนานันท� ศยามล
62123004634 นางสาวพัชรา ยินดี
62123004635 นางสาวจุฑารัตน� เรือนแก&ว
62123004636 นางสาวเจนจิรา จันชุม
62123004637 ว'าที่ ร.ต.วรุฒ บัวจันทร�
62123004638 นายปฐมพงศ� คงช'วย
62123004639 นายชุมพล ตันกุลโรจน�
62123004640 นางสาวเกศวรางค� ศรีรอด
62123004641 นางสาวกมลวรรณ เวชประสิทธ์ิ
62123004642 นายแสงชัย เกิดมี
62123004643 นางสาวพัชนี ไตรยวงศ�
62123004644 นางสาวเสาวพา บัวขนาบ
62123004645 นางสาวทิพย�มณี ปNZนทอง
62123004646 นางสาวรัตนาวดี สมสําราญ
62123004647 นายสันติ ปาลนิล
62123004648 นางสาวสุจิตราภรณ� ตุลยนิษก�
62123004649 นายณัฐนันท� คุ&มเขต
62123004650 นางสาวสุรัสวดี พิทักษ�วงค�
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62123004651 นางสาวชลกร เพ็ชรมณี
62123004652 นางสาวปนิตา เพ็ชรหับ
62123004653 นางสาวภัทรานิษฐ� อภิรติกร
62123004654 นางสาววราพร คงสุข
62123004655 นายภานุวัฒน� เทียบทัน
62123004656 นางสาวอธิภรณ� เทพสิทธ์ิ
62123004657 นางสาวจุฑามาส คําแหง
62123004658 นางสาวภัทรานิษฐ� กล'อมมณี
62123004659 นางสาวปาลินพร รัตนพร
62123004660 นางสาวชนิดา ศรีสวัสด์ิ
62123004661 นางสาวเมธาวี เบ&าไธสง
62123004662 นางสาวฟLตรี มาหนุK
62123004663 ว'าที่ ร.ต.หญิงภัทรภร เบ็ญระเหม
62123004664 นายดํารงค�ฤทธ์ิ ฤกษ�ชะงาย
62123004665 นางสาวขวัญชนก มรกต
62123004666 นายสุริยา ชุมทอง
62123004667 นางสาวอารยา สะลิหมีน
62123004668 นางสาวมุกดา ใจดี
62123004669 นางสาวเสาวลักษณ� ชราลักษณ�
62123004670 นางสาวจันฐภรณ� ไชยฉิม
62123004671 นางสาวกุลสิริ ตรงต'อกาล
62123004672 นางสาวอนุตรา ยศย่ิง
62123004673 นางสาวสุมารินทร� สายละมุล
62123004674 นายฤทธิพร ช'วยชนะ
62123004675 นางสาววรัญญา ทองแก&ว
62123004676 นางสาวดนุลดา จันด&วง
62123004677 นายธีระพงศ� เนาวาสน�
62123004678 นางสาวชุติมา สุวรรณสังข�
62123004679 นางสาวเพ็ญนภา บุญถาวร
62123004680 นางสาวละอองดาว หีบเพชร
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62123004681 นางสาวอรนุช ห&วยลึก
62123004682 นางสาววิไลพร บุญล้ํา
62123004683 นางสาวสุดารัตน� บัวเนียม
62123004684 นางสาววรรณิสา โพธ์ิโพ&น
62123004685 นางสาวนิสารัตน� พรมขวัญ
62123004686 นายเอกศักด์ิ แปQนขํา
62123004687 นางสาวเสาวรส คลาดทุกข�
62123004688 นางสาวศิรินันท� จิรัฐวุฒินันต�
62123004689 นายสุวัฒน� สุธรรมมา
62123004690 นางสาวศิริประภา ชูดวง
62123004691 นางสาวพณัฐดา อาจหาญ
62123004692 นางสาวพรชนก พืชพันธ�
62123004693 นายอดุลย� มาดาจะแร
62123004694 นายอํานวย ฤาเดช
62123004695 นายอนุรักษ� คําปา
62123004696 นางสาววิรงรอง ทองรักษ�
62123004697 นางสาวกิตติกานต� ศรีจันทร�
62123004698 นางสาวชนิตา อุทธิยัง
62123004699 นางสาวฟาซียะห� กรมอ
62123004700 นางสาวภัทราพร อินฉ&วน
62123004701 นางสาวธัญญลักษณ� เพ่ิมพูน
62123004702 นางสาววิภาพร เตวิชชะนนท�
62123004703 นางสาวอรอุมา หวานแก&ว
62123004704 นางสาวสุพัตรา ปราถนาธรรม
62123004705 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ชุม
62123004706 นางสาวอรัญญา แสงทอง
62123004707 นายรุ'งโรจน� หะยะมิน
62123004708 นางสาวพิชญ�ปวีร� บุณยเกียรติ
62123004709 นางสาววิลัยรัตน� กองเกิด
62123004710 นางสาวรุ'งฤดี เพชรยันต�

หน&า 157 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123004711 นางสาวประภาศรี วุฒิ
62123004712 นายธรรมรักษ� ขําสิงห�
62123004713 นางสาววรกานต� สุทธิเกิด
62123004714 นายประวิทย� คงบุญทอง
62123004715 นางสาวนิชานันท� มรกฎ
62123004716 นางสาวจิรารัตน� จันทรมณี
62123004717 นางสาวพรศิริ บูรพิษ
62123004718 นางสาวชนมกานต� โพธ์ิชี
62123004719 นายฐาปกรณ� อินทบวร
62123004720 นางสาวรัฎฌากรณ� ภูกองไชย
62123004721 นายจเร แต&มประสิทธ์ิ
62123004722 นายชัยวัฒน� สุขมาศ
62123004723 นายกิตติศักด์ิ ภารา
62123004724 นางสาวฐีติวัลย� นาคสุวรรณ
62123004725 นางสาวอรณิช จันไกร
62123004726 นางสาวปาติมา ยอมใหญ'
62123004727 นางสาวธัญชนก ศรีวะปะ
62123004728 นางสาวพิทพร ทับเวช
62123004729 นายวรัญ^ู พรหมเพ็ญ
62123004730 นางสาวอรจิรา โชติกุลานนท�
62123004731 นางสาวอังคณา จุนเด็น
62123004732 นางสาวกัณคนาณันฐ� ขันธวิชัย
62123004733 นางสาวประพา แก&วทอง
62123004734 นางสาวสุรีรัตน� พลสิงห�
62123004735 นางสาวจันทิมา จันสุข
62123004736 นายเทพณรงค� ยอดมณี
62123004737 นายกรกฤษณ� ประสิทธากรณ�
62123004738 นายดุรงค�ฤทธ์ิ พงศ�พฤกษธาตุ
62123004739 นางสาวจีรวรรณ กํานล
62123004740 นางสาวกตัญชลี เสือทอง
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62123004741 นายวรากร ในเพชร
62123004742 นายอัมรันทร� อิบราฮิม
62123004743 นายสันติภาพ กลับฉ่ิง
62123004744 นายฉัตรชัย ชุมวาระ
62123004745 นายสุพัฒชัย ศรีวารินทร�
62123004746 นายอภินันท� นามไธสง
62123004747 นายอภิวัฒน� เขตนิคม
62123004748 นายสิทธิชัย มุ'งวัฒนกุล
62123004749 นางสาวพัฒน�นรี โชติธันพัฒน�
62123004750 นางสาวศศิเพ็ญ คลองยวน
62123004751 นางสาวปLยนุช แก&วนุ'น
62123004752 นายไพฑูรย� มณีอร'าม
62123004753 นายจักรพงษ� วงศ�วรากร
62123004754 นางสาวมายีดะห� ดอเลาะ
62123004755 นางสาวสายสุดา คงทอง
62123004756 นางสาวภิญญ�ดา คําสี
62123004757 นายชาญธณัฐ ศรีสมุทร
62123004758 นางสาววรางคณา โอมณี
62123004759 นายสิทธิศักด์ิ สิงห�สิทธ์ิ
62123004760 นางสาวกิตติยา ชูศิริ
62123004761 นางสาวกติกา แสงเพชร
62123004762 นางสาวอพัชชา ชูภักดี
62123004763 นายกิตติพงศ� จันทร�เดช
62123004764 นายสามทวี มีแก&ว
62123004765 นางสาวสิริพร ลิ่มอนุสรณ�
62123004766 นายสมศักด์ิ พรหมศร
62123004767 นายณัฏฐ� กาญจนพรหม
62123004768 นายอัสรี ชุวัยการ
62123004769 นางสาวธันย�ชนก ภูมิไชยา
62123004770 นางสาวนฤมล อินทเสน
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62123004771 นางสาวนรัชพร กลับคง
62123004772 นางสาวรุ'งทิวา พุ'มจันทร�
62123004773 นางสาวจันจิรา ดํารื่น
62123004774 นายอรัญ โกศล
62123004775 นางสาวอิฟฟะฮ� อนุศาสนบุตร
62123004776 นายภูวนนท� คงหนองช&าง
62123004777 นางสาววิยะดา ฤกษ�ดี
62123004778 นายธีรวิทย� หนูเอี่ยม
62123004779 นางสาวอธิติยา ชุมพงค�
62123004780 นางสาวผการัตน� ใสสะอาด
62123004781 นางสาวภาวีตา น้ําใจสุข
62123004782 นางสาวพรพรรณ บุบผัน
62123004783 นายอภิสิทธ์ิ พงศ�สุชาติ
62123004784 นางสาวยุพดี บัวจันทร�
62123004785 นางสาวคณิตตา โสปLยะ
62123004786 นางสาวจิรัชยา เคล&าดี
62123004787 นายวีรยุทธ สุขเก้ือ
62123004788 นางสาวอริสา เกิดหนู
62123004789 ว'าที่ ร.ต.สุขสันต� ไหมละเอียด
62123004790 นางสาวณิชกานต� หยงสตาร�
62123004791 นายชรินรัตน� นวลละออง
62123004792 นายภาสกร ผิวเหมาะ
62123004793 นายสราวุธ ศิริภัควเมธิน
62123004794 นางสาวตรีดารา รัตนะรัต
62123004795 นางสาวจันทิมา บรรดาศักด์ิ
62123004796 นางสาวลัดดาวรรณ เก้ือเดช
62123004797 นางสาวพัชรีวรรณ ชมคุณ
62123004798 นางสาววงเดือน สมแก&ว
62123004799 นางสาวณัฐธิรัสม์ิ สังข�ทอง
62123004800 จ'าอากาศโทจิตตารมย� เชาวลิต
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62123004801 นายวีรพงษ� แก&วสุข
62123004802 ว'าที่ ร.ต.ชาญณรงค� กังวาล
62123004803 นางสาวสิริพรรณ แก&วทอง
62123004804 นางสาวจุฑาภรณ� ศรีประเสริฐ
62123004805 นางสาวรัตติยากร หวังเสล'
62123004806 นางสาวปาริชาต ทองคงใหม'
62123004807 นายไชยวัฒน� ดําพอรู&
62123004808 นายพงศกร วังบุญคง
62123004809 นางสาวจิตติมา อินทเชื้อ
62123004810 นางกัญญาพัชญ� ชื่นอารมย�
62123004811 นางสาวจิตตราพร บุญเรือง
62123004812 นางสาวสุมนมาลย� ทองแก&ว
62123004813 นางสาวผกายวรรณ เอี้ยวน&อย
62123004814 นายพงศกร แก&วกระจาย
62123004815 นางสาวจุฑามาศ คงทรัพย�
62123004816 นางสาวจตุพร แสงบ&านยาง
62123004817 นายประทีป กระจ'างพิภพ
62123004818 นางสาวเกศินี นาคมณี
62123004819 นางสาวดรุณี สุขแก&ว
62123004820 นางสุไรดา การี
62123004821 นางสาวสุธารัตน� ไกรเกตุ
62123004822 นางสาวจุฑามาศ วงษ�มะเอี่ยม
62123004823 นายวรากร ศักด์ิรักษ�
62123004824 นางสาวดานียะห� เจะเตะ
62123004825 นายเรวัฒ ชาติโล
62123004826 นายปวรรุจ โทนหงส�สา
62123004827 สตทอุกกฤษฏ� พิบูลย�
62123004828 นางสาวสิริภัทท� ศรีสุวรรณ
62123004829 นางสาวปLยนุช บุญยะวันตัง
62123004830 นายชวิน ดิษฐโชติ
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62123004831 นางสาวอารียา จันชุม
62123004832 นางสาวโยษิตา กิจรัญ
62123004833 นางสาววิชญาดา กองสวัสด์ิ
62123004834 นางสาวนุศรา แจ'มใส
62123004835 นางสาวปNญจวัลย� ปYากว&าง
62123004836 นางสาวนฤมล อุ&ยกูล
62123004837 นางสาวกชกร สิทธิรัมย�
62123004838 นางสาววิลาวัลย� มีดี
62123004839 นายศุภวิชญ� ศิริยงค�
62123004840 นางสาวมุสลีหKะ แวสุหลง
62123004841 นางสาวอัจฉรา ทองเล็ก
62123004842 นางสาวอุบลทิพย� พุ'มสุวรรณ
62123004843 นายวัชรพงษ� คงอรุณ
62123004844 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62123004845 นางสาวสุดารัตน� นุ'นด&วง
62123004846 นางสาวดวงกมล ประจวบผล
62123004847 นางสาวมูณา ฮามิดง
62123004848 นางสาวชญานี อนงค�
62123004849 นางสาวจุฑาธิณีย� เยาวยัง
62123004850 นายสิทธิชัย สุทธิภัทรธรรม
62123004851 นางสาวจารุพร ดํามนิลสี
62123004852 นางสาวกชพรรณ บุญไกร
62123004853 นางสาวธันยพร อ'อนรักษ�
62123004854 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน�
62123004855 พ.อ.อ.ศุภกรณ� จิยาเพชร
62123004856 นางสาวภัทรศรี รัชตกุล
62123004857 นายเบญจพล ทองชุม
62123004858 นางสาวธัญเรศ สงพะโยม
62123004859 นางสาวศิรินันท� โคกเขา
62123004860 นายอรุณ คุ&มบ&าน
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62123004861 นายนัฐวุฒิ ราชรักษ�
62123004862 นางสาวสุภาพร จันทร�แดง
62123004863 นางสาวอุมาพร มุสิกภาชน�
62123004864 นางสาวอาดีละห� สะระนะ
62123004865 นางสาวอัญญารัตน� มนตรี
62123004866 นายวทัญ^ู ฤทธิชัย
62123004867 นางสาวกาญจนา เพชรประสงค�
62123004868 นางสาวจุฑารัตน� มากบุญ
62123004869 นางสาวอรวรรณ วงศ�มณี
62123004870 นางสาวศิริรัตน� หลักฉ่ัว
62123004871 นางสาวสุนิสา แก&วบํารุง
62123004872 นางสาวพิมพ�วลัญช� สมดวง
62123004873 นางสาวศิรินภา นิลการ
62123004874 นางสาวขวัญตา จันทร�เต็ม
62123004875 นางสาวพัชรีย� แซ'ภู'
62123004876 นางสาวดวงสมร บุรีรักษ�
62123004877 นางสาวกัญญาภัทร สารีผล
62123004878 ส.ต.ท.อนุรักษ� พูลศักด์ิ
62123004879 นางสาวรัชนีวรรณ ธารายศ
62123004880 นางสาวณัฐกุล ชิระกุล
62123004881 นางสาวคนัมพร แก&วประสิทธ์ิ
62123004882 นางสาวอนุตรา มณีโชติ
62123004883 นางสาวปรียาภรณ� ปานมี
62123004884 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�รัตน�
62123004885 นางสาวโรศิตา ช'างแห
62123004886 นางสาวรัชชาสร กันแสง
62123004887 นางสาวฟาสณีย� บาเกาะ
62123004888 นางสาวมนต�ชนก สุขประวิทย�
62123004889 นางสาวจันทิมา ณรงค�ทิพย�
62123004890 นางสาวเอริกา เพชรบูรณ�
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62123004891 นางสาวเบญจวรรณ ศรีบุรุษ
62123004892 นายวโรดม จันทร�เรือง
62123004893 นางสาวพรชนก หมวดเมือง
62123004894 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอัสมี อาหลัง
62123004895 นางสาวสิริธิดา ยกถาวร
62123004896 นายธนภัทร รัตนไชย
62123004897 นายศุภสัณฑ� จันทร�ทอง
62123004898 นางสาวพรรณรายณ� พิเนตร
62123004899 นางสาวพรรณธิญา ไชยทอง
62123004900 นางสาวชลิตา จรเขต
62123004901 นางสาวอรนิชา วิชิต
62123004902 นางสาวชวิศา อดุลเดชากุล
62123004903 นางสาวรัษฎากร รุ'งแดง
62123004904 นายชัชวาล ภริงคาร
62123004905 นางสาวชุติมา คงสม
62123004906 นางสาวกมลชนก รักธรรม
62123004907 นางสาวภัคพิชา เมืองชู
62123004908 นางสาวนฤมล เมฆจันฉิม
62123004909 นายภาณุวิชญ� ดุกจุ&ย
62123004910 นายกันตพงศ� บูชากรณ�
62123004911 นางสาวศิรภัสสร ศรีรัตน�
62123004912 นางสาวศตพร รักสกุล
62123004913 นายฌัชพล หนูเจริญ
62123004914 นางสาวณิชาวีร� สุวรรณโณ
62123004915 นายทัศน�พร ปานมา
62123004916 นางสาวนิภาวรรณ พงษ�จีน
62123004917 นางสาวอิบตีซาม มามะ
62123004918 นางสาวสะไลลา สางอย
62123004919 นางสาวมุกรวินท� สีดาสมา
62123004920 นางสาวสุภัทรา จันทร�พุฒ
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62123004921 นางสาวดวงใจ คงเนียม
62123004922 นางสาวมุกจริยา ช'วยน&อย
62123004923 นางสาวดวงหทัย ทิพย�จันทร�
62123004924 นางสาวเจนจิรา มะดิง
62123004925 นางสาวพรทิพย� ทองใหม'
62123004926 นางสาวจุฑาทิพย� พูลสง
62123004927 นางสาวจุฑามาศ ชัยชนะ
62123004928 นายณัฐวุฒิ ทองสัมฤทธ์ิ
62123004929 นางสาวนรินทราย นาคประดิษฐ�
62123004930 นางสาวพนิดา รัตนอุบล
62123004931 นางสุวดี นันทมาศ
62123004932 นางสาวพชรกมล อินทร�คง
62123004933 นางปราถนา แต'งแก&ว
62123004934 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย�
62123004935 นายอภิรักษ� จันบุญแก&ว
62123004936 นางสาวพรชนก ชนะกุล
62123004937 นางสาวกุศลิน ชุมสุวรรณ
62123004938 นางสาวฮูสนี ฮะแวกะจิ
62123004939 นายอนุพงษ� รักทองจันทร�
62123004940 นางสาวพิมพกานต� กล&าณรงค�
62123004941 นางสาวกาญจน�กนก ศิริสมบัติ
62123004942 นางสาวณัฐกานต� ศรีสุขใส
62123004943 นางสาวฝาตีมKะ หลังปุเตKะ
62123004944 นายวุฒิศานต� พรหมอินทร�
62123004945 นายวราวุฒิ หอมเดช
62123004946 นายประกาศิต อรรถกิจเจริญ
62123004947 นางสาวลีซาวาตี อีแม
62123004948 นางสาวสตรีรัตน� วิเชียร
62123004949 นายอิมรอน ยิงจอระเละ
62123004950 นางสาวอนัญพร จันทร�น&อย
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62123004951 นางสาวนลินี เทพสุทธ์ิ
62123004952 นางสาวอาอีฉะ เส็มหมาด
62123004953 นางสาวสุภารัตน� สงเจริญ
62123004954 นางสาวกรกฎา ถาวรสุข
62123004955 นางสาวชนิสรา สาดสาย
62123004956 นางสาวศิริลักษณ� ดําบาร�
62123004957 นางสาวอรชา ทองสง'า
62123004958 นางสุนันทา เอี่ยมคล&าย
62123004959 นางสาวสุภวัลย� อุไรโรจน�
62123004960 นางสาวปLยะพร ปQองสนาม
62123004961 นางสาวปุญชรัสม์ิ บุญมี
62123004962 นางอมรรัตน� เกียรติไพบูลย�
62123004963 นางสาวรัตฉเวท บํารุงหนูไหม
62123004964 นางสาวศิริพรรณ หนูสว'าง
62123004965 นางสาวมุสตุลา ดอเลKาะ
62123004966 นางสาวอรทัย ทิพย�กล'อม
62123004967 นางสาวกนกวรรณ อุ&มชู
62123004968 นางสาววรลักษณ� เรืองพันธ�
62123004969 นางสาวเพชรี สร&อยมา
62123004970 นางสาวปLยกานต� ทองฤทธ์ิ
62123004971 นางสาวชุลีพร ประทีป ณ ถลาง
62123004972 นางสาวนงค�ลักษณ� พงษ�พรหมณ�
62123004973 นางสาวพรพรรณ ลีลาพันธ�
62123004974 นายเด'นชัย อาญา
62123004975 นางสาววนิดา ร'าหมาน
62123004976 นางสาวสุพัตรา สายแก&ว
62123004977 นางกมลศรี โพธ์ิวิทยาการ
62123004978 นายเรืองศักด์ิ เพ็ชรทอง
62123004979 นายธวัฒชัย เย็นเงิน
62123004980 นางสาวจันทิมา เวชยม
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62123004981 นายรัตนพล รัตนเกล&า
62123004982 นางสาวสุภัส�สรา แซ'อึ่ง
62123004983 นางสาวนันท�นภัส ทองฉิม
62123004984 นางสาวอัจฉรา อินทสุภา
62123004985 นางสาวชนิดาภา นุ&ยเจริญ
62123004986 นายกิตติพันธ� พรหมมินทร�
62123004987 นางสาวกมลวรรณ อินทร�พรหม
62123004988 นางสาวพรสุดา หมัดอาดัม
62123004989 นางสาวอัจจิมา จันทร�หอม
62123004990 นายญาณพันธ� จันทร�กันสิน
62123004991 นางสาวขนกวรรณ คงแก&ว
62123004992 นางสาวอรพิมล ทับทิม
62123004993 นางสาวสุดารัตน� อาการส
62123004994 นางสาวกวีณา พัฒนานนท�
62123004995 นางสาวอมลวรรณ กิจการ
62123004996 นางสาวไซนับ วาแม
62123004997 นางสาวนิศาชล แซ'อWาง
62123004998 นางสาวอัยรฎา วาปI
62123004999 นางสาวสุวนันท� ชลธี
62123005000 นางสาวสดุดี ดิษฐรักษ�
62123005001 นางสาวรตินันท� ถนอมไถ
62123005002 นางสาวสุภาภรณ� กลอมเสนาะ
62123005003 นางสาววรางคณา ปานเพชร
62123005004 นายณพล ลอยวิรัตน�
62123005005 นางสาวนูรรัยนี แซะอาหลี
62123005006 นางสาวอัจฉราพร คงเลิศ
62123005007 นางสาวฉัตรสุดา ศิวายพราหมณ�
62123005008 นายธีรวัฒน� หมัดอาดํ้า
62123005009 นายธีรพงศ� ศรีทอง
62123005010 นายนพดล รูปพร&อม
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62123005011 นายเอกลักษณ� พลภากิจ
62123005012 ว'าที่ร&อยตรีวิชญ�พล เทพสุริบูรณ�
62123005013 นางสาวซาเราะห� ชะนะทอง
62123005014 นายบดินทร� ไพเราะ
62123005015 นางสาวจันทรา ชุมพงศ�
62123005016 นางสาวจินตนา เย็นสนิท
62123005017 นางสาวทัศวรรณ เมืองแก&ว
62123005018 นายอิสระพงษ� เสียมไหม
62123005019 นายธีรวัฒน� มีศิลปR
62123005020 นางสาวดารัตน� สอดสุข
62123005021 นายศุภชัย ชัยรัตน�
62123005022 นายชิษณุพงศ� รักขนาม
62123005023 นางสาวศิริวรรณ หนูน&อย
62123005024 นายกานต� พงศาปาน
62123005025 นางสาวสุดารัตน� บุญมาศ
62123005026 นายปาโมกพงศ� สมัยแก&ว
62123005027 นางอณิษฐา คงมีชัย
62123005028 นางสาวสุพัตรา ชาติวุฒิ
62123005029 นายศตวรรษ ทิมบํารุง
62123005030 นางสาววลัยพร ทองกะแดะ
62123005031 นางสาวศราพร สิทธิลีลา
62123005032 นางสาวณิชกมนต� ต้ีฮ&อ
62123005033 นางสาวฮุสนีฟะห� ตุหวันร'าเหม
62123005034 นางสาวอาภาภรณ� แซ'ลิ่ม
62123005035 นายธีรยุทธ ชอบธรรม
62123005036 นางสาวสุกัญญา พัฒนกิจ
62123005037 นางสาวผกาพันธุ� วีแก&ว
62123005038 นางสาวจิรานุช รอดเข็ม
62123005039 นายชานน จันทร�ปล&อง
62123005040 นางสาวสาลินี ชูบัวทอง
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62123005041 นางสาวชมพูนุท บุญงาม
62123005042 นางสาวไอลดา ลาภพล
62123005043 นางสาวศุภศจี ใจห&าว
62123005044 นางสาวอรอนงค� ช'วยสถิตย�
62123005045 นางสาวธัญชนก ทองแกมแก&ว
62123005046 นางสาวไพรุส ขาเดร�
62123005047 นายศิรวิทย� เพ็ชรเรือง
62123005048 นางพรหมศรี แสงทอง
62123005049 นางสาวกาญจนา ชัยมุด
62123005050 นางสาวอุบลวรรณ จันทร�ดี
62123005051 นายกรศิวิชย� วังศิริวิวัฒน�
62123005052 นางสาวชนัญชิดา จันทร�ช'วย
62123005053 นายอัชไนย วรศานต�
62123005054 นางสาวภัทรศยา คุ&มภัย
62123005055 นางสาวศิราณี รักษายศ
62123005056 นางสาวสุภาพร สวนจันทร�
62123005057 นางสาวฟาริดา บัวเชย
62123005058 นายชนวีร� ศิริวงศ�
62123005059 นายปฏิภาณ ใสสอาด
62123005060 นางสาวกนกพร พรมวงษ�
62123005061 นางสาวณัฐกานต� คําหนู
62123005062 นางสาวณัฐณิชา จันทร�เลื่อน
62123005063 นางสาวจิตรลดา จิตรสุข
62123005064 นางสาวซัลวา เก็มเด็น
62123005065 นายสุริยา บํารุงเวช
62123005066 นางสาวณัฐยา มีชัยชนะ
62123005067 นางสาวสุดธิดา ยะผา
62123005068 นางสาววาสนา ศิริ
62123005069 นายศุภกร สุขใจ
62123005070 นายนฤนันท� พลเดช
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62123005071 นางสาวอรณิชา อรรจนกุล
62123005072 นางสาวเสาวรัตน� ชัยเพชร
62123005073 นางสาวอัจฉรา สมตน
62123005074 นางสาวชญานุช พูลสวัสด์ิ
62123005075 นายวรนันท� แก&วประดิษฐ
62123005076 นางสาวศศิรัตน� ขุนเสถียร
62123005077 นางสาวเกศราภร รอบคอบ
62123005078 นางสาวกัสมา เทศนํา
62123005079 นายนนทวัฒน� ภู'ไพบูลย�
62123005080 นายนิติรัฐ เกศมี
62123005081 นางสาวธัญญารัตน� นวลอ'อน
62123005082 นายจีรยุทธ กังแฮ
62123005083 นายสมชาย แก&วสุวรรณ
62123005084 นางสาวลัลนา เจKะหมวก
62123005085 นายธนพงศ� ทองศรีแก&ว
62123005086 นายนที ฤทธิกัน
62123005087 นางสาวสุธินี อินทศิลา
62123005088 นายเทอดพงษ� ดาววิจิตร�
62123005089 นางสาวกนกพร สุมาลัย
62123005090 นางสาวรศิกาณทร� สาริพันธ�
62123005091 นางสาวจารวี ดิษฐรักษ�
62123005092 นายชัยณรงค� นิ่มเรือง
62123005093 นางสาวรจนา หาญกล&า
62123005094 นายธานินทร� จุ&ยสุข
62123005095 นายเทพนที แดงงาม
62123005096 นางสาวศศิธร ทองบัว
62123005097 นายนฤเบศ เจริญรูป
62123005098 นางสาวอุมาพร กัญชนะกาญ
62123005099 นางสาวธิษณ�ธาวัน ศักด์ิหอม
62123005100 นางสาวอุมาภรณ� รักษ�วงศ�
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62123005101 นางสาวรัชลีษร ทองไฝ
62123005102 นางสาววรวีร� คีรีเดช
62123005103 นายบรรหาร ลิบน&อย
62123005104 นายวิศรุต สุขเจริญ
62123005105 นางสาวอรุณรัตน� แก&วโลก
62123005106 นางสาวสุภาภรณ� ส'งช'วย
62123005107 นายจารุ มากอ&น
62123005108 นางสาวสุดารัตน� สวนกูล
62123005109 นางสาวสรัลดา จันทร�แสง
62123005110 นางสาวชนาพร เปรมสุขใจ
62123005111 นางสาวพิลาวรรณ จันเอียด
62123005112 นางสาวระวิวรรณ เกิดลาภ
62123005113 นางสาวสุนิดา สุราฤทธ์ิ
62123005114 นายชานน เกตุรัตน�
62123005115 นางสาววิภาวี สุทธิพงศ�
62123005116 นายปริญญ� เตชะปฐมานนท�
62123005117 นางสาวกานต�กนก หนูคง
62123005118 นางสาวปาณิสรา ศรีทรัพยวโรบล
62123005119 นางภาสินี คําแหง
62123005120 นางสาวลลิตา นาคแก&ว
62123005121 นางกนกอร จันทฤทธ์ิ
62123005122 นางสาวสุทธาสินี คงจุ&ย
62123005123 นางเสาวลี ซ่ือธานุวงศ�
62123005124 นางสาวดวงพร ดวงแปQน
62123005125 นายธีระพล สงนุ&ย
62123005126 นางสาวปLยภรณ� รัตนานุภาพ
62123005127 นายนพดล ศรีสว'าง
62123005128 นายวีรชัย ศิริอินทร�
62123005129 นายบุญฤทธ์ิ ขลุกเอียด
62123005130 นายสุทธิพจน� บุญอุ'น
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62123005131 นางสาววรัญญา คงเมฆ
62123005132 นางสาววราภรณ� สุวะโจ
62123005133 นางสาวศุภสุตา เกลาเกลี้ยง
62123005134 นางสาวนวภร วัฒนศิริ
62123005135 นายวรวัฒน� สุดฉิม
62123005136 นางสาวขวัญจิรา สวนพิมาย
62123005137 นางสาวอวยพร สร&างโพธ์ิ
62123005138 นายสุภลักษณ� จันโบ
62123005139 นางสาวนฤมล ศิริกุล
62123005140 นางสาวกันต�ฤทัย ช'อผูก
62123005141 นางสาวอุไรวรรณ พุ'มกะเนาว�
62123005142 นางสาวจุฑามาศ ก้ีข&อ
62123005143 นางสาวณิชมน นวลจันทร�
62123005144 นางสาวลัดดาพร อนุพงศ�
62123005145 นางสาวรัศมี บุญชู
62123005146 นางสาวศุทธินี ณ ถลาง
62123005147 นางสาวนภศร ศรีหนูสุด
62123005148 นางสาวสุธารทิพย� หนูทอง
62123005149 นางสาวภูษณิศา อธิกพงศ�
62123005150 นางสาวอรณา อาเก็ม
62123005151 นางสาวณัฐชา จันทร�เพ็ง
62123005152 นางสาวอรณี ทองมาก
62123005153 นายวุฒิศักด์ิ แก&วใสทับ
62123005154 นายอลงกรณ� แสงไสย
62123005155 นางสาวดารุณี สุวรรณพฤก
62123005156 นางสาววรรณวิศา อินยะวิน
62123005157 นายณัฐวุฒิ ช'อผูก
62123005158 นายจิระภัทร ศรีรักษ�
62123005159 นางสาวจิตรานุช ก่ิงเกาะยาว
62123005160 นางสาวนงนุช ทองมา
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62123005161 นายวิสุทธ์ิ มากมา
62123005162 นายธวัชชัย มณี
62123005163 นางสาวจารุพักตร� แซ'หลี
62123005164 นางสาวกานดา รํามะนา
62123005165 นายโกศล สุขเกษม
62123005166 นายนิวัฒน� เกตุแก&ว
62123005167 นางสาวจุฑามาศ ผอมจีน
62123005168 นางสาวสุชาดา มีนิล
62123005169 นางดวงใจ แก&วจันทร�
62123005170 นายฮาริส อิสสะมะแอ
62123005171 นายกิตติศักด์ิ วรรณวิริยะ
62123005172 นางสาวฐิติมา ณ มณี
62123005173 นายพัทธดนย� สามารถ
62123005174 นางสาวปLย�วรรณิต โตKะหะ
62123005175 นายณัฐพล โตKะแอ
62123005176 นางสาวฐิติพร โบศรี
62123005177 นายวศิษฎ� จูงศิริ
62123005178 นางสาวศรศิรินทร� สามารถ
62123005179 นางสาวเอราวัณ กําเนิดสม
62123005180 นายไมตรี สีหะมะ
62123005181 นางสาวประภัสสร วังวิเศษกุศล
62123005182 นางสาวกนกอร กKกใหญ'
62123005183 นายพลวรรธน� แซ'เคา
62123005184 นางสาวพรพิมล สิทธิดํารงค�
62123005185 นางสาววริศรา จันทร�ใหม'
62123005186 นางสาวศิริพร บุงอสตูล
62123005187 นางสาวปทุมวดี ลุ&งก่ี
62123005188 นางสาวอมรรัตน� วงษ�สวัสด์ิ
62123005189 นายซากีรี บินเจKะฮะ
62123005190 นางสาวเสาวนีย� คําสีสุข
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62123005191 นางสาวศิวาพร เกิดวัน
62123005192 นางสาวภัทรียา สมใจ
62123005193 นางสาวจิรัชญา บุญสวัสด์ิ
62123005194 นางสาวจิราวรรณ มีศรี
62123005195 นางสาวศิรประภา ทีปกรเศวต
62123005196 นางสาวดาราราย เพ็ชเนียม
62123005197 นางสาวขวัญฤดี จันทร�สีนาค
62123005198 นางสาวอนิศรา ทอนมาตย�
62123005199 นางสาวไอลดา เอก
62123005200 นางสาววลัยลักษณ� น&อยแผลง
62123005201 นางสาวสุภนิดา ดารากัย
62123005202 นายอรรถวุฒิ ศรีสว'าง
62123005203 นางสาวกาญจนา ละลา
62123005204 นางสาวสุพัตรา รัตนพันธ�
62123005205 นายพงค�พรต สมประเสริฐ
62123005206 นางสาวอมรรัตน� ตันติวุฒินันท�
62123005207 นายสรายุทธ� สกุลกิจ
62123005208 นางสาวพันนิตา หนังสือ
62123005209 นางสาวณภัทรษกร เกตุเกลี้ยง
62123005210 นายอิลฮัม โตKะตาบา
62123005211 นางสาวกรรณิการ� แก&วล'อง
62123005212 นางสาวกนกมณี มะนุแซ
62123005213 นายราชศักด์ิ เรืองศรี
62123005214 นางสาวสุปราณี คงช'วย
62123005215 นางสาวกมลชนก ดําสงค�
62123005216 นายพัทธดนย� งาหอม
62123005217 นายศิวณัฐ คงรอด
62123005218 นางสาวจิราพร ฤทธิหาญ
62123005219 นายสิรวิชญ� กลิ่นดี
62123005220 นางสาวมนสิชา ย'องเส&ง
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62123005221 นางสาวดาราพร สันหลี
62123005222 นางสาวณัฐธิชา เนียมวดี
62123005223 นางสาวนุรไอนี หะยีดือเรKะ
62123005224 นางเกษณีย� สุคาคม
62123005225 นางสาวภัคจิรา ใจเปIVยม
62123005226 นายเกียรติศักด์ิ ประชุมรัตน�
62123005227 นายสยามรัฐ เรืองศรี
62123005228 นางสาวพัชรีวรรณ สุวรรณจันทร�
62123005229 นางสาวเสาวณีย� เข็มเพชร
62123005230 นางสาวศิวพร นาคฤทธ์ิ
62123005231 นายฉัตรา สุขทร
62123005232 นายศิวกร จันทร�ทิพย�
62123005233 นายพิรุณ วรรณวิทย�
62123005234 นางสาวภควดี เดชา
62123005235 นายพัฒนชัย โสธารัตน�
62123005236 นางสาวสุธิตา แม&นสุรางค�
62123005237 นางสาวอาทิตา ชลสงคราม
62123005238 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสด์ิ
62123005239 นางสาวเสาวภา สีคราม
62123005240 นางสาวอรณัฐ นิติพงศ�สกุล
62123005241 นางสาววรปรีย� เวชกุล
62123005242 นางสาวบุณยนุช สู&ไชยชนะ
62123005243 นางสาวกรรณิการ� นาสุบิน
62123005244 นางสาวปLยวรรณ คุระโพน
62123005245 นางสาวนรินทิพย� เมฆาสวัสด์ิ
62123005246 นางสาวกนกวรรณ สันติจรูญโรจน�
62123005247 นางสาวพรพิมล รักษา
62123005248 นางสาววิระดา โพชสาลี
62123005249 นายวรัญ^ู ภูมิสมบัติ
62123005250 นางสาวศรัณยา ริยาพันธ�
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62123005251 นางอําภา จันทร�แก&ว
62123005252 นางสาววรรณา จาปรัง
62123005253 นางสาวอลิสา เรืองพูน
62123005254 นางสาวกฤษณี หนูสุด
62123005255 จ'าอากาศตรีรัชกฤต ดํารงพลภักดี
62123005256 นางสาวนิลเนตร รามจันทร�
62123005257 นางขนิษฐา เยาวยัง
62123005258 นางสาวภัทรพร ตันติพิบูลย�
62123005259 นายจิรกฤต อินทร�เนื่อง
62123005260 จ'าสิบโทอรรถกรณ� ไกรภูมิ
62123005261 นางสาวซูไฮซัน มาฮะ
62123005262 นางสาวรัชจุฑา เอื้อกฤดาธิการ
62123005263 นางสาวเกศรัศม์ิ เหมะจุฑา
62123005264 นางจุฬาลักษณ� ชูเชิด
62123005265 นายอภิศักด์ิ ชีวะโอสถ
62123005266 นางสาวพัชรี เอียะกระโทก
62123005267 นางสาวเจติญา สุริโย
62123005268 นายทัตตเดช เพ็งสกุล
62123005269 นางสาวสุนิสา คงหอม
62123005270 นายพิพัฒน� เศรษฐสวัสด์ิ
62123005271 นางสาวยุภาวดี ลิมะพันธ�
62123005272 นายจัตุรงค� รอดพ&น
62123005273 นายฉลอง สัญลีผล
62123005274 นางสาวลัดดาวัลย� สุขทอง
62123005275 นางสาวจันทกานต� จันทร�เก้ือ
62123005276 นางสาวสุนิตา สันหลี
62123005277 นางสาวจันทิมา พันธ�ทิพย�
62123005278 นายชนาเทพ ใหมชุม
62123005279 นางสาวนิศารัตน� คงบุญทอง
62123005280 นายวิชนาถ ช'อไม&
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62123005281 นายวัชชิระ พลพิชัย
62123005282 นางสาวอรทัย ห&วงทรัพย�
62123005283 นางนาขวัญ เต็มสวัสด์ิ
62123005284 นางสาวอรสินี วัฒนา
62123005285 นางสาวรัฏติมา ถาวรสุทธ์ิ
62123005286 นายศรรัก เทพมาก
62123005287 นางสาวฉัตรวลัย ชัยทอง
62123005288 นางสาววิณิศา เอี่ยมบุตร
62123005289 นางสาวซารีนา จันทร�แก&ว
62123005290 นางสาวณัฐณิชา มารศรี
62123005291 นางสาวสุกัญญา จันทร�มาตร�
62123005292 นางสาวสิริพร สุปNนตี
62123005293 นางสาวกาญจนา สังข�คร
62123005294 นางเพ็ญนภา ฤกษ�ดี
62123005295 นายกิตติพงษ� วรดิษฐ�
62123005296 นางสาวรฑิตา โจ&งทอง
62123005297 นางสาวศิวาพร เกิดดํา
62123005298 นางสาวฐิติมา ศรีมณฑก
62123005299 นางสาวกมลชนก นามสม
62123005300 นายปNฐพงศ� หิ้นจ้ิว
62123005301 นางสาวอาจิณมาส เชยกลิ่นเทศ
62123005302 นายวสันต� พรหมวัณรัตน�
62123005303 นางสาวปLยนุช จิตภักดี
62123005304 ว'าที่ร&อยตรีพิสิฐ อนุชวลิตวงศ�
62123005305 นายพิศวัสต� ทองนวน
62123005306 นางสาวพัชราวรรณ ชูนาค
62123005307 นายวิทวัส พิทยาภรณ�
62123005308 นางสาวกาญจนา จันดี
62123005309 นายสิทธิชัย ธรฤทธ์ิ
62123005310 นางสาวจิดาภา พ่ึงพรม
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62123005311 นายเกริกเกียรติ ละเอียด
62123005312 นางสาวนรีรัตน� ทองเรือง
62123005313 นางสาวศรัญญา ศิริตนันต�
62123005314 นางสาวปลื้มกมล อภิชัยยุทธศิลปR
62123005315 นายวัชระ ดวงสุริยา
62123005316 นางสาวเสาวรส ล&านเพชร
62123005317 นายดนตรี เพ็ชรขัน
62123005318 นางสาววัชรินทร� บ'วงราบ
62123005319 นางสาวฟารีดา ดอเลาะ
62123005320 นางสาวศิรภัสสร� พูลเกิด
62123005321 นางสาวอรอุมา ย้ังเล'ง
62123005322 นางสาววราภรณ� ศิลพูล
62123005323 นางสาวอรพรรณ พงศ�สว'าง
62123005324 นางสาวศศิภา คงแก&ว
62123005325 นางสาวอุบลวรรณ กุลบุตร
62123005326 นายทินกร คงวัน
62123005327 นางสาวภัทรวดี รอดขวัญ
62123005328 นางสาวสุริตา พนานครทรัพย�
62123005329 นางปริฉัตร เสนาทอง
62123005330 นางสาวธนัญญา หอมจันทร�
62123005331 นางสาวอรทัย รักดี
62123005332 นางสาวอมรรัตน� หัตถา
62123005333 นางสาวปฎิญญา อุ'นแท'น
62123005334 นางสาวอาอีเสาะ กาโฮง
62123005335 นางสาวช'อผกา สมคิดสรรพ�
62123005336 นางสาวจุฑามาศ พรหมรักษ�
62123005337 นางสาวพัชรินทร� เฉ้ียงเถา
62123005338 นางสาวปณิดา วังขุนพรหม
62123005339 นายธนธัช ปNญจวงศ�
62123005340 นายกิตติณัฏฐ� ขวัญเมือง
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62123005341 นางสาวดารุณีย� ฤทธ์ิเก้ือ
62123005342 นางสาวก่ิงมณี ศรีอํานาจ
62123005343 นางสาวนัทธมน ธนอารักษ�
62123005344 นางสาวอามีนา หมาดทิ้ง
62123005345 นายอธิชา ชูแก&ว
62123005346 นางสาวปรียา ใบหมุด
62123005347 นางสาวสุพัชชา พุ'มพัว
62123005348 นางสาวปLยะธิดา จุ'งพิวัฒน�
62123005349 นายกิตติ กําแพงแก&ว
62123005350 นางสาวสัญญาลักษณ� เพ็งจันทร�
62123005351 นางสาวสุดารัตน� เขตตะเคียน
62123005352 นางสาวจิดาภา วังสีรัง
62123005353 นางสาวเมตตา วารีวะนิช
62123005354 นางสาวขวัญธิดา ขาวนวล
62123005355 นางสาวณัฐริดา รักเมือง
62123005356 นางสาวพรไพลิน ช'อผูก
62123005357 นายวีระวัฒน� หลีโสKะ
62123005358 นางสาวกรรณิการ� เดชา
62123005359 นางสาวอรชุมพู เทพวาที
62123005360 นายจิรวัฒน� อ'อนลํายอง
62123005361 นางสาวสุนิตา น'วมอ'วม
62123005362 นางสาวเฉลิมรัตน� สายชนะพันธ�
62123005363 นายกิติศักด์ิ คงภักดี
62123005364 ว'าที่ร.ต.หญิงจุฑารัตน� ผ'องฉวี
62123005365 นางสาวปNญชลีย� สายสลํา
62123005366 นางสาวอุดมพร สุขแก&ว
62123005367 นางสาวจุฑารัตน� ชูพัฒนพงศ�
62123005368 นางสาวธิดารัตน� ปานสกุล
62123005369 นายธานินทร� ศรีสุวรรณ
62123005370 นางสาววลัยลักษณ� พลพิชัย
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62123005371 นางสาวสุกันยา ชูศรี
62123005372 นางสาวฮัสลินดา โตKะเซ็ง
62123005373 นางสาวสุนันทา แก&วสงค�
62123005374 นายจิราวุฒิ รักนุ&ย
62123005375 นางสาวสุวิมล สามารถ
62123005376 นางสาววาสนา ห'อจันทร�
62123005377 นายสุธีระวัฒน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62123005378 นางสาวจิตตมาส พนัสนาชี
62123005379 นายอภิวัฒน� หนูนารถ
62123005380 นางสาวสิราวรรณ สุขพิทักษ�
62123005381 นางสาวทิพวรรณ จุลวงศ�
62123005382 นางสาวศรุดา เหล'าวงษา
62123005383 นางสาวชนนิกานต� เนตรบุตร
62123005384 นางสาวพัชรพร แก&วมณี
62123005385 นายยัสเซอร� นิยมเดชา
62123005386 ว'าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ชูพฤกษ�
62123005387 นายวุฒิศักด์ิ กลับช'วย
62123005388 นางสาวนูรไอนี สาแม
62123005389 นางสาวอุมาภรณ� จินดานิล
62123005390 นางสาวณัฐชนก เชี่ยวชล
62123005391 นายยุกต�พงศ� ขาวซัง
62123005392 นางสาวจิรวดี ทิพย�กองลาด
62123005393 นางสาวอารียา นาคเดช
62123005394 นางสาวกูซานี มะเซ็ง
62123005395 นางสาวธัญพิชชา ชูโสต
62123005396 นางสาวสุวดี คงนุ'น
62123005397 นายพยงศักด์ิ สุขมาก
62123005398 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิลัยลักษณ� เอียดงามสม
62123005399 นางสาวนพวรรณ ทิพย�สมบัติ
62123005400 นางสร&อยฤดี สุวรรณชาตรี
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62123005401 นายวัฒนา ทองปลอด
62123005402 นางสาวอรรุจี สุขน&อย
62123005403 นางสาววรรณิกา รอดสม
62123005404 นางสาวกาญจน�สุชะญา จันทร�อินแก&ว
62123005405 นางสาวเกศวดี คชเวช
62123005406 นางสาวยุวรัตน� โพธ์ิโพ&น
62123005407 นางสาวสุภาวดี ไพแสน
62123005408 นายศุภกิตต์ิ นุ'มนวล
62123005409 นายเกรียงไกร วิภูษณวงศ�
62123005410 นายณธเดช จตุรวัฒนะ
62123005411 นางสาวกชกร สุริย�วงศ�
62123005412 นางสาวชนันพร ช'วยจันทร�
62123005413 นางสาวสุภาวดี แสงส'อง
62123005414 นางสาวกิตติพร กุคํา
62123005415 นายอนิวัต ชูสิทธ์ิ
62123005416 นายธนพล คงดี
62123005417 นายชาติชาย มหาทํานุโชค
62123005418 นางสาวเนตรฤทัย หนูเกลี้ยง
62123005419 นางสาวสุดารัตน� หมัดอาสิน
62123005420 นายเทวิน ดวงจิตร
62123005421 นางสาวพนิดา พฤษารัตน�
62123005422 นายเดชณรงค� เพชรรัตน�
62123005423 นางสาวนฤมล อุตรภาส
62123005424 นางสาวน้ําทิพย� โลหกุล
62123005425 นางสาวจินตนา หม่ืนกล&า
62123005426 นางสาวธิดากานต� ศรีคง
62123005427 นางสาวพิชญ�มินทร� บัวเพ็ชร�
62123005428 นางสาวคัทลียา เผือกสม
62123005429 นางสาวกวิสรา สมวงค�
62123005430 นายธนา จันทเวช
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62123005431 นายยุทธิชัย ทิพย�สุขุม
62123005432 นายทศพร ชูราศรี
62123005433 นางสาวปรียาภรณ� ชายกุล
62123005434 นางสาวสุนิษา เหลื่อมแก&ว
62123005435 นางสาวสุมลฑา เณรานนท�
62123005436 นายธีรยุทธ� ใจแข็ง
62123005437 นางสาวสุวนันท� สิงห�ชู
62123005438 นายสมภพ วัฒนพรหม
62123005439 นางสาวไซนุง สาและ
62123005440 นางสาวอารีรัตน� ดาบเงิน
62123005441 นางสาวสุวนันท� น้ําแก&ว
62123005442 นางสาวกาญจนารัติ อุไรรัตน�
62123005443 นายอานุภาพ พรหมทอง
62123005444 นางสาวอังศธร ศรีสมทรัพย�
62123005445 นางสาวนิโลบล วิศิษฏ�พงศ�
62123005446 นางสาวภัทราวดี ย่ิงขจร
62123005447 นางสาวเพ็ญนภา ทองประดู'
62123005448 นายวิสิษฐ�ศักด์ิ สีคง
62123005449 นางสาวมารีนี บาโงสะตา
62123005450 นางสาวอิศราภรณ� กนกนิลุบล
62123005451 นางสาวอมรศรี ด&วงเกตุ
62123005452 นางสาววรรจิรา แก&วโลก
62123005453 นายสมรักษ� สุวรรณโณ
62123005454 นายวุฒิชัย เกิดขุมทอง
62123005455 นายยุทธพงค� มณีรัตน�
62123005456 นางสาวกัญญารัตน� ศรีสุข
62123005457 นายภาคภูมิ สมรูป
62123005458 นางสาวชุติกาญจน� สมุทรสารัญ
62123005459 นางสาวจารุณี เพชรดํา
62123005460 นายอมฤต มุขนาค
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62123005461 จ'าอากาศเอกธนพล บุญสิทธิฤทธ์ิ
62123005462 นางสาวนลินา จุลเดช
62123005463 นางสาวศรีกีรติกานต� ทับเที่ยง
62123005464 นางสาวนิภารัตน� ซ'อนขํา
62123005465 นายซาฟIอี เสือนิล
62123005466 นางสาวสุวนันท� นุ&ยสุข
62123005467 นางสาวสุณัฏฐา เพ่ิมลาภ
62123005468 นายอภิสิทธ์ิ เพาะพืช
62123005469 นางสาวจันจิรา แก&วชุม
62123005470 นางสาวสุไวดา ดือราแม
62123005471 นางสาวพิมฤทัย ส&มพลับ
62123005472 นางสาวนันท�นลิน พวงเรืองศรี
62123005473 นางสาวญาณิศา สังข�ทอง
62123005474 นายศราวุธ ศรีนวล
62123005475 นายวิศิษฐ�ศักด์ิ บุญจิตต�
62123005476 นายศุภณัฐ วัฒิธรรม
62123005477 นางสาวรอไอนี ยูโซKะ
62123005478 นายเอกวิทย� สุเหร็น
62123005479 นางสาวณัฐวดี เมืองไทย
62123005480 นางสาวมัญชุกานต� เหลืองอ'อน
62123005481 นายพิสิฐ จันทร�ดี
62123005482 ส.ท.วายุทิตย� ฉํ่าสาตร�
62123005483 นายอิทธิพล ดิษฐอินทร�
62123005484 นางสาวสุพิชชา ซ'อนกลิ่น
62123005485 นายทนุศักด์ิ ชูสุทธ์ิ
62123005486 นางสาวดลพร เกิดทิพย�
62123005487 นางสาวอุบลรัตน� เฉิดฉ้ิม
62123005488 นางสาวณัฎฐ�นรี จันวินิจ
62123005489 นายสุธีร� อินทนนท�
62123005490 นางสาวปวิชญา กําเนิดศิริกุล
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62123005491 นางสาวทัตติยา พงศ�เผ'านิลศิลา
62123005492 นางสาวมณฑาทิพย� ณ มณี
62123005493 ว'าที่ ร.ต.หญิงจุไรรัตน� ชัยเดช
62123005494 นางสาวเสาวภา อินณรงค�
62123005495 นางสาวนีรนุช ชายชาติ
62123005496 นางสาวติยาภรณ� ศรีเปารยะ
62123005497 นางสาวชลพิชา นิสภา
62123005498 นางจรรยา เฉลิมสุข
62123005499 นายอนันต� ไหมเส็น
62123005500 นางสาวสุดารัตน� รักษ�รงค�
62123005501 นางสาวอรพรรณ ไทยภักดี
62123005502 นางวรวิมล คําเลี้ยง
62123005503 นางสาวซากีนา คลองรั้ว
62123005504 นางสาวชนาวีร� คงแก&ว
62123005505 นางสาวอุมาพร รัตนขวัญ
62123005506 นางสาวอัญชิสา ช'วยสกุล
62123005507 นางสาวเกศรา แก&วเหล็ก
62123005508 นางสาวอรธิดา ทองชูใจ
62123005509 นางสาวศศินาฎ ทองขจร
62123005510 นางสาวนันทวรรณ พราหมโณ
62123005511 นายกฤษฎากรณ� หนูสังข�
62123005512 นายนพดล จันทร�พร&อย
62123005513 นายอนุพล หีดเดช
62123005514 นางสาวปLยรัตน� พูนมาศ
62123005515 นางสาวชนิดา กําเหนิดดี
62123005516 นางสาวรัชนีกร วงศ�ทิพย�
62123005517 นางสาวรพีพรรณ สุจีรพันธ�
62123005518 นางสาวสายบัว ทรายคํา
62123005519 นายสรรเพชญ ธนบัตร
62123005520 นางสาวงามเนตร รองแก&ว
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62123005521 นางวิลาวัลย� พรหมบุตร
62123005522 นายเกียรติศักด์ิ จอกทอง
62123005523 นางสาวกันยกร แสงหวาน
62123005524 นางสาวจิตสุภา จินา
62123005525 นางสาวลลิตา ขวัญสุข
62123005526 นายนฤพณ นพฤทธ์ิ
62123005527 นางสาวธิดารัตน� หอมจันทร�
62123005528 นางสาวสุภาวดี ปรีชาชาญ
62123005529 นางสาวชนมาศ สุขสําราญ
62123005530 นางสาวอริญา ชุ'มเส&ง
62123005531 นางสาวธัญญาลักษณ� สุวรรณโณ
62123005532 นางสาวอนงค�นาฎ มธุรส
62123005533 นายภาณุ สมุทรเก'า
62123005534 นางสาวนารีย� รุ'งเรือง
62123005535 นางสาวฐิชาดา ประชุมวรรณ
62123005536 นายเทพฤทธ์ิ เชี่ยวชํานาญ
62123005537 นายภูริณัฐ แซ'ซ้ัว
62123005538 นางสาวสุชัญญา ทองมีสุข
62123005539 นายธนสรรค� สุวรรณนพ
62123005540 นางสาวนฤมล เลื่อนนาวา
62123005541 นางสาวจุฑามาศ หนูไชยแก&ว
62123005542 นางสาวซารานิง เจKะตือเงKาะ
62123005543 นางสาวสุวนันท� โตKะหมัด
62123005544 นางสาวนิรนุช คุ&มเพชร
62123005545 นายธีรวัฒน� ทองเมือง
62123005546 นายภูมิภัทร มณีศรี
62123005547 นางสาวขนิษฐา คงวุ'น
62123005548 นายจักรี เพชรนิล
62123005549 นางสาวปNทมพร กะตากูล
62123005550 นางสาววรศร รัตนะ
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62123005551 นางสาวอภิลภัฎฐ� เหมทานนท�
62123005552 นางสาวพรทิพย� คะตา
62123005553 นางสาวสุนทราภรณ� นุ'นคง
62123005554 นายณัฐพล หง&าบุตร
62123005555 นายชูศักด์ิ คงรอด
62123005556 นางสาวขวัญเรือน แก&วเงิน
62123005557 นายกฤษฎา พรหมสถิตย�
62123005558 นางสาวศิริมาศ ศรีสงคราม
62123005559 นายราชอิสริยะ เพชรโพธ์ิ
62123005560 นางสาวธนาภรณ� ณ พัทลุง
62123005561 นางสาวจีราวรรณ ช'วยดํา
62123005562 นางสาวทิพวรรณ� จันทรสวัสด์ิ
62123005563 นางสาวจิราวรรณ จันทรประสาท
62123005564 นางสาวกิฟรีญา ดาหมาด
62123005565 นางสาวอรัญญา ชุมทอง
62123005566 นางสาวนันทิกานต� อ'อนชาติ
62123005567 นางสาวศิรินทิพย� หนูอุไร
62123005568 นายอาทร หนูเมือง
62123005569 นางสาวปLยนันท� อินอักษร
62123005570 นางสาวอรุณกมล แก&วมหิทธ์ิ
62123005571 นางสาวนรีภัทรา ไชยถาวร
62123005572 นางสาวนุรซียานา มะสาอะ
62123005573 นายธนกรณ� ทองนุ&ย
62123005574 นางสาวมนัสนันจ� ศรีสุวรรณ
62123005575 นางสาวฉัตรชนก พินิจอักษร
62123005576 นายเกียรติศักด์ิ เพชรปาน
62123005577 นางสาวอมรรัตน� สารหนู
62123005578 นางสาวทิพวรรณ บุญนาค
62123005579 นายณัฐวุฒิ บุษบรรณ
62123005580 นายณกฤษณ� รัตนบุรี
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62123005581 นางสาวศุภนิดา ทิพวารี
62123005582 นายธเนศ ชัยเอียด
62123005583 นางสาวมลิดา วัดศรี
62123005584 นายพีรพล ชูสุวรรณ
62123005585 นางสาวณัฐกานต� สุวรรณเศวต
62123005586 นางสาวสินีนาฏ คงแก&ว
62123005587 นางสาวหงส�ปNณณพร หญีตจันทร�
62123005588 นางสาวจุฑามาศ บัวทอง
62123005589 นายสุทธิพงศ� สุทธิรักษ�
62123005590 นางสาวประภานิช แก&วรอด
62123005591 นายณัฐพล คงบุญมี
62123005592 นางสาวนุชรี พลนุ&ย
62123005593 นายพงษ�อนันต� แสงมณีธรรม
62123005594 นางสาวพัชรพร ใจม่ัน
62123005595 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ�
62123005596 นางสาวฮุสนา สันประเสริฐ�
62123005597 นางสาวกมลทิพย� ทองมุณี
62123005598 นางสาวกาญจนาฎ ช'วยเก้ือ
62123005599 นางสาวเอกภาวีณ� เกษเพชร
62123005600 นางสาวอลิศรา มาลาแวจันทร�
62123005601 นางสาวยุพาพร จอมชนะ
62123005602 นางสาวมาสือกKะ เสาะเลKาะ
62123005603 นางสาวชนันญา ตันติวิวัฒน�
62123005604 นางสาววิริญรัตน� จันทร�เขียว
62123005605 นางสาวปณาลิน ทิพย�อําพร
62123005606 นางสาวธนกร ทองคํา
62123005607 นางสาวอรอุมา ชูแก&ว
62123005608 นางสาวศศิมาศ สายบุญ
62123005609 ดาบตํารวจเชิดชัย ไชยราช
62123005610 นางสาวเสาวณีย� สุขหนู
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62123005611 นางสาวพัชรีย� ออละเอี่ยม
62123005612 นายอาสภิสร� แสงแก&ว
62123005613 นางสาวสุนิษา พรหมจรรย�
62123005614 นายณัฐดนัย ดาราสุริยงค�
62123005615 นายวราวิทย� จิตรัว
62123005616 นางสาวอมรรัตน� คงเกิด
62123005617 นางสาวแพรพลอย ยะสะนพ
62123005618 นายอนุชิต ปานสังข�
62123005619 ว'าที่ ร.ต.หญิงปLยนันท� สร&อยสน
62123005620 นายสุทธิพจน� จันทร�พงษ�
62123005621 นางสาวเหมชลา นิลอุบล
62123005622 นางสาวชญานิน ทศกฎไพรี
62123005623 นายปรเมษฐ� ชัยบุรี
62123005624 นายรัษฐ�ภูมิ สิริภัทรธนากูล
62123005625 นายณัฐพงศ� ศรีเกิด
62123005626 นางสาวบุศรา ฝNVงขวา
62123005627 นายอําพล รัตนะ
62123005628 นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ�
62123005629 นายศิทธวุฒิ ไสวศรี
62123005630 นางสาวขนิษฐา บางเสน
62123005631 นายอนุชา ยวดยาน
62123005632 นางสาวจีรนันท� เอียดแก&ว
62123005633 นางสาวสุดารัตน� ศรีจันทร�
62123005634 นางสาวอรุณรุ'ง อังคณานนท�
62123005635 นางสาวอสมาภรณ� บุรพธานินทร�
62123005636 นางสาวนันทรัตน� จันทร�แก&ว
62123005637 นางสาวกนกวรรณ� แคโอชา
62123005638 นางสาวมัชฌิมา นาคสุข
62123005639 นางสาวธิดารัตน� หวันหมาน
62123005640 นางสาวชุติมนต� มีสิทธ์ิ
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62123005641 นางสาวสตา สุทธิโชติ
62123005642 นางสาวธัญชนก ปะระใจ
62123005643 นางสาวรินรดา คัมภีรคุปต�
62123005644 นางสาวธิดารัตน� รัตนรังษี
62123005645 นางสาวสุนิษา คลังธาร
62123005646 นายธีระพงษ� ชูศิลปR
62123005647 นางสาวนันทนี เกิดเขาทะลุ
62123005648 นายณัฐวรรธน� มูลมิตร�
62123005649 นางสาวชุตาภรณ� ก&านก่ิง
62123005650 นางสาวนันทนา เกนวิถี
62123005651 นางสาวมณีรัตน� สอนโพนงาม
62123005652 นายปLยะณัฐ ย'อเซ'ง
62123005653 นางสาวพัชรินทร� เดชะ
62123005654 นางสาวอทิตยา สงวนสินธุ�
62123005655 นางสาวจุฑามณี พัตจาลจุล
62123005656 นางสาวสรานันท� ศักดามาตร
62123005657 นางสาวคณิศร ปานวิเชียร
62123005658 นายปรวรรษ ศรีเทพ
62123005659 นางสาวจีรนันท� ชูไชยยัง
62123005660 นายวริทธ์ินันท� เสถียรภาพ
62123005661 นายสุวิจักขณ� ช'วยจันทร�
62123005662 นายพงศ�พัฒน� หนูคง
62123005663 นางสาวศิรินภา บุญช&าง
62123005664 นางสาววิลาสินี กลิ่นเพชร
62123005665 นางสาวจันทร�จิรา จานแก&ว
62123005666 นางธัญลักษณ� เชาวนิช
62123005667 ว'าที่ ร.ต.อนุชา คีรีกําธร
62123005668 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เจริญ
62123005669 นายวโรดม ทิพย�รักษ�
62123005670 นายสัณห� หงษ�บิน
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62123005671 นางสาวกุลวีณา กังสุกุล
62123005672 นางสาวพิมพ�ชนก มีแก&ว
62123005673 นายสุขสวัสด์ิ บัวหนุน
62123005674 นางสาวศิริวรรณ แสงอุทัย
62123005675 นายพลวัฒน� สงวนนาม
62123005676 นางสาวทิติดา ดําคง
62123005677 นางสาวทัศนียา ตาเพชร
62123005678 นางสาวนฤมล รัตนรักษ�
62123005679 นางสาวพรพิมล พงศ�ภักดี
62123005680 นางสาวธนพร งอกคํา
62123005681 นางสาวสุทธิดา สร&อยแก&ว
62123005682 นางสาวโชติกา ทองวิลัย
62123005683 นางสาวหฤทัย พุ'มมณี
62123005684 นางสาวนฤมล เขียวคล&าย
62123005685 นายนรินธรณ� วรินทรเวช
62123005686 นางสาวณัฏฐณิฌา จินา
62123005687 นายธเนศ รวดเร็ว
62123005688 นายณัฐพันธุ� เกตุแก&ว
62123005689 นายรฐนนท� จันทร�แก&ว
62123005690 นางสาวศิริสุดา พรหมด&วง
62123005691 นางสาวเทวิกา อํานวย
62123005692 นางสาวปานฤทัย อัมระปาล
62123005693 นางสาวตวิษา ชฎากาญจน�
62123005694 นางสาวสิริมล บุญเมือง
62123005695 นางสาวประภาศรี แซ'ลิ้ม
62123005696 นางสาวเบญจภัทร ทองรอด
62123005697 นางสาวจิราพร ชีวะ
62123005698 นางสาวสุภาวดี คงแก&ว
62123005699 นางสาวรติกร นิกะพงศ�
62123005700 นางสาวศศิกาญจน� ชิดเชื้อ
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62123005701 นายคงยศ นานอก
62123005702 นายศิวกร ศิริตระกูล
62123005703 นางสาวพวงผกา กัณหวงศ�
62123005704 นางสาวสุดารัตน� แสงกร
62123005705 นายศุภชัย ร'มแก&ว
62123005706 นายทนงศักด์ิ แก&วนรา
62123005707 นายสรายุทธ หะสะเล็ม
62123005708 นางสาวศศิวิมล อารีการ
62123005709 นางสาววัลลี เอกวรรณัง
62123005710 นางสาวสุทธิดา ถาวร
62123005711 นายอุดมศิลปR บุญรัตน�
62123005712 นางสาวหงษ�ฟQา เพ็งระวะ
62123005713 นางสาวธนารีย� โมรา
62123005714 นางสาวยุวนันท� ชุมศรี
62123005715 นางสาวนันท�ณรัณ ธนินทร�ณพงศ�
62123005716 นางสาวสุนทรี จันทรศรี
62123005717 นางสาวลลิตา สุทธิการ
62123005718 นายกฤษณะ เขียวเสน
62123005719 นางสาวทัศนีย� กรับฉ่ิง
62123005720 นายเสฎฐวุฒิ แต'สกุล
62123005721 นางสาวจริยา แซ'ต&าน
62123005722 นางสาวกิตติมา ชัยศิริ
62123005723 นายชกานต� สุขกิจ
62123005724 นายซัยฟุลอัซมัล หาดแก&ว
62123005725 นายนรินทร� โฆษะ
62123005726 นางสาวอายุรา พาลาบูเกะ
62123005727 นางสาวพาณิภัค กระโห&ทอง
62123005728 นางสาวโศภิษฐ� เดชมณี
62123005729 นายสุวิทย� ดารากัย
62123005730 นางสาววาธิณี สีนวลปาน
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62123005731 นางสาวอรพรรณ พิณเศรษฐ
62123005732 นางสาววรรณี พรหมทอง
62123005733 นางสาววริษฐา วรรณโชติ
62123005734 นายกฤษดา รํามะสิทธ์ิ
62123005735 นางสาวประกายทิพย� สวัสดี
62123005736 นางสาวนิจฉรา บัวอินทร�
62123005737 นางอัจฉรา วงศ�วิวัฒน�
62123005738 นางสาววาสนา มัสรซัน
62123005739 นางสาวเบญจวรรณ พงศ�ประยูร
62123005740 นายฉัตรชัย นราพงศ�
62123005741 นายนนทพัทธ� วิรัตนเสรีกุล
62123005742 นางสาวฤทัยทิพย� ณ สุวรรณ
62123005743 นางสาวซามีรอ อีซอ
62123005744 นางสาวนูรียะห� กาฮง
62123005745 นางสาวอาภรณ� หนูแก&ว
62123005746 นายพงศกร ชูบัวทอง
62123005747 นายวิระชัย เพชรแก&ว
62123005748 นายศุกร�สรร นุ&ยเส&ง
62123005749 นายชุติมันต� จินาวงษ�
62123005750 นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
62123005751 นางสาวจีรนันท� ขวัญกุล
62123005752 นางสาวนันธิกา สุขประเสริฐ 
62123005753 นายวีรพล นุ'นนาแซง
62123005754 นางสาวกรกนก สิทธิชัย 
62123005755 นางสาวสุณิษา ทองขาว
62123005756 นางสาววิลาสินี ปรโลกานนท�
62123005757 นายนพพร เดชปNญญาพล
62123005758 นางสาวปาริฉัตร ถีระแก&ว
62123005759 นางสาวลลิดา อาจหาญ
62123005760 ว'าที่ร&อยตรีคมฉัตร ชูดวง
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62123005761 นางสาวอริสา เต'าจันทร�
62123005762 นางสาวไพลิน ปLยวนิชพงษ�
62123005763 นางสาวภาวิณี วงษ�พลัด
62123005764 นางสาวสุนิษา แคล&วรบ
62123005765 นางสาววรดา พรมนัส
62123005766 นางสาวชนิดา อนุจันทร�
62123005767 นางสาวสาวิตรี บุญคง
62123005768 นายสุขขะรี แหละหน'าย
62123005769 นางสาวเมธยา สงสม
62123005770 นางสาวศยามล บุญมาก
62123005771 นางสาวอัจฉรา แซ'อุ'ย
62123005772 นางสาวเมวิกา หลงรักษ�
62123005773 นางสาวทัศนีย� รักบ&านเพิง
62123005774 นางสาวพรรณิกา จํารัสฉาย
62123005775 นางสาวพนิตนุช ฤทธิชัย
62123005776 นางสาวกัลยรัตน� ทิพย�กองราษฎร�
62123005777 นางสาวจิดาภา คงนุกูล
62123005778 ว'าที่.ร.ต.ฟNยซาล เจKะเล็ม
62123005779 นายกรวิษณุ ขุนแผ&ว
62123005780 นายวิทวัส จําปาทอง
62123005781 นางสาวปLยมน บุญฤทธ์ิ
62123005782 นางสาวโสภาวรรณ� ชูศรี
62123005783 นางสาวสุพรรณี เจKะอาแว
62123005784 นางสาวนูร�อาซีหยะ มาหามะ
62123005785 นายชัยนันท� มหรรณพ
62123005786 นางสาวธมลวรรณ เทพทอง
62123005787 นายปLยะวัฒน� จวนเผ'า
62123005788 นางสาวมารียานี อาลี
62123005789 นางสาวพัชรียา สารมาศ
62123005790 นางสาวณัชชา นุ'มเกลี้ยง
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62123005791 นางสาวอาทิยา ศิริวัง
62123005792 นางสาวเกวลี จําปาทอง
62123005793 นางสาวพัชรีย� เขียวสุวรรณ
62123005794 นางลัดดาวรรณ ชุติมากรกุล
62123005795 นางสาวลัดดาวัลย� สุดสิน
62123005796 นางสาวฐิติมา ระเด'น
62123005797 นางสาวขวัญฤทัย โบช'วย
62123005798 นางสาวปรียานุช สุดทอง
62123005799 นางสาวจรรยา หนูอักษร
62123005800 นางสาวรื่นฤดี กลับทัพลัง
62123005801 นางสาวณัฐสิริ สุขบางนพ
62123005802 นางสาวสุจินดา เมืองไข'
62123005803 นางสาวจิรนันท� อนงค�
62123005804 นายชัยณรงค� แสงขํา
62123005805 นางสาวณัฐณิชา ณ นคร
62123005806 ว'าที่รตหญิงวารี บุญทิม
62123005807 นางสาวขวัญชนก แก&วเรืองศรี
62123005808 นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ
62123005809 นางสาวหยาดพิรุณ วงษ�สวัสด์ิ
62123005810 นางจุไรรัตน� เกลี้ยงสงค�
62123005811 นางสาวนุตนลิน สุขทองเส&ง
62123005812 นางสาววิราวรรณ ประพันธ�บัณฑิต
62123005813 นางสาวธนัฐดา ปานขาว
62123005814 นางสาวจันทรวิมล สะแหลKะ
62123005815 นางสาวพราวพัชชา เสสิตัง
62123005816 นางสาวขนิษฐา ทองผุด
62123005817 นางสาวมนัฐชรียา อินทรมณี
62123005818 ว'าที่ ร.ต.หญิงศรินญา ผอมสวัสด์ิ
62123005819 นางสาวอรวรรณ กล&าปราบโจร
62123005820 นายอาดัม เทพวาริน
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62123005821 นางสาวอามีซาห� บูดี
62123005822 นางสาวจันทร�จิรา สันหาด
62123005823 นางสาวฟาตีนา อีซอ
62123005824 นางสาวรัตติกรณ� อินจันทร�
62123005825 นางสาวสิริพร เกลี้ยงสะอาด
62123005826 นางสาวศรีสุดา อักษรเนียม
62123005827 นางสาวปLยะลักษณ� ศรีเมือง
62123005828 นางสาวกนกวรรณ บุญนาม
62123005829 นายทิวากร นวลจันทร�
62123005830 นางสาวฐิติพร หนูแก&ว
62123005831 นางสาววิไลวรรณ ชูราษฎร�
62123005832 นายอลงกรณ� สุวรรณ
62123005833 นางสาวชลันดา แปQงหงษ�แก&ว
62123005834 นางสาวชฎาพร ก&อนแก&ว
62123005835 นางสาวสายสุดา ทับจันทร�
62123005836 นางสาวจันจิรา พรหมสุด
62123005837 นางสาวมารีนา ลาเตKะ
62123005838 นางสาวสุชฎา พรหมปาน
62123005839 นางสาวเบญจมาศ พงษ�ศิลา
62123005840 นายศุภรุจ ใจตรง
62123005841 นางสาวปาลิตา รักเก้ือ
62123005842 นายนพพล นวลมุสิงห�
62123005843 นายผดุงศิริ หอมกอ
62123005844 นางสาวกัญญาณี ศรีประมวล
62123005845 นางสาวเพชรไพลิน เกษแก&ว
62123005846 นางสาวบุณยนุช เพชรแก&ว
62123005847 นางสาวซูอัยลKะ สะมะแอ
62123005848 นางสาวนงลักษณ� โชติกะ
62123005849 นายปLยวัฒน� อินจันทร�ศรี
62123005850 นางสาวกัลย�สุดา การรัมย�
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62123005851 นางสาวอรัชพร อินทรพฤกษา
62123005852 นางสาวมนัสวี ทองเสน
62123005853 นางสาวศิริภรณ� แจ'มใส
62123005854 นางสาวอติพร พูลชัย
62123005855 นางสาววรรณษา ปานแก&ว
62123005856 นายเชาวลิต ธงไชย
62123005857 นางสาวอามานี อมูเดร�
62123005858 นางสาวนิตยา เตะเส็น
62123005859 นางสาวฐาปนีย� มณีโชติ
62123005860 นางสาววรรณิดา หนูแก&ว
62123005861 นางสาวณัฐพร แก&วรุ'ง
62123005862 นางสาวฐานิต เจริญย่ิง
62123005863 นางสาวพัชราภา หนูคงนุ&ย
62123005864 นางสาวธิดามาศ แซ'ลิ่ม
62123005865 นางสาวพรนภา สิทธิบุตร
62123005866 นายสัณหณัฐ สัมพันธมาศ
62123005867 นายสิทธิชัย หวานแก&ว
62123005868 นายธีรศักด์ิ แย&มอิ่ม
62123005869 นางสาวเพ็ญนิภา แดงรัตน�
62123005870 นางสาวสุพัตรา กึกก&อง
62123005871 นายสุชาติ ยินดี
62123005872 นายภัทรนันท� โชติรัตน�
62123005873 นางสาวพิมลสิริ รสกําจร
62123005874 นายอัชฌา เอกจีน
62123005875 นายรามิล กาญจนสดุ&ง
62123005876 นางสาวขวัญชนก ชายสงค�
62123005877 นางสาวรอฮายา เยาะ
62123005878 นางสาวธนิตา จันทร�ขาว
62123005879 นางสาวสุชาดา โสมคล&าย
62123005880 นางสาวเปมิกา แก&วลาศรี
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62123005881 นางสาววราภรณ� อินโอ&
62123005882 นางสาวอภิชญา ไชยสิทธ์ิ
62123005883 นายประจวบ มีแดง
62123005884 นางสาวศุภลักษณ� ทองดี
62123005885 นางสาวศวิตา ทองสง
62123005886 นายพงศธร หวังรังสิมากุล
62123005887 นางสาวจุฑารัตน� ยะโส
62123005888 นางสาวปรารถนา หมาดหลี
62123005889 นางสาวสุพัตรา ดวงจิตร�
62123005890 นายธันยากร แจ&งจิตร
62123005891 นางสาวรินบุญญา คงทน
62123005892 สิบเอกอมรเทพ รสมัย
62123005893 นางสาวณัทนรีกานต� สนิทมัจจะโร
62123005894 นายฟาอัด โตKะมะสะหัด
62123005895 นางสาวมณนภา ขาวเกิด
62123005896 นางสาวศิริยาภรณ� โชตยานนท�
62123005897 นายคุณากร แนบนิมิตร
62123005898 นางสาวภาศิณี ชูมณี
62123005899 นายชินดนัย ธรรมรักษ�
62123005900 นายอธิการ คงทน
62123005901 นางสาวสุธิดา สัสดี
62123005902 นางสาวชนัษฎา ทองบุญชู
62123005903 นายสัตยา ดํานิล
62123005904 นางสาวธัญญารัตน� เพชรยอดศรี
62123005905 นางสาวปนัดดา จักกระนอง
62123005906 นายกิรภัส จันทร�ตักเตือน
62123005907 นางวาสนา แก&วกุล
62123005908 นางสาวกิตติยาภรณ� วรพันธ�
62123005909 นางสาวอชิรญา ถ่ีถ&วน
62123005910 นางสาวศิรินภา เชาวลิต
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62123005911 นายจักรพงศ� บุญต'อ
62123005912 นางสาวรุ'งรวี นามวงษา
62123005913 นางสาวพัทธนันท� เลขพล
62123005914 นางสาวมัลลิกา ลักษณาวิบูลย�กุล
62123005915 นางสาวกนกวัลย� มีสุข
62123005916 นางสาวพิชามญชุ� สุขขวัญ
62123005917 นางสาวกรรณิกา พรหมเจริญ
62123005918 นางสาววราภรณ� หนูแกล&ว
62123005919 นางสาวสบาย ศรีหมุน
62123005920 นางสาวเสาวลักษณ� หลงสมัน
62123005921 นางสาวนริศรา นวลอม
62123005922 นางสาววลิญศยา วิโรจน�
62123005923 นางสาวสุนิสา นาคสงค�
62123005924 นางสาวอาบีดKะฮ� แดงปก
62123005925 นายศรศึก อ'อนชะอ่ํา
62123005926 นางสาวกาญจนา แจ'มกระจ'าง
62123005927 นางสาวสุวรรณี พูลสง
62123005928 นางสาวลัดดาวัลย� เส&งถ่ัน
62123005929 นางสาวดวงประคอง เรืองติก
62123005930 นางสาวหทัยรัตน� จิตราภิรมย�
62123005931 นางสาวสรนันท� ย้ิมแก&ว
62123005932 นางสาววนิดา ติงสา
62123005933 นางสาวกัณนิกา ขาวสะอาด
62123005934 นางพัชรี ราชเดิม
62123005935 นายวัชระ มณีโชติ
62123005936 นางดวงใจ ม่ิงขวัญ
62123005937 นางสาวนิภาพรรณ ผกาศรี
62123005938 นายกําธรพล พลสวัสด์ิ
62123005939 นายเอกลักษณ� ชูสกุล
62123005940 นางสาวปทิตตา ค&าข้ึน
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62123005941 นางสาวกมลพร นิบูรณ�
62123005942 นางสาวรื่นฤดี รัตนบุรี
62123005943 นางสาวกรานต�ทิพย� สุขแก&ว
62123005944 นายรัฐพงศ� พรหมขาว
62123005945 นางสาวพรชนก กาละสังข�
62123005946 นางสาวศันสนีย� เอี่ยมศิริ
62123005947 นายภัทรวิทย� ช'วยชะนะ
62123005948 นางพรทิมา ทักษิณพฤกษ�
62123005949 นางสาวนงค�รัตน� จงจิต
62123005950 นางสาวขวัญทิพย� สุขม่ิง
62123005951 นางสาวกชพร สุธัญญาวัชชัย
62123005952 นางสาวสุพิชฌาย� อินทรเจียว
62123005953 นางสาวเมธาวี ไชยบุญแก&ว
62123005954 นายสุวพรรณ สุวรรณนพ
62123005955 นายภัทรวัต รัตนมา
62123005956 นางสาววนิดา จันทร�น&อย
62123005957 นางสาววรลักษณ� ขาว
62123005958 นางสาวสุกานดา ม่ังเรืองสกุล
62123005959 นางสาวศศิธร ยอดแก&ว
62123005960 นางสาวสุวพิชญ� จรูญพงศ�
62123005961 นางสาวจันจิรา เรืองประดับ
62123005962 นางสาวจุฑารัตน� จิตซ่ือ
62123005963 นางสาวอาริตา หนูแข
62123005964 นางสาวพชราวลี เตะหมัดหมะ
62123005965 นายนพดล เทพทวี
62123005966 นางสาวธิดาวรรณ คําไทร
62123005967 นางสาวขนิษฐา พรหมเจริญ
62123005968 นางสาวเกศมณี อ'อนเมือง
62123005969 นางสาวเมรินทร� แทนด&วง
62123005970 นางสาวพรรณวดี ใจบุญ
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62123005971 นางสาวไพลิน แสนทอง
62123005972 นายปริวรรษ สิทธิเชนทร�
62123005973 นางสาวนริสรา ลิ้มสกุล
62123005974 นางสาวอารีรัตน� ช'วยสุข
62123005975 นางสาวภัทรวดี ไชยสุริน
62123005976 นางสาวชุติมา แก&วเกลี้ยง
62123005977 นายศักด์ิชัย โชติกมาศ
62123005978 นายอภิริยะ ไชยราบ
62123005979 นางสาวโสภา กุลน&อย
62123005980 นางสาวปNทมา อินทองคํา
62123005981 ว'าที่ ร.ต.ขจรศักด์ิ ตรีพันธ�
62123005982 นางสาวสุภานี ฟุQงเฟUVอง
62123005983 นางสาวเสาวลักษณ� คลิ้งคล&าย
62123005984 นางสาวปLยมาส เฉียบแหลม
62123005985 นายจรัญ คลี่เกษร
62123005986 นายณัฏฐิพงศ� ทุมรัตน�
62123005987 นายณรงค� สามทอง
62123005988 นางสาวกาญจนา พงศ�จันทร�เสถียร
62123005989 นางสาวไอลดา สงเมือง
62123005990 นางสาวคนึงนิตย� ทองสงฆ�
62123005991 นายจักรวาล ศรีรักษา
62123005992 นางสาวขนิษฐา พายับ
62123005993 นางสาววามริน สืบตัน
62123005994 นางสาวฐิติมา สมล่ํา
62123005995 นางสาวกมลวรรณ เกิดเมฆ
62123005996 นางสาวปนัดดา ทองเก้ือ
62123005997 นางพัชรีญา จันทรส
62123005998 นางสาวศุภากร บุตรมิตร
62123005999 นายปริวรรต ฐานะวัฒนา
62123006000 นายธนัยนันท� คงเทียมศรี
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62123006001 นางสาวปวีณา โพธิบัณฑิต
62123006002 นางสาวสุวรรณี มะสาสา
62123006003 นางสาวซูไมยะ อะตอ
62123006004 นางสาวกาญจน�สิตา แซ'ลิ้ง
62123006005 นางสาวกฤษณา วรรณเผือก
62123006006 นางสาวปดิวรดา บิลยะขวา
62123006007 นายบวรพจน� ทองใหญ'
62123006008 นางสาวเพชรตุลาวดี ม่ังเรือน
62123006009 นางสาวณภาภัช นิยมคง
62123006010 นางเนาวรัตน� ภิญโญ
62123006011 นางสาวพัชรีภรณ� ข&อย่ีแซ'
62123006012 นางสาวอิลฮัมมี ลีมา
62123006013 นางสาวลีลาวดี เคลือบศิลปR
62123006014 นางสาวมัลทนา หนูน&อย
62123006015 นางสาววิภาขวัญ น้ําตาลพอด
62123006016 นายอุดมศักด์ิ ด'านคงรักษ�
62123006017 นายกฤษดา ภิรมย�
62123006018 นางสาวชนิดา เพชรอาวุธ
62123006019 นายมนตรี อุดมศรี
62123006020 นายอภินัทธ� ชูเพ็ง
62123006021 นางสาวสุดารัตน� คล&ายศรีบุญ
62123006022 นางสาวพัชรียา จินาวงศ�
62123006023 นางสาวสุพรรณี วาเตKะ
62123006024 นางสาวเมทินี โสพลพันธุ�
62123006025 นางสาวศุภาวรรณ สุวรรณทอง
62123006026 นางสาวสุธิษา ทองฉิม
62123006027 นางสาวฮีดายะ เหร็บราเย็น
62123006028 นายปNญญากรณ� พงษ�ศรีพุท
62123006029 นางสาวกิตติมา พลัดทองศรี
62123006030 นายพงศ�ศักด์ิ แสงอํามร
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62123006031 นางสาวจุฑารัตน� ชิตร
62123006032 นางสาวเนตรนภา สุคนธากร
62123006033 นายกฤชชัย ญาณพันธุ�
62123006034 นางสาวธนาภรณ� คงทวี
62123006035 นายชวพัฒน� กังวานธํารง
62123006036 นางสาวกฤษณ�ติมา คลังวัง
62123006037 นางสาวดุจฤดี พุทธพงศ�
62123006038 นายอดิศักด์ิ อ'อนชาติ
62123006039 นางสาวศิริรัตน� โปณะทอง
62123006040 นายจิรพัฒน� ปราณสุข
62123006041 นางสาวอ&อมกล ภู'ศิลปR
62123006042 นายชิษณุพงศ� พงศ�สุวรรณ
62123006043 นายกิตติพัฒน� เวชกุล
62123006044 นางสาวณัฐนิชา ศรีทองคํา
62123006045 นางสาววิมลรัตน� สระแก&ว
62123006046 นางสาวจรรยา ทรายทอง
62123006047 นางสาวพรชนก เกษร
62123006048 นางสาวจิรนันท� บุญเกิด
62123006049 นางสาวปรางมณี ระมะโน
62123006050 นางสาวดวงฤทัย รักษานุ'น
62123006051 นางสาวชรินรัตน� อักษรคง
62123006052 นางสาวรัชรี ศรีสุวรรณ
62123006053 นางสาววริศรา ผลพฤกษา
62123006054 นางสาวจารุวรรณ ชํานาญ
62123006055 นางสาวมัสยา หะยี
62123006056 นางสาวฐิตินันท� บุญทอง
62123006057 นางสาวศศินาถ เวทยา
62123006058 นางสาวสุภาพร ช'างวาด
62123006059 นางสาวโซเฟIยฮ ยูโซะ
62123006060 นางสาวเบญจวรรณ อินทรสุวรรณ�
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62123006061 นางสาวณัติญา สังเกตุ
62123006062 นายธีรเดช ประเสริฐ
62123006063 นางสาวธัญญรัตน� ราชู
62123006064 นางสาวสุภารัตน� ท'าชี
62123006065 นางสาวธนาภรณ� แก&วคง
62123006066 นางสาวอมราวดี ธนบัตร
62123006067 นางสาวธารทิพย� หนูสอน
62123006068 นางสาวณิชยา เกตุสว'างวงค�
62123006069 นางสาวภัคจิรา อับดลร'าหีม
62123006070 นางสาวมาลีรัตน� กาหา
62123006071 นายพลวัฒน� กุหลาบ
62123006072 นางสาวจารุเนตร เทพเอียด
62123006073 นางสาวกมลชนก พรมมาก
62123006074 นางสาวธนกมล สังข�ชาติ
62123006075 นางสาวดวงฤดี พลรบ
62123006076 นางสาวรุ&งทิพย� ตันสกุล
62123006077 นางสาวชัญญานุช คําคง
62123006078 นางสาวศิริรัตน� ทองสุข
62123006079 นางสาววนัชนันท� สว'างคีรี
62123006080 นางสาวกาญจนา ไชยสงคราม
62123006081 นายอมรพันธ� พรหมพันธ�
62123006082 นายสมเจตน� ยาโกบ
62123006083 นางสาวชมาพร ชูเชื้อ
62123006084 นางสาวอริสรา ใบเต&
62123006085 นางสาวอัญนิษา ก&าวศิริรัตน�
62123006086 นางสาวเกตุวดี ไชยคงทอง
62123006087 นางสาวณัฐขวัญ รอดแก&ว
62123006088 นางสาวสุกัญญา สังข�รอด
62123006089 นางสาวมลิตตา ไข'แก&ว
62123006090 นางสาวมัทนา ณะมณี
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62123006091 นางสาวจุฬาพร ศิริคํา
62123006092 นางสาวจุฑารัตน� จันทนา
62123006093 นางสาวยุวดี ทองบุญช'วย
62123006094 นางสาวฟารีดา เส็นธนู
62123006095 นางสาววิมลรัตน� ดําแก&ว
62123006096 นางสาวบัณฑิตา แซ'ต้ัง
62123006097 นายเสกสรรค� เพ็ชรพราว
62123006098 นางสาวพาตีเมาะ เจKะโวKะ
62123006099 นางสาวธนาวรรณ สีเข&ม
62123006100 นายอภินันท� ชัยชนะ
62123006101 นางสาวพนิตนาฏ อ&นทอง
62123006102 นางสาวรัชดาพร วัฒนะสงค�
62123006103 นางกมลทิพย� คาระวะ
62123006104 นางสาวจุฑาทิพย� นิกุมเพชร
62123006105 นางสาวสุภาพร พันธเสน
62123006106 นางสาวรักชนก ณ. วงค�
62123006107 นางสาวเสาวลักษณ� ราชนาวี
62123006108 นางสาววิศัลย�ศยา รัตนวุฒิ
62123006109 นางสาวชนัญชิดา สวัสดี
62123006110 นายธนากร นาคแก&ว
62123006111 นางสาวศศินา เชี่ยวชํานาญ
62123006112 นางสาวสุนิตา สมัน
62123006113 นางสาวสุภาภรณ� หนูเดช
62123006114 นายอนิรุจน� บุตร�น&อย
62123006115 นางสาวสุภนิดา สิริอรรถสุข
62123006116 นางสาวอุทร ศรีวิเชียร
62123006117 นางสาวมาเรียม ดินอะ
62123006118 นางสาวยลดา ขันหนุ&ย
62123006119 นายบุญญฤทธ์ิ หาบหา
62123006120 นางสาวลดาวัลย� เก้ือบรรจง
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62123006121 นายพงษ�สิทธ์ิ พรหมณรงค�
62123006122 นางสาวอรพรรณ ชูสุทธ์ิ
62123006123 นางสาวนูรไอนี เหมมัน
62123006124 นายสรวิศ ชูศักด์ิ
62123006125 นายทัศนัย คชฉิม
62123006126 นางสาวณัฐมล จันทร�สน
62123006127 นายนนทวัฒน� จันอังคาร
62123006128 นายกฤษฎา กะสิรักษ�
62123006129 นางสาวสวลี ทองอุไร
62123006130 นางสาวพัชนี ทองพิทักษ�
62123006131 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสามินี บริรักษ�
62123006132 นางสาวพักตร�วิภา เส&งหวาน
62123006133 นางสาวภัทรสุดา ฤทธิชัย
62123006134 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิไลวรรณ โหทอง
62123006135 นางสาววาสนา ณ.สุโหลง
62123006136 นายอรุณ กายสิทธ์ิ
62123006137 นายอาทิตย� หน'อสกูล
62123006138 นางสาวรวีฉาย กลิ่นจันทร�
62123006139 นางสาววาสิตา หนูพรหม
62123006140 พ.อ.อ.ศุภกิจ อร'ามเรือง
62123006141 นางสาววรรณศิริ หินสม
62123006142 นางสาวญาณิศา สว'างเมฆ
62123006143 นางสาวปริญญาพร ทบภักด์ิ
62123006144 นางสาวจุฬาลักษณ� โนะ
62123006145 นางสาววัลภา รักสกุล
62123006146 นางสาวขวัญทิพย� สังมัน
62123006147 นางสาวพรภัทรา คุ&มเดช
62123006148 นางสาวชัญญ�รัชต� วงศ�นาครัตน�
62123006149 นายนพดล ศรีวิเศษ
62123006150 นายทวีศักด์ิ ชุมอักษร
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62123006151 นางสาวอัจฉรา กลิ่นกล'อม
62123006152 นางสาวอุรารัตน� ทิพย�รัตน�
62123006153 นางสาวปLยธิดา ปYอซ่ิว
62123006154 นางสาวกฤตยา อักษรเงิน
62123006155 นายเจริญรัตน� คุ&มพร&อม
62123006156 นางสาวเรวดี เกตแก&ว
62123006157 นางสาวปภาวรินทร� ศรีจันทร�
62123006158 นางสาววิลาวัลย� สงวนพร&อม
62123006159 นางสาวอนงค�นาถ ทับทอง
62123006160 นางสาวฐานิกา รองเลื่อน
62123006161 นางสาววรัญญา คงเลิศ
62123006162 นายกฤษฎาพร นาบุญ
62123006163 นางสาวชลลัดดา ทองเนตร
62123006164 นางสาวอิสรานันท� บุญฤกษ�
62123006165 นางสาวเกศรินทร� สันหลี
62123006166 นางสาวกมุฑมาศ วุ'นแสง
62123006167 นายพชร พรภัทรศิริ
62123006168 นางสาวชฎาพันธ� สุขาทิพย�
62123006169 นางสาวชุติกาญจน� วรชาติ
62123006170 นายถาวร พรหมอินทร�
62123006171 นายภูเมศร� ช'วยนาเขต
62123006172 นายณัฐพล มุสิตัง
62123006173 นางสาวสุขุมาลย� มณีมาส
62123006174 นางสาวสุมาลา แดงปก
62123006175 นางสาวพรทิพย� แดงนาวา
62123006176 นางสาวรัชดาภรณ� พรหมฤทธ์ิ
62123006177 นางสาวสิรีธร เดชขนาด
62123006178 นางอลิสา พรหมจันทร�
62123006179 นางสาวทัตพิชา ช'อชั้น
62123006180 นางสาวมารีนี บ&านนา
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62123006181 นางสาวสมลักษณ� สังข�สมบูรณ�
62123006182 นางสุมณฑา วิเชียรคู'
62123006183 นางสาวนิลาวรรณ จินดาพันธ�
62123006184 นางสาวศิวิไล พัฒนานนท�
62123006185 นางสาวณัฐชา โพชนุกูล
62123006186 นางสาวหยาดนภา สิทธิยากรณ�
62123006187 นายเอกพล นาคพิน
62123006188 นายจักรกฤษณ� ฤทธิเดช
62123006189 นางสาวชฎากรณ� คงปNญญา
62123006190 นายฐนพงษ� ประดา
62123006191 นางสาวกรกนก น&อยแนม
62123006192 นายบรรจง เพ็ชรชู
62123006193 นายนันทวัฒน� แขวงหลี
62123006194 นางสาวฮาฟIเซาะ ใบหลํา
62123006195 นางสาวณัฐพร จัดสวย
62123006196 นางสาววาสนา ขวดแก&ว
62123006197 นางสาวปLยวรรณ ศรีสมานุวัตร
62123006198 นางสาวอรอนงค� เมืองทอง
62123006199 นางสาวอาทิตยา ตีปดํา
62123006200 นางสาวมารียา หลีเส็น
62123006201 นายสิทธิพร นาคขาว
62123006202 นางสาวเกสินี เพ็ชรหนูน
62123006203 นางสาวนิตยา พรหมจันทร�
62123006204 นางสาวสุทธิดา เข็มเพ็ชร�
62123006205 นางสาวดลพร จรูญศักด์ิ
62123006206 นายจตุรงค� จันตKะนาเขต
62123006207 นางสาวประภาพร พรพระสงค�
62123006208 นางสาวชมพูนุช ไทยอํามาตย�
62123006209 นางสาวณุวีย� อินทร�ภิรมย�
62123006210 นางกฤษณา รักษาชล
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62123006211 นายณัญฒชาติ รัตนชัย
62123006212 นายกุลวี ช'วยชูกูล
62123006213 นายสุเมธ นิ่มรักษ�
62123006214 นางสาวสุภาพร จิตตจํานงค�
62123006215 นางสาวเสาวลักษณ� หงอสกุล
62123006216 นางสาวจิรารัตน� เจริญสุข
62123006217 นายพิเชฐ ว'องประเสริฐกุล
62123006218 นางสาวชลณี ดาบทอง
62123006219 นางสาวสุจิตรา สุทธิราช
62123006220 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูสิงห�
62123006221 นายถิรวิทย� รักเล'ง
62123006222 นางสาววรวรรณ บุญมาก
62123006223 นางสาวจิระพัฒน� ศิริชล
62123006224 นางสาวปริชาติ พริกแก&ว
62123006225 นางสาวรัตนพร คงตุ&ง
62123006226 นายกล&าณรงค� บุญมา
62123006227 นางสาวรุ'งทิวา คงแก&ว
62123006228 นายโชติวัฒน� ลิ้มแสงอุทัย
62123006229 นางสาวขนิษฐา อุดมศรี
62123006230 นายอลังก�สิริ ศรีรัตน�
62123006231 นายธนัช วังจํานงค�
62123006232 นายณัฐพงศ� จันทร�ประดิษฐ�
62123006233 นางสาวธนัชญา ยืนยาว
62123006234 นายพนมพร ชนะกุล
62123006235 นางสาวสุภาวรรณ� แท'นพรหม
62123006236 นายจิรวัฒน� จันแก&ว
62123006237 นางลําดวน เจริญศักด์ิ
62123006238 นายจิรวัฒน� หนูกลิ่น
62123006239 นายฉัตรวัชร� ณ ตะก่ัวทุ'ง
62123006240 นายวรวิทย� บ'อหนา
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62123006241 นางสาวชุติมา รัตนคช
62123006242 นายมะรุสดี หวังจิ
62123006243 นางสาวจันทนา เสมอผล
62123006244 นางสาวกนกรัตน� ผ'องฉวี
62123006245 นางสาวจุรีรัตน� ปานโลหิต
62123006246 นางสาวบุษยมาศ แปQนประจุน
62123006247 นายวุฒิชัย โกกิฬา
62123006248 นางสาวฟาดีละห� หีมเกะ
62123006249 นางสาววรรณวิสา สุคนธ�
62123006250 นางสาววิชญาพร ทองฉิม
62123006251 นางสาวปริญญา อะหรน
62123006252 นางสาวรัญญา สุวรรณพงค�
62123006253 นางสาววันวิสา ศรีชาย
62123006254 นางสาวรูซัยนี่ แดงหนํา
62123006255 นางสาวพิชญา ทรัพย�พลับ
62123006256 นายพลวัฒน� ไหมเต็ม
62123006257 นางสาววิชุดา เจริญศักด์ิ
62123006258 นางสาวกันฑ�กนิษฐ� แก&วผนึก
62123006259 นางสาวนุชจรี สุขสงวน
62123006260 นางสาวศิยากร มหาสุข
62123006261 นางสาวณิชมล มีภูมิ
62123006262 นางจุฑารัตน� ฤทธิโชติ
62123006263 นางสาววิมลมาศ ทองคําชุม
62123006264 นางสาวกัญญารัตน� ทวดทอง
62123006265 นางสาวโชติรส แสงแก&ว
62123006266 นางสาวอุมาภรณ� ทองพรหม
62123006267 นางสาวสรัญญา สุริยะวรรณ�
62123006268 นายกฤษฎา คู'สาย
62123006269 นางสาวณัฐมล ศรีจันทร�บาล
62123006270 นางแก&วตา อินทรศรี

หน&า 209 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123006271 นางสาวฐานิดา รัตนบุรี
62123006272 นางสาวชัญญานุช ปLยะสมบุญ
62123006273 นายจักรพงศ� สุดสิน
62123006274 นางสาววิชุดา เสมรึก
62123006275 นางสาวพรรณนิภา ทับทิมเมือง
62123006276 นางสาวอรอนงค� พรหมชู
62123006277 นางสาวกมลชนก มัคสิงห�
62123006278 นางสาวปNทมา สนามจันทร�
62123006279 นางสาวเมทินี ระไวสมาน
62123006280 นายกีรติ หล'อเพชร
62123006281 นางสาวดาริกา หาญแก&ว
62123006282 นางสาวสุดธิดา สมล่ํา
62123006283 นางสาวภัทรภรณ� ศรีแผ&ว
62123006284 นางสาวลลิตตา สาเรKาะ
62123006285 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณมาลี
62123006286 นางสาวปาณิสรา งามคม
62123006287 นางสาวนัยนา เรืองรอด
62123006288 นางสาวณัฐกาน หิมะ
62123006289 นางสาวดาริยา ศรีจันทร�
62123006290 นางศศิธร สุขขี
62123006291 นายธีรภัทร จงรักษ�
62123006292 นายศุภวัฒน� ชูเกตุ
62123006293 นางสาวสุรีรัตน� ผินรับ
62123006294 นายณัฐวุฒิ จันทร�ศรี
62123006295 นางสาวสุจิรา เกลี้ยงทอง
62123006296 นางสาวจิรนันท� เนื่องนรา
62123006297 นางสาวปรารถนา ดิษฐปาน
62123006298 นางอภันตรี ลลิตพงศ�
62123006299 นายพีรณัฐ เหนี่ยวย&อย
62123006300 นางสาวมยุรา จันทร�เกตุ
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62123006301 นางสุนันทา ชวดชุม
62123006302 นางสาวสุกัญญา เกิดเมฆ
62123006303 นางสาวกรรณิการ� แก&วมาก
62123006304 นางสาวนิสาชล มะศรี
62123006305 นางสาวเนตรนภา ชูจิต
62123006306 นางสาวสกุลรัตน� ใจซ่ือ
62123006307 นายวิกรม เอ'งฉ&วน
62123006308 นางสาวณัฐธิดา ลี้สกุล
62123006309 นางสาวอุมารินทร� บุญไกร
62123006310 นางสาวผุสดี ขาวบาง
62123006311 นางสาวสุจารีย� พลรักดี
62123006312 นางสาวธารารัตน� เภาวิเศษ
62123006313 นางสาววาสนา บานเย็น
62123006314 นางสาววันวิสา อุ'นเสียม
62123006315 นายดํารงค�เกียรติ นุ'นเศษ
62123006316 นางสาววิชยา จารุวิทยากุล
62123006317 นางสาวชุติมา ทองสุข
62123006318 นายกสิณ ไหมอ'อน
62123006319 นางสาวอรอุมา สกุณา
62123006320 นายเอกธวัช วัฒนชนม�
62123006321 นายพุฒิพงศ� เกิดศักด์ิ
62123006322 นายฟารอน หัตถประดิษฐ�
62123006323 นางสาวสุพานี หมันเหร็น
62123006324 นางสาวนงลักษณ� ยินดี
62123006325 นางสาวปLยธิดา รัตนมณี
62123006326 นางสาวจุฑามาศ แก&วนาบอน
62123006327 นางสาวศศิธร ฝNVงชลจิตร�
62123006328 นางสาวปาริชาติ หนูสอน
62123006329 นางสาวธิดารัตน� พรหมหาญ
62123006330 นางสาวศิวนาถ ศรีสวัสด์ิ
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62123006331 นางสาวกีรติ แสงแก&ว
62123006332 นางสาวสุดารัตน� หมาดตุด
62123006333 นางสาวศิริรัตน� สงนพรัตน�
62123006334 นางสาวสุภางครัตน� กาญจนมหิงส�
62123006335 นางสาวจิราลักษณ� ศรีเจริญ
62123006336 นางสาวกนกวรรณ โกเมศ
62123006337 นางสาวสิริกาญจน� วิเศษสรพงศ�
62123006338 นางสาวณภาภัช สอนสง
62123006339 นางสาวเจวลี ครูพิมาย
62123006340 นางสาวศุภารัตน� ไกรวงค�
62123006341 นางสาวอัมรัตน� อินนุรักษ�
62123006342 นายชาญวิทย� จองปNญญาเลิศ
62123006343 นางสาวกาญจนา ร'มโพธ์ิทอง
62123006344 นางสาวศิรประภา สุขแสงศรี
62123006345 นายรักษิต วีระจิตต�
62123006346 นางสาวอลิษา สายวารี
62123006347 นางสาวณัฐกนก ศิริศักด์ิไพบูลย�
62123006348 นายวชิรวิทย� สายเหนือ
62123006349 นายอนุวัฒน� พรมจันทร�
62123006350 นางสาวศรัญญา ไชยชนะ
62123006351 นางสาวนิการีมะ ลาเตะ
62123006352 นายภูริวัฒน� ไชยบุรินทร�
62123006353 นางสาวอรทิพย� เทียนถาวร
62123006354 นายจีรณัฐ เพ็ชรทิพย�
62123006355 นางสาวเดียร�นา บอสู
62123006356 นางสาวหนึ่งฤทัย รักษกุล
62123006357 นายธีรชัย ย่ิงยวด
62123006358 นายวรินทร ไกรชู
62123006359 นางสาวภัทรภร ศรีทิพย�
62123006360 นางสาวเยาวนิตย� ชาญ
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62123006361 นายจารึก เจริญสุข
62123006362 นางสาวสุธาสินี รอดศรีนาค
62123006363 นางสาวนนทสรวง สอนอ&อ
62123006364 นางสาวจารุวรรณ เดชสถิตย�
62123006365 นายทศพล สังข�เศรษฐ
62123006366 นางสาวสุพัฒตรา บุญวิจิตร
62123006367 นางสาวนันต�อร พูลสวัสด์ิ
62123006368 นางสาวจิราวรรณ รักษายศ
62123006369 นางสาวภัทราภรณ� แก&วเรือง
62123006370 นางสาวขวัญพิชชา ยกทอง
62123006371 นายอภิสิทธ์ิ ศรีเลอจันทร�
62123006372 นายนนทกร เพชรเรือนทอง
62123006373 นางสาวเกวลิณ ณ พัทลุง
62123006374 นางสาวฉัตรสุดา ดิลกสัมพันธ�
62123006375 นางสาวนิภา ละออออง
62123006376 นายทนาวี ศรีเมือง
62123006377 นางสาวพรระวี ศรีสนธ์ิ
62123006378 นางสาวนุชนาถ สันติธรรมกุล
62123006379 นางสาวปาจรีย� พิษนาค
62123006380 นางสาวจิราพร นาคะเวช
62123006381 นายจตุรงค� สงคง
62123006382 นางสาวโซรายา วัฒนาพิสุทธ์ิ
62123006383 นางสาวศิริลักษณ� เซ่ียงฉิน
62123006384 นางสาววรัชยา คงศรี
62123006385 นางสาวนาตยา ทองช'วย
62123006386 นางสาวอรวรรณ จีนบวช
62123006387 นางสาววรรณฤดี นครชัย
62123006388 นายณัฐกร นุ'นชื่น
62123006389 นายฟNยซอล แวนาแว
62123006390 นางสาวดลพร สังอุดม
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62123006391 นายวัชรพงษ� เมืองแดง
62123006392 นางสาวราตรี ไชยศรี
62123006393 นางสาวธัญญชล ทั่วจบ
62123006394 นางสาวภุมรินทร� แก&วพิทักษ�
62123006395 นางสาวศิริกาญจน� อ'อนสี
62123006396 นายณัฐพงศ� สุวรรณธวัช
62123006397 นายพิทยุตม� ไทยเกิด
62123006398 นางสาวเจติยา โสภา
62123006399 นางสาวภัทรสุดา ย่ิงสวัสด์ิ
62123006400 นางสาวจิราวรรณ ผิวเหมาะ
62123006401 นายศรุต ชาญอาวุธ
62123006402 นางสาวฐิติรัตน� สังข�ปQอง
62123006403 นายกันต�กมล ช'วยคง
62123006404 นายณัฐพงศ� ทองเหลือ
62123006405 นางสุชานันท� ณ สุวรรณ
62123006406 นางสาวศิริลักษณ� ดําทอง
62123006407 นางสาวศุภิสรา ภุมศรี
62123006408 นายจิรวุฒิ เชาวลิต
62123006409 นางสาวขวัญหทัย ตาดํา
62123006410 นางตรีภัสสร ทองแถบ
62123006411 นางสาวเสาวลักษณ� รุ'งเอียด
62123006412 นางสาวศิริญา น&อยขาว
62123006413 นางสาวปรีดา ภัทชวงค�
62123006414 นายชวัล เพ็ชรทอง
62123006415 นางสาวมาราศรี จรจิต
62123006416 นางสาวสุณิสา สถิตย�สร
62123006417 นางสาวปLยนุช เพ็ชรบุญ
62123006418 นางสาวศุภกานต� ปNนม&า
62123006419 นางสาวพิชญาภรณ� จริตงาม
62123006420 นางสาวกุสุมา สันติเพชร
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62123006421 นางสาวจริญญา แสงแก&ว
62123006422 นางสาวสุภาภรณ� ฉางแก&ว
62123006423 นายณัฐพงศ� ศรีสว'าง
62123006424 นางสาวพรวิภา ทองโกมล
62123006425 นางสาวปรียานุช จิตต�แก&ว
62123006426 นางสาวธิดา บุญพา
62123006427 นายปLยวัฒน� ช'วยพิทักษ�
62123006428 นางสาวดารารัตน� รัตนโชเต
62123006429 นายธีริทธ์ิ วราชิต
62123006430 นางสาวผกามาศ สิทธิสมบูรณ�
62123006431 นางสาวสุมารินทร� สุวรรณรัตน�
62123006432 นายปNฐวีย� แซ'นะ
62123006433 นางสาวภัทราวดี ชุ'มเชื้อ
62123006434 นางสาวกานต�ชนก คงตําหนิ
62123006435 นางสาวสิริรัตน� โพธิชีพันธ�
62123006436 นางสาวอรัญญา นิยมพร&อม
62123006437 นายฤทธิชัย ยอดเมฆ
62123006438 นายอนุพงษ� แสงรัตน�
62123006439 นายสิทธิกร ช'องแสก
62123006440 นางสาวสรารัตน� เนียมชูชื่น
62123006441 นายกิตติกานต� อาชวินยสินทร
62123006442 นายกิตติชัย ทิพย�เทพ
62123006443 นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
62123006444 นางสาวบุญนิสา พูลสิน
62123006445 นางสาวณัฐธิดา กาญจนดิฐ
62123006446 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอมรรัตน� ประดิษฐสาร
62123006447 นางสาวนิศมา อิตประดิฐ
62123006448 นางสาวรอตสนี จ้ิวจวบ
62123006449 นางสาวสุพัฒรา อุ'นใจ
62123006450 นางทัศนพร พลกําจร
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62123006451 นางสาวสุธิดา บุบผัน
62123006452 นายกันติทัต ช'วยแท'น
62123006453 นางสาวจิดาภา ย'านทรัพย�
62123006454 นางสาววรรณดี สําเร
62123006455 นายประเสริฐ ผุดผ'อง
62123006456 นายไกรวิชญ� คงพันธ�ทะระ
62123006457 นายกษิดิศ จินา
62123006458 นายวีระพงษ� พละบุญ
62123006459 นายอดิศร ต้ันวิริยวงศ�
62123006460 นายนฤเบศ ขุนศรีจันทร�
62123006461 นายกมลวัฒน� ชนะสุวรรณ
62123006462 นางสาวบุษยา หนูฤทธ์ิ
62123006463 นางสาววลัย วัฒนกุล
62123006464 นางสาวอารีรัตน� ไกรศรี
62123006465 นายอักขราทร อักษรภักด์ิ
62123006466 นางสาวปริมกาญจน� พงษ�เลิศชัชวาล
62123006467 นางสาวภัทรกร จันทร�แก&ว
62123006468 นางสาวคิม ชัยนอก
62123006469 นางสาวมารียะฮ� ศักด์ิธานี
62123006470 นายเดชนะ แสวงบุญ
62123006471 นายวีระสรร หงส�โอภาส
62123006472 นางสาวขวัญฤดี เพ็ชรวงค�
62123006473 นางสาวนัสรีน กือรีติง
62123006474 นางสาวจิราภรณ� รอดมณี
62123006475 นางสาววารุณี จุลละเอียด
62123006476 นางสาวซูรายา หวันเจะ
62123006477 นางสาวภาสิตา ผลาภรณ�
62123006478 นางสาวจุฬาลักษณ� เหตุทอง
62123006479 นางสาวมาลินี สวัสดี
62123006480 นางสาวเมธินี บัวทอง
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62123006481 นางสาววีนัส แก&วน&อย
62123006482 นางสาวสิริพร ปานสมทรง
62123006483 นายมนตรี ละหมัด
62123006484 นายพงศธร จันทโร
62123006485 นางสาวภาพิมล ผลหิรัญ
62123006486 นางสาวสุนารี พลสวัสด์ิ
62123006487 นายมูฮัมมัดกัฎดาฟI ลอเด็ง
62123006488 นางสาวอรณี เทพเพ็ง
62123006489 นางสาวปนัดดา ไชยเชษฐ�
62123006490 นางสาวลัดดาวัล บุญศรี
62123006491 นางสาวฐาณวรรณ ไม&แก&ว
62123006492 นางสาวมณฑิรา บ'มกลาง
62123006493 นางสาววลัยพร ศิริทอง
62123006494 นางสาววรรณฤดี ศรีเดช
62123006495 นายเอกพจน� ช'วยแทน
62123006496 นายอภิวัฒน� สังข�ชุม
62123006497 นางสาวญาสุมินทร� มากอําไพ
62123006498 นางสาวจุฑามาศ ยาวิราช
62123006499 นายเอกชัย นุ&ยผุด
62123006500 นางสาวสุธิดา บุญพร&อม
62123006501 นายศิลา แซ'ต้ัง
62123006502 นางสาวอาจารีย� รัตนบุรี
62123006503 นายปNญญานันท� ทิพย�วงค�
62123006504 นางสาวทัศน�ดารา เพ็งกลัด
62123006505 นางสาวทิฆัมพร ขําแก&ว
62123006506 นางสาวกวินทิพย� แขน้ําแก&ว
62123006507 นายวุฒินันท� แก&ววิมล
62123006508 นางสาวทิพธัญญา บุญฤทธ์ิ
62123006509 นางสาวอัจจิมา บัวทิพย�
62123006510 นางสาวภัสราภรณ� พรหมอ'อน
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62123006511 นางอารีนา บุญพิศ
62123006512 นางสาววนิดา อุไรวงศ�
62123006513 นางสาวจันทิมา โสเชื้อ
62123006514 นางสาวกาญจนา วณีรัตน�
62123006515 นางสาวณัฏฐิกา อภัยบริรัตน�
62123006516 นายพงศ�นรินทร� บิลมาศ
62123006517 นางสาววิภาวรรณ แสงฮวด
62123006518 นางสาวพนาวรรณ ปIโคธัง
62123006519 นางสาวกาญจนา เจริญสุข
62123006520 นางสาวเสาวรัตน� ศรีโพธ์ิช&าง
62123006521 นางสาวจณิสตา ยมขรร
62123006522 นายสุริยัน พรมจีบ
62123006523 นายสิทธิชัย เกลี้ยงทอง
62123006524 นายนิวัฒน� พฤษสม
62123006525 นางสาวเบญญาภา สุวรรณมณี
62123006526 นางสาวปาริชาติ โสพล
62123006527 นายอับดุลฮาฟLซ มะสาพา
62123006528 นางสาววรานิษฐ� บวรเรืองสินทวี
62123006529 นางสาวนวพร สินสวัสด์ิ
62123006530 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ศรีทอง
62123006531 นางสาวนภาพร เชื้อทอง
62123006532 นายปฐมพงษ� คเชนทร�
62123006533 นางสาวนุชจรี บัณฑิตชน
62123006534 นางสาวชญานิษฐ� เทพเลื่อน
62123006535 นางสาวสุริสา นุกูลชัย
62123006536 นางสาวมินตรา เอี่ยมแก&ว
62123006537 นางสาวปLยะนุช เครือแบน
62123006538 นางสาวเสาวภา ต้ังขันติกุล
62123006539 นายณัฐวัตร คัมภีรกิจ
62123006540 นางสาวอุทัยรัตน� วิชัยดิษฐ
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62123006541 นายอนัด มาดทิ้ง
62123006542 นางสาวนิยารัตน� ทองคง
62123006543 นางสาวไอลดา คงเก้ือ
62123006544 นางสาวสุขจิตต� เพชรสุวรรณ�
62123006545 นางสาวคอรียะ สารีกะ
62123006546 นายทวีวัฒน� นวนละออง
62123006547 นางสาวปNญญาภรณ� บุญเรืองขาว
62123006548 นายวุฒิชัย กาสุวรรณ�
62123006549 นายณัฐชนน สงวนงาม
62123006550 นายพีรพัฒน� นิ่มละมัย
62123006551 นายอิลยาส บิดิง
62123006552 นางสาวมัณฑญา ชนะพล
62123006553 นายจักษ�กฤษณ� วัฏิสุ
62123006554 นางสาวปทุมมา พรหมมา
62123006555 นางสาวธันยพร วัฒน�ธนนันท�
62123006556 นางสาวปณิดา เมฆจันทร�
62123006557 นางสาวรติพร โกยดุลย�
62123006558 นางสาวธัญชนก สมดวง
62123006559 นางสาวศิริลักษณ� อินทสระ
62123006560 นายจักรชัย ศิลปกนก
62123006561 นายประสิทธ์ิ แก&วกล&า
62123006562 นายเจนณรงค� แดงเพ็ชร
62123006563 นางสาวฐิติมา ไชยหาญ
62123006564 นางสาวสุพิชชา ยังโยมร
62123006565 นายชัชวาล ศรีแก&วคง
62123006566 นายอานุภาพ จันทโร
62123006567 นางสาวธนกชพร รอดศิริ
62123006568 นางสาวรุสดา ซีนา
62123006569 นางสาวธมลวรรณ บูรณะวงศ�
62123006570 นางสาวพิมพ�ชนก สังกลิ่น
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62123006571 นายอภิชาติ เศรษฐสุข
62123006572 นางสาวอรวรรณ คารมดี
62123006573 นางสาวทิภาพร แปQนชู
62123006574 นางสาวพัตร�พิมล เพ็งจันทร�
62123006575 นายภราดร ยกเจริญ
62123006576 นางสาวยุรนันท� แวหะมะ
62123006577 นางสาวภริดา น้ําใส
62123006578 นางสาวธาวรรณ มนูญดาหวี
62123006579 นางสาวสาวิกา ศรีโยธา
62123006580 นายนพคุณ ดีศรี
62123006581 นางสาวณฐินีวัลย� บัวจันทร�
62123006582 นางสาวเจนจิรา เติมไพบูลย�
62123006583 นางสาววรรณภา มณีมัย
62123006584 นางสาวปริตตา สุวรรณโชติ
62123006585 นางสาวปLยวรรณ แสงไทย
62123006586 นายณฐนนท� ไชยนาเคนทร�
62123006587 นางสาวรอฎียะห� กามะ
62123006588 นางสาวพลอยไพรินทร� ช'วยคล&าย
62123006589 นางสาวจารุณี หาญจิตร
62123006590 นายสุรสิทธ์ิ แพ&วม'วง
62123006591 นางสาวเบญจมาภรณ� ทุมพันธ�
62123006592 นายณัฐพล ไชยสุวรรณ
62123006593 นายพงศกร เก้ือกาญจน�
62123006594 นายภานรินทร� ธีราลาภ
62123006595 นางสาวสุภาวรรณ มุสิอินทร�
62123006596 นางสาวจันจิรา คชภูมิ
62123006597 นางสาววรกานต� คงสุข
62123006598 นางสาวสุดารัตน� คงทัพ
62123006599 นางสาวปุณศยา คงทน
62123006600 นายไพบูลย� พรหมทอง
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62123006601 นางสาววราพร เกตุแก&ว
62123006602 นางสาวนุชนาถ สิทธ์ิชู
62123006603 นายวัทธิกร พันธรักษ�
62123006604 นางสาวอรัชพร หอมประสิทธ์ิ
62123006605 นางสาวรุ'งทิพย� สมบูรณ�
62123006606 ว'าที่ร.ต.หญิงสุกานดา สุระพงค�
62123006607 นายศตวรรษ หนูด&วง
62123006608 นางสาวเยาวพา เพ็งสกุล
62123006609 นางสาววิชิตา เวชพราหมณ�
62123006610 นางสาวเจษฎาภรณ� จํานงค�ยา
62123006611 นางสาววรรณนิสา สุดชู
62123006612 นางสาวปNทมาภรณ� หนูแก&ว
62123006613 นางสาววราภรณ� สุขเกษม
62123006614 นางสาววันทนา จํานองวุฒิ
62123006615 นายวีระวุฒิ ทองโคตร
62123006616 นายปริวิวัฒน� มานะจิตร�
62123006617 นางสุดารัตน� เชื้อช'างเขียน
62123006618 นางสาววรรณิภา คันทะมาลา
62123006619 นางสาวพรเพ็ญ ชูโชติ
62123006620 นางสาวจิรารัตน� ช'วยดิษ
62123006621 นายธนพนธ� แซ'ต้ัง
62123006622 นางสาวฤทัยรัตน� หนูจันทร�
62123006623 นางสาวสุธิดา เสนานุวงค�
62123006624 นายสถาพร ถ่ินพิบูลย�
62123006625 นายชยุต บุญแสงไทย
62123006626 นางสาวณัฐวดี มีสุข
62123006627 นางสาววันเพ็ญ พานิช
62123006628 นายฮาฟLส ยา
62123006629 นางสาวณิกากาญจน� เสียงดัง
62123006630 นางสาวเทียนประกาย อยู'เถา
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62123006631 นายปุณยวัช นุกิจรังสรรค�
62123006632 นางสาวภีรณี คงทวี
62123006633 นางสาวสุนิตา จันทร�ส'อง
62123006634 นางสาวถิรนันท� เอ'งฉ&วน
62123006635 นางนภา เจ&ยฉิม
62123006636 นายณัฐพงศ� สมหวัง
62123006637 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย�
62123006638 นางสาวอุษา อังกุลดี
62123006639 นายภราดร ปานอ'อน
62123006640 นางสาวอังคณา เพชรโตรม
62123006641 นางสาวทรายทิพย� ปานสีสด
62123006642 นายอนุวัฒน� เหล'าโสภณวิทย�
62123006643 นางสาวสมฤดี คงทอง
62123006644 นางสาวพัชรียา เก้ือกูล
62123006645 นายภูวดล รณรงค�
62123006646 นางสาวสุณิสา อุปมล
62123006647 นางสาวจิระณัฐ ปานวัง
62123006648 นางสาวสุกัญญา สาขุน
62123006649 นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดแก&ว
62123006650 นายฤทธ์ิชัย สังข�ศรี
62123006651 นางสาวสุพัตรา สุขแก&ว
62123006652 นางสาวธมสร ศิริรักษ�
62123006653 นายภากร ปYานทอง
62123006654 นางสาวนูรฮูดา ยูโซKะ
62123006655 นางสาวอรัญญา สุริยาพิทักษ�
62123006656 นางสาวทิพยรัตน� บุญมณี
62123006657 นางนิภาภัทร สายสวัสด์ิ
62123006658 นางสาวนันท�นภัส ดวงแปQน
62123006659 นายศุภกร ศรีสุขใส
62123006660 นายธีรภัทร แก&วสุก
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62123006661 นางสาวพัทธวรรณ ธรรมรักษ�
62123006662 นางสาวปรียานุช ยีกาเซ็ม
62123006663 นางสาวพัทธนันท� วรังค�ศิกรณ�
62123006664 นายฐิติวัฒน� ประสงค�เกิด
62123006665 นางสาวสถิตย�พร ถ'องแท&
62123006666 นางสาวนูรยาตี ปลัดสามะ
62123006667 นางสาวกาญจนา ขุนวิช'วย
62123006668 นางสาวชยกมล เพ็ชรพรหม
62123006669 นายวุฒิศักด์ิ สมเชื้อ
62123006670 นางสาวรัชนก คงวัดใหม'
62123006671 นางสาวอรยา จันทร�หอม
62123006672 นางสาวศิริพร ทองอุ'น
62123006673 นางสาวปวรพัชร อุมารี
62123006674 นางสาวชุติมา ปานเชื้อ
62123006675 นางสาวโสภาวดี จิตคํานึง
62123006676 นางสาวจุฑามาศ เนยสูงเนิน
62123006677 นางสาวณัฐธิดา ฤกษ�สมุทร
62123006678 นางสาวโศรดา เทพเลื่อน
62123006679 นางสาววิจิตรา พิณโท
62123006680 นางสาวกนกวรรณ คงภักดี
62123006681 จ'าอากาศตรีชัยวัฒน� เทพเก้ือ
62123006682 นางสาวสมฤดี น้ําตาปI
62123006683 นายเจษฎา เสือหาญ
62123006684 นางสาวชาลีต&าร� วารีศรี
62123006685 นางสาวสุธิสา พิมพ�โคตร�
62123006686 นางสาวเฟUVองฟQา สมสินธ�
62123006687 นางสาวจันทิรา สิทธิรักษ�
62123006688 นางสาวนัฐมล กมลเพชร
62123006689 นางสาวสุกัญญา ทําศรี
62123006690 นายมัคคุเทศก� หมวดทองอ'อน
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62123006691 นางสาววชิราภรณ� เพชรแก&ว
62123006692 นางสาวกุลธิดา อ'อนจันทร�
62123006693 นางโสพิศ ทองคําชุม
62123006694 นางสาวนฤมล อ&นกา
62123006695 นางเกศรินทร� ชูผอม
62123006696 นางสาวกัลยา ไล'กสิกรรม
62123006697 นางสาวพณฐา เพชรสุวรรณ
62123006698 นายจิรวัฒน� รามแก&ว
62123006699 นางสาวมนัญญา ส'วนน&อย
62123006700 นางสาวรจสลิน หม่ันหมาย
62123006701 นางสาวนัฐพร เทพกุญชร
62123006702 นางสาวราตรี มุขตา
62123006703 นายอนันชพงศ� เอี่ยมสําอางค�
62123006704 นางสาวอรอุมา ฐานะจิตร
62123006705 นายชัชนันท� เพ็งสุทธ์ิ
62123006706 นางสาวนิตยา บุญสังข�
62123006707 นางสาวเสาวลักษณ� เสียงแข็ง
62123006708 นางสาวชนกนาถ แก&วเสถียร
62123006709 นางสาววรรณิษา อ'อนหนู
62123006710 นางสาวนิติกุล เสียมไหม
62123006711 นางสาวสุภาณี แซ'ว'อง
62123006712 นางสาวจิรัฏสุดา อิ่มสวัสด์ิ
62123006713 นางสาวสุภาพร สถิตย�ภาคีกุล
62123006714 นางสาวซูฟIยา สะนิ
62123006715 นายชินพันธ� กระบิน
62123006716 นางสาวสุวรรณี บิลและหมัน
62123006717 นางสาวดวงพร สุรพิพิธ
62123006718 นายพงศธร หนูพลิบตา
62123006719 นางสาวพิชชาภา พงษ�จรัส
62123006720 นายชาคริน ดวงพัตรา
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62123006721 นางสาวพัชรา ช'อผูก
62123006722 นายอาทิตย� ชูวิเชียร
62123006723 นางสาวพัชราวรรณ สูงสุด
62123006724 นางสาวเยาวลักษณ� บุญญาธิการ
62123006725 นางสาวกรวี แก&วแย&ม
62123006726 นางสาวพิชญานิน สังข�ขาว
62123006727 นางสาวกชกร ใต&แสงทวีธรรม
62123006728 นางสาวนภัสวลัย ทิพยศุภลักษณ�
62123006729 นางสาวกัญญารัตน� วงศ�สุริยามาศ
62123006730 นางสาวนิภาวรรณ มีนวลชื่น
62123006731 นายศุภวัฒน� รัตนคช
62123006732 นางสาวพัชนีย� คงหญีต
62123006733 นายจีรวุฒิ นิลศรี
62123006734 นางสาววนิดา ชิงชัย
62123006735 นางสาวสุริยาภรณ� เขียวเทศ
62123006736 นางสาวอรพินท� เกตุแก&ว
62123006737 นางสาวนภัสสร หนูเก้ือ
62123006738 นางสาวสุมนา วรรณาชัยสิทธ์ิ
62123006739 นายจักรพงศ� ช'างสลัก
62123006740 นายพนมกร พรหมคีรี
62123006741 นางสาวพรพิรมย� ลีลาชัย
62123006742 นางสาวสุกัญญา วัชรมูสิก
62123006743 นายสุรชัย เดือนเพ็ง
62123006744 นางสาวฉัตติมา ไกรเทพ
62123006745 นางสาวอานีส มามะ
62123006746 นายนธเนศ อินเอียด
62123006747 นายธนพล ปNนวงค�
62123006748 นางสาวกาญจนา ไชยคง
62123006749 นางสาวณัฏฐี นิยมไทย
62123006750 นางสาวอทิตยา เสนา
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62123006751 นางสาวสุธิดา แสนอุสาห�
62123006752 นางสาวอรวิมล ชัยยศ
62123006753 นางศุภณิชย� ศรีธมรัตน�
62123006754 นางสาวกุลวดี อนุรักษ�
62123006755 นางสาวสุภาพร จันทร�เทพ
62123006756 นายเชาว�วัฒน� ทองเรืองรักษ�
62123006757 นายปฐมพงศ� นาคน&อย
62123006758 นางสาวชุติมา เรืองเดช
62123006759 นายโมรีน สาลี
62123006760 นางสาวภัทรานิษฐ� เอ'งฉ&วน
62123006761 นางสาวพัชรินทร� สะมาน
62123006762 นางสาวปNทมาภรณ� ณ ถลาง
62123006763 นางสาววราภรณ� มณีไชย
62123006764 นางสาวโสดารัตน� สมไทย
62123006765 นางสาวกรรณิการ� บัวเกตุ
62123006766 นายเชษฐา ชาญอาวุธ
62123006767 นายกฤษณ� กนกวิจิตร
62123006768 นายวีรวัฒน� หอมจันทร�
62123006769 นางสาวรักษิณา ประเสริฐ
62123006770 นางสาวนลินา บินล'าเตKะ
62123006771 นางสาวปาซียะห� แวกือจิ
62123006772 นายจักรี ศรีบรรจง
62123006773 นางสาวกานต�พิชชา ลมงาม
62123006774 นายอนวรรษ ต&นสกุลมีโชคชัย
62123006775 นางสาวจิราพร เพชรเรือง
62123006776 นายสิทธิชัย สุขพิทักษ�
62123006777 นางสาวอัญชุลีภรณ� ช'วยหนู
62123006778 นายภัทธราวุธ ด&วงแก&ว
62123006779 นางสาวสุทธิรัตน� ษรตะบํา
62123006780 นายพรหมพิริยะ ไม&ทิพย�
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62123006781 นางสาวบุณยาพร ชิดละกะ
62123006782 นางสาวกมลวรรณ แซ'ลิ่ม
62123006783 นางสาวเปรมกมล แซ'อุย
62123006784 นายวีรยุทธ อุ&ยดํา
62123006785 นางน้ําทิพย� สมมิตร
62123006786 นางสาวอรณิช เส็มสัน
62123006787 นางสาวกมลทิพย� ศรีอ'อน
62123006788 นางสาวธมลรัชฎ� ปLตุเกียรติธํารง
62123006789 นางสาววรางคณา ตรีสงค�
62123006790 นายณฐกร ดีเจริญกุล
62123006791 นางสาวนลพรรณ หนูเซ'ง
62123006792 นางสาวเรวดี หนูสุวรรณ�
62123006793 นายวัชรพล ห'อหุ&ม
62123006794 นายฐากูร มารยา
62123006795 นายเรวัต อ'อนแก&ว
62123006796 นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี
62123006797 นางสาวศุภัสตรา สังชัย
62123006798 นางสาวกาญจนาภรณ� อินทกาญจน�
62123006799 นางสาวภาวิณี แก&วนาโพธ์ิ
62123006800 นายปรัชญา ชินวงค�
62123006801 นางสาวกิตติยา เอียดแก&ว
62123006802 นางสาวอรพรรณ ศิริเสถียร
62123006803 นางสาวกฤษดาวรรณ จันทร�ฤทธ์ิ
62123006804 นายดุสิต จองศักด์ิ
62123006805 นางสาวจิรภัทร� พรหมศิลปR
62123006806 นางสาวเพ็ญพัชชา แซ'ลิ้ม
62123006807 นางสาวดวงกมล ชัยยัง
62123006808 นายธาริน หนูดํา
62123006809 นางสาวลินดา ภักด์ิวิสัย
62123006810 นางสาวภัทราภรณ� ปานดํา
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62123006811 นางสาวแพรวา ชาโนจุติ
62123006812 นางสาวยารียะห� กูนา
62123006813 นางสาวเยาวพา สกามาลย�
62123006814 นางสาวจุฑามาศ พรมบังเกิด
62123006815 นางสาวโสภิดา ระหัส
62123006816 นายชานน ยวนกะเปา
62123006817 นางสาวศิริวรรณ สังข�ไชย
62123006818 สิบตํารวจเอกฮาฟLส บิลลาโละ
62123006819 นางสาวอารีรัตน� ดําน&อย
62123006820 นางสาวภณิชชา บุญสนอง
62123006821 นายชนพล หิรัญจรัสพิวัฒน�
62123006822 นางสาวสุธานันท� แซ'ต้ัน
62123006823 นายณัฐสิทธ์ิ ฤทธิสังข�
62123006824 นางสาวเกวลิน บุญจร
62123006825 นางสาวจริยา กุลคุรุศาสน�
62123006826 นางสาวกมลพัฒน� เพ็ชรสงค�
62123006827 นางสาวจุฑารัตน� คงชุม
62123006828 นางสาวศิริรัตน� สมคะเน
62123006829 นางสาวมันทนาพร ไพรสุวรรณ
62123006830 นางสาวปNญญาพร จันทร�พัฒน�
62123006831 นายนลธวัช แหละหมัน
62123006832 นางสาวนฤมล แสงเจริญ
62123006833 นางสาวนันทญา ชมภูนุช
62123006834 นางสาวสุภาวดี โอกาศ
62123006835 นายขจร สีผม
62123006836 นางสาวกชพรรณ ไชยพันโท
62123006837 นายทศพร รอดภาษา
62123006838 นางสาวซูฮานา ดาโอะ
62123006839 นายปริญญา เกตุสมมุติ
62123006840 นายศราวุธ สุขสงค�
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62123006841 นางสาวณัฏฐณิชา ช'วยทุกข�
62123006842 นางสาวพลอยไพลิน บุตรแสงดี
62123006843 นางสาวซัลมา คงสมุทร
62123006844 นางสาวทิพวัลย� บุญสิทธ์ิ
62123006845 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�แจ'มใส
62123006846 นายทศพร หนูเชื้อ
62123006847 นางมนัลยา จอมเมือง
62123006848 นางสาวเกศรา อ'อนเกตุพล
62123006849 นางสาวปาณิสรา ลิเหล็ก
62123006850 นายกฤษณะศักด์ิ นวลมุสิก
62123006851 นายสันติ สุขอนันต�
62123006852 นางสาวนราทิพย� สีเสน
62123006853 นายพิศิษฐ ชีวะ
62123006854 นางสาวณัฐวดี เจริญศิลปR
62123006855 นางสาวทัยชนก เอ'งฉ&วน
62123006856 นางสาวซีตีคอดีเยาะ เถาะ
62123006857 นางนิจภัค ทองพิจิตร
62123006858 นางสาวนุศรา หมาดทิ้ง
62123006859 นางสาวภัทริน ทองสมบูรณ�
62123006860 นางสาวเจนจิรา ทัตติพงศ�
62123006861 นางสาวศรสวรรค� วันทอง
62123006862 นางสุจิตรา พรประสิทธ์ิ
62123006863 นางสาวกาญสุริดา วราเดชธัญกุล
62123006864 นางสาวณัฐกานต� ทองเกลี้ยง
62123006865 นางสาวอังคณา เตชะอุปถัมภ�กุล
62123006866 นางสาวจุรีรัตน� พวงเจริญ
62123006867 นางสาวอัจฉราพร ชูทุ'งยอ
62123006868 นายวรยุทธ คงมี
62123006869 นางสาวอันอัม เจKะอาแซ
62123006870 นางสาวธัญญาพร ศารทูลทัต
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62123006871 นางสาวธัญญวรรณ ย่ิงไทย
62123006872 นางสาวผกามาศ เขียนสุวรรณ�
62123006873 นายวงศ�ชัย วาระเพียง
62123006874 นายอภิชา ชุมชอบ
62123006875 นายชุติพงศ� อินทศร
62123006876 นางสาวมาศสิริ หอมสูง
62123006877 นางสาวปุณยนุช หนูหล'อ
62123006878 นางสาวปNทมา ยงเย่ืองคง
62123006879 นางสาวชนากานต� ทัศนภูมิ
62123006880 นางสาวเสาวรส สุรัสวดี
62123006881 นางสาววารุณี พิศการณ�
62123006882 นางสาวธาตรีรัตน� สองแก&ว
62123006883 นางสาวกุลธิดา ชาวกงจักร
62123006884 นางสาวรัญฤดี ถนนทิพย�
62123006885 นางสาวชลธิชา จุรุพันธุ�
62123006886 นางสาวเมทินี ปานทองคํา
62123006887 นางสาวมานิสา บุญแก&ว
62123006888 นางสาวเพ็ญศรี ปานก&ง
62123006889 นายนฑาห� ศรีเมฆ
62123006890 นางสาวดาริณี บุญพิชัย
62123006891 นางสาวปาริชาต สมพงค�
62123006892 นางสาวณัทชตานุช ชูช'วย
62123006893 นางสาวอริสรา โคกชู
62123006894 นางสาวสุพัตรา มาตย�ชู
62123006895 นางสาวอารยา รอดเกิด
62123006896 นางสาววารีรัตน� แสงศรี
62123006897 นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปR
62123006898 นางสาวจันทิมา ช'วยมาก
62123006899 นางสาวสิริกาญจน� คงทอง
62123006900 นางสาวอภิชนา เรือนสูง
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62123006901 นายศราวุธ ทุมมาวัด
62123006902 นางสาวจีราพร ดิษฐรักษ�
62123006903 นางสาวอัณณะวี บุญนุชิต
62123006904 นายอดิศักด์ิ แจ&งอักษร
62123006905 นางสาวหนึ่งฤทัย จงไกรจักร�
62123006906 นายอัทธ�พงศ� ชูวิจิตต�
62123006907 นางสาวปุณิกา สินกัน
62123006908 นายเอกชัย สาริกขา
62123006909 นางสาวรัชฎา พูลช'วย
62123006910 นายธีรดลย� ไกรบุตร
62123006911 นายจิรศักด์ิ น้ําแก&ว
62123006912 นางสาวมาศสุภา ทองพันธ�
62123006913 นางสาววรรณวิภา แสงกร
62123006914 นางสาวนลินรัตน� หงษ�ทอง
62123006915 นางสาวอนุสสรา ยอดนาคี
62123006916 นางสาวชมพูนุท ชะวาจิตร
62123006917 นางสาวนงนภา สมุหเสนีโต
62123006918 นางสาวศิริรัตน� ไชยรัตน�
62123006919 นายจีระศักด์ิ บุญฤทธ์ิ
62123006920 นางสาวศรีภัทรา ชาญสวัสด์ิ
62123006921 นายพงษ�ธร ทะสังขาร�
62123006922 นางสาวพฤดี โททอง
62123006923 นายภัคธร คงจันทร�
62123006924 นางสาวอรษา ชื่นอารมย�
62123006925 นางสาวอังคณา ขวัญนุ&ย
62123006926 นายพุทธิพงศ� ช'วยพันธ�
62123006927 นางสาววิชุดา พิทักษ�ทัศวัฒน�
62123006928 นางสาวอารุณีย� ธนาวุฒิ
62123006929 นางสาวชุติกานต� ยมมาก
62123006930 นายณรงค�ศักด์ิ จันทร�ทองคํา
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62123006931 นางสาวปLยะนุช นางสวย
62123006932 นางสาวพัทธ�ธีรา คงแก&ว
62123006933 นางสุภาวรรณ� อุกเกีย
62123006934 ว'าที่ ร.ต.วุฒิศักด์ิ รัตนสุภา
62123006935 นางสาวอรวรรณ แก&ววิหค
62123006936 นายอติภัทร� สุขวัลลิ
62123006937 นางสาวกาญจนา ระเบียบดี
62123006938 นางสาวอาภาภัทร เอ&งฉ&วน
62123006939 นายสิรวิชญ� อินทนู
62123006940 นายธนวัฒน� บุญสอน
62123006941 นายธีระศักด์ิ รัตจักร�
62123006942 นางสาวสุภมาส กาญจนกชกร
62123006943 นางสาวลลิตา มณีโชติ
62123006944 นายสิทธิชัย กลศึก
62123006945 นางสาวสุพรรณี ขุนพานเพิง
62123006946 นางสาวกนกพร ฟNกเงิน
62123006947 นายปNญญา ทิพย�รัตน�
62123006948 นางสาววรรนิตรา พรหมนิ่ม
62123006949 นางสาววาสนา อุปฐาก
62123006950 นางสาวนิตยา ทาพรม
62123006951 นางสาวปุณยนุช ศรีสุวรรณ
62123006952 นางสาวธนิยา ชวเจริญ
62123006953 นายธเนษฐ รุจิรางกูร
62123006954 นางสาวทัศน�วรรณ เมืองแก&ว
62123006955 นางสาวอุสุมาพร คชผล
62123006956 นางสาวจรรยาภัทร คงแก&ว
62123006957 นางสาวเรวดี สุดสอาด
62123006958 นางสาวชญานิตย� สาระโชติ
62123006959 นางสาวกุลนิดา จินดา
62123006960 นางสาววิภาวี สุขประจันทร�
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62123006961 นางสาวอรอนงค� สุขฉิม
62123006962 นางสาวนภาวรรณ สุพัฒนุกูล
62123006963 นางสาวสุมณฑา ปลัดใหญ'
62123006964 นางสาวรอกีดKะ บิลังโหลด
62123006965 นายศรัณยุ มาสิงค�
62123006966 นายพงศ�กร จันทร�หนู
62123006967 นางสาวณัฐณิชา ขวัญหวาน
62123006968 นางสาวลลิตาวดี บุญสนอง
62123006969 นางสาววิภารัตน� วงศ�ผะดาย
62123006970 นางสาวกนกวรรณ ทุ'มแก&ว
62123006971 นางสาวภาสินี ชมสุวรรณ
62123006972 นางสาววรรณวิสา แขวงเสวียด
62123006973 นางปLยนุช บุญสุวรรณ
62123006974 นางสาวพรสุดา สายเอียด
62123006975 นางสาวมยุเรศ นุ&ยสุวรรณ�
62123006976 นายอนันท� วรรณโชติ
62123006977 นางสาวอัญชริดา มวลน&อย
62123006978 นางสาวธาริกา ศักด์ิเศรษฐ
62123006979 นางสาวอิศราภรณ� พิศแลงาม
62123006980 นางสาววรรณวิสา โสพระขรรค�
62123006981 นางสาวอทิตยา มากรอด
62123006982 นางสาวพาวิลล'า พันนุสะ
62123006983 นายภาณุพงศ� วงศ�สวัสด์ิ
62123006984 นางสาวสุธัญญา หาญสกุล
62123006985 นางสาวศิริวรรณ ทองวิเศษ
62123006986 นายธัญวิทย� ไกรทิพย�
62123006987 นางสาวณัฏฐธิดา เดชารัตน�
62123006988 นางสาวฐิตินันท� หมายปาน
62123006989 นายปฏิภาณ บริรักษ�
62123006990 นางอุมาพร ตันรักษา
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62123006991 นางสาววราลี ในเพชร
62123006992 นางสาวบุษริยา คงรัตน�
62123006993 นายวราวุฒิ เลี้ยงพงษ�
62123006994 ว'าที่ร.ต.หญิงฌัชชาก� ช'วยรักษา
62123006995 นายวรวัฒน� ไอยสุวรรณ
62123006996 นางสาวมูยีซา ยาเต็ง
62123006997 นางสาวปLยนันท� ฤทธิเดช
62123006998 นายวิทยา มิหล&า
62123006999 นางสาวเมธาวี หมัดอะดํา
62123007000 นางสาวรัชฎาพร ครองแก&ว
62123007001 นางสาวจิราภรณ� ปLตาลีมาพร
62123007002 นางสาวอารีนา แยนา
62123007003 นางสาวมีฟเดีย โวKะ
62123007004 นางสาวนารีรัตน� จันทร�ประสาท
62123007005 นางสาวศศิธร ขวัญมงคลชัย
62123007006 นางสาวนันธิดา บัวเนี่ยว
62123007007 นายธราธร รักษ�จันทร�
62123007008 นางสาวปLยวรรณ หลานหมีน
62123007009 นางสาวเบญจมาศ ราชกิจจา
62123007010 นางสาวช'อผกา บัวทอง
62123007011 นายจตุพล บุตรราช
62123007012 นายจตุรงค� อินทรอุดม
62123007013 นางสาวรุ'งทิวา ธรฤทธ์ิ
62123007014 นางสาวกังสดาล นฤมิตร
62123007015 ว'าที่ร&อยตรีหญิงจีราพร เกตุสถิต
62123007016 นายภาณุวัฒน� เซ'งอ&น
62123007017 นางสาวศศิวิมล ดิษฐาพร
62123007018 นางสาวสุรางคณา ก'อสุข
62123007019 นางสาววรรณิญา สุวรรณรัตน�
62123007020 นางสาวราตรี หม่ันมา
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62123007021 นายอเนกธัช ศรีวิสุทธิพันธ�
62123007022 นายส.ราธิป มาศสุวรรณ
62123007023 นายอัฐพงค� สงนุ&ย
62123007024 นายอานนท� บุตรดาวงษ�
62123007025 นางสาวภัทราวดี นาควิเชียร
62123007026 นายรัชชานนท� อุยสุย
62123007027 นางสาวหทัยชนก เมืองทรัพย�
62123007028 นางสาวเมษาห� เมสุธา
62123007029 นายเอกพล คําพุทธ
62123007030 นางสาวชลธิชา นวลสีทอง
62123007031 นายพัชร ใจตรง
62123007032 นางสาวศุภวรรณ ยุทธิวัฒน�
62123007033 นางสาวศิริพร จงจิตร
62123007034 นางสาวปLVนหทัย สี่พร
62123007035 นางสาวสุชาดา หม่ืนโพธ์ิ
62123007036 นางสาวรศนา สโมสร
62123007037 นางสาวปNทมาภรณ� แก&วสุข
62123007038 นายสิทธิชัย ขุนทอง
62123007039 นายภูวรินทร� จินดาวงศ�
62123007040 นางสาวพิมพ�จุฑา สุระวิโรจน�
62123007041 นางสาวชัญญา จันทร�ขาว
62123007042 นางสาวสุภลักษณ� พงค�ประพันธ�
62123007043 นางสาวนริศรา พุทธวรคุณ
62123007044 นายเจษฎากร พัฒนกิจการสาร
62123007045 นางสาวกิตติพร อินทสมบัติ
62123007046 นางสาวอารยา นุ'นจันทร�
62123007047 นายณัฐวัฒน� ปานสุทธ์ิ
62123007048 นางสาวสุดารัตน� ควมทรัพย�
62123007049 นางสาวนริศา กะลูแป
62123007050 นางสาวอาภาพรรณ โกไสยสุวรรณ
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62123007051 นายอดิศักด์ิ แรกสกุล
62123007052 นายวุฒิชัย เพ็งสกุล
62123007053 นางสาวเกษราภรณ� ทองแกมนาค
62123007054 นางสาววริศรา แสนภักดี
62123007055 นางสาววลัยพร กูลจิ
62123007056 นางสาวบัณฑิตา สมหวัง
62123007057 นางสาวศรัญยา ช'วยชู
62123007058 นางสาวชุติกาญจน� รอดเจริญ
62123007059 นายสิริรัฐ เจริญธรรม
62123007060 นางสาวจุฬาลักษณ� แดงเพ็ง
62123007061 นายยุทธนา ยานพะโยม
62123007062 นางสาวลักขณา ทองสมนึก
62123007063 นายวิศณุกรณ� ส'งเอียด
62123007064 นางสาวณฐมน ทองทิพย�
62123007065 นางสาวอารยาภรณ� โสภาธิวงษ�
62123007066 นายชลธิศ ทองเมือง
62123007067 นายศักราช คานุรักษ�
62123007068 นางเอมวิกา รัตนกุล
62123007069 นางสาวมณฑิรา สุทธิสถิตย�
62123007070 นางสาวกมลรัตน� รอดภัย
62123007071 นายธีระวุฒิ พันเจริญ
62123007072 นางสาวชรินรัตน� นามแก&ว
62123007073 นายเลิศชัย จุลกโกมล
62123007074 นางสาวกนกพร คมขํา
62123007075 นางสาวธัญญชนก นุ'นสงค�
62123007076 นางสาวกรรษมา สัพโรจน�
62123007077 นางสาวสายฝน มณีฉาย
62123007078 นางสาวสุธาสินี ผดุงพล
62123007079 นายทัตดนัย สุขสวัสด์ิ
62123007080 นางสาวสุพัตรา ปานจินดา
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62123007081 นายภาสวัฒน� ทามี
62123007082 นายสิริชัย ศรีปลอด
62123007083 นายวสันต� เต็งเฉ้ียง
62123007084 นางสาวจุรีรัตน� ไกรวงศ�
62123007085 นายสุทธิพงศ� วงศ�จริยะกิตติ
62123007086 นางสาวศรัณย�รัชต� รัตนสมบัติ
62123007087 นางสาวนัทธมน เต็มทับ
62123007088 นายปLยะวัฒน� เมฆา
62123007089 นายภัทรพงศ� มาเพ็ง
62123007090 นางสาวทิพย�วิมล จันทอุไร
62123007091 นางสาวกนกลักษณ� แดงสกุล
62123007092 นางสาวเสาวณีย� พุ'มมาลี
62123007093 นางสาวธนัชพร เสนา
62123007094 นางสาววิภาวรรณ แก&วคงคา
62123007095 นายปNญญาพล บาวสหัด
62123007096 นางสาวทิพวัลภ� เกิดกัน
62123007097 นางสาวนูรีนา มะมิง
62123007098 นางสาวพิมพ�มาดา ชูนวล
62123007099 นางสาวขวัญตา แก&วกาหลง
62123007100 นายภูริภัส จิโสะ
62123007101 นางสาวปNทมาพร ศรีใหม'
62123007102 นางสาวเกตวลิน เทียบพล
62123007103 นางอมรรัตน� บุญมา
62123007104 นางสาวรุ&งนรินทร� ดีรักษา
62123007105 นางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร
62123007106 นางสาวสมใจ รุยแก&ว
62123007107 นางสาวอภัยรัตน� มุขตา
62123007108 นางสาวศิริลักษณ� ไชยขาว
62123007109 นายวุฒิไกร รักษายศ
62123007110 นางสาวธัญญา ปูพะบุญ
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62123007111 นางสาวกนกกร เขียวจันทร�
62123007112 นายณัฐพงษ� บุญทูล
62123007113 นางสาวอารีรัตน� สุขเงิน
62123007114 นายธนดล จันทวงศ�
62123007115 นายดลสันต์ิ ทองแก&ว
62123007116 นางสาวศิริลักษณ� หม่ืนเทพ
62123007117 นางสาววรรณิศา อุบลน&อย
62123007118 นางสาวชฎาภรณ� เคารพรัตน�
62123007119 นางมลธิรา สุวรรณพรม
62123007120 นางสาวปาริชาติ ทองแปQน
62123007121 นางภัคศรัณย� อนุรักษ�
62123007122 นางสาววันซีลา แวยูโซะ
62123007123 นางสาวณัฏฐณิชา คําโสภา
62123007124 นางสาววรรณวิสา สําเภาทอง
62123007125 นางสาวศุภกาญจน� เย่ียมกร
62123007126 นางสาวขนิษฐา ศักด์ิศรี
62123007127 นางสาวอภิษฎา บุญฤทธ์ิ
62123007128 นางสาวเกียรติสุดา ร'วมรัก
62123007129 นางสาวนันทิยา จันทวิเศษ
62123007130 นางสาวสุณิสา ทองเหลือ
62123007131 นางสาวรสิยา แสงนวลนิ่ม
62123007132 นางสาวอภิญญา คําคง
62123007133 นางสาวอรัญญา เนรานนท�
62123007134 นายธนาดล คงสีจันทร�
62123007135 นางสาวพนมพร อ&นคง
62123007136 นางสาวสุธารัตน� ชดช&อย
62123007137 นางสาวลลิตา มากราช
62123007138 นางสาวศศิกมล ฤทธิวงศ�
62123007139 นางสาวเสาวณีย� เจะมะ
62123007140 นางสาวนิจฉรา จันทร�หอม
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62123007141 นายนรานนท� รองเดช
62123007142 นางสาวปาริสุทธ์ิ บุญสนอง
62123007143 นางสาววลัยพร แก&วคํา
62123007144 นางสาวอาทิตญา นิเวศน�
62123007145 นางสาวเกษราภรณ� ไกรนรา
62123007146 นายพรเทพ ไหมใจดี
62123007147 นางสาวเสาย�วภา เมืองน&อย
62123007148 นายธีระ ชุมสวัสด์ิ
62123007149 นางสาวเบญญทิพย� ชูขันธ�
62123007150 นายธนวุฒิ รอดอินทร�
62123007151 นางสาวนูรีดาร� ดาเลง
62123007152 นางพนิดา อินทรนาค
62123007153 นางสาวพัชรนันท� บัวแก&ว
62123007154 นางสาวกันยกร แก&วแดง
62123007155 นางสาวจริยา ธราพร
62123007156 นางสาวธราภรณ� ศรัทธา
62123007157 นางสาวจันทิมา พงศ�สว'าง
62123007158 นายศุภกฤษฏ์ิ บุญไทย
62123007159 นางสาวพรชนก เมียนทอง
62123007160 นางสาวอรวดี เนียมสงค�
62123007161 นางสาวธันย�ชนก ทับสวัสด์ิ
62123007162 นางสาวสุฟLตเราะห� สิทธิศักด์ิ
62123007163 นายจักรกริศน� ณะวงค�
62123007164 นายนิโรจน� ปานปQอง
62123007165 นางสาวเสาวรัตน� ทองมาลา
62123007166 นางสาวลัดดาวัลย� อุWยสกุล
62123007167 นางสาวสุรีรัตน� ธรรมธวัช
62123007168 ส.ต.ท.จิระพงศ� พูลภักดี
62123007169 นายอธิวัฒน� แซ'ด'าน
62123007170 นางสาวญาณินท� ทับเที่ยง
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62123007171 นางสาวจุรีรัตน� หมวดเมือง
62123007172 นางสาวกรรภิรมย� ปาณะศรี
62123007173 นางสาวสุภาภรณ� ขาวประกอบ
62123007174 นายตะวัน นิจศักด์ิ
62123007175 นางรวิวรรณ ช'วยชู
62123007176 นางสาววริษฐา ย่ิงยง
62123007177 นางสาวณสิกาญจน� จินดา
62123007178 นางวรุณรัตน� วัฒนพันธ�
62123007179 นางสาวนิรมล ขันทะสามล
62123007180 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วโสภา
62123007181 นางสาวอารีย� ลองขาว
62123007182 นายสมศักด์ิ โตKะมาน
62123007183 นางสาวเสาวลักษณ� รัสภา
62123007184 นายฬกรณ� พัชระอากูร
62123007185 นางสาวอรศิริ แวสมาย
62123007186 นางสาวธนวรรณ ธนาพงศ�
62123007187 นางสาวการะเกตุ หนูเกตุ
62123007188 นางสาวกมลชนก อบอุ'น
62123007189 นางสาวประพิศรา อุณหไวทยะ
62123007190 นายทักษิณ คงปรก
62123007191 นางสาวกฤษณา มีลักษณ�
62123007192 นางสาวภัทรกันย� วงษ�นุรักษ�
62123007193 นางสาวหทัยกาญจน� เลิศไกร
62123007194 นางสาวภัสราภรณ� อนันตวงษ�
62123007195 นางสาวไหวบKะ หีมจิตร
62123007196 นางสาวศิริลักษณ� สังคปาล
62123007197 นายจตุรงค� กาญจนรักษ�
62123007198 นายทศพร จันทร�คง
62123007199 นางสาวธัญสุดา กอบการ
62123007200 นางสาวนพสรณ� ทองหนู
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62123007201 นางสาวสุภาณี ทองคลอด
62123007202 นางสาวอัญมณี สวัสดี
62123007203 นางสาวชลธิชา ปลั่งศรี
62123007204 นางสาวฝนธิดา สืบประดิษฐ�
62123007205 นางสาวสุวีณา สลาม
62123007206 นายฉัตรชัย ชํานาญกิจ
62123007207 นางสาวฮาซีกีน วานิ
62123007208 นางสาวหทัยรัตน� ไพฑูรย�
62123007209 นางสาวสุพัตรา เภรีภาศ
62123007210 นายภาณุพงศ� ไพรพฤกษ�
62123007211 นางสาวสุพรรษา สุวรรณศร
62123007212 นางสาวพัชราพรรณ นนทศักด์ิ
62123007213 นายปLยะวัฒน� ศรีนามวงศ�
62123007214 นางสาวญาดา พิณแช'ม
62123007215 นางสาวปNทมา มาศประสิทธ์ิ
62123007216 นางสาวกมลพรรณ อินดู
62123007217 นางสาวอริสรา รัตนวรรณ
62123007218 นางสาวนภาพร ละอองจินดา
62123007219 นางสาวฐิติมา จโนภาส
62123007220 นางสาวเพ็ญธิดา เลิศไกร
62123007221 นางสาวธมลวรรณ อาธิดากร
62123007222 นายอธิวัฒน� อ'อนแก&ว
62123007223 นายเจยวัฒน� ชูคดี
62123007224 นายสุรัตน� สลิน
62123007225 นายธนวัฒน� มะโนมัย
62123007226 นางสาวพันธ�ทิภา ภิรมย�เณร
62123007227 นางสาวเมวียา สายสลํา
62123007228 นางสาวกัลยาณี บุญทอง
62123007229 นางสาวสุรีย�พร ตรัยภูมิ
62123007230 นางสาวชาลินี วีระวงศ�
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62123007231 นางสาวกชกร ชื่นจิตร
62123007232 นางสุเพ็ญศรี เกิดเกลี้ยง
62123007233 นางสาวสุดารัตน� ทําจุน
62123007234 นางสาวชนิการณ� ดิษฐศรี
62123007235 นางสาวภชฎา รัตนมณี
62123007236 นางสาวผริตา ด&วงสุข
62123007237 นางสาวญาณิศา ชูวงศ�
62123007238 นายสิรวิชญ� อนันตโรจน�
62123007239 นางสาวแคทลียา ราโชกาญจน�
62123007240 นางสาวกันยารัตน� หนูด&วง
62123007241 นางสาวกัญญารัตน� ทองพนัง
62123007242 นางสาวนิสริน เจKะมะ
62123007243 นางสาวชนิกานต� เพ็ชรจํารัส
62123007244 นางสาวพรนิดา สงสังข�
62123007245 นางสาวสุภาพรรณ แก&วเพ็งกรอ
62123007246 นางสาวปNทมาวรรณ มีบัว
62123007247 นายเดชา ฉุนเฉียว
62123007248 นางสาวนิรชา โพนพุฒ
62123007249 นายพงศกร แก&วชลคราม
62123007250 นายตรีเพชร รอดโหม&ง
62123007251 นายสุทิพงษ� หนูจันทร�
62123007252 นายธรรมธัช สุทธิสังข�
62123007253 นายทศพล เหล'าเรืองวัฒนะ
62123007254 นายนิเซะ กาเดร�
62123007255 นางสาวสุภาวดี แย&มลังกา
62123007256 นายกิจษพัศ หมาดสะ
62123007257 นายอรรถชัย เกลาฉีด
62123007258 นายก&อง เครือจันทร�
62123007259 นางสาวปNทมา เพชรสวัสด์ิ
62123007260 นางสาวมุกจรินทร� จรัสศรี
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62123007261 นายภัทรพงศ� ทองด&วง
62123007262 นายสุรศักด์ิ บุญมณี
62123007263 นางสาวเบญจมาภรณ� พรมศรี
62123007264 นางสาวนภสร ทุมเพ็ญ
62123007265 นางสาวสุนิสา ไข'ทองแก&ว
62123007266 นางสาวศิริลักษณ� ใจหลัก
62123007267 นางสาวสุปราณี ปาลาด
62123007268 นางสาวดวงกมล นาคแก&ว
62123007269 นางสาวสุชาดา บุญโท
62123007270 นางสาวเบญจมาภรณ� ทองหนูนุ&ย
62123007271 นายธารินทร� รอดเกิด
62123007272 นางสาวกัลยา ศรีทอง
62123007273 นางสาวอุบลวรรณ สังวรินทร�
62123007274 นายไตรทิพย� บรรจงอักษร
62123007275 นางสาวนาตยา รักษ�จันทร�
62123007276 นางสาวกันยารัตน� นวลเศษ
62123007277 นางสาวสุกัญญา สองสา
62123007278 นางสาวขวัญฤดี เดชกล&า
62123007279 นางสาวธัญลักษณ� รินสวัสด์ิ
62123007280 นางสาวพลอยไพริน ศรีสมบัติ
62123007281 นางเสาวลักษณ� ภิรมย�
62123007282 นางสาวนูไรตี แมพรมมิ
62123007283 นางสาวนิตยา อูมา
62123007284 นายสุรวุฒิ พรหมหิตาธร
62123007285 นางสาวอัสมาอ� หมัดเหย็บ
62123007286 นางสาลินี วิชัยดิษฐ�
62123007287 นางสาวขวัญทิวา ไพรพฤกษ�
62123007288 นางสาววิภา กาญจนไพศาล
62123007289 นายกริชชนะ อินริสพงศ�
62123007290 นายพรศักด์ิ สุรินราช
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62123007291 นายวสุวัฒน� ทิพย�สุขุม
62123007292 นางสาวกาญจนี ใฝYขวัญ
62123007293 นางสาวอุทุมพร ชูทุ'งยอ
62123007294 นางสาวพรนิภา เรืองศิริ
62123007295 นางสาวสาทิสรัตน� ยศอักษร
62123007296 นายพัฒนา พินิจ
62123007297 นายนพดล เสือมาก
62123007298 นางสาวอรอุมา อินทร�ทรัพย�
62123007299 นางสาวเจนจิรา ศรีศิริ
62123007300 นายณภัทร ชนะภัย
62123007301 นางสาวณิชาภัทร หมินหมัน
62123007302 นายอรรถชัย จันทเลข
62123007303 นางสาวเสาวณีย� ผลเจริญ
62123007304 นายยศนนท� อักษรนํา
62123007305 นางสาวขนิษฐา สําลี
62123007306 นางสาวสุตานัน ช'วยชนะ
62123007307 นางสาวรวีวรรณ ครุฑธา
62123007308 นางสาวนินูรร� มุกาวี
62123007309 นางสาวรวิสรา ท&าวสกุล
62123007310 นางสาวธนิษฐา หมวดทอง
62123007311 นางสาวชลธิชา จันทร�คงหอม
62123007312 นางสาวเบญจวรรณ ราชมณี
62123007313 นางสาวกฤษณา เบ็ญฤทธ์ิ
62123007314 นางสาวซูลฟา บินแวหะมะ
62123007315 นางสาวศุภมาส แซ'เด่ียว
62123007316 นางสาวกาญจนา พูลเกิด
62123007317 นางสาวฐิตาภา กุลวสุ
62123007318 นายนลิน ชูเมือง
62123007319 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีธานี
62123007320 นางสาววนิชา เย็นสบาย
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62123007321 นางสาวผกามาศ ละมัย
62123007322 นางสาวลภัสดา อ&ายจุ&ม
62123007323 นายเรวัฒน� พลายแก&ว
62123007324 นางสาวธวชิณี จันทรคูหา
62123007325 นางสาวเกศรินทร� สุขสวัสด์ิ
62123007326 นางสาวภาวิดา หนูคง
62123007327 นายวิทูร ตวงสิน
62123007328 นางสาวดวงพร ทองขําดี
62123007329 นางสาวปาณิสรา สุรกาหล
62123007330 นายวชิรวิทย� จรัสกิตติตระกูล
62123007331 นางสาวรัชนก พุทธพิทักษ�
62123007332 นายอธิป เจนงาน
62123007333 นางสาวศศินา อ&วนแดง
62123007334 นายอัครพล แสงพิทักษ�
62123007335 นายกิตติพงศ� ยุพาภรณ�โสภา
62123007336 นางสาวนันทนัท อินทร�ทอง
62123007337 นางสาวสุดาพร แส'วภูเขียว
62123007338 นายอัฐธสิทธ์ิ เรืองไชย
62123007339 นางสาวพิชญาพร พรหมแสง
62123007340 นางสาวกฤชกมล มัชฌิมวงศ�
62123007341 นางสาวรังสิมา หะยีหามะ
62123007342 นายเลิศมงคล อํานักมณี
62123007343 นายพงศ�ดนัย เทือกธรรม
62123007344 นางสาวนัสนีย� เทศพิทักษ�
62123007345 นายณัสธร อินทปNญญ�
62123007346 นางสาวรัชดา บุญเจือ
62123007347 นางสาวณัฎฐา กลับทับลังค�
62123007348 นายถนัยกิจ กุลพัฒน�
62123007349 นายบุญเลิศ โพธ์ิแก&ว
62123007350 นางสาวศิริรัตน� นาวาพัสดุ
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62123007351 นางสาวประกายทิพย� ทองดีย่ิง
62123007352 นางสาวอัญชลี หนูนุ'ม
62123007353 นางสาวดารารัตน� โชคดี
62123007354 นางสาวจุฑามาศ อวยชัย
62123007355 นายทัตเทพ ชูเทพ
62123007356 นางสาวณูรอาวาฏิฟ อาลี
62123007357 นางสาวมูรณี ยูโซะ
62123007358 นางสาวโสจิรัตน� โสะตา
62123007359 นางสาวธัญชนก ดวงศรี
62123007360 นางสาวทิพวรรณ ส'งเสริม
62123007361 นางสาวเกตุสุดา แก&วกรูด
62123007362 นางสาวนวรัตน� เมามีจันทร�
62123007363 นางสาวนารีซ'า หมัดเสะ
62123007364 นางสาวปNทจมา เย็นเอง
62123007365 นายทศพล วงษาลาภ
62123007366 นางสาวกมลรัตน� ชุมทอง
62123007367 นางสาวตติยา พรหมมาศ
62123007368 ว'าที่ ร.ต.หญิงศุณัฐธยาน� ไชยธงรัตน�
62123007369 นางกนกพร เยาว�ดํา
62123007370 นางสาวนิตยา หมันการ
62123007371 นายวชิรพันธุ� นาคดี
62123007372 นางสาวพรทิพย� บุตรปอด
62123007373 นางสาวสุภาภรณ� ผ'อนผาสุข
62123007374 นางสาวศศิประภา อ'อนรักษ�
62123007375 นางสาวเมทินี เจริญจิตต�
62123007376 นายอนุรักษ� เปาะทอง
62123007377 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทร�ชุม
62123007378 นางสาวกานดา รักเพ่ือน
62123007379 นายประวิทย� หมุนมิตร
62123007380 นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา
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62123007381 นางสาวปLติพร อานันท�สันติ
62123007382 นางสาวอัจฉราภรณ� อาษา
62123007383 นายธนากร ใจตรง
62123007384 นางสาวญาสุมินทร� ดําพระทิก
62123007385 นายสราวุฒิ หะนุจ๊ิ
62123007386 นางสาวชนนิกานต� สุขศรี
62123007387 นางสาวอิสราภรณ� อุปถัมภ�
62123007388 นางสาวกานต�พิชชา ดนเสมอ
62123007389 นางสาวณัฐกฤตา กาญจนสงค�
62123007390 นายกุลศักด์ิ เสมอภาค
62123007391 นางสาวฉัตรลดา หนูพุ'ม
62123007392 นางพัทราวดี ทองมาก
62123007393 นางสาวจิราพร ช'างเรือ
62123007394 นางสาวอังคณา ศรชนะ
62123007395 นางสาวศิริอร แร'ทอง
62123007396 นางสาวญาณิศา ขาวเรือง
62123007397 นางสาววณิชยา จุลคล้ํา
62123007398 นางสาวอรนันต� คงภักดี
62123007399 นางสาวนาอีมะห� เหงบง
62123007400 นางสาวชุติมา ระกา
62123007401 นายไพเจน แก&วสองดวง
62123007402 นางสาวสุกัญญา นาชัยภูมิ
62123007403 นางสาวสิริรัตน� มูณี
62123007404 นายธนพล นิลเขต
62123007405 นางสาววรวรรณ บรรจง
62123007406 นางสาวปริฉัตร แก&วชลคราม
62123007407 นางสาวสุธารัตน� บุญแก&ว
62123007408 นางสาวเสาวลักษณ� แสงมณี
62123007409 นายสามารถ อาสมาน
62123007410 นางสาวโสพิดา จงมี

หน&า 247 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123007411 นายอนิรุตน� ธรรมศรี
62123007412 นางสาวสุดธิดา จงจิตร
62123007413 นายยาการียา เจะหลง
62123007414 นางสาวศุภาวรรณ ธุวะประดิษฐ�
62123007415 นางศุภกาญจน� สินวัชราภรณ�
62123007416 นายอัพพาน สาลี
62123007417 นางสาววิภารัตน� เพชรเชนทร�
62123007418 นางสาวจันทนี เกลี้ยงมล
62123007419 นายณัฐสิทธ์ิ ชลารัตน�
62123007420 ว'าที่ร&อยตรีหญิงศิริวรรณ� จิตโต
62123007421 นางสาวฟLรดาวส� โสะประจิน
62123007422 นางสาวธัชกร ลาวัลย�
62123007423 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ทอง
62123007424 นางจันจิรา พร&อมมูล
62123007425 นางสาววารีดา แวเย็ง
62123007426 นางสาวปวีณา วิชัยดิษฐ
62123007427 นางสาวสายฝน วุ'นพันธ�
62123007428 นางสาวอุดมกานต� ธรรมรูจี
62123007429 นางสาววราภรณ� ทองเขียว
62123007430 นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณมณี
62123007431 ว'าที่ร&อยตรีคนินทร เทพสถิตย�
62123007432 นางสาวรัตนาภรณ� รักกะเปา
62123007433 นางสาวเกศสุดา เกษีสม
62123007434 นางสาวนิศานาถ ชูเกิด
62123007435 นายสรณ�สิริ คําประเสริฐ
62123007436 นายกิตติพงษ� ไมตรี
62123007437 นายภรัณยู อินทร�ทอง
62123007438 นางสาวขนิษฐา ดีใจ
62123007439 นายทักษิณ อินโตรม
62123007440 นายกฤษณะพงศ� วิทยเวทย�
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62123007441 นางสาวสุนิษา แก&วคชชา
62123007442 นางสาวอิสราภรณ� ไกรสยมพร
62123007443 นางสาวภัทรพร สืบสะอาด
62123007444 นายกีรติ ทองแดง
62123007445 นางสาววริญญา แสงขํา
62123007446 นางสาวณปภา วัฒนพงษ�
62123007447 นางสาววิไลลักษณ� บุญราศรี
62123007448 นางสาวเต็มศิริ จําปาทอง
62123007449 นางสาวศุภวรรณ สินพิศุทธ�
62123007450 นางสาวศศิภา กรีรัตน�
62123007451 นายพิพัฒน�พงค� รอดเจริญ
62123007452 นางสาวศรัญญา แปQนด&วง
62123007453 นางสาวจันทิรา ฤาชาฤทธ์ิ
62123007454 นางสาวอินทิรา ทองสอน
62123007455 นายธนวัฒน� จิตเขม&น
62123007456 นางสาวศศิธร ภู'ดอก
62123007457 นางสาวจุฑารัตน� เพชรรอบ
62123007458 นางสาวภิญ^ุพัชญ� ชูศรี
62123007459 นางสาวมณฑาทิพย� ขวัญคง
62123007460 นางสาวชโลธร สุขอนันต�
62123007461 นายจิตติพล หนูย้ิมซ&าย
62123007462 นางสาวเพ็ญศิริ พานิชกุล
62123007463 นางสาวศุณัฎฐกาญจน� เกตุแก&ว
62123007464 นางสาวเพชรรัตน� จิตนาวี
62123007465 นางสาวกนกพร เกิดชูกุล
62123007466 นางสาวซารีฟะห� เซ็ง
62123007467 นางสาวศิรินันท� หล&าหาบ
62123007468 นางสาวธิติมา อนุรักษ�
62123007469 นางสาวญาดา ชํานาญเกียรติ
62123007470 นางสาวสบันงา ปNญญา
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62123007471 นางสาวปLยะนุช ปราบคช
62123007472 นางสาวอมรกานต� การะเกตุ
62123007473 นายศิริชัย เกิดสมบัติ
62123007474 นางสาวสุปรียา สังหิตกุล
62123007475 นายกฤษณะ ปานดํา
62123007476 นางสาวเฌอภา เจ&าสวน
62123007477 นางสาวจารุวรรณ สุขผสาร
62123007478 นางสาวกุลสินี พัฒน�แฟง
62123007479 นางสาวอิงทุมา ใจกว&าง
62123007480 นางสาวภัสราวรรณ บรรสิทธ์ิ
62123007481 นางสาวอัญญานี แสงสง'า
62123007482 นางสาวซูไฮณี สิเดะ
62123007483 นางสาวฐายิกา ศิริขวัญ
62123007484 นางสาวอุสุมา ชูสุวรรณ
62123007485 นางสาวภณิดา เนื่องชุมพร
62123007486 นางสาวจันจิรา จันทร�ชุม
62123007487 นายศรณัฏฐ� แก&วประเสริฐ
62123007488 นายธงชัย แดงระยับ
62123007489 นายธีระพันธ� ชูพันธ�
62123007490 นายกฤตเมธ โตนด
62123007491 นางสาววรัญญา ถ่ินกาญจน�
62123007492 นางสาวธิดารัตน� วาสินธ�
62123007493 นายชยสิทธ์ิ รัตนมณี
62123007494 นางสาวทิพย�วัลย� เดชเดโช
62123007495 นายกมล นพมาศ
62123007496 นายขจรศักด์ิ อาขุบุตร
62123007497 นางสาวจิตติมา ก่ิงคล&าย
62123007498 นางสาวสุนิสา ระเห็จหาญ
62123007499 นางจิราภรณ� เจริญลาภ
62123007500 นายตุรากร ชยณัฐสิทธ์ิ
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62123007501 นางสาววิชุดา ทองทวี
62123007502 นางสาวณัฎชรียา กล่ําพัก
62123007503 นางสาวรัตติยา ชอบกตัญ^ู
62123007504 จ'าสิบโทเกษมวิทย� ทิพย�พินิจ
62123007505 นางสาวจันทกานต์ิ บุญหวาน
62123007506 นางสาวนภาดา คมเฉียบ
62123007507 นางสาวธัญญาเรศ เอียดยีสะอิ
62123007508 นายสุภโชค ปNญสุวรรณ�
62123007509 นางสาวสุดารัตน� วิริยะนานนท�
62123007510 นางสาวนิภาพร สมบูรณ�
62123007511 นางสาวจิรัฐยา ปรีชาเชี่ยว
62123007512 นางสาวแวรอฮายา สะแลแม
62123007513 นางสาวสุไนลา หลานหาด
62123007514 นายอามีน แยนา
62123007515 นางสาวกานต�มณี เพชรสังข�
62123007516 นางสาวอุมาพร คงย้ิม
62123007517 นายฐานทฤษฏี จันทนาคิน
62123007518 นางสาววลัยภรณ� มัชฉากิจ
62123007519 นางสาวศกุลตลา จิโอน
62123007520 นางบุษกร เกลี้ยงนุ'น
62123007521 นางสาวจุฑาทิพย� กาลสุวรรณ
62123007522 นางสาวกาญจนา เอียดชุม
62123007523 นางสาวอรัญญา ดํามณี
62123007524 นางสาวเสาวภา แซ'เฮง
62123007525 นายสุชล งามอรุณรัตน�
62123007526 นางสาวอนุสรา สุขช'วย
62123007527 นางสาวอาภาพร ปรีชา
62123007528 นางสาวนุชนาฏ แตงอ'อน
62123007529 นายปฏิภาณ พหุลรัตน�พิทักษ�
62123007530 นางสาวสุจิตรา แก&ววงศา
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62123007531 นางสาวบุษกร ซ่ิวห&วน
62123007532 นางสาวชนิกานต� ปานคง
62123007533 นายนิพนธ� สุขสนิท
62123007534 นายลุตฟI หะยีมะสาและ
62123007535 นางสาวศศิภักด์ิ เพ็ชร�รักษา
62123007536 นางสาวปริชาติ แก&วโสภาค
62123007537 นางสาวสุภาพร ทองคํา
62123007538 นางสาวหทัยพร วรรณสิโรตม�
62123007539 นางสาวอัจฉราวดี ศิริพันธ�
62123007540 นายวุฒิชัย ใยทอง
62123007541 นางสาวชุดารัตน� แก&วประดิษฐ�
62123007542 นายถิรวิทย� รอดบํารุง
62123007543 นางสาวกนกกุล อํานวย
62123007544 นางสาวพรพิมล แร'ทอง
62123007545 นางสาวเราะอูฟ มูซอ
62123007546 นางสาวจารุณี ปานนิ่ม
62123007547 นางสาวนุรมา ดือราแม
62123007548 นางสาวศิริภรณ� บาลเปIยง
62123007549 นางสาวสุธินี พูดดี
62123007550 นายพีระ บิลสุริยะ
62123007551 นางสาวพรพิมล ชื่นชม
62123007552 นายศิวนันท� นิลกรรณ�
62123007553 นางสาวเสาร�วลักษณ� เมืองแปQน
62123007554 นางสาววราภรณ� รักษาวงศ�
62123007555 นางสาวจันทนา อติชาต
62123007556 นางสาวฐาวณัล รักษ�จันทร�
62123007557 นางสาวศุภวรรณ จันทรโชติ
62123007558 นางนัยนา สุวรรณโกศัย
62123007559 นางสาวศวิตา ใจซ่ือ
62123007560 นางสาวนุสรา ราโอบ
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62123007561 นายนราธิป ทิพมล
62123007562 นายไกรวิชญ� เสือชาวปYา
62123007563 นางสาวเสาวลักษณ� รักษาชล
62123007564 นางสาวปLยวรรณ เอ&งฉ&วน
62123007565 นายมูฮําหมัด เถาวัลย�
62123007566 นายอิสหาก กะติรัน
62123007567 นางสาวพัชราพรรณ โพธ์ิภิบาล
62123007568 นางสาวกนกวรรณ จันทร�แจ&ง
62123007569 นางสาวชนัญชิดา สินสมบุญ
62123007570 นายณัชพล สิงหะโรทัย
62123007571 นายฟาอิซ มุคุระ
62123007572 นางสาวพัชณี ชูช'วย
62123007573 นายธีรวัฒน� ราชฉวาง
62123007574 นางสาวจิรนันท� เพชรกุล
62123007575 นางสาวสุมาลี จินดาน&อย
62123007576 นางสาวลลิตา ลัทธิการ
62123007577 นายทวีพร นาคกลัด
62123007578 นางสาวยุวดี เรืองศิลปR
62123007579 นางสาวชนาธิป บูเอียด
62123007580 นายนราวิชญ� ทองอุทัย
62123007581 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีดี
62123007582 นายอนุรักษ� จิตราภิรมย�
62123007583 นางสาวอาตีกะห� สือรี
62123007584 นางสาวกาญจนา ส&มแปQน
62123007585 นางสาวยารีล&า สาและ
62123007586 นางสาววิมลพรรณ แก&วมรกต
62123007587 นางสาวกชกร สุขคุ&ม
62123007588 นางสาวหนึ่งฤทัย ไพรดํา
62123007589 นางสาวอุบลรัตน� งามขํา
62123007590 นางสาวประกายดาว เรืองแดง
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62123007591 นางสาวจันทิมา ฤทธิอา
62123007592 นางสาวจินตนา สวนแก&ว
62123007593 นายพงศธร คงอุดหนุน
62123007594 นางสาวพิชญากร ชูมณี
62123007595 นายพีระศักด์ิ เกาะกลาง
62123007596 นางจิระวดี พุทธสุภะ
62123007597 นางสาวดวงกมล ฤทธิมา
62123007598 นางสาวคอลีเยาะ กาลอ
62123007599 นางสาวศศินิภา อนุจันทร�
62123007600 นางสาววราพร ท&าววิบูลย�
62123007601 นายกิติพงษ� แก&วงาม
62123007602 นางสาวนูรอัยนี บือราเฮง
62123007603 นายไกรวิชญ� ใจสมุทร
62123007604 นางมาริสา แซ'เจิน
62123007605 นายภัทรชนน เรืองประดิษฐ�
62123007606 นายอัศรีย� บูละ
62123007607 นางสาวพัณณิตา จิตสงค�
62123007608 นายกิจติศักด์ิ ยงยุทธ�
62123007609 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
62123007610 นางอรอุมา หมัดจันทร�
62123007611 นางสาวขวัญประภา ฮวดค'วน
62123007612 นางสาวกัลยา ประสงค�ผล
62123007613 นางสาวติณณา งามพร&อม
62123007614 นางสาวธัญญารัตน� หมอฝI
62123007615 นางสาวศศิพิมพ� มาลี
62123007616 นายภณ สุทธิสุนทร
62123007617 นางสาวพัชราภรณ� แย&มแก&ว
62123007618 นางสาววลัญช�ปพร ทิพย�ประชาบาล
62123007619 นางสาวลดาวัลย� บรรจงดัด
62123007620 นางสาวกฤติกา ชูดวง
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62123007621 นางสาวภัศรา กาญจนาสุวรรณ
62123007622 นางสาวณัฐกานต� ศรีธรรมยศ
62123007623 นางสาวศศิธร ไหมแก&ว
62123007624 นางกมลวรรณ ภูวิภิรมย�
62123007625 นายฐวรสรณ� หนูชัยแก&ว
62123007626 นางสาวอรษา ชัยเพชร
62123007627 นางสาววสภรณ� สมวงศ�
62123007628 นายธีระพงษ� นุ'นสง
62123007629 นายต'อศักด์ิ นาคแสงจันทร�
62123007630 นางสาวลักขณา นาคประดิษฐ�
62123007631 นายวัชโรทัย รุ'งแสงอโณทัย
62123007632 นางสาวมัญชุพร อินทวงค�
62123007633 นางสาวอัจจิมา ไชยมณี
62123007634 นายไกรลาส บัวทอง
62123007635 นางสาวโสรญา วงศ�มณี
62123007636 นางสาวปริศนา ชูช'วยคํา
62123007637 นายสุทธิพงศ� เพ็ชรทิพย�
62123007638 นายวริทธ์ินันท� แก&วอนันต�
62123007639 นายกิตติพงศ� ทิพย�เลิศ
62123007640 นางพรพิมล พุดจีน
62123007641 นางสาวรัตนา อ'าวลึกเหนือ
62123007642 นางสาววันวิสา บัวสุวรรณ
62123007643 นางสาวกมลทิพย� วัฒนศิลกุล
62123007644 นางสาวนุจรินทร� ทิวคง
62123007645 นางสาวศิริวรรณ สุภาพ
62123007646 นางสาวสุภาวดี ฉิมนุ'ม
62123007647 นายพิเชษฐ� คนธภักดี
62123007648 นายชัชพิมุข มณีคุณ
62123007649 นายอับดุลเลาะ สะแมโน
62123007650 นางสาวนลินนิภา กฤตโยภาส
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62123007651 นายโภคทรัพย� ทองเฝUอ
62123007652 นายโยฮัน สนิ
62123007653 นางสาวนิตยา รัตนพันธ�
62123007654 นางสาวพนิดา เปIยยก
62123007655 นางสาวพนิดา รัตนรัตน�
62123007656 นางออนศรี สมศรี
62123007657 นายพิช^ุตม� เกตุฉีด
62123007658 นายจีรวิชญ� ก&อนทอง
62123007659 นางสาวภวดี แปะกWงเส&ง
62123007660 นางสาวนันทกา ทองช'วย
62123007661 นางสาวเสาวลักษณ� ชูมาก
62123007662 นายศุภกิตต์ิ ทันประจําสินธุ�
62123007663 นางสาววิภารัตน� รัสการ
62123007664 นายกันตภณ สุระการ
62123007665 นางสาวธีริศรา มนต�แก&ว
62123007666 นายรังสี นาสมปอง
62123007667 นางสาวสุพัตรา พรหมภินันท�
62123007668 นางสาวปริชญา สฤษดิสุข
62123007669 นางสาวภาวิณี คงสุขี
62123007670 นายธนวุฒิ ชีวะพันธ�
62123007671 นางสาวนิซรีน เด็นจิ
62123007672 นางสาวมณีรัตน� อ'องธรรมกุล
62123007673 นางสาวจรวยพร ศรีพรหม
62123007674 นางสาวชลลัดดา ตรีพิมล
62123007675 นางสาววิมลรัตน� ชัยทอง
62123007676 นายณัฐพงศ� แก&วอิน
62123007677 นางสาวคณิตา ปNตเมฆ
62123007678 นางสาวธิตินันท� เรืองกัณท�
62123007679 นายวรุตม� มุสิกสาร
62123007680 นางสาวสุกฤตยา ศรีอัมพร
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62123007681 นางสาวธนัญญา กําเหนิดแก&ว
62123007682 นางสาวนฤมล ธรรมชาติ
62123007683 นางสาวกรรณิการ� ทิพยเพชร
62123007684 นายณัฐวัชร กระจะจ'าง
62123007685 นางสาวภัทรวจี ไชยชนะ
62123007686 นางสาววัชรภรณ� หีตพัฒน�
62123007687 นางสาวภัทราพร พานิชย�
62123007688 นางสาวสิริวรรณ แพชนะ
62123007689 นางสาวรัชนก เวียงสุยศ
62123007690 นางสาวปกิตตา ช'องรักษ� 
62123007691 นางสาวกัญญ�สิริ กาญจนานุกูล
62123007692 นางสาวจรินทร�ทิพย� เพชรทั่ง
62123007693 นางสาววรพรรณ เพ็ชรวงศ�
62123007694 นางสาวพิฐลักษณ� ศักด์ิยโศ
62123007695 นายกฤษณะ นางหลาด
62123007696 นางสาวกษิรา อนันต�
62123007697 นางสาววิชชุดา อิสอ
62123007698 นายเก็ตตวัฒน� ก&อนผูก
62123007699 นางสาวภุมรัตน� แดงประดับ
62123007700 นายอิสระ สัตยายุทธ
62123007701 นางสาวพิลาสลักษณ� พรหมเอี่ยม
62123007702 นางสาวภัทราวดี ตรีทอง
62123007703 นางสาวฐิตาภา เสียงใหญ'
62123007704 นางสาวศุอินทรา โสภาพ
62123007705 นางสาวกฤษฎาพร จุลศักด์ิ
62123007706 นางสาวชาริณี บิลหีม
62123007707 นางสาวอรอุมา อนันตกูล
62123007708 นางสาวนฤมล พลกรต
62123007709 นางสาวกัณฐนิก สังข�ทอง
62123007710 นายชญานนท� แซ'ด'าน
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62123007711 นางสาวเสาวลักษณ� จุ&ยเริก
62123007712 นายพีรวิชญ� หนูเนตร
62123007713 นางสาวกนกอร กรุงแก&ว
62123007714 นางสาวชนิศา วรินทรเวช
62123007715 นางสาวอรอนงค� อ&นชู
62123007716 นางสาววีรพันธ� แซ'ต่ัน
62123007717 นายธีรวุธ อินปLน
62123007718 นายประกฤษฎ์ิ นุ'นชูผล
62123007719 นางสาวจุฬาลักษณ� ชนะพาล
62123007720 นางสาวสายธาร เล็กกุล
62123007721 นายเปรมพร ยังศรีนาค
62123007722 นางสาวภคมน กลับอยู'
62123007723 นางสาวกิติยา อนุรักษ�
62123007724 นางสาวพนิดา สุขอนัน
62123007725 นางสาวสุธิดา ขาวเรือง
62123007726 นายธนภัทร เกิดมาลัย
62123007727 นางสาวชนากานต� ก&างต้ัน
62123007728 นางสาวทิพย�วิมล ครุฑวัฒนา
62123007729 นางสาวมัณฑนา รักพงศ�พิพัฒน�
62123007730 นางสาวอานิสา ราชาพล
62123007731 นายสิทธิชัย หอมแก&ว
62123007732 นางสาวศรีศุภา แก&วสม
62123007733 นางสาวนฤมล วงศ�แสงขํา
62123007734 นายศราวุธ มีแต&ม
62123007735 นางสาวขวัญฤดี นุ'นชื่น
62123007736 นายเฉลิมเกียรติ ทองช'วย
62123007737 นางสาวขนิษฐา รักษาสังข�
62123007738 นางสาวจันทร�เพ็ญ รัตนพันธ�
62123007739 นางสาวอาฟIซา บินเจKะโซKะ
62123007740 นางสาวกาญจนา รัตนอุบล
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62123007741 นางสาวอุไรวรรณ พรหมรัตน�
62123007742 นางสาวพิณทิพย� เจียมวิจิตร
62123007743 นางสาวนนทกช ยมจันทร�
62123007744 นายจักรพงษ� พันธุศักด์ิ
62123007745 นางสาวฐิติภัทร สุวรรณพันธ�
62123007746 นางสาวอําภร แก&วแดง
62123007747 นางสาวจุรีพร หนูเอียด
62123007748 นางสาวชนัญชิดา ทองสงฆ�
62123007749 นางสาวจุฑามาศ ด'านปรีดานันท�
62123007750 นางสาวอารยา หมีนหนุด
62123007751 นางสาววิลัยพรรณ� ย&อยพระจันทร�
62123007752 นางสาวกูใลลา เลาะวาโย
62123007753 นางสาวศศิวรรณ แก&วเสน
62123007754 นางสาวเกษวรินทร� เตระไชย
62123007755 นางสาวกานต�สิริกมล หยูทองคํา
62123007756 นางสาววราภรณ� ไหมชุม
62123007757 นางสาวสูไมรี สอรี
62123007758 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสุดารัตน� เทือแดง
62123007759 นายอิลยัส เตาวะโต
62123007760 นายวัชรชัย ทองด&วง
62123007761 นางสาวนูรซาวาตี มะเซ็ง
62123007762 นายณัฐวุฒิ ทองดีย่ิง
62123007763 นางสาววริศรา องอาจ
62123007764 นายทรงเกียรติ สุขพิทักษ�
62123007765 นางสาวสุรางคนา นวลสะอาด
62123007766 นางสาววรรณิษา เพชรทอง
62123007767 นางสาวชฎาพร แซ'จง
62123007768 นางสาวธนาภรณ� อินทร�ดํา
62123007769 นางสาวมลทิพย� อ'ายใจ
62123007770 นางสาวญาธิกานต� ชาญณรงค�
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62123007771 นางสาวนภาภรณ� พิกุล
62123007772 นายปวเรศ เอี๋ยวสกุล
62123007773 นายภุชเคนทร� เปาะทอง
62123007774 นางสาววันเพ็ญ พิมสาร
62123007775 นายธนกร ชัยศิริ
62123007776 นางสาวนุตติยา รักษา
62123007777 ว'าที่  ร.ต.ธนพล ชูสุวรรณ
62123007778 นางสาวอภิญญา สวัสดิสาร
62123007779 นายณรงค�รัชต� คุ&มกุมาร
62123007780 นางสาวศิวพร นุ'นชูผล
62123007781 นายสาธิต แก&วชู
62123007782 นางสาวจันทิมาพร ชุมเพ็ญ
62123007783 นางสาวณัฐฐินี วงค�แก&ว
62123007784 นายถกล ตันหุน
62123007785 นางสาวพนิดา เกรียงไกร
62123007786 นางสาวจิราวรรณ ใบตะเห
62123007787 นางพจนารถ แสงเดช
62123007788 นางโสรญา สุวรรณโชติ
62123007789 นายอัลไพน� ยูโซะ
62123007790 นางสาวนรีภรณ� ผลบุญ
62123007791 นางสาวทอฝNน เล็กกุล
62123007792 นางสาวศิริวรรณ หนูเสน
62123007793 นางสาวอุษา จันทร�เอิบ
62123007794 นางสาวรักษ�สุดา ชูช'วย
62123007795 นายวรรณเชาวน� สังวังเลาว�
62123007796 นางสุธิดา อุระวงค�
62123007797 นางสาวจันจิรา นนทเภท
62123007798 นางสาวพิมลศิริ รักษาเพ็ชร
62123007799 นางสาวเพ็ญใจ เอ'งฉ&วน
62123007800 นางสาวณัฐวิกา มีศรี
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62123007801 นางสาวนนธพร รวบรัตน�
62123007802 นางสาวพัชณีกร แก&วสาระพัตนึก
62123007803 นางสาวจริยา ธงไชย
62123007804 นางสาวกัญญาณัฐ ปานนิล
62123007805 นายสุเชษฐ� ไชยศรีมาลย�
62123007806 นางสาวติยาพร ลูกแปQน
62123007807 นางสาวนิตยา ปานพูล
62123007808 นายนันทวุฒิ หลังชาย
62123007809 นางสาวภัชลดา นิภิรมย�
62123007810 นายธราวุฒิ สุทธิเกิด
62123007811 นางสาวสุธารี นาคสุวรรณ�
62123007812 นายกิตติศักด์ิ คงเพ็ง
62123007813 นางสาวปฏิญญา นวลมุสิก
62123007814 นางสาวสุนันทา ณ จันทร�
62123007815 นางสาวปาลิดา ฉิมรักษ�
62123007816 นางสาวจารุวรรณ ทวีแก&ว
62123007817 นางสาวรัตนาภรณ� ทองเนื้องาม
62123007818 นางสาวเจนจิรา รักเกลี้ยง
62123007819 นางสาวพัชรี ลักษณจันทร�
62123007820 นางสาวชุติกาญจน� อําไพฤทธ์ิ
62123007821 นางสาวกรรณิการ� บรรจงดัด
62123007822 นางสาวอพัสธร กันหา
62123007823 นางสาวนภัสรา ชัยนาคิน
62123007824 นางสาวโชติรส หนูช'วย
62123007825 นางสาวฐิติมา พันทนาคง
62123007826 นายวัชระ เกลาฉีด
62123007827 นางสาวนงลักษณ� หลังเจะนุ&ย
62123007828 นางสาวธญานี เดชสองแพรก
62123007829 นายณัฐพงศ� พุทธคํา
62123007830 นางสาวอรอุมา เจริญคํา
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62123007831 นางสาวจมพร หลี่จา
62123007832 นางสาวกชวรรณ งูตูล
62123007833 นางสาวปฎิญญา สุขเกิด
62123007834 นางสาวสวนีย� พิบูลย�
62123007835 นายสิบปนนท� พรหมชาติ
62123007836 นางสาวพรกนก ชูแก&ว
62123007837 นางสาวทิพาวรรณ วาจาสัตย�
62123007838 นางสาวจุฑาพร ศรีวิไล
62123007839 นายมนัสชัย อารีชล
62123007840 นางสาวกัญญาณัฎฐ� พานิชเจริญ
62123007841 นางสาววิลาลักษณ� แสงจันทร�
62123007842 นางสาวสุทธิดา บุตรมาตา
62123007843 ว'าที่ร&อยตรีวีรพันธุ� เชียงฟNด
62123007844 นางสาวอาชิญา โตKะลาหมัด
62123007845 นางสาวศุภลักษ� สระน&อย
62123007846 นางสาวสุดารัตน� ปานศรี
62123007847 นายเกรียงไกร ธรรมจุลสถิตย�
62123007848 นางสาวศันสนีย� แก&วมาก
62123007849 นายฐิติวัสส� ถ่ินทะเล
62123007850 นายจิรายุศ ทองด&วง
62123007851 นายมาอัส หมันเส็น
62123007852 นายยุทธนา ทองธวัฒน�
62123007853 นางสาวกรรณิกา ซาซิโย
62123007854 นางสาวองก�อร ขวัญนิมิตร
62123007855 นางสาวกองเพชร เจริญศรี
62123007856 นางสาวชุติมา ภู'ร&อย
62123007857 นางสาวมะลิวรรณ มาศเมฆ
62123007858 นางสาวหทัยกาญจน� แกล&วทนงค�
62123007859 นางสาวขวัญกมล เอียดสี
62123007860 นายโกมล นุรักษ�
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62123007861 นายเอกพงษ� ล'องลอย
62123007862 นางสาวศิรินันท� ไชยเมือง
62123007863 นายสมศักด์ิ ขาวคง
62123007864 นางสาวดาราวรรณ พะยุหะ
62123007865 นางสาวปฐมา อรุณสวัสด์ิ
62123007866 นางสาวสุภาพร ยลจิตร
62123007867 นางสาววรัญญา บุญประเสริฐ
62123007868 นางสาวกันตพร ห'อแปQน
62123007869 นางสาวภัทร�วิจิตรา บัวชื่น
62123007870 นางสาวปอยลดา สิทธิศักด์ิ
62123007871 นางสาวอาทิยา สมาธิ
62123007872 นางสาวเสาวนีย� พลศิริ
62123007873 นางสาวมานิตา เพชรสุทธ์ิ
62123007874 นางสาวนิชธาวัลย� อดิศัยรัตนกุล
62123007875 นางสาวทัศนียา เก้ือบุตร
62123007876 นางสาวอรรัตน� รัตนรัตน�
62123007877 นางสาวนัฏฐลักษณ� ลั่นซ&าย
62123007878 นางสาวชนากานต� คงเนียม
62123007879 นางสาวนูรีฮา บินนาวาวี
62123007880 นางสาวพรรณธิดา สมเขาใหญ'
62123007881 นางสาวสุนิสา พวงเพ็ชร
62123007882 นายอับดุลเลาะ สารี
62123007883 นางสาวพัชรินทร� พิทักษ�ธรรม
62123007884 นางสาวคณิสรา ทองขันธ�
62123007885 นางสาวสิริมา จันทร�สักรา
62123007886 ว'าที่ร&อยตรีหญิงศิริขวัญ ไทยฤทธ์ิ
62123007887 นายแสงวิจิตร ทวิชศรี
62123007888 นางสาวต'วนรุสนานี ต'วนบือซา
62123007889 นางสาวเจนจิรา บางโรย
62123007890 นายสรรเพชญ ศรีน&อย
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62123007891 นายจิระศักด์ิ เย'าเฉ้ือง
62123007892 นางสาวณัฏฐนันท� จันทร�ใหม'
62123007893 นายเกียรติศักด์ิ ทองพิทักษ�
62123007894 ว'าที่ ร.ต.หญิงนิตยา สันหลี
62123007895 นางสาวพรพรรณ ลิมปะวิทยานนท�
62123007896 สิบตํารวจโทกัณนพนธ� ชูบํารุง
62123007897 นางสาวพัทธนันท� พรหมณี
62123007898 นางสาวยุภาภรณ� แคล&วแก&ว
62123007899 นายจิรายุ เทพทุ'งหลวง
62123007900 นางสาวเอราวัณ สกูลหรัง
62123007901 นางสาวณัฐนาถ ปานพรม
62123007902 นายธีรเจต แซ'แต&
62123007903 นางสาวจิราภรณ� สึกน'วม
62123007904 นายสุรเชษฐ� สุขสา
62123007905 นายบริพัตร นนท�ทอง
62123007906 นายมะไซดี มะรีเปXง
62123007907 นางสาวชนิตา ทองอ'อน
62123007908 นางสาวพันทิยา เจียรศิริ
62123007909 นายธัชกร ศาสนบัญชากุล
62123007910 นางสาวโศรยา นวลคล&าย
62123007911 นางสาวนารีรัตน� บุตรแขก
62123007912 นางสาววรารัตน� สิงหเสม
62123007913 นางสาวณัฐวรรณ หนูด&วง
62123007914 นางรักชนก ณ สงขลา
62123007915 นางสาวปพัทธ�ศรัญย� ชุติมันต�
62123007916 นายมูฮําหมัด ยะโกKะ
62123007917 นางวิภาดา มูซอ
62123007918 นายรัชชพงศ� เล็กขาว
62123007919 นางมารียะห� หลKะเลย
62123007920 นางสาวนูรีฮัน ลอกอ
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62123007921 นางสาวมัสลิน ละวู'
62123007922 นางสาวกาญจนา ยังอุปการ
62123007923 นางสาวกนิษฐา ศรีโสดาพล
62123007924 นายวทัญ^ู มีมาก
62123007925 นายพิสิฐ สงโสม
62123007926 นายพรพจน� คุ&มสม
62123007927 นายพชร สุทินนะ
62123007928 นางสาวสุวิชศรี สุขทร
62123007929 นางสาวนฤมล บุญสุข
62123007930 นายศักดา คลองยวน
62123007931 นางสาวเจียระไน ชํานาญพุดซา
62123007932 นางสาวปฏิมา จรุงกัน
62123007933 นางสาวนัฐริกา เหล็กเพชร
62123007934 นางสาวเกวลิน จําปานิล
62123007935 นางสาวปรียานุช จงสกุล
62123007936 นางสาวนัยเนตร จันทร�แจ'มศรี
62123007937 นางสาวอัยรดา สังข�เสือ
62123007938 นางสาวสุทธินันต� แซ'ย'วน
62123007939 นายวุฒิชัย งานแข็ง
62123007940 นางสาวรัชฎา โรจนหัสดินทร�
62123007941 นางสาวนงเยาว� แซ'ต๋ัน
62123007942 นางสาวขวัญฤดี แซ'ภู'
62123007943 ว'าที่ ร.ต.หญิงภัททิยา เพทาย
62123007944 นางสาวจันทร�มณี ชัยทอง
62123007945 นางสาวดลลภัทร ควรศิริ
62123007946 นางสาวนุชนารถ มีดี
62123007947 นางสาวสุนิษา ศรีคงมาก
62123007948 นางสาวสกุลรัตน� ชูแก&ว
62123007949 นางสาวเพชราภรณ� เรืองกิจยานุกูล
62123007950 นายเปาวเรศ ยุโส&
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62123007951 นางสาวจรรยา ช'วยบุญส'ง
62123007952 นางสาวปาลิตา ฮวดค'วน
62123007953 นายศิวกร โมฬี
62123007954 นายศราวุธ สุขแก&ว
62123007955 นางสาวกชพร จันพลโท
62123007956 นายภานุเดช อมรวิริยะชัย
62123007957 นายก&องเกียรติ แจ'มใส
62123007958 นางสาวอุดมลักษณ� กลับชุ'ม
62123007959 นางสาวนันทนพร ชูนินทร�
62123007960 นายฟLกรีย� หมัดเรKะ
62123007961 นายกําพู ศีลบุตร
62123007962 นางสาวศิริรัตน� คล&ายอุดม
62123007963 นางสาวณิชาพร ทองทิพย�
62123007964 นางสาวอริยา ธานีรัตน�
62123007965 นางสาววิลาสินี สงกุมาร
62123007966 นายธณภัทร� ณ ระนอง
62123007967 นางสาวมินตรา บุญศิริ
62123007968 นางสาวทัศน�วรรณ มาดี
62123007969 นางสาวอัญมณี แก&วอะโข
62123007970 นางสาวเกศวลี เกนบุตร�
62123007971 นางสาวโสภา หนูช'วย
62123007972 นายพัชรส รามแปQน
62123007973 นางสาวเยาวณีย� แก&วออด
62123007974 นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย
62123007975 นางสาวขวัญฤทัย นาคกุล
62123007976 นางสาวกมลกิจ จิตรามาศ
62123007977 นางจิราภรณ� โพธ์ิแก&ว
62123007978 นายวราวุธ บุญญะ
62123007979 นางสาวทักษพร กวีพันธ�
62123007980 นางสาวจิราพร รัตนรักษ�
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62123007981 นางสาวกรรณิการ� กาญจนดิฐ
62123007982 นายเกียรติพงศ� เขจร
62123007983 นายกิตติศิลปR หม่ืนไว
62123007984 นายฮัสซัน กาเดร�
62123007985 นางสาวศุภาพิชญ� ดํานาคแก&ว
62123007986 นางสาวอภัสรา ณรงค�กิจ
62123007987 นางสาวเพชรานันท� จุ&ยเจริญ
62123007988 นางสาวกมลชนก ชัยรัตน�
62123007989 นายกิตติศักด์ิ สุขเกษม
62123007990 นางสาวจิณัฐตา ศรีสวัสด์ิ
62123007991 นางสาวชนากานต� พรายด&วง
62123007992 นางสาวภาวินี เจKะมะ
62123007993 นางสาวมาลี ด&วงมาก
62123007994 นางสาวสุภาวดี มณีฉาย
62123007995 นางสาวชลธิชา ช'อมณี
62123007996 นางณัฐธิดา วิยะ
62123007997 นางสาวอาภาภรณ� เทียนย่ี
62123007998 นายสรศักด์ิ ชัยฤทธ์ิ
62123007999 นายอพินิตร� โชครักษ�
62123008000 นางสาววนัสลักษณ� ภักดี
62123008001 นางสาวอังคณา แซ'ฮ&อ
62123008002 นางสาวนฤมล พุ'มอ่ํา
62123008003 นางสาวซาลีฮา อาแว
62123008004 นางสาวสิริฎารัฎฐ� พรหมสงฆ�
62123008005 นางสาวนาตาชา ชัยคีรี
62123008006 นางสาวอิสราพร อ'วมพิน
62123008007 นางสาวนุชรี ถวายเชื้อ
62123008008 นางสาวรัตนพร แก&วมาก
62123008009 นางสาวเนตรชนก เลขขํา
62123008010 นางสาวระวีวรรณ ราชราวี
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62123008011 นางสาวทิพย�หทัย เขียวไปล'
62123008012 นางสาวพิชญา เดชเกลี้ยง
62123008013 นางสาวธิดารัตน� คงแท'น
62123008014 นางสาวพนิตา ปานอินทร�
62123008015 นายกิติภพ สุขพาส
62123008016 นางสาวลักขณา แก&วพงษ�
62123008017 นายพรภูมิ ภู'ขวัญเมือง
62123008018 นางสาวสุถาพร เปIยพรัด
62123008019 นายวิษณุ ละอองทอง
62123008020 นายณัฐวัฒน� ปานดํา
62123008021 นางสาวกัญญาณัฐ โสมาพงศ�
62123008022 นายเจนณรงค� เพชรโตรม
62123008023 นางสาวเกตนิษา หนูเก้ือ
62123008024 นางสาวประภาวี จันทร�เดช
62123008025 นางสาวจิราพร ศิริกาญจน�
62123008026 นางสาวชฎาทิพย� วงศ�หิรัญรัชต�
62123008027 ว'าที่ รต.หญิงอุมาพร หมีทองหลาง
62123008028 นางสาวเสาวรัตน� ชูหนู
62123008029 นางสาวญาณิศา เดชมณี
62123008030 ว'าที่ ร.ต.หญิงเทวิการ� จุ&ยเชื้อ
62123008031 นางสาวจาริยา คําเพ็ง
62123008032 นายกิตติกานต� เชิญทอง
62123008033 นางสาววนิดา ทองปรีชา
62123008034 นางสาวกรชนก อินทรัตน�
62123008035 นางสาวจุรีรัตน� สมภูมิ
62123008036 นางสาวรุจิรา สังข�ทอง
62123008037 นายอิศรา ด'านวิริยะกุล
62123008038 นางสาวนาตยากร สุชิคง
62123008039 นางสาวนิชดา คงสงค�
62123008040 นายวัชรพงศ� ซ่ือตรง
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62123008041 นายสุทธิชัย ทองเกียรติ
62123008042 นางสาวนูรฮีดายะ มะเกะ
62123008043 นางสาวหยาดฟQา ดวงทอง
62123008044 นางสาวนารีรัตน� สีสุข
62123008045 นายธงชัย อิทธิพรชัย
62123008046 นางสาววรนุช เบ็ญจพันธ�
62123008047 นางสาวธมลวรรณ พัฒนยรรยง
62123008048 นายภานุวัฒน� เจKะหมวก
62123008049 นางสาวสุกัญญา ธวัช
62123008050 นายศศิวงศ� จันทร�มาศ
62123008051 นางสาวพิชญาภา ขาวคง
62123008052 นางฮายาตี ดือราแม
62123008053 นางสาวณัฏฐพรรนศ� จีนก้ิม
62123008054 นายอดิศักด์ิ นานช&า
62123008055 นายณฐกร กิมาคม
62123008056 นางสาวจันทริกา สังข�ขาว
62123008057 นางสาวมณีรัตน� ลิ่มเล็ก
62123008058 นางสาววารุณี ท&าววิบูลย�
62123008059 นายอาทิตย� บิหลาย
62123008060 นางสาวจริยา ย'องบุตร
62123008061 นายอนิรุทธ� นิระพันธ�
62123008062 นางสาวณรรธกรณ� พลหาญ
62123008063 นายณัฐพงษ� เรืองกําเนิด
62123008064 นายศรัณยู อร'ามศักด์ิ
62123008065 นางสาวรวิสรา ประสมศรี
62123008066 นางสาวอัสมา ศรีหมาด
62123008067 นางสาวธิดารัตน� อักษรเงิน
62123008068 นางสาวสุภานุมาศ คมบาง
62123008069 นางสาวสุภัตตรา กินรีวงศ�
62123008070 นางสาวอมรรัตน� เพ็ชร�ประยูร
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62123008071 นางสาวณัฐริกา ไล'เจริญ
62123008072 นายวรัญ^ู จู&ห&อง
62123008073 นางสาวกัญญาภัค ขุนเพ็ชร
62123008074 นางสาวอมรรัตน� รอดเมือง
62123008075 นางสาวเจษฎาพร จเรฤทธ์ิ
62123008076 นางสาวชาลิสา นิฤนารถ
62123008077 นางสาวจริยา คําหวาน
62123008078 นางสาวศรินญา ลิ่มทอง
62123008079 นางสาวหนึ่งฤดี โกสีย�
62123008080 นางสาวอารีรัตน� รักสวัสด์ิ
62123008081 นางสาวนิชกานต� มีแสง
62123008082 นางสาวธัญญาเรศ จารุเกษม
62123008083 นางสาวกรรณิการ� อุไรกิจ
62123008084 นางสาวพิมชนก น&อยมุข
62123008085 นางสาวซูไฮนา วาเซ็ง
62123008086 นางสาวสุนิตา ดือราแม
62123008087 นางสาวนูริช ตาเฮ
62123008088 นางสาวโซรายา และมาลี
62123008089 นางสาวกนกกาญจน� ไชยบรรดิษฐ�
62123008090 นางสาวทิพย�วรรณ ไกรเลิศ
62123008091 นางสาวรัชนี จินดาพงศ�
62123008092 นายเชาวลิต พลไธสง
62123008093 นางสาววรรณวิสา สุวรรณะ
62123008094 นางสาวกนกวรรณ หม่ันค&า
62123008095 นางสาวกมลลักษณ� วราภรณ�
62123008096 นางสาวสุพรรณี สุขทอง
62123008097 นางสาวเตือนใจ ปLยัง
62123008098 นางสาวภาณุชนารถ อิสระทะ
62123008099 นางสาวชนัญชิดา สุวรรณโชติ
62123008100 นางสาวประกายแก&ว ประดับจันทร�
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62123008101 นายธนัทสุข วิมล
62123008102 นางสาวสุวดี เรืองพุทธ
62123008103 นายภูวนาถ สมบูรณ�
62123008104 นางสาวพรพิมล ตวนกูพงษ�
62123008105 นางสาวสุดาวดี ย่ิงคง
62123008106 นางสาวอมรรัตน� แมนเมือง
62123008107 นางสาวณัฐนรี พรหมเกตุ
62123008108 นางสาวกฤติกานต� เหล'าภัทรเกษม
62123008109 นายเจนอนันต� ด&วงเพชร
62123008110 นางสาวศศิธร ศรตะบํา
62123008111 นายธนชาติ หนูแก&ว
62123008112 นางสาวกฤติมา เพ็ชรกลม
62123008113 นางสาวสายธาร สิงห�สุวรรณ
62123008114 นางสาวสุทธิชา รัตนะพงศ�
62123008115 นายณัฐพงษ� แจ'มสกุล
62123008116 นางสาวพรศิริ ช'างกล
62123008117 นางสาวอรวรรณ มโนการ
62123008118 นายเสฐียรพงษ� เจือสุวรรณ
62123008119 นางสาวกมลชนก ปานก&ง
62123008120 นายชัชวาล ราชนิกร
62123008121 นายปรมัตถ� หาดดี
62123008122 นายอภินันท� พรหมดนตรี
62123008123 นางสาวปาลิตา ดําสุข
62123008124 นางสาวเบญจมาส สังข�เพชร
62123008125 นางสาวสุภาวดี อยู'คง
62123008126 นางสาวอุมาพร แอโสะ
62123008127 นายคธาวุฒิ ศรศิลปR
62123008128 นางสาวณัฐมน วงศ�ขาว
62123008129 นางสาวกุลณิช บึงไกร
62123008130 นางสาวสุณิสา แยงกุลเชา
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62123008131 นางสาวมนธนัช วงศ�ธนวิจิต
62123008132 นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง
62123008133 นางสาวสุวนันต� อะสันสุข
62123008134 นางสาวเภริน สกุลราช
62123008135 นางสาวนพรัตน� นาคมุสิก
62123008136 นางสาวอัสมา สันเจริญ
62123008137 นายนพดล แสงจํานงค�
62123008138 นางสาววัลวิสา แก&วอุดม
62123008139 นางสาวรุ'งฤดี บุญยารุณ
62123008140 นางสาวสุรัสวดี หนูรักษา
62123008141 นางสาวปNทมา พริกบุญจันทร�
62123008142 นางสาววนิดา พรประสิทธ์ิ
62123008143 นางสาวสิริภรณ� นุ'นสุวรรณ�
62123008144 นางสาวสลิลญา บุตรเติบ
62123008145 นางสาวฐิติมา ดิษฐาน
62123008146 นางสาวสุกัญญา สุวรรณสังข�
62123008147 นายวัชรินทร� ชินวงค�
62123008148 นายวีรภัทร นาคแก&ว
62123008149 นายอนิรุต สุวรรณมณี
62123008150 นางสาวอลิษา สามารถ
62123008151 นางสาวอุทุมพร พันธ�พงศ�
62123008152 นางสาวสวนิช สมขวัญ
62123008153 นายนพพล ไพจินดา
62123008154 นางสาวอรวรรณ สังขาว
62123008155 นางสาวอธิษฐาน ชุมทอง
62123008156 นางสาวสุธาสินี ไชยแก&ว
62123008157 นางสาวรุ'งทิพย� รามาส
62123008158 นางสาวสุภาวรรณ� ชูศรีนวล
62123008159 นางสาวชลธิชา แซ'แต&
62123008160 นางสาวนิภาวรรณ บุตรใหม'
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62123008161 นางสาวสิริกาญจนา ศรีโสภา
62123008162 นางสาวพรรณราย คงรอด
62123008163 นางสาววริศรา ศึกแสนพ'าย
62123008164 นางสาวสุชาดา ปาทะรัตน�
62123008165 นางสาวสุนันทา อินทร�แก&ว
62123008166 นางสาวผุสดี สุขสาร
62123008167 นางสาวปาณิศา เพ็ชรนิล
62123008168 นายธนิต สุทธิรักษ�
62123008169 นางสาวนินท�ชนก ไข'จํา
62123008170 นางสาวประภัสสร นวลศรี
62123008171 นางสาวสุพรรณิการ� คงชนะ
62123008172 นางสาวศศิธร เขาทอง
62123008173 นางสาวจุรี สุขกิจ
62123008174 นางสาวอนุสรา วรโชติโฆษิต
62123008175 นางสาวสุพรศรี ชุมนาค
62123008176 นางสาวสุวนันท� นาคสีทอง
62123008177 นางสาวชญานี หนูจินจิต
62123008178 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอังคณา โสพล
62123008179 นางสาวปุรณีย� พัฒนวิบูลย�
62123008180 นางสาวพัณณิตา อักษรนํา
62123008181 นางสาววาริศา สันตานนท�
62123008182 นางสาวหยาดเดือน กลับเอียด
62123008183 นางสาววิภารัตน� อภิบาลคุรุกิจ
62123008184 นางสาววลิสสา บุญยัง
62123008185 นายรังสิต นวลลักษณ�
62123008186 นายนัฏพงศ� ประจักษ�
62123008187 นายกมลภพ แย&มโอษฐ
62123008188 นายกมล ศรีนุ&ย
62123008189 นายจอมพล รุ'งเรือง
62123008190 นางสาวเจนจิรา แก&วจินดา
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62123008191 นางสาวศรินทร�รัตน� จันทร�ประสิทธ์ิ
62123008192 นางสาวสุลาวัลย� สมจิตร�
62123008193 นายอัครพงษ� จันทร�แก&ว
62123008194 นางสาวนัททชา ศรีพรหมทอง
62123008195 นางสาวชิดชนก อินทรักษ�
62123008196 นางสาวสุพิชญา บัวแก&ว
62123008197 นางสาวกัญชพร ชูสังกิจ
62123008198 นายปฏิการ ทองอยู'
62123008199 นางสาวธิดารัตน� วิชัยดิฐ
62123008200 นางสาววรมน เสขะพันธ�
62123008201 นางสาวกัญยา อินทร�ปู
62123008202 นางสาววิชุดา หมาดโสKะ
62123008203 นางสาวสุวิมล เลื่อนแก&ว
62123008204 นางสาวสุทธิดา พิมพ�ทอง
62123008205 นางสาวสิริยาภรณ� เหลี่ยมรัตน�
62123008206 นางสาวณิชการต� อ&นแดง
62123008207 นางสาวนันทิยา บุญโยดม
62123008208 นายสิรวิชญ� เปลี่ยวจิตร�
62123008209 นางสาวสุธิดา เลี้ยงพงษ�
62123008210 นางสาวกัลยารัตน� แปลงไธสง
62123008211 นางสาวหนึ่งฤทัย วัตฏิสุ
62123008212 นางสาวสุชาวดี ไชยชาญ
62123008213 นางสาวขวัญชนก รอดเจริญ
62123008214 นางสาวจันจิรา ศรีระบาย
62123008215 นายภานุทัต อิสโม
62123008216 นางสาวกัญญามาศ ศรีเพชร
62123008217 นายธวัชชัย หนูอินทร�
62123008218 นางสาวอินธิราภรณ� บัวเกตุ
62123008219 นายเอกชัย ศรีเจ&า
62123008220 นางสาวพิมพ�วิภา นาคปาน
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62123008221 นางสาวกิตติญาภรณ� นาคงาม
62123008222 นายวิศรุต ทองขาว
62123008223 นางสาวอริศรา เผ'าเพียรวิทย�
62123008224 นางสาวสาวิภา จันทรัตน�
62123008225 นางสาวสุภมาศ ศรีอภัย
62123008226 นางสาวกาญจนา ชายกุล
62123008227 นางสาวธัญชนก มาฤดี
62123008228 นายชาญชัย ศรีอนันต�
62123008229 นายสุวรรณโชติ บุตรสมัน
62123008230 นางสาวปทินญา ชูสุข
62123008231 นางสาวญาณี ตKะมี
62123008232 นายนิรพล พรมศรี
62123008233 นางทิตยาภรณ� สุขแท&
62123008234 นางสาวบุหงา เพชรพรหม
62123008235 นายอัษฎาวิชญ� พรมรังกา
62123008236 นางสาวโสรยา ปNZนศีล
62123008237 นางสาวสุณิสา โชติรักษ�
62123008238 นายอนุชิต เชาว�เจริญ
62123008239 นางสาวพิจิกา ทองเต็ม
62123008240 นายเอกอนันต� พลายแก&ว
62123008241 นายนิซอบรี วาเยง
62123008242 นางสาวนงนภัส สุวรรณภักดี
62123008243 นางสาววิชชุดา รณศิริ
62123008244 นางสาวปารฉัตร จารนัย
62123008245 นางสาวจิดาภา ดีเจริญกุล
62123008246 นางสาวผกาวัลย� มีชัย
62123008247 นางสาวจิราภัทร แก&วเนิน
62123008248 นางสาวณฐภรณ� ธราพร
62123008249 นางสาวช'อผกา จันทมาตร
62123008250 นางสาวศิลาวรรณ� ชูนาค
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62123008251 นางสาวยุรัชชา เย่ียมสวัสด์ิ
62123008252 นางสาววรัมพร น&อมสุวรรณศรี
62123008253 นางสุวิมล คงกระโชติ
62123008254 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทอง
62123008255 นางสาววรัญญา สีวิรัตน�
62123008256 นางสาวนิลวรรณ จําเนียร
62123008257 นางสาวปริตตา เปXนสุข
62123008258 นางสาวจิรวรรณ แปQนเพ็ชร�
62123008259 นายชาติชายชาญ ช'วยสวัสด์ิ
62123008260 นางสาวเปรมกมล ชิตจุ&ย
62123008261 นางสาวอรปรียา ใจแจ&ง
62123008262 นางสาวสุวนันท� ช'วยนคร
62123008263 นางสาวศิริพรรณ เกตุแก&ว
62123008264 นางสาวอุไรวรรณ เมืองอุดม
62123008265 นายพรวิวัฒน� วัฒนไพบูลย�
62123008266 นายพีรวัฒน� รัตนานุกูล
62123008267 นางสาวไอลดา สิงห�ทอง
62123008268 นางสาวยลดา เชื่อมแก&ว
62123008269 นางสาวเบญญาภา ก้ิมหม&ง
62123008270 นางสาวลัษมี ปาตี
62123008271 นายณัฐพงศ� หนูศรีแก&ว
62123008272 นางวิภาวี สุวรรณโชติ
62123008273 นายเลิศพิสิฐ แหลมจันทึก
62123008274 นางสาวอําพา จีนประสม
62123008275 นายรัฐธรรมนูญ ช'วยคงมา
62123008276 นางสาวอวิกา ฉัตรตระกูลรักษ�
62123008277 นางสาวกุลยา แซ'หลี
62123008278 นายนพดล เพชรสุวรรณ
62123008279 นายพงศ�ธร ทองแสงแก&ว
62123008280 นายชวัลวิทย� จิตต�กําแหง
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62123008281 นางสาวเกศกนก อินทรนิมิตร
62123008282 นายอัสมิง อะหะมะ
62123008283 นางสาวนุสนาณี หมะอิ
62123008284 นางสาวเพลาพิมล เสมียนคิด
62123008285 นางสาวฮาซีเราะห� อารง
62123008286 นางสาวอลิสา รักย&อย
62123008287 นางสาวเกวลิน คงทอง
62123008288 นางสาววิไลวรรณ เกษเวชสุริยา
62123008289 นางสาวอมรรัตน� สุขสานต์ิ
62123008290 นางสาวณัฐญา ถานัดดี
62123008291 นางสาวทัดขวัญ สมศักด์ิ
62123008292 นางสาวกัญญาพัชร กริชเตโช
62123008293 นางสาวจณิสตา คงชาย
62123008294 นางสาวณัฐวดี รอดจิตต�
62123008295 นางสาวพรปวีณ� เพ็ชรรัตน�
62123008296 นางสาวรัตนวรรณ ขาวคง
62123008297 นางสาววัลพร สุริวงค�
62123008298 นางสาวอมรรัตน� ศรีรัตน�
62123008299 นางสาวจุฑารัตน� เพชรเพ็ง
62123008300 นางสาวศรัณยา บัวทอง
62123008301 นางสาวจิรัตติกาล จันทร�หอม
62123008302 นางสาวสุจิตรา ศรีเจริญ
62123008303 นายจงรักษ� โฮ'สกุล
62123008304 นางสาวปNทมาพร แช'มชื่น
62123008305 นางสาวพัชรี ขุนรัตน�
62123008306 นางประภาศรี คล&ายทอง
62123008307 นายธนวรรธน� บุญร'วม
62123008308 นางสาวพีรยา เศรษฐพงศ�
62123008309 นางสาวสิริประภา ศรีศักด์ิ
62123008310 นายนัสรูลเลาะห� กาซา
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62123008311 นางสาวจริณี ด&วงนุ&ย
62123008312 นางสาวอรทัย คงจันทร�แก&ว
62123008313 นางสาวปLยดา ปLยกาญจน�
62123008314 นายเฉลิมพงษ� สุเวช
62123008315 นายธวัชชัย ทองเขียว
62123008316 นายสนธยา วัจนเทพินทร�
62123008317 นางสาวพิมพกานต� คงกุล
62123008318 นางสาวสุภาวดี นาคสวาท
62123008319 นางสาวพิมภัทรา ขวัญเมือง
62123008320 นายสุรเชษฐ� ชัยรัตน�
62123008321 นางสาวนาอีมะห� เลKาะมะ
62123008322 นางสาวเบญจมาภรณ� แก&วพรม
62123008323 นายตรีทศยุทธ พูลสุข
62123008324 นางสาวสาวิตรี มีบางไทร
62123008325 นางสาวอาซียะห� โตKะทา
62123008326 นางสาวศศิธร เจะมะอKะ
62123008327 นางสาวธีรนาถ คัจฉะภา
62123008328 นางสาวอินทร�ธุอร ไกรสิทธ์ิ
62123008329 นางจุฑาทิพย� สุวรรณรัตน�
62123008330 นางสาวจรินทิพย� บัวเกตุ
62123008331 นางสาวอรกนก ทองเฝUอ
62123008332 นางสาวณัฐนรินทร� ลิ่มเล็ก
62123008333 นางสาวอนุษณา บุญสนอง
62123008334 นางสาวทิฆัมพร สุขรุ'ง
62123008335 นางสาวปLยนันท� แซ'ลิ้ม
62123008336 นางสาวหทัยรัตน� บุตรเหร'
62123008337 นางสาวนิตยา หมีชุม
62123008338 นายวรวัช เขียดน&อย
62123008339 นายดุษฎี เพชรย&อย
62123008340 นางสาวสุนิสา กาลรักษ�
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62123008341 นางสาวแสงจันทร� นาพิรุณ
62123008342 นางสาววิกาญดา หลําเบ็ลสะ
62123008343 นางสาวจุฑารัตน� เริงสมุทร�
62123008344 นายอภิชัย ไทรบุรี
62123008345 นางสาวจันทรา แก&วคงคา
62123008346 นางสาวสุดารัตน� ฉํ่าชื้น
62123008347 นางสาวธิดารัตน� ขาวนาขา
62123008348 นายภัทราวุธ บุญสิทธ์ิ
62123008349 นางสาวชนิกา ปNญญายุทธศักด์ิ
62123008350 นางสาวยุวดี มีขวด
62123008351 นางสาวดาลิกา รวนเร
62123008352 นางสาวบุณยาพร พฤฒิธัญ
62123008353 นายราชันย� เกิดขํา
62123008354 นางสาวสุนารี แดงแก&ว
62123008355 นางสาวจุฑามาส บัวผิน
62123008356 นางสาวพงศ�ศุภางค� นาครพัฒน�
62123008357 นางสาวนัทธิราภรณ� แสงเดช
62123008358 นายจักรรัตน จักรานนท�
62123008359 นางสาวเกวลิน พันนาสี
62123008360 นางสาววิลาศินี สุพรรณคํา
62123008361 นางสาวอัญนิตา ยุทธวรวิทย�
62123008362 นางสาวนุชจรี สงกลับ
62123008363 นางสาวดาราวรรณ ก&ามก&าง
62123008364 นางสาวศุทธิณี ไล'คง
62123008365 นางสาวกมลวรรณ ขินล'อง
62123008366 นางสาวกมลทิพย� เพชรเครือ
62123008367 นางสาวณิชพัฒน� สุขนาขา
62123008368 นางสาวจรัญญา ขาวปNZน
62123008369 นายประวิตร คงสีปาน
62123008370 นายราชันย� ชูสุวรรณ
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62123008371 นางสาวกมลวรรณ คงนุ'น
62123008372 นางสาวสุดารัตน� ผัดสมุทร�
62123008373 นางสาวกฤตยา โตKะนาค
62123008374 นางสาวเบ็ญจวรรณ สังข�ทอง
62123008375 นายมูฮําหมัดเซาฟI มามะ
62123008376 นางสาวกนกวรรณ คํานวน
62123008377 นางสาวนาริซ'าร� หมัดหมัน
62123008378 นางสาวจุฑาลักษณ� ขวัญทอง
62123008379 นางสาวณัฐวดี ศรียาภัย
62123008380 นายชัชนันท� ใจประเทือง
62123008381 นางสาวฉัตรจรี แย&มสุข
62123008382 นางสาวปาริชาติ วังขุนพรหม
62123008383 นายภานุวัฒน� โชติกะ
62123008384 นางสาวปLยนุช บุญนาโค
62123008385 นางสาวนันท�นลิน เหล'าซุน
62123008386 นางสาวธัญญารัตน� เจริญวีระวงศ�
62123008387 นางสาวสิรินญา สุพรรณดิษฐ
62123008388 นางสาวนิตยา ช'างสุวรรณ
62123008389 นายกิจปพัฒ แก&วมณี
62123008390 นางสาวสโรชา ทองสุภา
62123008391 นางสาวฮาวารียKะ ลาเม็ง
62123008392 นายโรจน�ศักด์ิ ชาญณรงค�
62123008393 นางสาวภาดีละ โดยหมะ
62123008394 นายกฤตย�พล ปNจฉิม
62123008395 นางสาวจิราวรรณ สิงหวงค�
62123008396 นายชญานนท� ถาวรพร
62123008397 นางสาวลัดดาวัลย� ลองพิชัย
62123008398 นางสาวสกุณา แสงเกตุ
62123008399 นางสาวสราลี กองสุวรรณ
62123008400 นางสาวพรรษพร ธิบดี
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62123008401 นางสาวศิริลักษณ� ชูแสง
62123008402 นางสาวศุภกาญจน� บัวงาม
62123008403 นายพงศ�ศิริ นวนคง
62123008404 นางสาวธัญญาเรศ แซ'ฮ&อ
62123008405 นายทิพากร ทองเกิด
62123008406 นางสาวอารียา เก็บทรัพย�
62123008407 นางสาวนฤมล ประดับศิลปR
62123008408 นายศิวกร วิริยะบุญญาเกียรติ
62123008409 นางสาวชฎาทิพย� ศรีบรรจง
62123008410 นางสาวอุไรวรรณ ทองเจียม
62123008411 นางสาวเจษฎาภรณ� แสงทอง
62123008412 นางสาวจิราวรรณ ไชยยศ
62123008413 นางสาวสิริยากรณ� จันทร�แทน
62123008414 นายอภิเดช ทองแดง
62123008415 นางสาววันวิสา ทิพจรีประพันธ�
62123008416 นางสาวจีรนุช อั้นทอง
62123008417 นางสาวนุชนาถ บัวแก&ว
62123008418 นางสาวมาฆชา อินทราช
62123008419 นางสาวปLยนุช ปLยกุล
62123008420 นายมะซูเบร สามะแม
62123008421 นางสาวเกษร มากบรรจง
62123008422 นางสาวปาลิดา สังขปNกษา
62123008423 นางสาววรรณวรินทร� แซ'ล'อย
62123008424 นางสาวสุพรรัตน� อาดํา
62123008425 นางสาวพัฒน�นรี แปรคันธ�
62123008426 นายวรลักษณ� พ'วงสมุทร
62123008427 นายชากริส รํามะสิทธ์ิ
62123008428 นางสาวดรุณี หมวดเกลี้ยง
62123008429 นางสาวจีรนันท� พรุเพชรแก&ว
62123008430 นางสาวมัสนา ยูนุK
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62123008431 นายวาที มงคล
62123008432 นางสาวสุชานรี เชาว�ชะตา
62123008433 นายศุภกฤต องศารา
62123008434 นางสาวอรวรรณ ฮั่นโท&น
62123008435 นางสาวนันทิกา ปรังเจะ
62123008436 นางสาวศิริพร เพชรรอบ
62123008437 นางสาวศศิธร ศรีโนพันธ�
62123008438 นายกิตติพัฒน� เนียมชู
62123008439 นางสาวพรรณพนัช มีสุข
62123008440 นายปองพล สุทธิพงค�
62123008441 นายณัฐพนธ� เจียวกKก
62123008442 นายสมศักด์ิ แก&วบุญทอง
62123008443 นางสาวศิริพร สุวรรโณ
62123008444 นางสาววนิดา กล&าหาญ
62123008445 นางสาวปริยาภรณ� ต่ิงตระกูลชัย
62123008446 นางสาวธนัชพร กายะชาติ
62123008447 นางสาวนรัญยา แพรกปาน
62123008448 นางสาวดรุณี ปานสังข�
62123008449 นายวัชรินทร� ชุมคง
62123008450 นายณรงค�ชัย แซ'เต้ีย
62123008451 นางสาววทันยา บัวทอง
62123008452 นางสาวสุวนันท� เกตุแก&ว
62123008453 นายนครินทร� รัตนสมบัติ
62123008454 นางสาวสุนิษา อ'อนเกตุพล
62123008455 นางสาวประภารัตน� เอี่ยมสมบูรณ�
62123008456 นายณัฐวุฒิ นนทอง
62123008457 นางสาววิรินดา จําปากลาย
62123008458 นางสาวกาญจนาพร รู&จัก
62123008459 นางสาวกัลรณัฏฐ� ลีลภัสธนพงษ�
62123008460 นายพชรพล มีลาภ
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62123008461 นางสาวสุภัตรา อุดมพงษ�
62123008462 นายคมศักด์ิ เกิดสุข
62123008463 นางสาวกุลธิดา คีรีเพ็ชร�
62123008464 นายเด'นภูมิ มะอักษร
62123008465 นางสาวผกามาศ จินตประสาท
62123008466 นายมณฑล พิธีการณ�
62123008467 นายภานุวัฒน� ทองแท&
62123008468 นางสาวชนกพร ทวีแก&ว
62123008469 นางสาวเฉลิมพร เกตุแก&ว
62123008470 นางสาววริศรา แสงเดช
62123008471 นายเอกพันธ� ผลาชุม
62123008472 นางสาวนุวดี ชูมะณี
62123008473 นางสาวอังคณา จงจิตร
62123008474 นางสาวทัศนีย� ศรีรอด
62123008475 นางสาวกชพร โคนาดํา
62123008476 นางสาวเสาวลักษณ� ไวยากรณ�
62123008477 นางสาวอนุตตรีย� ศรีสะอาด
62123008478 นางสาวสุชัญญา มหาวรรณ
62123008479 นางสาวทวีวรรณ ฟุQงเกียรติไพบูลย�
62123008480 นางสาวสิริยา สังขาว
62123008481 นางสาวโนรยีฮัง กาซอ
62123008482 นางสาวพรรณทิพา เพราพริ้ง
62123008483 นางสาวศุภวรรณ ยิสะหมัน
62123008484 นางจิรนันท� สุปNนตี
62123008485 นางสาวอัชรีญา ยาอีด
62123008486 นางสาวอาอีเสาะ มะโงะ
62123008487 นางสาวขนิษสรา เงินศรี
62123008488 นางสาวรัตนากร แซ'ถ'อง 
62123008489 นางสาวนิศาชล เชาวลิต
62123008490 นางสาวศุภธิดา ผลสุย
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62123008491 นางสาวสาวิตรี ทองวัฒนกุล
62123008492 นางสาวอริสรา ทิพย�รักษ�
62123008493 นางสาวปาริฉัตร เทพธานี
62123008494 นางสาวธิดารัตน� เหล็กเนตร
62123008495 นางสาวแสงดาว เสนาะโสตร�
62123008496 นางสาวจารุวรรณ จรจาก
62123008497 นางสาวเกษริน คงแก&ว
62123008498 นางสาวเยาวมาลย� จันทร�สินธุ�
62123008499 นางสาววลัญรัตน� เส&งสุย
62123008500 นางสาวอาทิตยา ธวัชชัยพันธุ�
62123008501 นางสาวภัทราวดี ศรียาภัย
62123008502 นางสาวชนิกานต� เด่ียวก่ี
62123008503 นางสาวจันทกานต� สุวรรณภักดี
62123008504 นางสาวจิรนันท� ชนะกุล
62123008505 นางสาวเบญจวรรณ นุ'นทอง
62123008506 นางสาวกรรณิกา ศิริโสภณ
62123008507 นางสาวสุกฤตา คงแก&ว
62123008508 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ รัญเวศน�
62123008509 นางสาวอรทัย สมัยรัฐ
62123008510 นายณัฐวุฒิ จันทระ
62123008511 นางสาวจารวี ฤทธิฉิม
62123008512 นางสาวกิตติพร จิตจํา
62123008513 นางสาวคณัสนันท� ทองอ'อน
62123008514 นางสาวเกวลี ชัยสุวรรณ
62123008515 นางสาวอมรรัตน� จิตสงค�
62123008516 นางสาววนิษรา วงศ�สุบรรณ
62123008517 นายนนทวิทย� อรรถพร
62123008518 นางสาวกัณต�ญพัชร พิทักษ�พิเศษ
62123008519 นางสาวนพรัตน� เยาวมาลย�
62123008520 นางสาววรรณิสา ทินรัตน�
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62123008521 นางสาวอชิรญาณ�รัตน� ชูอินแก&ว
62123008522 นายเชิดศักด์ิ สุขสวัสด์ิ
62123008523 นางสาวซากีเรKาะ อาแวกาจิ
62123008524 นางสาวชฏาพร พรรษา
62123008525 นางสาวจุฑารัตน� หลีเจ้ีย
62123008526 นางสาวณัฐมล ฟองละแอ
62123008527 นางสาวธิดารัตน� ช'างทอง
62123008528 นางสาวอัญญิกา เรืองนะ
62123008529 นายพลทวัฒน� พงษ�กาญจน�
62123008530 นางสาวพจนีย� ประดา
62123008531 นางสาวสุนันทนาถ นุราภักด์ิ
62123008532 นางสาวปรมาภรณ� ตลาดธานี
62123008533 นางสาวรัตนาวดี โตKะหมัด
62123008534 นางสาวประภัสสร เกิดแจ
62123008535 นางสาวนัฐชา ปรีชา
62123008536 นางสาวชญานิศ เวชกุล
62123008537 นางสาวธนัชพร แก&วทอง
62123008538 นางสาวศรสวรรค� ทองดีย่ิง
62123008539 นางสาวพัทธ�ธีรา อินพรหม
62123008540 นางสาววรรณา และแดง
62123008541 นางสาวณิชกานต� บูรณสมภพ
62123008542 นายกฤษกร สายแก&ว
62123008543 ว'าที่ ร.ต.วัชรินทร� ใยฤทธ์ิ
62123008544 นางสาวศิริลักษณ� ม่ิงใหญ'
62123008545 นายพงศ�เพชร ไพชํานาญ
62123008546 นายชยพล ศรีทอง
62123008547 นางสาวขวัญชนก มีอินทร�
62123008548 นางสาวฐิตินันท� โลหกุล
62123008549 นางสาวชุติมณฑน� อึ้งวานิชกร
62123008550 นายปNญญาพล สุนทรินทร�
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62123008551 นางสาวมลฤทัย รัตนรังษี
62123008552 นางสาวเกวลี วิเชียรพร
62123008553 นางสาวสุนิษา เจKะสม&อ
62123008554 นางสาวพิจิตรา แสงสีดา
62123008555 นางสาวปNฐทิชา มากปราง
62123008556 นางสาวสุภาพร หมวดสงค�
62123008557 ว'าที่ร.ต.หญิงกฤตลักษณ� คงเมือง
62123008558 นายกันตพิชญ� ไกรวุฒิสม
62123008559 นายเพรียวพันธุ� เกตุแก&ว
62123008560 นางสาวหนึ่งฤดี แม&นเหมือน
62123008561 นายวราวุธ หนูแก&ว
62123008562 นายสุภคม ซังธาดา
62123008563 นางสาวกมลชนก ชูไข'หนู
62123008564 นางสาวเหมรัตน� ชูทอง
62123008565 นางสาวชนากานต� ไชยช'วย
62123008566 นายพรหมพิริยะ ธิติรัตน�ยุทธกิจ
62123008567 นางสาวปภัสสร แสงเดือน
62123008568 นางสาวยลาลิน ไมมะหาด
62123008569 นางสาวเสาวลักษณ� กลิ่นคง
62123008570 นางสาวศศิกานต� ชาญณรงค�
62123008571 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชร�เนียม
62123008572 นายฉัตรรพี พลเกษตร
62123008573 นางสาวอารียา กลับเฒ'า
62123008574 นางสาวสุนิสา สุกกรม
62123008575 นายศราวุธ แก&วเกิด
62123008576 นางสาวแก&วตา เทศทัน
62123008577 นางสาวเฌอมาวีร� นิยมเดชา
62123008578 นางสาวอารยา เสียงระฆัง
62123008579 นางจุฑาพร สิทธิจินดา
62123008580 นางสาวณัฐฐินันท� กล่ําเสน
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62123008581 นางสาวมณีรัตน� เนาวโคอักษร
62123008582 นางสาวหัทยา หนูดาษ
62123008583 นางสาวสกุลพร กุมพันธ�
62123008584 นางสาวอัญชิษฐา แกล&วกล&า
62123008585 นายวีระยุทธ์ิ จันทร�สวัสด์ิ
62123008586 นางทัศนีย� พละเลิศ
62123008587 นางสาวนันทวัน ทองยาว
62123008588 นายวัชระ เรืองทอง
62123008589 นางสาววณิพรรณ� ถาวร
62123008590 นางสาวอนัญญา วาหะรักษ�
62123008591 นางสาวนิรันรัตน� ปานจีน
62123008592 นายสุธีพงศ� พันธ�คง
62123008593 นางสาวณัฐกานต� ศรีรักษ�
62123008594 นางสาวอมรรัตน� อ&วนตรงต&น
62123008595 นายชานนท� เทพพิพิธ
62123008596 นายปาณัสม� มะลิทิพย�
62123008597 นางสาวดาวนภา แย&มขยาย
62123008598 นางสาวจันทิมา รักษ�เดช
62123008599 นางสาวอุไรวรรณ ยอดทอง
62123008600 นางสาวศิริพร ล'องแดง
62123008601 นางสาวจันจิรา เพ็งประพันธ�
62123008602 นายวิร เชื้อโยธิน
62123008603 นางสาววิภาวี พรหมแทนสุด
62123008604 นายจักริน เชื้อจักร
62123008605 นางสาวปริยากร แดงสุวรรณ�
62123008606 นางสาวปรางทิพย� ไทรต&นเทือก
62123008607 นางสาวแคทลียา รักนุ&ย
62123008608 นางสาวประกายฉัตร ขวัญแก&ว
62123008609 นางสาวชลธิชา พรหมศรี
62123008610 นางสาวสุกัญญา แสงสุข
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62123008611 นางสาวภัทราภรณ� เพชระ
62123008612 นางสาวสุพรรณี ศรีสังข�
62123008613 นางสาวมนทกานต� จุลเกลี้ยง
62123008614 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเบญจวรรณ ใจพรมมา
62123008615 นางสาวขวัญกมล แดงศรีธรรม
62123008616 นางสาวอัจฉราภรณ� เรือนเพ็ชร�
62123008617 นางสาวกมลชนก สงวนนาม
62123008618 นางสาวเพ็ญนภา นาคสม
62123008619 นางสาวนาลิน นวลสุข
62123008620 นางสาวสุดารัตน� สังข�แก&ว
62123008621 นางสาวชญานิษฐ� จันษร
62123008622 นางสาวสุนันทา ยลจิตร
62123008623 นางสาวอรุณรัตน� ชูโชติ
62123008624 นายสุเมธ เพชรเรือนทอง
62123008625 นายปรีชาพร หิตะโกวิท
62123008626 นายศรัณย� มัยยะ
62123008627 นางสาวอัญชิษฐา ละอองจันทร�
62123008628 นางสาวสโรชา ศรีบวรวิวัฒน�
62123008629 นายนนทนันท� วรรณ�ทอง
62123008630 นางสาวจิรวรรณ ลิขิตโยธิน
62123008631 นางสาวณัฐธยาน� เกิดโป
62123008632 นายณัฐกิตต์ิ คงไสยา
62123008633 นายภูมิพัฒน� จันทร�สาร
62123008634 นางสาวสุวนันท� จันทร�ทอง
62123008635 นางสาวฮามีดะห� เจKะอาแว
62123008636 นางสาวสุกัญญา เปาะเด้ีย
62123008637 นางสาวศุติพร ธีรปNญญากิตติ
62123008638 นางสาวอัยย�รดา ชดช&อย
62123008639 นางสาวแก&วตา ปราบดิน
62123008640 นางนงลักษณ� หนูทวี
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62123008641 นางสาวสุภิสรา ดําปาน
62123008642 นายทศพล สนธิกุล
62123008643 นางสาววิภาดา สุขสันติกมล
62123008644 นางสาวเข็มทอง ถุงทอง
62123008645 นางสาวซัลมา สะแต
62123008646 นางสาวนิดารัตน� สีแสงแก&ว
62123008647 นางสาวสุภาพร จินาเกตุ
62123008648 นางสาวอ'าฉะ มุสิทธ�
62123008649 นางสาวชุติมา หัสดา
62123008650 นายพศุตม�พัฒน� กระดังงา
62123008651 นางสาวเนาวรัตน� ยังสวัสด์ิ
62123008652 นางสาวเกศรินทร� ธัญวรรณ�
62123008653 นางสาวอรอุมา สังข�ยะลอ
62123008654 นายปกรณ� โปQซ้ิว
62123008655 นางสาวเสาวภาคย� เตส'วน
62123008656 นายจาตุรนต� พูลช'วย
62123008657 นางสาววานิตา สันหลี
62123008658 นายจิรายุทธ� ตันกุลโรจน�
62123008659 นายกฤษดา สง'าหวัง
62123008660 นางสาวปวีณ�กร เกตุประกอบ
62123008661 นางสาวเพ็ญพรรณ ฉายวิริยะ
62123008662 นางสาวนฤมล ศฤงคาร
62123008663 นางสุดารัตน� นุ'นเนียบ
62123008664 นางสาวปLยะดา แก&วช'วย
62123008665 นางสาวเนตรนภา บุญมา
62123008666 นางสาววรัญญา สีลาสม
62123008667 นางสาวปวิณี ทวีพล
62123008668 นายคมกฤติ เกิดอุดม
62123008669 นางสาวเสาวลักษณ� นวนทอง
62123008670 นางสาวสโรชา ดวงพุมเมศ

หน&า 289 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123008671 นางสาวพัชราภรณ� ทองแก&ว
62123008672 นางสาววนิดา ธานินพงศ�
62123008673 นางสาววิมลฉัตร โพธ์ิโพ&น
62123008674 นายทศพล ทองกระจ'าง
62123008675 นางสาวเบญจมาพร ศรีธนสาร
62123008676 นางสาวปาณิชา ช'วยพัทลุง
62123008677 นางสาวนฤมาศ สีแดง
62123008678 นางสาวธิดารัตน� ธุรีราช
62123008679 นายภูริทัต ยอดทอง
62123008680 นายอับดุลหากีม มะเระ
62123008681 นางสาวศุภลักษณ� สุขโสม
62123008682 นางสาวชริณรัตน� อาสนะ
62123008683 นางสาวซากีเราะห� เด็งสนิ
62123008684 นายภูริภัทร ไฝทอง
62123008685 นางสาวฟาตีมา ฮูลู
62123008686 นายรัฐพงศ� วงศ�ไพบูลย�กุล
62123008687 นางสาวฐิติยา ยอดเสน
62123008688 นางสาวซูไฮมี เจKะมูซอ
62123008689 นายชูศักด์ิ ช'วยเต็ม
62123008690 นายศตวรรษ เหยียบสูญ
62123008691 นางสาวสุพรรษา บุญชูวงศ�
62123008692 นางสาวมานิตา สถิตย�สมิทธิโชติ
62123008693 นางสาวชามิกา อินทร�แก&ว
62123008694 นางสาวอทิตา บัวเกตุ
62123008695 นางสาวสุดารัตน� ชูแก&ว
62123008696 นางสาวพรพรรณ รวดเร็ว
62123008697 นางสาวณัฐสุดา เพชรมาก
62123008698 นางสาวประติมา จิตนารี
62123008699 นางสาวสุภาพร เกษเพชร
62123008700 นายกวิศ ริยาพันธ�
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62123008701 นายวัชรินทร� สุธีรภาพ
62123008702 นายสุรศักด์ิ บุญมี
62123008703 นางสาวภัททิยา เอี๋ยวเจริญ
62123008704 นางสาวมณีนุช เมืองน&อย
62123008705 นางสาวบุณยนุช ภาพีรนนท�
62123008706 นางสาวมุจจรินทร� โคตะวินนท�
62123008707 นางสาวผกาวรรณ ทองกอบ
62123008708 นางสาวกัลยา ช'วยเพ่ือน
62123008709 นางสาวกนกวรรณ งKะสมัน
62123008710 นางสาวฟาซียา มะแสหา
62123008711 นางสาวเจตนิพิฐ นิลคูหา
62123008712 นางสาวเรวดี กัลปพฤกษ�
62123008713 นายประสิทธ์ิ รัศมีพงศ�
62123008714 นางสาวจิราภรณ� ชูเชื้อ
62123008715 นางสาวอรอนงค� ทองมี
62123008716 นางสาวชยาภรณ� ลิขิตธรรมวาณิช
62123008717 นายปฏิกรณ� แสงทับทิม
62123008718 นางสาวดวงใจ แซ'อื้อ
62123008719 นางสาวเบญจวรรณ สมเขาใหญ'
62123008720 นางนิรมล บุรีจันทร�
62123008721 นายอดุลย� เละสัน
62123008722 นายเมธาวัฒน� ใจห&าว
62123008723 นางพัชรี สุขแจ'ม
62123008724 นางสาวจุฑามาศ ศรีจํารัส
62123008725 นายสุพิเชษฐ� อุดมศรี
62123008726 นางสาวสาวิณีย� ณ พัทลุง
62123008727 นายอมิรุลอัสวัน อุเซ็ง
62123008728 นางปฐมาพร ดําเสน
62123008729 นางสาวจรีลักษณ� จันทร�วัฒนเดชากุล
62123008730 นางสาวซาวียะ วาเจKะ
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62123008731 นางสาวสิริกรณ� จินดารัตน�
62123008732 นางสาวปาริฉัตร ศรีเชย
62123008733 นางสาวกานต�รวี ศรีอริยฤทธ์ิ
62123008734 นางสาวเบญจมาภรณ� เพ็ญศรี
62123008735 นางสาวโสรดา ชอบทํากิจ
62123008736 นางสาวพัฒน�สุดา สงฤทธ์ิ
62123008737 นางสาวศิริรัตน� เข็มขาว
62123008738 นางสาวสายฝน จันทร�โสภา
62123008739 นางสาวกวิสรา สุขสวัสด์ิ
62123008740 นางสาวศศินา แสงมณี
62123008741 นางสาวต'วนมารียานี อีแต
62123008742 นางสาวเพริศ บุญโท
62123008743 นางสาวชนม�นิภา เหมทานนท�
62123008744 นางสาวฐานิดา มลิการ
62123008745 นางสาวพรรณภา ชัยบัวคํา
62123008746 นางสาวจันทร�จิรา สันหลี
62123008747 นางสาวอาภาภรณ� พลายละหาร
62123008748 นางสาวนันท�นลิน อําลอย
62123008749 นายชาญวิทย� เหล'าจก
62123008750 นางสาวพัชรี ตาแสง
62123008751 นายวรวุฒิ สุขสง
62123008752 นางสาวภัสราภรณ� ช'วยหวัง
62123008753 นางสาวศิริเพ็ญ เกตุบูรณะ
62123008754 นางสาวปรางทิพย� พรหมปลอด
62123008755 นางสาวลัดดาวรรณ ยกสกุล
62123008756 นางสาวณัฏฐณิชา ภวิศโภคิน
62123008757 นางสาวสุณิสา ส&มเกลี้ยง
62123008758 นางสาวนฤมล ผมพันธ�
62123008759 นายภูวนัย ชัยเภท
62123008760 นายรังสิมันต� บุญนิ่ม
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62123008761 นางสาวอาธิศรา รักบํารุง
62123008762 นายฆนรุจ ยงยุทธ�
62123008763 นางสาวสุมณฑา วงค�เมฆ
62123008764 นางสาวชรินทร รักษากิจ
62123008765 นางสาววิลาวัณย� เมืองดี
62123008766 นางสาวกมลชนก นุ&ยมาก
62123008767 นางสาวศุภสุตา หง&าบุตร
62123008768 นายเอกชัย รักษาทิพย�
62123008769 นางสาวกชกร เก้ือกูล
62123008770 นางสาวเจนจิรา ขาวแก&ว
62123008771 นางสาวหรัญญา ชัยสิทธ์ิ
62123008772 นางสาวทัศนีย�วรรณ ทองด&วง
62123008773 นางสาววิชุดา พันธรักษ�
62123008774 นายณัฏฐ�ธนันท� หลี้หมุน
62123008775 นางสาววิกานดา เซ'งนาค
62123008776 นางสาวรัชดา ปรีชา
62123008777 นางสาวนิศาชล เพ็ชราการ
62123008778 นางสาวอารีรัตน� ขุนทอง
62123008779 นางสาวสุดารัตน� ภิรมรักษ�
62123008780 นางสาวจิรภัทร ศรีเมือง
62123008781 นางสาวสุกัญญา สุขเรือง
62123008782 นายศุภชัย เขียวดํา
62123008783 นางสาวนภารัตน� รุ'งเรือง
62123008784 นางสาวสุภาวดี บํารุงจันทร�
62123008785 นางสาวพิมพิไล แซ'ทาม
62123008786 นางสาวอลิสา บัวเกลี้ยง
62123008787 นางสาวเบญจวรรณ ทองบุญเก้ือ
62123008788 นางสาวอนุศรา เกลือมีผล
62123008789 นางสาวเกศสุดา ผุดผาด
62123008790 นางสาวสุภาวดี สุริวงศ�
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62123008791 นางสาวอภิชามล ทิพย�จักษุ
62123008792 นางสาวชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
62123008793 นางสาวขวัญชนก ส'งแก&ว
62123008794 นางสาวจันทิมา ทองดําริห�
62123008795 นายนพดล แซ'ลิ้ม
62123008796 นางสาวสุดารัตน� นุ'นมัน
62123008797 นางสาวกันธิชา ศรีสุวรรณ�
62123008798 นางสาวรจนา รอดเข็ม
62123008799 นางสาวกันยกร สุขทอง
62123008800 นางสาววริศรา สาระวารี
62123008801 นางสาวณัฐญิกา กาหลง
62123008802 นางสาวสุราณี มะลี
62123008803 นางสาววันนิสา ทองแปQน
62123008804 นายชัยอนันต� ติรศักด์ิวาณิช
62123008805 นางสาวปNทมวรรณ สุขสนิท
62123008806 นางอุมาพร พรมจันทร�
62123008807 นายมารุต งานดี
62123008808 นายณัฐวุฒิ ทรัพย�หนุน
62123008809 นางสาวขวัญหทัย ขาวผ'อง
62123008810 นางสาวสุภัทตรา รอดสุข
62123008811 นางสาววนิษา สรรเพชร
62123008812 นายจักรกฤษณ� เต็กอWอต&ง
62123008813 นางสาวพีรกานต� โกยทอง
62123008814 นางสาวมัลลิกา พรไชย
62123008815 นายสิรภพ เอียดตรง
62123008816 นางสาวธัญชนก ชูช'วย
62123008817 นางสาวณัฎฐกานต� พุ'มคง
62123008818 นางสาวสุนิสา คงแก&ว
62123008819 นางสาวจิราพรรณ แสงจันทร�
62123008820 นางสาวสุดที่รัก กิตติพรรณราย
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62123008821 นายจุรินทร� คงตุก
62123008822 นางสาวณัฐรดา ช&างแก&ว
62123008823 นายนนทวี สี่พร
62123008824 นายกิตติชาติ เครือรัตน�
62123008825 นายวิทยา โพธ์ิทิพย�
62123008826 นางสาวจันทร�เพ็ญ อภัยรัตน�
62123008827 นางสาวเมวิญา สมบูรณ�
62123008828 นางสาวปLยะมาศ ศิลปวิสุทธ์ิ
62123008829 นายนุกูล สืบสังข�
62123008830 นางสาวพรทิพย� เชาวลิต
62123008831 นางสาวสมฤดี พรมฝNZน
62123008832 นางสาวนุชจิรา ช&างงา
62123008833 นางสาวพาอีซะห� มามะ
62123008834 นางสาวสุวิมล หนูวงค�
62123008835 นางสาวสุดารัตน� เถาว�แดง
62123008836 นางสาวนิยามีละห� แวดอเลาะ
62123008837 นายฟาริ มามะ
62123008838 นางสาวสาธิตา ศิริกุล
62123008839 นายพุทธิพงศ� มฤก
62123008840 นางสาวจันทร�วลัย เพ็ชรล&าน
62123008841 นายธนกร บุญยัง
62123008842 นายมานะศักด์ิ แซ'ก๋ัว
62123008843 นายคมสัน ตันติวุฒินันท�
62123008844 นางสาวอัสวาตี สะมะแอ
62123008845 นางสาวปาณิสรา พัฒนานนท�
62123008846 นางสาวกนกอร รูปพร&อม
62123008847 นางสาวสุนิดา พลมาศ
62123008848 นายสุทธิรักษ� ชาญนคร
62123008849 นางสาววรรณนภา อารีการ
62123008850 นายสุริยันต� เอียดใส
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62123008851 นางสาวศิริภา ประชุมพันธ�
62123008852 นางสาวชนิกานต� เพชรพันธ�
62123008853 นายโกศล จินา
62123008854 นางสาวฐิติมา ทองมูล
62123008855 นางสาวธันยพร อุทุมรัตน�
62123008856 นางสาววริศรา วรดิษฐ�
62123008857 นางสาวจิตติพร แก&วดี
62123008858 นางสาวต'วนฮาลีเมKาะ กูโหวะ
62123008859 นางสาวกิตติญา สังข�ประสิทธ์ิ
62123008860 นางสาวจันทร�เพ็ญ ประทุม
62123008861 นางสาวชลิตา ศักดา
62123008862 นายกรรชัย อุดมชัยศิริ
62123008863 นางสาวสายหยุด หนูแก&ว
62123008864 นางสาวรัษฎาภรณ� ปราณจันทร�
62123008865 นางสาวพรรณารา วงศ�งาม
62123008866 นางสาววราลัย เกตุชาติ
62123008867 นางสาวธัญลักษณ� ทองพูน
62123008868 นายชนกานต� ฉ&วนกลิ่น
62123008869 นางสาวดรุณี นวลเจริญ
62123008870 นายภรัณยู แกล&วกล&า
62123008871 นางสาวน้ําทิพย� ฤทธิพรัต
62123008872 นางสาวนิธิศา แย&มเนตร
62123008873 นางสาวศรัญญา ภัคคเทพบํารุง
62123008874 นางสาวมารียะห� มะดะเรส
62123008875 นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
62123008876 นางสาวปนัสญา ชํานาญ
62123008877 นางสาวอรพรรณ จันทร�แก&ว
62123008878 นายศราวุธ รัตนพันธ�
62123008879 นางสาวหร&อบีดะ โคแหละ
62123008880 นางสาวอาสมัด สากอ
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62123008881 นายธีระศักด์ิ จันทร�แปQน
62123008882 นายสุทธินันท� จันทร�เอียด
62123008883 นางสาวศิริพร กลับแปQน
62123008884 นางสาวกวินทรา วงศ�เมธา
62123008885 นางสาวเมทินี หนูอินทร�
62123008886 นางสาวเสาวณี สุขม'อย
62123008887 นางสาวอาสมีรา วาแม
62123008888 นางสาวนฤมล เวชการ
62123008889 นางสาวอนงลักษณ� เอียดเสน
62123008890 นายธีรศักด์ิ เกลี้ยงเกลา
62123008891 นางสาวสุวจี ศรีพนม
62123008892 นางสาวปาลิตา เลียวลิ้ม
62123008893 นางสาวปLยวรรณ มาทอง
62123008894 นายสุทธิชัย วรรณสิทธ์ิ
62123008895 นายพสิษฐ์ิ ก&องสุวรรณคีรี
62123008896 นางสาวศิริกานต� หนักเกิด
62123008897 นางสาวชลธิชา ชูเทพ
62123008898 นางสาวปลายฝน พุ'มแก&ว
62123008899 นางสาวมารีณี มะยะเด็ง
62123008900 นายวีระศักด์ิ บุญช'วย
62123008901 นางสาวรสศิรินทร� อินทร�ทอง
62123008902 นางสาวรัฐฐา ธัญญะอุดม
62123008903 นางสาววนิดา สังข�ทอง
62123008904 นายอรรถพล เทพพูลผล
62123008905 นางสาวพิมพ�ภรณ� หมะหนุด
62123008906 นางสาวฐิติกานต� ทัพภะ
62123008907 นายอภิสิทธ์ิ ชูศรี
62123008908 นายณัฐวุฒิ คชสิทธ์ิ
62123008909 นายพงศ�พล เต็มศรี
62123008910 นางสาวณัฐวดี สุขกุล
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62123008911 นายทศพร เรืองศรี
62123008912 นายพรรษา ภู'บุบผากาญจน
62123008913 นางสาวชิดชนก ชูขันธ�
62123008914 ว'าที่ร&อยตรีหญิงณัฐติญา สุขอนันต�
62123008915 นางสาวผกายวรรณ� บํารุงการ
62123008916 นายพงศ�ภัค ปองสุวรรณ
62123008917 นางสาวนัทธิดา สุวรรณมณี
62123008918 นางสาวเชาวลิน สุขบรรพต
62123008919 นางสาววิมลวรรณ พลจร
62123008920 นางสาวสิรัญญา อนันตยานุกูล
62123008921 นางสาวสิตานัน กรดสุวรรณ
62123008922 นางสาวสุติรัตน� รัตนพันธ�
62123008923 นางสาวกชกร อินใหญ'
62123008924 นางสาวลักษณ�ขมาศ ขาวเรือง
62123008925 นายชัชวาล เดชบุญช'วย
62123008926 นางสาวปNญปภัส ติพุก
62123008927 นางสาวนัชชา สมัครพงศ�
62123008928 นางสาววนิดา ชนะอักษร
62123008929 นายกรกช พงศ�พันธ�
62123008930 นายบุญศักด์ิ จงม่ันธรรม
62123008931 นางสุดใจ แพใหญ'
62123008932 นางสาวธิดารัตน� ชูชาติ
62123008933 นางสาวเพ็ญศรี ขาวนิ่ม
62123008934 นายศิริชัย ปาชะโน
62123008935 นางสาววิริยาภรณ� วัฒนกิจ
62123008936 นางรัชนี อาตพัฒน�
62123008937 นางสาวสุนิศา สินสโมสร
62123008938 นางสาวสุปราณี ปฏิสุวรรณ
62123008939 นางสาวศิริวรรณ ปานหอ
62123008940 นางสาวนูรียะห� หะแว
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62123008941 นางสาวเพลินพิศ สุวรรณพันธุ�
62123008942 นางสาวศศิมาภรณ� ไชยโย
62123008943 นายสรวิชญ� วัดศรี
62123008944 นางสาวมะลิวัลย� ทวีศักด์ิ
62123008945 นางสาวปรางฤทัย รัตนมณี
62123008946 นางสาวธิดารัตน� เทพโยธี
62123008947 นางสาวจริยา หมัดสี
62123008948 นางสาวนวลศรี เกษสถิตย�
62123008949 นางสาวขวัญชนก อยู'เย็น
62123008950 นางสาวนันท�นภัส แสงสุวรรณ
62123008951 นางสาวเบญจมาศ หอมกระแจะ
62123008952 นางสาวสุนิตา อรัญดร
62123008953 นางสาวมาริษา รัตนมณี
62123008954 นางสาววันวิสาข� ศรีสวัสด์ิ
62123008955 นายสุวิชัย ใจสอาด
62123008956 นางสาวณัฐวดี รัตนเหมกุล
62123008957 นางสาวศจี เสรีรัตน�
62123008958 นางสาวเอลิษา สมใจ
62123008959 นางสาวธิดารัตน� สังข�ศรีอินทร�
62123008960 นายอายุ อามิง
62123008961 นายอานัส แวอาลี
62123008962 นางสาวอภิญญา แซ'หย'อง
62123008963 นางสาวกุสุมา ชูช'วย
62123008964 นางสาวนพมาศ พรหมมากรณ�
62123008965 นางสาววรรษมน ชินแก&ว
62123008966 นางสาวกิตติยา ชุมคง
62123008967 นางสาววนิดา สิทธิรักษ�
62123008968 นางสาวธัญสุดา แก&วมณี
62123008969 นางสาวณัฐสิมา มัจฉาเวช
62123008970 ว'าที่ร.ต.หญิงรัตนาภรณ� รักพูนแก&ว
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62123008971 นางสาวณัฐวิภา มัชฌิมะบุระ
62123008972 นางสาวเสาวรส ราชแปQน
62123008973 นายธนวัฒน� วิชัย
62123008974 นางสาวกิติยา ปาโต
62123008975 นายสําเร็จ จิรเผ'าพันธ�
62123008976 นางสาวอังสนา นันโท
62123008977 นางสาวสุภารัตน� แซ'ด'าน
62123008978 นางอาริตา ฝอยทอง
62123008979 นางกันตพร ผลทวี
62123008980 นางสาวศศิมา ขวัญรอด
62123008981 นางสาวอัญชลี เกาะกลาง
62123008982 นางดวงมณี พูลมาศ
62123008983 นางสาวจุฑามาศ อ'องสัน
62123008984 นางสาวสุนิษา ชูศรี
62123008985 นางสาวจินดา สมาธิ
62123008986 นางสาวประดิฐ�พร สิทธา
62123008987 นางสาวอภิญญา วงศ�พิพันธ�
62123008988 นางสาวสุพัตรา พลภักดี
62123008989 นายปวิตร แจ'มวุฒิปรีชา
62123008990 นางสาวกันติรัตน� ขวัญช'วย
62123008991 นางสาวชรัฎฎา เชาวลิต
62123008992 นางสาวฤทัยชนก ชิตเดชะ
62123008993 นางสาวเกศรินทร� เปIยกบุตร
62123008994 นางสาวศรัญญา ดานาคแก&ว
62123008995 นางสาวจิราวรรณ อินทสระ
62123008996 นายจิรวัฒน� ภาชนะทอง
62123008997 นางสาวนันวิการ� ปานเพชร
62123008998 นางสาวนุชจรี พรมศรีผ'อง
62123008999 นางสาวธัญวรัตน� วงษ�สถิตย�
62123009000 นางสาวนันทิกานต� นิยม
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62123009001 นางสาวรุสนีนา แวเตะ
62123009002 นางสาววรรณา ขวัญเจริญ
62123009003 นางสาวธารารัตน� นุ&ยสอน
62123009004 นางสาวจุฑารัตน� สุขแสวง
62123009005 นางสาวดาริกา กาเลี่ยง
62123009006 นางสาวนฤมล สาสุธรรม
62123009007 นายวรายุทธ จําเริญ
62123009008 นายธิติ หงษ�บิน
62123009009 นางสาวกนกวรรณ ประสมศรี
62123009010 นางสาวทิพรัตน� อนันต�
62123009011 นายนัฐวุฒิ ทองรัตน�
62123009012 นางสาววรวีร� รอฮีม
62123009013 นางสาวอฤดี คชินทร�โรจน�
62123009014 นางสาวมณฑา จินดาพล
62123009015 นางสาวศุภวรรณ บุณยะวันตัง
62123009016 นางสาววรรณิภา แสงมณี
62123009017 นางสาวณิชกานต� มณีพงศ�
62123009018 นายพงษ�พิสุทธ์ิ รัตนนิตย�
62123009019 นางสาวภัสรา บุญทับ
62123009020 นางสุภารัตน� ทองหยู
62123009021 นางสาวศิรินทรา เซซัง
62123009022 นายวัชรินทร� อินทร�คํา
62123009023 นายประกาศิต สงค�เสน
62123009024 นางสาวเจKะฮัสมะห� เจะอารง
62123009025 นางสาวสมฤดี สนธิกลับ
62123009026 นางสาวบุษยมาส คุ&มนุ&ย
62123009027 นางสาวศศิธร ศรีอินทร�
62123009028 นางสาวจุฑามาศ สุปNนตี
62123009029 นางสาวกมลชนก ฤทธานันท�
62123009030 นายพิภัชพงศ� สามารถ
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62123009031 นางอรอุมา เทพมณฑา
62123009032 นางสาวปภัสสร ย้ิมอิ่ม
62123009033 นางสาวอารีนา อุโหยบ
62123009034 นางสาวพิมพ�ชนก ทักญาติ
62123009035 นางสาวพัชยา ดวงแข
62123009036 นางสาวจุฑามาศ ชัยศิลปR
62123009037 นางสาววรากานต� ขาวหนูนา
62123009038 นางสาววิภาวนี อิ่มสง'า
62123009039 นางสาวจุฑามาศ ชุมบุตร
62123009040 นายภูมิฉัตร ยุทธพิมุข
62123009041 นางสาวพิมพวรรณ หนูแจ'ม
62123009042 นางสาวกรรณิการ� คุ&มสุข
62123009043 นางสาวมาริสา เอ&งฉ&วน
62123009044 นายอับดุลมาเล็ก สิทธิศักด์ิ
62123009045 นางสาวกรรณทิมา เก้ือเดช
62123009046 นางสาวกรรณิการ� สงวนแสง
62123009047 นางสาวภัทราพร รวดเร็ว
62123009048 นางอําภาภร เพชรรัตน�
62123009049 นายธีระพงค� องอาจ
62123009050 นายสถาพร นิลอุปถัมภ�
62123009051 นางสาวนัญวาณี สาและ
62123009052 นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย�
62123009053 นายนพรุจ ศุภวิริยากร
62123009054 นางสาวอมรรัตน� กวมทรัพย�
62123009055 นายศตวรรษ แก&วสามดวง
62123009056 นางสาวชนิภรณ� ทับทอง
62123009057 นายนเรศน� นรินทร�
62123009058 นางสาววันทนี ทองชนะ
62123009059 นายสมสุข กลับรินทร�
62123009060 นายอัศวิน แช'มชื่น
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62123009061 นายปNณณวิชญ� เข็มเพ็ชร
62123009062 นางสาวสุตาภัทร สายทอง
62123009063 นางสาวจารวี หวานกล&า
62123009064 นายจิรยุทธ เวชศาสตร�
62123009065 นางสาวสมฤทัย พรหมศักด์ิ
62123009066 นายสิรวิชญ� มวยดี
62123009067 นางสาวนันทนา เพ็ชรเกลี้ยง
62123009068 นางสาวกมลวรรณ วงศ�พิพันธ�
62123009069 นางสาวสุวิสาข� พรหมขุนทอง
62123009070 นางสาวขนิษฐา ชูแก&ว
62123009071 นางศิรัญญา ทองประศรี
62123009072 นายอธิพงค� จันทร�มณี
62123009073 นางสาวชัชฎาภรณ� ชนาชล
62123009074 นายอภิรักษ� นาคต&อย
62123009075 นางสาวจิตนา แสนชิน
62123009076 นางสาวธนัฏฐา แซ'ลิ่ม
62123009077 นางสาวณัฐณิชา สามารถ
62123009078 นางสาวพิมผกา แดงด&วง
62123009079 นางชนันรัตน� ชนะสิทธ์ิ
62123009080 นายวิรุฬห� ขุนทองจันทร�
62123009081 นางสาวหทัยชนก ชมภูนุช
62123009082 นายธนศักด์ิ ดีนะลี
62123009083 นายจิระพล อ'อนหยู
62123009084 นางสาวกนกกาญจน� ขาวช'วย
62123009085 นางสาวฟารีดะห� ฮาแว
62123009086 นายกฤษดา มาลารัตน�
62123009087 นางสาวมู'ฮามี เจะเว
62123009088 นางสาวชลธิชา นาคอุปการณ�
62123009089 นายเชี่ยวชาญ อินทนู
62123009090 นางสาวสิทธิมนต� ชูเงิน
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62123009091 นางสาวพัชรา รอดกลิ่น
62123009092 นายนิธิกร กิมาคม
62123009093 นายวีระพันธ� แก&วแสน
62123009094 นางสาววัลย�วิภา บุญประเสริฐ
62123009095 นางสาวศฏิฤดี ชุมแก'น
62123009096 นางสาวปริษฐา ชุมชู
62123009097 นางสาวกรรณิการ� มโนโสภี
62123009098 นายวชิรวิทย� พรหมอินทร�
62123009099 นางสาวอรนิภา ดําพัฒน�
62123009100 นางสาวจุฑามาศ วณิชพันธุ�
62123009101 นายสิรภัทร เจKะลาเตKะ
62123009102 นางสาวเจนนภา นาควิจิตร
62123009103 นางสาวสุพัตรา อินหนองทะ
62123009104 นายณัฐวุฒิ จิตร�จํานงค�
62123009105 นางสมคิด วิหกฤทธ์ิ
62123009106 นางสาวสุนันญา พูลภิรมย�
62123009107 นางสาวเบญจมาศ เครือพานิช
62123009108 นางสาวเยาวลักษณ� นาคเขียว
62123009109 สิบเอกวีระพงษ� ชมชื่น
62123009110 นางสาวสุกัญญา นวลปาน
62123009111 นายตรีรัตน� เจริญกุล
62123009112 นางสาวพีรดา วงษ�กันยา
62123009113 นางสาวนิศากร ภาระกิจ
62123009114 นางสาวศุทธินี สว'างเย็น
62123009115 นางสาวภัทรวรรณ บัวพา
62123009116 นางสาวพรเพ็ญ ปQาทัพ
62123009117 นางสาวศิริกัลยา ขลิบเงิน
62123009118 นายวีรพงศ� ด&วงเชี่ยว
62123009119 นางสาวมัตติกา พิศพรรณ
62123009120 นางสาวพัตธนิตา ยังชู
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62123009121 นายอดินันต� คชโสภณ
62123009122 นางสาวปNทมาวรรณ คําแหง
62123009123 นายอารฟาน สะระโต
62123009124 นางสาวมัณฑนา ชูทอง
62123009125 นางสาวธนภรณ� เวทยาวงศ�กุล
62123009126 นางสาวชนิดา อักษรานุชาต
62123009127 นางสาวเสาวนีย� ณรงค�ฤทธ์ิ
62123009128 นางสาวเอมิกา หนูช'วย
62123009129 นายพันธกานต� เด็มเพชรหน&อง
62123009130 นางสาวบุษยมาศ ชูกล่ํา
62123009131 นางสาวทิพวรรณ แซ'เอี้ยว
62123009132 นางสาวฟาดีละห� ลือแบซา
62123009133 นางสาวอรณัฐ ภิญโญธรรมโนทัย
62123009134 นายพิพัฒน� แสงอุดม
62123009135 นางสาวอิสริยา สุทธิพันธ�
62123009136 นายจรินทร� สังขาว
62123009137 นางสาวพรดิถี จอมประดิษฐ�
62123009138 นายอนุวัตร แก&วผลึก
62123009139 นางสาวศศิตาภรณ� จันดี
62123009140 นางสาววรัชยา รินทะจะกะ
62123009141 นางสาวอรพรรณ สท&าน
62123009142 นางสาวณชนก บุญอริยวัฒน�
62123009143 นางสาวสุณิสา แซ'เค&า
62123009144 นายอดิศักด์ิ วรพิทักษ�พงษ�
62123009145 นางสาวปวีณา เพ็งจันทร�
62123009146 นางสาวดาวัลย� เกศโร
62123009147 นายวัฒนศักด์ิ ขุนบุญจันทร�
62123009148 นางสาวอลิตา บุญชูวงศ�
62123009149 นางสาวพีรภาว� ผุดแจ'มใส
62123009150 นางสาวอังคณา คงชูศรี
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62123009151 นางสาวกฤษณา แย&มน&อย
62123009152 นางสาวธิดารัตน� ปานรัศมี
62123009153 นางสาวนุชรีย� ด&วงหวัง
62123009154 นางสาวเต็มสิริ ศิลประสพ
62123009155 นางสาวระวิวรรณ แย&มคล&าย
62123009156 นางสาวจิราวรรณ ยะโกบ
62123009157 นางสาวเบญจมาศ ขุนพิลึก
62123009158 นายสมพล จํารูญกิจ
62123009159 นายปLยะพัฒน� ธนังธีรพงษ�
62123009160 นางสาวภัณฑิรา สุวรรณรัตน�
62123009161 นายไนยชน อังสานาม
62123009162 นางอังคณา สมนึก
62123009163 นายณัฐวุฒิ เลิศไกรเมธี
62123009164 นายเสฏฐวุฒิ หาญกล&า
62123009165 นายศรุณชัย โชติรุ'งโรจน�
62123009166 นางสาวขวัญใจ วงษ�หลี
62123009167 นางสาวเยาวภา คงนาค
62123009168 นางสาววรรณชลิดา แสงทอง
62123009169 นางสาวอัจจิมา ทีคะพันธ�
62123009170 นางสาวศิริประภา ไพเมือง
62123009171 นางสาวบุญญานี เพชรสีเงิน
62123009172 นางสาวมาฮานี มูดอ
62123009173 นายภาณุพงศ� นวลมี
62123009174 นายณัฐพงค� คงเอียด
62123009175 นางสาวอาฟIฟะ สามะ
62123009176 นางสาวปริมล อินทร�น&อย
62123009177 นางสาวเอวาริน ศศิธัญญจินดา
62123009178 นางสาวเนตรทราย เดชพรหม
62123009179 นางสาวศศิชา กองข&าวเรียบ
62123009180 นางสาวภัทรวรรณ ช'วยชูหนู
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62123009181 นางสาวรัตนาวดี ห&าเส็ม
62123009182 นายแวอารีฟ แวดือเระ
62123009183 นางสาวพนิดา สิงห�แก&ว
62123009184 นางสาวสุธิมา นุ'มนวล
62123009185 นางสาวอทิตญา จันทร�แสง
62123009186 นายเสน'ห� ขาวนาขา
62123009187 นางสาวรอปIอKะ บาเฮง
62123009188 นางสาวศศิมา ประเวระไพ
62123009189 นายธีรวุธ ผอมแก&ว
62123009190 นายปLยะพันธ� เวชกุล
62123009191 นางสาวกนกนาถ อุระจร
62123009192 นายอณวัช คังคะมูสิก
62123009193 นางสาวโสภิดา สุดงาม
62123009194 นางสาวจุฬารัตน� มณีโชติ
62123009195 นายเจษฎา เหมาะสมสกุล
62123009196 นายสมพร รอดช'วง
62123009197 นางสาวรัถยา สังข�ทอง
62123009198 นางสาวชีวาพร ช'วยหมุด
62123009199 นางสาวภัทรวดี รัตนสว'างวงศ�
62123009200 นางสาววิยดา ชัยคง
62123009201 นายเอกชัย แซ'ลิ้ม
62123009202 นางสาวปริศนา ขอสกุล
62123009203 นางสาวนิภาพร เหมือนเสน
62123009204 นางสาวธนพร เจริญพร
62123009205 นางสาวนฤนาฎ สมบุญ
62123009206 นางสาวอุบลรัตน� คชภูมิ
62123009207 นางสาวณัฐกานต� มณีฉาย
62123009208 นางสาวศิริรัตน� เมืองพรหม
62123009209 นางสาวปฏิญญา รวดเร็ว
62123009210 นางสาวศิริพร แซ'ลิ้ม
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62123009211 นางสาววธิราภรณ� ภักดีเสนา
62123009212 นางสาววิลาวัณย� พุทธพงค�
62123009213 นางสาวหัสยา วงษ�ประเสริฐ
62123009214 นางสาวศิริวรรณ บุญเก้ือ
62123009215 นางสาวชนาภา คําวร
62123009216 นางสาวฟาตีมะห� หะยีเจะแว
62123009217 นางสาวจาริวรรณ หนูนุ'ม
62123009218 นางสาวสุวภา ดําคํา
62123009219 นางสาวนูรไอนี มะแซ
62123009220 นางสาวดุจฤดี ชอบงาม
62123009221 นายณัฐพล จันทร�ส'งแสง
62123009222 นางสาวฑิฆัมภรณ� คงผอม
62123009223 นายสมรัก เลาวิลาศ
62123009224 นางสาวศิริวรรณ คงสุวรรณ
62123009225 นายอรรถกร ทองเพ็ง
62123009226 นางสาวสวรรยา นาควิรัตน�
62123009227 นางจีราพร ชูสําราญ
62123009228 นางสาวเบญจรัตน� ทวิลา
62123009229 นายวรุตม� สังวรณ�
62123009230 นางสาวกรรณิการ� ชนะพล
62123009231 นางสาวกชพร อับดุลระหมาน
62123009232 นายธวัชชัย มหาชัย
62123009233 นางสาวดวงกมล ขวัญดี
62123009234 นายธนาพงศ� เพชรนุ&ย
62123009235 นายจรส ศรีสุรักษ�
62123009236 นางสาวสุวนันท� ธรฤทธ์ิ
62123009237 นางสาวยุพา เขตธรรมใส
62123009238 นายปLติภัทร วิทยาศิริกุล
62123009239 ว'าที่ร.ต.หญิงจิรวดี หนูหมาน
62123009240 นางสาวสุรัชดา เจริญแพทย�

หน&า 308 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123009241 นางสาวกรกัญญา สระแก&ว
62123009242 นางสาวชลิดา อินทร�แช'มช&อย
62123009243 นางสาวสุลักขณา จงจิตร
62123009244 นายนพรัตน� คงมีชัย
62123009245 ส.ต.ท.ศุภชัย สมยศ
62123009246 นางสาวบาฮายามีละห� สะนิ
62123009247 นางสาวณัฐพรรณ สุขสมบูรณ�
62123009248 นางสาวณัฐรินีย� พลแสนนอก
62123009249 นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ�
62123009250 นางสาวธนิดา ศุภราช
62123009251 นายมุตาซิม วาเย็ง
62123009252 นางสาวสิรินันท� เวชภักด์ิ
62123009253 นายกรทิวา ศรีละมุล
62123009254 นางสาวอัญชุลี มุขดี
62123009255 นางจันทวงค� ทรัพย�แก&ว
62123009256 นางสาวนันท�ชนก เพชรภู'
62123009257 นางสาวลลนา ขม้ินทอง
62123009258 นางสาวรัตนา นามแก&ว
62123009259 นางสาวสุธาวัลย� จันทร�พูล
62123009260 นายโนร�อัสลัน อูมา
62123009261 นางสาวจุเรฟา หมัดอะดัม
62123009262 นางสาวรัตติกาล ชาญปราณีต
62123009263 นายศิวเดช ทองเทพ
62123009264 นางสาวนงลักษณ� สุชาติพงค�
62123009265 นางสาวมัทนา ทองบุญเอียด
62123009266 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเบ็ญจวรรณ� ศักด์ิภิรมย�
62123009267 นางสาวศิริวรรณ ขําคชกรรณ�
62123009268 นางสาวนาซีเราะห� ดอเลKาะ
62123009269 นางสาววรกานต� ช'วงโชติ
62123009270 นางสาวนริศรา แก&วกับบัว

หน&า 309 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123009271 นางสาวสมฤทัย ชนะพาล
62123009272 นางสาวธัญญารัตน� คงปรก
62123009273 นายธนกฤต เกิดทิพย�
62123009274 นางสาวทัศนีย� พนาสถิตย�
62123009275 นายสุรศักด์ิ แก&วท'าแค
62123009276 นางสาวมีนา หวันยาหวา
62123009277 นายกิตติภูมิ รอดศรีนาค
62123009278 นายกฤตนัย วัดนครใหญ'
62123009279 นายธีรยุทธ ควรกิจ
62123009280 นางสาวซัลซาบีลา ดือราซอ
62123009281 นางสาวชลิศรา แก&วประเสริฐ
62123009282 นางสาวปLVนมยุเรศ เวชรังษี
62123009283 นางสาวเกศดา แก&วคํา
62123009284 นางสาวสุดารัตน� คํานิล
62123009285 นางสาวธันย�ชนก ผิวดํา
62123009286 นางสาวกรรณิการ� พลชัย
62123009287 นางสาวอุบลรัตน� สมหมาย
62123009288 นางสาวจันทร�จิรา ริยาพันธ�
62123009289 นางสุพัฒนี จันทร�อุดม
62123009290 นางสาวสุภาศรี พรหมอักษร
62123009291 นายมะรอซาลี คาร�เดร�
62123009292 นางสาวชิดชนก ติกวัฒนานนท�
62123009293 นางสาวกันยารัตน� เพชรโสม
62123009294 นางสาวกานต�วิสุทธ์ิ จันทร�แก&ว
62123009295 นางสาวณพิชญา ชาลี
62123009296 นางสาวประดิษฐา นาคแก&ว
62123009297 นางสาวธนิกา ทองเรืองนิ่ม
62123009298 นายอินทัช มังกรฤทธ์ิ
62123009299 นางสาวอัสรีนา หะยีมะ
62123009300 นางสาวศิริวรรณ ศิริรัตน�
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62123009301 นายจรณินท� นามเกตุ
62123009302 นางสาวพนิดา ทองชนะ
62123009303 นางสาวยุวดี ตาวัน
62123009304 นางสาวบุณฑริก นาคา
62123009305 นางสาวกชกร ย้ิมเส&ง
62123009306 นางสาวพิชญาภัค สุขกิจ
62123009307 นางสาวเพ็ญศิริ นุ&ยสิน
62123009308 นางสาวเสาวรส สุดตะนก
62123009309 นายไพอีซิล เจKะอาแซ
62123009310 นายเกียรติคุณ รอดตัว
62123009311 นางสาวสุภาลักษณ� สงทอง
62123009312 นางสาวภัทรานิษฐ� ฐิตะนวลพงศ�
62123009313 นางสาวพนิดา เมืองจันทบุรี
62123009314 นายอรุณ จันทร�แก&ว
62123009315 นางสาวกัญญามาศ แซ'เจ่ีย
62123009316 นางสาวกรกนก ลิ้มเจษฎาพงษ�
62123009317 นางสาววิรัษฎา เรืองนุ&ย
62123009318 นางสาวอรวรรณ แสงแก&ว
62123009319 นางสาวหทัยภัทร วรรณสิโรตม�
62123009320 นางสาวสุภาพร บุญมี
62123009321 นางสาวจันธิมา ล'องจWา
62123009322 นายอรรถฤทธ์ิ พลอยน&อย
62123009323 นางสาวธัญรดา จันทร�สว'าง
62123009324 นางสาวอายูซะห� ยีปอง
62123009325 นางสาวกันยารัตน� กลิ่นมาลา
62123009326 นางสาวเบญจมาภรณ� จุฬาภิวัฒน�
62123009327 นางสาวจุฑาทิพย� ผู&แสนสะอาด
62123009328 นางสาวปNณฑิตา ชูทอง
62123009329 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสาริศา ชูนาวา
62123009330 นางสาวอรนันท� พุ'มศรี
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62123009331 นายธาวิน เปXนสุข
62123009332 นางสาวพิชชาภา รอดแก&ว
62123009333 นางสาววรรัตน� สุขมาตย�
62123009334 นายอุทัย อําพะวัน
62123009335 นางสาววราภรณ� แก&วสุขศรี
62123009336 นางสาวอรนุช บุญเรืองฤทธ์ิ
62123009337 นางสาวสุทธิดา ชิตจุ&ย
62123009338 ว'าที่ ร.ต.หญิงวารุณี มณีรัตน�
62123009339 นายปริญญา พริกบุญจันทร�
62123009340 นางสาวปนัสยา เรืองขนาบ
62123009341 นายธาราวุฒิ เหมมัน
62123009342 นางสาวนูรูลอาฟIฟะห� หะมะ
62123009343 นางสาววาสนา โสมจันทร�
62123009344 นายทรงโปรด นครพัฒน�
62123009345 นางสาวปLยนันท� พนมรักษ�
62123009346 นางสาวกอดีเยKาะ บัวนาค
62123009347 นายชินวัตร ชูชุมพล
62123009348 นายพลลณัฐ ธราพร
62123009349 นางสาวตรีสุคนธ� ช'วยมณี
62123009350 นางสาวชลธิชา บุญเพ็ง
62123009351 นางสาวแพรวนภา สุขเนาวรัตน�
62123009352 นางสาวสิรนุช มาศเมฆ
62123009353 นางสาวณัฐธิดา นัทธี
62123009354 นางพัชรพร ชัยมนัสกุล
62123009355 นางสาวกัญญาภัทร ทองดอนโพธ์ิ
62123009356 นางสาวธัญลักษณ� เต็งพานิชกุล
62123009357 นางสาวเบ็ญจวรรณ สมบูรณ�
62123009358 นางสาวใหม'มูเนKาะ บ'อเตย
62123009359 นายสมมาตร วังจํานงค�
62123009360 นายกิติภพ อักษรพรรณ
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62123009361 นางสาววาสนา จอมทอง
62123009362 นายรวิสุต นิลสังข�
62123009363 นางสาวกมลวรรณ นกเพชร
62123009364 นายเจษฎา ฐิติอัชฌาสัย
62123009365 นางสาววรางคณา ไกรนรา
62123009366 นางสาวศิริขวัญ กาลจักร�
62123009367 นางสาวณัฐธินี นาวาแก&ว
62123009368 นางสาวภาวดี เทียนมนัส
62123009369 นายกีรติ พรหมวันรัตน�
62123009370 ว'าที่ร&อยตรี หญิงจันทิมา พรหมจันทร�
62123009371 นายเกริกพล ศิริวัฒนไพฑูรย�
62123009372 นางสาวจารุวรรณ พัฒชนะ
62123009373 นางสาวสุจิตรา ชูจันทร�
62123009374 นางสาววรันธร เจียรผัน
62123009375 นายอัฐนัย ดวงเพชร
62123009376 นางสาวชนัฏนันท� ศุภสันติวงศ�
62123009377 นางสาวอริสา เทพฉิม
62123009378 นายจตุพร ปานเพชร
62123009379 นางสาววราภรณ� ยังสุวรรณ
62123009380 นางสาววิภาลักษณ� มณทิพย�สุนทร
62123009381 นายธนพงษ� ทองแก&ว
62123009382 นางสาวพัชรินทร� แพรกทอง
62123009383 นายรัฐเดช คีรีรักษ�
62123009384 นายรณวัฒน� สังข�วารี
62123009385 นางสาวนารีรัตน� ม่ันจิตร
62123009386 นายชานนท� เชาวลิต
62123009387 นายอิสมาแอล อีแมแวเด็ง
62123009388 นางสาวนุชรีย� สยามพันธ�
62123009389 นางสาวธิรารัตน� แซ'ลิ่ม
62123009390 นางสาวธิดารัตน� องอาจ
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62123009391 นางสาวจรวยพร หนูสงค�
62123009392 นางสาวทิราภรณ� เอื้อยศรี
62123009393 นางสาวสุวนันท� เก้ือนุ&ย
62123009394 นางปรัชญานี วีระวรรณ�
62123009395 นางสาวนิฐารัตน� กันทะง่ิน
62123009396 นางสาวสุดาทิพย� พรหมทอง
62123009397 นางสาวอริสรา จงจิตร
62123009398 นางสาวดารา กลับดี
62123009399 นางสาววรรณรัตน� ยืนนาน
62123009400 นายวิรัตน� สุวรรณโณ
62123009401 นางสาวจิตติมา ฉิมนิกร
62123009402 นางสาวซาลีปะ เจKะปอ
62123009403 นางสาวกานต�ศจี เกษแก&ว
62123009404 นางสาวณัฏฐา ยินดีชินเดช
62123009405 นางสาวกุลภรณ� คีรีมา
62123009406 นางสาวธิติมา จรัลรุ'งเรืองกิจ
62123009407 นายวัฒชรเกียรติ บรรดาศักด์ิ
62123009408 นางสาวจิราพัชร แก&วนุ&ย
62123009409 นางสาวโชติกา หนูเก้ือ
62123009410 นางสาวรพีพร คงด&วง
62123009411 นายวารี ตาเยะ
62123009412 นายพอเจต บุญเก้ือ
62123009413 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสุทธินี มีสาคร
62123009414 นางสาวนิสาลักษณ� ปลักปลา
62123009415 นางสาวจันจิรา จินา
62123009416 นางสาววัลลียา ชูลี
62123009417 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทองแก&ว
62123009418 นางสาวอรเพ็ญ ทองศิริ
62123009419 นางสาวกีรตา เท'งวา
62123009420 นางสาวศุภกาญจน� ศรีช'วย
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62123009421 นางสาววิไลลักษณ� เกียรติสุข
62123009422 นายสันต์ิสกฤษ สวนกูล
62123009423 นางสาวอัญชลี บินสาและ
62123009424 นางสาวเกศรา เหล'าวัฒนะกุล
62123009425 นางสาวกรกนก นุ&ยบุตร
62123009426 นายยุทธพงศ� กาญจนธนากุล
62123009427 นางสาวณัฐรดี ชิดเชี่ยว
62123009428 นายจักรพันธ� กันหา
62123009429 นางสาวเกาซัร ดาหะแม
62123009430 นางสาวนันทิภา จิตมุสิก
62123009431 นางสาวมณีรัตน� สังข�วิเศษ
62123009432 นางสาวกมลทิพย� บวรศรีสุข
62123009433 นายฤทธิเดช คุ&มรัตน�
62123009434 นางสาวนิศาชล แก&วศรีสุข
62123009435 นายภานุพงศ� เมืองมา
62123009436 นางสาวณญาดา ขาวผ'อง
62123009437 นางสาวณัฐวดี แก&วสาเระ
62123009438 นายไฝศอล พรหมแก&ว
62123009439 นางสาวฮุษนา วาเตะ
62123009440 นางสาวนิอร อนิลบล
62123009441 นางสาวกิติมา พยาบาล
62123009442 นางสาวจารุวรรณ พรหมเสน
62123009443 นางสาวธิดารัตน� อรุณ
62123009444 นางสาวนฤมล คารมดี
62123009445 นางวาสนา หม่ืนสนิท
62123009446 นางสาวเบญจมาศ ธรรมศิริ
62123009447 นางสาวมัทนี สามารถ
62123009448 นายเมธัส ศรีแก&ว
62123009449 นายชัยวัฒน� พยัฆฤทธ์ิ
62123009450 นายกิตติพงศ� พ่ึงล&อม
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62123009451 นางนงลักษณ� ผสารพจน�
62123009452 นางสาวทิพย�วดี จันทวาส
62123009453 นางสาวณัฐริกา ชัยสงคราม
62123009454 นายเกรียงไกร จันทดี
62123009455 นายสัชชา เชาวลิต
62123009456 นางสาวจุฑามาศ กาญจนรักษ�
62123009457 ว'าที่รต.หญิงธนิตตา ลิ่มวงศกร
62123009458 นายปฏิภาณ สงขาว
62123009459 นายอธิคม จันทะดี
62123009460 นายภาสุ บุญสุข
62123009461 นางสาวพัชราภรณ� เมฆม'วง
62123009462 นางสาวธวัลพร สมหวาน
62123009463 นายศักยพงศ� โนภาศ
62123009464 นางสาวศิริดวง ไหมจุ&ย
62123009465 นางสาวกาญณา อารีกิจ
62123009466 นางสาวทศพร ปYอซ่ิว
62123009467 นางสาวเกตุวดี ทองศรีทอง
62123009468 นายฐิติพงศ� ไชยแก&ว
62123009469 นางสาวประภัสสร พรมขวัญ
62123009470 นางสาวพัชรีดา สุวรรณวงษ�
62123009471 นางสาวสุภัสสรา นามบุศย�
62123009472 นายพีรภัสร� ประทีป ณ ถลาง
62123009473 นางสาวกรรณิการ� พูลเกิด
62123009474 นางสาวนิลินธร บวรสาโชติ
62123009475 นางสาวนารถนารี ทองอ'อน
62123009476 นางสาวนวพร สมบูรณ�
62123009477 นางสาวศิริวรรณ พรหมกุล
62123009478 นางสาวอรสา กองเพชร
62123009479 นางสาวสุชาวดี เวชพงษ�
62123009480 นางสาวกนกพร ห&วยสน
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62123009481 นางสาวชณิดาภา โชติรักษ�
62123009482 นายธนิตพล ชัยภัทรอมร
62123009483 นางสาวธนภร โชคธนาวงศภัทร
62123009484 นางสาวบุษยมาศ เวียนสาว
62123009485 นายธนัท ไชยทอง
62123009486 นางสาวอมรรัตน� ศรีสุวรรณ
62123009487 นายธนากร แซ'บ'าง
62123009488 นางสาวสารีนา หนิแมเรKาะ
62123009489 นางสาวธัญญาเรศ จินา
62123009490 นางสาวพิมพ�พิไล ไชยวุฒิ
62123009491 นางสาวรุ'งฤดี แก&วจันทร�
62123009492 นายปLยวัฒน� ผุดเพชรแก&ว
62123009493 นางสาวอภิญญา องศารา
62123009494 นางกัญญ�ชลา เยาว�ดํา
62123009495 นายลิขิต นวลจันทร�
62123009496 นายธนพงษ� ทองศรี
62123009497 นางสาวศศิภา หวังแก&ว
62123009498 นายสมพงค� ไทยจีน
62123009499 นายวันชนะ เกษรสิทธ์ิ
62123009500 นางสาวการีหมKะ เจะเลาะ
62123009501 นางสาวสุนิสา หลงตรี
62123009502 นางสาวธิดารัตน� โยธาราช
62123009503 ว'าที่ร&อยตรีหญิงฐกรทอง ชลสินธุ�
62123009504 นางสาวจุฬาลักษณ� สุขอนันต�
62123009505 นางสาวจิรภิญญา สําราญ
62123009506 นางสาวอัจวา มามะ
62123009507 นางสาวอรัญญา เมฆสุข
62123009508 นางสาวภัทรวดี สาตแสงธรรม
62123009509 นายศิวณัฐ พุทธิศาวงศ�
62123009510 นายสิทธิชัย ศรีหมอก
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62123009511 นางสาววริศา สังข�สงศ�
62123009512 นางสาวกุศลิน ช'วยปลอด
62123009513 นางสาวเสาวดี บุญแก&ว
62123009514 นางสาวเพ็ญนภา ควงปาริชาต
62123009515 นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป
62123009516 นายสถาพร ประพันธ�
62123009517 นางสาววลัยลักษณ� หงอสกุล
62123009518 นายพงษ�พัฒน� คณาวิทยา
62123009519 นายปLยะ ทองแกมนาค
62123009520 นางสาวมณีเนตร เกตุภู'พงษ�
62123009521 นางสาวโสภิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62123009522 นางสาวดุจดาว มหามาตย�
62123009523 นางสาวปณิฎฐา ทับจิตร�
62123009524 นางสาวมนัสวีร� เสนา
62123009525 นางสาวดวงเด'น ศรีคําพัน
62123009526 นายรุ'งโรจน� นุ'นสังข�
62123009527 นายชัยพร แซ'เล&า
62123009528 นางสาวศมณวรรณ คชกูล
62123009529 นายลิขิต ผิวดี
62123009530 นางสาวพลอยพิชชา ตุลาธร
62123009531 นางสาวสมฤทัย รองเดช
62123009532 นางสาวศิริพร นราชัย
62123009533 นายบุลากร ยอดเงิน
62123009534 นางสาวทิพกฤตา เทพจันทร�
62123009535 นางสาวพรรณธิรา เกตุวงศ�
62123009536 นางสาวเบญจวรรณ ทิศาวงศ�
62123009537 นางสาวอุมารินทร� มณีฉาย
62123009538 นายกิติ เพชรศิริ
62123009539 นายไกรสร ต&องสู&
62123009540 นางสาวแพรผกา ปานยืน
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62123009541 นายวรพันธ� เรืองพยัคฆ�
62123009542 นายโอภาส ดะมาลี
62123009543 นางสาวอริสรากรณ� จุนหวิทยะ
62123009544 นางสาววาสนา อพันโท
62123009545 นายพีรพัฒน� กรัณย�วิทยาการ
62123009546 นางสาวรวิวรรณ เอาเทพ
62123009547 นายสุทธิพงศ� ปลอดทุกข�
62123009548 นางสาวรุ'งนภา แสวงหา
62123009549 นางสาวสิริมา ทบลา
62123009550 นางสาวพิรัญญา นิลพันธ�
62123009551 นายอธิราช ดวงจันทร�
62123009552 นางสาวภัสนันท� ทองเผือก
62123009553 นางสาวณัชชา บุญวรรณา
62123009554 นางสาวฐิตารีย� อรุณพันธุ�
62123009555 นางสาวเครือวัลย� คงด&วง
62123009556 นายนราธิป เหมือนพิทักษ�
62123009557 นางสาวปรียาภรณ� ขนานใต&
62123009558 นางศิรินันท� ศรีอนุรักษ�
62123009559 นางสาวสิรินาถ รัตนปรีดาพันธุ�
62123009560 นางสาวสมฤทัย พรหมรัตน�
62123009561 นายตรัสวิน บุญมี
62123009562 นางสาวนิอาซียะห� นิเดร�หะ
62123009563 นายณัฐพงศ� มณีโชติ
62123009564 นางสาวชณิชตา คชสิทธ์ิ
62123009565 นางสาวมลธีรา คงทองเก้ือ
62123009566 นายสิทธิพร แก&วกูล
62123009567 นายพิษณุ วงค�สารภี
62123009568 นางสาวธันยา สังข�แก&ว
62123009569 นายคมศร บุญสําราญ
62123009570 นางสาวอิงชุตา ปลอดภัย
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62123009571 นายไพสิฐ โคตรโสภา
62123009572 นายอภิชาติ เพชรสาย
62123009573 นางสาวกานต�ธิดา ช'วยน้ําทรัพย�
62123009574 นางสาวจินต�จุฑา ผกามาศ
62123009575 นายอังกูร ทองวล
62123009576 นายกนกพล พรหมทอง
62123009577 นางสาวภัทริตา ฤทธิชัย
62123009578 นางสาวสุภาพรรณ โสภาจารย�
62123009579 นางสาวเกศินี กังแฮ
62123009580 นายอนุกฤษ เมืองสุด
62123009581 นางสาวนิลุบล ใจเด็ด
62123009582 นายนฤนาท ปLยะมโณ
62123009583 นางสาวปLยธิดา ทางกลาง
62123009584 นางสาวนวรัตน� คิดขยัน
62123009585 นางสาวฐิติพร ทวีชื่น
62123009586 นางสาวสุพิชญา เจียมสุภา
62123009587 นางสาวซาบีน'า อาหรับ
62123009588 นางสาวเกศวดี พัฒนาวรกุล
62123009589 นางสาวฐมลพรรณ รองราม
62123009590 นางสาวชุตามาศ คันธรักษ�
62123009591 นายพริษฐ� ช&างปYาดี
62123009592 นางสาวอัญญณี ซามัน
62123009593 นายกีรติ เจตนุรักษ�
62123009594 นายอัษฎายุธ จิตจํานงค�
62123009595 นางสาวรุ'งนภา กลสามัญ
62123009596 นายกรวิชญ� คงเมฆา
62123009597 นายวันทนากร เทพรัตน�
62123009598 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีระบาย
62123009599 นางสาวพจนันทร� มีเมือง
62123009600 ว'าที่ร&อยตรีอธิษฐาน ครุธพันธ�
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62123009601 นางสาวศุภิสรา อุดมศรี
62123009602 นางสาวทัยนรัตน� ใจเที่ยง
62123009603 นางสาวตัสนีม ย'าสัน
62123009604 นางสาวภัทรศยา จันทร�พร&อย
62123009605 นางสาวปวีณ�กร เก้ือลาว
62123009606 นางสาวธนาภรณ� คงแจ&ง
62123009607 นางสาวศศินิภา มรกต
62123009608 นางสาวนิฮาฟIตี นิกูโน
62123009609 นางสาวกชกร หนูนุ'ม
62123009610 นางสาวขนิษฐา พรหมสุวรรณ
62123009611 นางสาวสุวลักษณ� ไทยกูล
62123009612 นางสาวรุจิรา ชูหนู
62123009613 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� เหมทานนท�
62123009614 นางสาวขวัญชีวา อินทร�ปู
62123009615 ว'าที่ ร.ต.หญิงวรรณา นามอินทร�
62123009616 นางสาวเบ็ญจวรรณ เทียมทัด
62123009617 นางสาวกีรติกา บํารุงราชภักดี
62123009618 นางสาวสุนันท� ทรายทอง
62123009619 นางสาวธีรารัตน� เข็มทอง
62123009620 นางสาวมณฑลี ชุมศรี
62123009621 นางสาวจันทิมา รอดบุญคง
62123009622 นางสาวนาเดียร� กาเซ็ง
62123009623 นางสาวจิราวรรณ กรดแก&ว
62123009624 นางสาวอัสมาพร สุรินทร�
62123009625 นางสาวชุติกาจน� ดวงบุเหล'
62123009626 นางสาวกานต�พิชชา วารีนาค
62123009627 นายพลวัฒน� เกษรแย&ม
62123009628 นายสิทธิกร เก้ือมณี
62123009629 นางสาวเจษฎา สงแก&ว
62123009630 นางวนิดา ต้ังสุข
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62123009631 นางสาวกรรณิการ� กังวานธรรม
62123009632 นางสาววีระวรรณ หนูชุม
62123009633 นางสาวกมลวศรี ทิพย�เกิด
62123009634 นางสาวฉัตราภรณ� รอดทับ
62123009635 นางสาวสุรภา ฉิมพาลี
62123009636 นางสาวกาญจนาภรณ� หนูแก&ว
62123009637 นางสาวพิมลวรรณ หนูเล็ก
62123009638 นางสาวรัตติยา มณีฉาย
62123009639 นางสาววริฏฐา สายพือ
62123009640 นางสาวดวงพร ดังใจปอง
62123009641 นายคทาวุธ สวยงาม
62123009642 นางสาวปNทมา อินทรจันทร�
62123009643 นางสาวเนตรชนก คงศรี
62123009644 นางสาวสุดารัตน� ไชยทิพย�
62123009645 นางสาวศิรินันท� บุตรสมัน
62123009646 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอภิญญา ดําจันทร�
62123009647 นางสาวสุทธิดา ปะนะภูเต
62123009648 นางสาวสมฤทัย สมุทรสารันต�
62123009649 นางสาวอุไรวรรณ ไกรสร
62123009650 นายก&องภพ กิจผดุง
62123009651 นายจรัตพงษ� สาโรจน�
62123009652 นายพีรวิชญ จันทบูรณ�
62123009653 นางสาวทิพย�สุดา เพ็ชรสีช'วง
62123009654 นางสาวสุมามาลย� คงเอียด
62123009655 นางสาวฟายียะห� เจKะหะ
62123009656 นางสาวอัญธิดา ทองประสิทธ์ิ
62123009657 นางสาวชญาภา กองสวัสด์ิ
62123009658 นางสาวทัศนีย� โอ'ทอง
62123009659 นางสาวปรีดาภรณ� บุญสม
62123009660 นายเทวพร ชุมคง
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62123009661 นางสาววนิดา เพชรนาคินทร�
62123009662 นางสาวกุลนันท� นาคอนันต�พิศาล
62123009663 นายเกรียงไกร สุวรรณจุล
62123009664 นางสาวเรณู คงเหมือน
62123009665 นางสาวกาญจนา คลิ้งคล&าย
62123009666 นางสาวอามานี สาและ
62123009667 นางสาวอารดา ยอดจิตร
62123009668 นางสาวเสาวพร โยธาขันธ�
62123009669 นางสาวพรจรัส บุญมี
62123009670 นางสาวเกตุวดี จินา
62123009671 นางสาวทิพย�ลดา วะจิดี
62123009672 นางสาวอรอุมา ศรีแผ&ว
62123009673 นางสาวนริศรา ทองเถาว�
62123009674 นางโสภาภรณ� พรหมศร
62123009675 นางสาวกาญจน�รัตน� นิธิเดชพสิษฐ�
62123009676 นางลาลิวัลย� รอดบัวทอง
62123009677 นายธนพงศ� ทองสลับล&วน
62123009678 นางสาวชลลดา กองแก&ว
62123009679 นางสาวอัมทิกา หนูพรมแก&ว
62123009680 นายถิรวัฒน� แก&วมีศรี
62123009681 นางสาวธนิฏฐา แสงอาวุธ
62123009682 นายเขมชาติ คงสม
62123009683 นางสาวกัสมา บินยูโซKะ
62123009684 นางสาวสุรีรัตน� เพชรสวัสด์ิ
62123009685 นางสาวเจิมขวัญ สังฉิม
62123009686 นายสรศักด์ิ เอี่ยมสําอางค�
62123009687 นางสาวภรพันธ� สาหะกะโร
62123009688 นางสาวมาริสา แซ'อุWย
62123009689 นางสาวนวลอนงค� นุ'มลืมคิด
62123009690 นายณัฐวัฒน� เปรียบเหมือน
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62123009691 นางสาวภณิดา ศุภศิลปR
62123009692 นางสาววิลาสิณี คงเล'ง
62123009693 นายณัฐพงษ� หมวกเขียว
62123009694 นางสาวกนกอร อินทรจิตต�
62123009695 นางสาวจริญญา เมฆใหม'
62123009696 นางสาวปIยานุช ผลเจริญ
62123009697 นางพฤษดี แซ'ลิ้ม
62123009698 นางสาวศศิประภา จิตชา
62123009699 นางสาวอรัญญา ชูสุวรรณ
62123009700 นางสาวโรสนา ไพเมือง
62123009701 นางสาวอนงค� บัวทอง
62123009702 นางสาวพรอนงค� หมวกแก&ว
62123009703 นางสาวคนึงขวัญ แก&วล&วน
62123009704 นางสาวศิรินภา แสงสว'าง
62123009705 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอัญฐิกา บัวแก&ว
62123009706 นายวีรยุทธ� เซ'งแตง
62123009707 นางสาวผกามาศ นาควิโรจน�
62123009708 นางสาววรรณนิสา แสงจันทร�
62123009709 นางสาวณัฎฐธิดา บุญแก&ว
62123009710 นางสาวพิชามญชุ� ถิรวิทย�วรกุล
62123009711 นางสาวกมลลักษณ� มรรคเจริญ
62123009712 นางสาวนรีรัตน� เดชอาษา
62123009713 นางสาวอภิสสรา สมเขาใหญ'
62123009714 นางสาวจุฑาลักษณ� ไพสิทธ์ิ
62123009715 นางสาวเกวลิน สาระทิพย�
62123009716 นางสาวรุ&ง วิริยะนานนท�
62123009717 นางสาวมณีดาว กุลชุมภู
62123009718 นางสาวกรรณิกา ชัยจันทร�
62123009719 นางสาวซีตีรอกียะห� มามะ
62123009720 นายมูฮัมหมัด พรหมเกษร
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62123009721 นายเจษฎา ปLVนสุวรรณ
62123009722 นางสาวชไมพร ต่ิงตระกูลชัย
62123009723 นายอนิรุทธ� จันสมมิตร
62123009724 นางสาวปุณยวีร� สุขใส
62123009725 นายชนสิทธ์ิ ล'องพานิช
62123009726 นายคุณากร นาคสังข�
62123009727 นางสาวปาหนัน จรเมือง
62123009728 นางสาวเจนจิรา คงวัน
62123009729 นางสาวสมฤดี จงรักษ�
62123009730 นางสาวลัดดาวรรณ พลการ
62123009731 นางสาวอมรรัตน� ธานินพงศ�
62123009732 นางสาวเฟUVองฟQา ทิพย�ศรี
62123009733 นางสาวบุษบาวรรณ ส'งศรี
62123009734 นางสาวรัชฎา หวังสป
62123009735 นายเสฎฐวุฒิ ประชานิยม
62123009736 นางสาวพรพิมล มรรคผล
62123009737 นางสาวสุภิญญา ใจงาม
62123009738 นางสาวฮานาน คงเดิม
62123009739 นางสาวอัญจิรา จันทร�ขาว
62123009740 นายเชาวรัตน� กุลวงษ�
62123009741 นางสาวธิติมา ลาดบูรณ�
62123009742 นายสถาพร หม่ืนราช
62123009743 นายวรพล แก&วคง
62123009744 นายสุเชาว� บุญล&อม
62123009745 นายนวพล แซ'แต&
62123009746 นางสุภาวรรณ เครือยศ
62123009747 นางสาวเบญจวรรณ ตุลารักษ�
62123009748 นางสาวนันทวรรณ บุญชู
62123009749 นางสาวภัทธีญา กัณฐรัตน�
62123009750 นางสาวพรรณิภา บุญพันธ�
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62123009751 นายณัฐกฤต ชัยวิชิต
62123009752 นายอัสมาดี มานKะ
62123009753 นางสาวสุภาวดี รื่นกลิ่น
62123009754 นางสาวสุทธิดา เอียดวาโร
62123009755 นายพงศักด์ิ นบนอบ
62123009756 นายกรกช จันทร�บาล
62123009757 นางสาวจิตราภรณ� ชุมศรี
62123009758 นางสาวบุญฑริกา คงสุทธ์ิ
62123009759 นายกาย ส'องสุข
62123009760 นางสาวศศิธร ชาญสาริกรณ�
62123009761 นายอภิสิทธ์ิ กิตติพนังกุล
62123009762 นางสาวโซเฟIย คุ&มบ&าน
62123009763 นางสาวพัชรพร พฤฒิสืบ
62123009764 นางสาวอารินทร� เอ&งล'อง
62123009765 นางสาวมัลลิกา อภิชนังกูร
62123009766 นายนิรัตศัย เล'งจ้ิว
62123009767 นางสาวซูรัยดาร� นิเหร็ม
62123009768 นางสาวนิลวัลย� ติเอียดย'อ
62123009769 นางสาวนวรัตน� สาระมาศ
62123009770 นางสาวจิราพร เดชะ
62123009771 นางสาวอุมาภรณ� บุญยัง
62123009772 นางสาวนันทวัน คําแหง
62123009773 นางสาวชลิตา รามช'วย
62123009774 นางสาวฟาตีฮะห� เจKะอิ
62123009775 นายจักรพงศ� ธนาวุฒิ
62123009776 นางสาวปารมี แสงรักษาวงศ�
62123009777 นางสาวจิราวรรณ คงเพ็ชร
62123009778 นายจักรพงษ� บัวขันธ�
62123009779 นายพลเชฏฐ� สิริสกุลวงษ�
62123009780 นางสาวอารีรัตน� เปXงมา
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62123009781 นายณัฐกฤตย� วังปรีชา
62123009782 นางสาวอัญญานี รักไทย
62123009783 นางสาวจีราภรณ� ดําสีไหม
62123009784 นางสาวพัชราวรรณ จันแก&ว
62123009785 นางสาวรัตถาภรณ� ศรีสงกา
62123009786 นางสาวปNทมรรจน� ผกผ'า
62123009787 นางสาวจรรยวรรธน� พรมจันทร�
62123009788 นางสาวเรวดี พ'วงแม'กลอง
62123009789 นายอัสมาน หะยีมิง
62123009790 นางสาวจีราพรรณ ศิริมาศ
62123009791 นางสาวปLยวรรณ ศรีช'วง
62123009792 นายสุริยัน ส'งแสง
62123009793 นางสาวไลลา สาอุ
62123009794 นางสาวศิริยากร ชุมแดง
62123009795 นายอภิชาติ ทองสกุล
62123009796 นางสาววลัยลักษณ� สังข�ทอง
62123009797 นางสาวรัตติยาภรณ� วรรณทอง
62123009798 นายศุภากร เชื้อนาคา
62123009799 นางสาววราภรณ� อินทร�จันทร�
62123009800 นายบรรพต สุขลิ้ม
62123009801 นายชนาธิป สบายใจ
62123009802 นางสาวนัฐยา ผกาพรหม
62123009803 นางสาวกัญญาภัทร สุขแก&ว
62123009804 นางสาวธินัญญา พรมเพชรสกุล
62123009805 นางสาววรรณภา พันธรักษ�
62123009806 นางสาวอริยา สมมุติจิต
62123009807 นายเอกลักษณ� สุขคง
62123009808 นางสาวอาซีลา เปาะซา
62123009809 นางสาวก่ิงฟQา ปานแก&ว
62123009810 นางสาวรอชาดา หวังหลี
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62123009811 นางสาวจินตรัตน� นวลหนู
62123009812 นางสาวอรนุช พรหมทัน
62123009813 นางสาวจิภัสร�นาญา หวันชิตนาย
62123009814 นางสาวรัชนีกร เย็นใจ
62123009815 นางสาวก่ิงกมล พัฒนวิทยกุล
62123009816 นางสาวจีรวรรณ เพชรอินทร�
62123009817 นางสาวธัญลักษณ� โส&สมัน
62123009818 นางสาวสิราภา ตัณฑกิจ
62123009819 นางสาวจุฬาวรรณ เทพราช
62123009820 นายอิบรอเหม อาแว
62123009821 นางสาวปLVนปLนัทธ� พรหมสุวรรณ
62123009822 นายฐาปกรณ� ชัยเพชร
62123009823 นางสาวพัชรี มณีโชติ
62123009824 นางสาวปาริชาติ สังข�ทอง
62123009825 นางจุฑารัตน� ฝางเสน
62123009826 นางสาวจามจุรี คงเพชร
62123009827 นางสาวอรอุมา โกยอมร
62123009828 นางสาวนันทิกา เรืองเพชร
62123009829 นางสาวขวัญฤทัย ราษจอน
62123009830 นางสาวกวินนา ทับโทน
62123009831 นายกษิต กังวานเกียรติกุล
62123009832 นางสาวสุรีรัตน� ช'วยมณี
62123009833 นายกฤตนันท� กรุงไกรจักร�
62123009834 นางสาวมะลิวัลย� คชนาค
62123009835 นางสาวภัคชริษา ภักดีวานิช
62123009836 นางสาวจิราวรรณ ปลอดแก&ว
62123009837 นางสาวณหทัย เกลี้ยงมณี
62123009838 นางสาววรารัตน� บัวสวัสด์ิ
62123009839 นางสาวชลัชพร วงศ�ภักดี
62123009840 นางสาวธิสา อิสภาโร
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62123009841 นางสาวฐิติพร แก&วก้ิม
62123009842 นางสาวปาณิสรา สีภักดี
62123009843 นางสาวสุวรรณา จันทรศรี
62123009844 นางธรณ�ธนัท กวินโชติวณิชย�
62123009845 นางสาวเนตรนภา ชํานาญกิจ
62123009846 นางสาวภารดี ศิริคง
62123009847 นางสาวอรอุมา สวัสดิโกมล
62123009848 นางสาวจุติกาญจน� กาญจนาทิพย�
62123009849 นางสาวสุพรัชต� ธนบัตร
62123009850 นายฤชา จันทรจิตร
62123009851 นายสุรโชค นาธงชัย
62123009852 นางสาวปภัชญา จินตโกศล
62123009853 นางสาวอรชุดา ศิริพงศ�
62123009854 นางสาวดารารัตน� วัฒนธารากุล
62123009855 นางสาวจันทมาศ จาบจง
62123009856 นายอังกูร เพ็งโคนา
62123009857 นายพัชระ เพชรอาวุธ
62123009858 นางสาวเกษราภรณ� แสนสบาย
62123009859 นายเชฎฐวุฒิ พันธ�งาม
62123009860 นางสาววัจนารัตน� เพชรประพันธ�
62123009861 นางสาวซารีนา สูหลง
62123009862 นายปLรเชษฐ จันทร�ผลึก
62123009863 นางสาวนิธิปรียา บุญยัง
62123009864 นายอนันต� เริงสมุทร�
62123009865 นางสาวปNญจพร สมพร
62123009866 นางสาวพัชราภรณ� อ'อนภักดี
62123009867 นางสาวสุพัตรา มีแก&ว
62123009868 นางสาวโรสนา ปูเตะ
62123009869 นางสาวปนัดดา พันธ�ทิพย�
62123009870 นางสาวสรรฐิตา ขวัญแก&ว

หน&า 329 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123009871 นายพรชัย จันทร�มาศ
62123009872 นายจตุรงค� เสนทอง
62123009873 นางสาวดวงใจ ฤทธิโรจน�
62123009874 นายชลเทพ มณีปรีชา
62123009875 นายสักรียา สํานัก
62123009876 ว'าที่ร&อยตรีนราชัย ศรีเพชรพูล
62123009877 นายเขมวัฒน� ทิพย�เพ็ง
62123009878 นางสาวพัณณิตา เกตุบุตร
62123009879 นางสาวภัทราพร เต็มปล&อง
62123009880 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�แก&ว
62123009881 นายวีรพงศ� วงค�เมฆ
62123009882 นายประจักษ� พ&นทุกข�
62123009883 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรอาวุธ
62123009884 นางสาวสุภารัตน� ขาวล&วน
62123009885 นายสิรภพ เกตเพ็ชร
62123009886 นางสาวอรทัย ถาวรวงษ�
62123009887 ว'าที่ร&อยตรีธีรเดช เกษตรสุนทร
62123009888 นางสาวพัชรีภรณ� เพ็ชรทอง
62123009889 นายนราธร จันทร�แปQน
62123009890 นางสาวกชกร น้ําจิตตรง
62123009891 นางสาววีนัส แสงศรีจันทร�
62123009892 นางสาวสุนิสา เพชรอินทร�
62123009893 นางสาวอมรา ปานศรีเส&ง
62123009894 นางสาวศศิณี สายฟQา
62123009895 นายสุทธิโชติ ดาววิจิตร
62123009896 นางสาวสุริยานี ดาโอKะ
62123009897 นางสาวทิพวัลย� ตันติวิวัทน�
62123009898 นายรัชพล อโณทัย
62123009899 นางสาวประภาพร สงนาค
62123009900 นายวุฒิไกร ทวีศิลปR
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62123009901 นางสาวปLยนุช อินทรสาร
62123009902 นางสาวฝนทิพย� ไกรนรา
62123009903 นางสาวสุรีย�ภรณ� สุระวิโรจน�
62123009904 นายแกร'งกล&า อุดม
62123009905 นายชาญวิทย� ศรีกวางทอง
62123009906 นายอัลฮาฟLซ เจKะมูซอ
62123009907 นายภูชิสส� วงศ�ภักดี
62123009908 นายอิลฮัม แซมิง
62123009909 นายชณาณัฐ สุวรรณโชติ
62123009910 นางสาววันวิสา จ'าทอง
62123009911 นางณัชชา ศิริแก&ว
62123009912 ส.ต.อ.พงศ�พันธุ� ดีคุ&ม
62123009913 นายศุภวิชญ� ศรีใส
62123009914 นายสุรศักด์ิ จิตประสงค�
62123009915 นางสาววนิดา พิชัย
62123009916 นางสาวชาติรส ต&องชู
62123009917 นายธัญวิชญ� หอมหวล
62123009918 นายศุภกร โสมเพชร
62123009919 นางสาวปฏิมา แก&วบุญชู
62123009920 นางสาวณัฐกานต� มาเล็ก
62123009921 นายสุทิน พรหมพงษ�
62123009922 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�แจ'มศรี
62123009923 นางสาวสุภาวดี แก&วพิชัย
62123009924 นายจิรัฐพงษ� จรมาศ
62123009925 นายวสุ แท'นบัตร�
62123009926 นางสาวลลิตา คํ้าไพโรจน�
62123009927 นายวราธิป ทัฬหะวาสน�
62123009928 นางสาวเสาวลักษณ� พัฒน�แก&ว
62123009929 นายสถาพร สวนขวัญ
62123009930 นางสาวชฎาภร จิตจร
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62123009931 นางสาวคุณิตา อาจสุวรรณ�
62123009932 นายวิทยา อุตะปะละ
62123009933 นางอัญตนา หนูคลิ้ง
62123009934 นางสาวพรรณภา ขันแก&ว
62123009935 นางสาวนภาศิริ บริคุธ
62123009936 นางสาวช'อมาศ ชูช'วย
62123009937 นางสาวสุนิสา ทิมปณา
62123009938 นางสาวกรรณิกา ชุมพร
62123009939 นายทศพล สีทองเที่ยว
62123009940 นางสาวนิตยา บุระชัด
62123009941 นางสาววรรณิษา แสงอาวุธ
62123009942 นางสาวเพลงพิณ สถิรวิกรานต�
62123009943 นางสาวพรทิพย� ภู'กิตติพันธุ�
62123009944 นางสาวสุลาวัลย� แสงแก&ว
62123009945 นางสาวอรัญญา สายัณห�
62123009946 นางสาวฆรณี หัสด้ิน
62123009947 นายศิริพงษ� การะนัด
62123009948 นางสาวอัจฉรา บุญชู
62123009949 นางสาวเบญจวรรณ เสมโห&
62123009950 นายปภิณวิช ประทุมทอง
62123009951 นางสาวณัฐพร ข&อย่ีแซ'
62123009952 นางสาวอริสา จันทร�อุทัย
62123009953 นายณัฐพล กิจเจริญเกียรติ
62123009954 นางสาวชลกานต� บุญมาก
62123009955 นายเพชรรัตน� ภิรอด
62123009956 นางสาวณิชารีย� พุ'มแก&ว
62123009957 นางสาวเปมิกา ชูเมือง
62123009958 นางสาวพิชชาอร ประวัติ
62123009959 นางสาวกาญจนาภรณ� ประคองเก้ือ
62123009960 นางสาวมัสบะห� ราซิ
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62123009961 นายรณชัย แก&วจันทร�
62123009962 นายณัฐพล ยกฉวี
62123009963 นางสาวสุมา พงค�เพ็ชร�
62123009964 นางสาวณัฐกานต� เก้ือนุ&ย
62123009965 นางสาวโยทะกา พันธ�ถาวรวัฒนา
62123009966 นางสาวกนกกร เพชรไทย
62123009967 นางสาวอุไรรัตน� สงวนถ&อย
62123009968 นางอรทัย เกษตรชีวากรณ�
62123009969 นางสาวอรอุมา พัฒน�เลื่อน
62123009970 นายทวีศักด์ิ แก'นทอง
62123009971 นางสาวธนิตา ประกอบกิจ
62123009972 นางสาวศรินรัตน� ไพฤทธ์ิ
62123009973 นายอําพล ม่ันคง
62123009974 นางสาวพรลภัส กํามะเริง
62123009975 นางกันถ�ฏกาญจน� กวีพันธ�
62123009976 นางสาวอรวรรณ กกแก&ว
62123009977 นางสาวอรัญญา คิดเหมาะ
62123009978 นางสาวหัตติยา สูหลํา
62123009979 นายรณกฤต คงชนะ
62123009980 นายสราวุฒิ ต้ังหม่ัน
62123009981 นางสาวเสาวณี จรเปลี่ยว
62123009982 นายภีมวัจน� ณ พัทลุง
62123009983 นางสาวมาดารียKะห� อาแด
62123009984 นางสาวสุพรรณี พาลเพิง
62123009985 นางสาวสุจิตตรา ชนะกุล
62123009986 นายทํานุ จันทโน
62123009987 นายกุลเดช ไล'คง
62123009988 นางสาวสโรศินี แซ'โฮ'
62123009989 นางอัชฌานี สิงขโรทัย
62123009990 นายเกรียงไกร บุญสมภพ
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62123009991 นายริสกีรีน ทองย'อน
62123009992 นางสาวอรปรียา มณีรัตน�
62123009993 นายสิทธิชัย ไหมทอง
62123009994 นางสาวเดือนนภา ไทยสะเทือน
62123009995 นางสาวพัชชาพันธ� รัตนพันธ�
62123009996 นางสาวณิชนันทน� เดชทองคํา
62123009997 นางสาวนารีซา เจKะสะแลแม
62123009998 นางสาวธนิษฐา เครือสุข
62123009999 นางสาวอารีรัตน� แก&วล'องลอย
62123010000 นางสาวชนม�นิภา เนียมทรง
62123010001 นายคณิน วรรธนะเศรษฐ
62123010002 นางสาวนันทิชา เหล'าปรีชากุล
62123010003 นายนพดล พัวพันธุ�
62123010004 นางสาวบุณยนุช สุวรรณเอนก
62123010005 นางสาวจุฑาทิพย� เสวกวังค�
62123010006 นางสาววิลาสินี พูลผล
62123010007 นายณัฐพงศ� เพชรส'งศรี
62123010008 นางสาวนลพรรณ ทองมีเอียด
62123010009 นางสาวศุภิสรา ศรีพิทักษ�
62123010010 นายภาณุมาตร� อินทร�เมือง
62123010011 นายพีรวิชญ� จริตงาม
62123010012 นางสาวจุฑารัตน� ขุนดํา
62123010013 นางสาวทิพย�ฐิตา สลาม
62123010014 นายปLยะณัฐ สีแดงกํ่า
62123010015 นางสาวอรทิมา เถาทอง
62123010016 นางสาวราตรี ชูรัตน�
62123010017 นางสาวสาลินี ไชยศรี
62123010018 นางสาวกชพรรณ สุวรรณอนุจันทร�
62123010019 นางสาวตอยีบะห� กือจิ
62123010020 นางสาวยุวดี หนูเพชร
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62123010021 นางสาวผกาแก&ว วังวน
62123010022 นางสาวชัญญานุช นาเจริญ
62123010023 นางสาวซัคคีรา ลาเซ็ง
62123010024 นางสาวพัสเกนทร� คาระวะ
62123010025 นางสาวซัมซียKะ ซิมะกาเรง
62123010026 นางวันเพ็ญ ขําชูสงค�
62123010027 นายเจษฎา งอกผล
62123010028 นางสาวสุนิษา สงเทพ
62123010029 นางสาวมนทกานต์ิ บุญกูล
62123010030 นางสาววิสตรี อับดุลบุตร
62123010031 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�ฉาย
62123010032 นางสาวเอราวัณ นาคทองกุล
62123010033 นายอทิตวัฒน� เสนา
62123010034 นางสาวณัฐสุดา คฤรักษ�
62123010035 นางสาวสุนิสา แตงเหมาะ
62123010036 นางสาวศศินา กาซัม
62123010037 นางสาวสุภาภรณ� คงสม
62123010038 นางสาวชิดชนก แซ'เอา
62123010039 นางสาวปวีณา ฤทธิรุตม�
62123010040 ว'าที่ร&อยตรีปารามินทร� เบ็ญอ&าหมาด
62123010041 นางสาวชนิดาภา วะสันต�
62123010042 นางสาวกนกวรรณ มูสิเกิด
62123010043 นายอาณัติ หว'าหลํา
62123010044 นางสาวณัฐฐินันท� หนูสาย
62123010045 นายอานนท� ตรีกําจร
62123010046 นายอากรกิจ ธาระปรีชากุล
62123010047 นายเชน ชูชัย
62123010048 นางสาววิลาวรรณ วงค�สุวรรณ
62123010049 นางสาวพุทธชาติ เอี่ยมหิรัญ
62123010050 นางสาวสุนิสา ไชยมุด
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62123010051 นางสุดารัตน� พรหมจันทร�
62123010052 นายจารุเกียรติ ธนอารักษ�
62123010053 นางพรสุดา สัจจมาศ
62123010054 นายวัชรินทร� ระวังภัย
62123010055 นางสาวอมรรัตน� ศรีหรั่งไพโรจน�
62123010056 นางสาวจุฑามาศ เกลี้ยงกลม
62123010057 นางสาวอามีนKะห� คลองรั้ว
62123010058 นางสาวจิรารัตน� ณ ขาว
62123010059 นายธนกฤต ขุนทอง
62123010060 นางสาวโซฟIยะฮ� ซิมะ
62123010061 นางสาวฐานิศา ตรีพิมล
62123010062 นางสาวเจนจิรา กาญจนธนเกียรติ
62123010063 นายบูคอรี มาแฮ
62123010064 นางสาวฐิติภา หนูพริก
62123010065 นายสัตยา ละไบแด
62123010066 นางสาวเกศสุดา ชนีมาศ
62123010067 นางอรทัย ปNZงเอี้ยน
62123010068 นางสาวปรียาภรณ� จินสกุล
62123010069 นางสาวโสรญา ดําริง
62123010070 นางสาวรุ'งมณี ใจรอด
62123010071 นางสาวกมลรัตน� ทองขาว
62123010072 นางสาวคอลีเยาะ มามะ
62123010073 นางสาวอรุณวดี ทะนะมาด
62123010074 นางสาวสุนิต&า นวลศรี
62123010075 นางสาวชนิกานต� คงแก&ว
62123010076 นางสาวธนัญญา คุ&มเฉงอะ
62123010077 นางสาวเมธานันท� รักษาวงศ�
62123010078 นางสาวจันทิมา สร&อยสุวรรณ
62123010079 นางสาวทิพวรรณ แก&วเจริญโชค
62123010080 นางสาวนฤภร ม่ันคง
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62123010081 นางสาวกรรณาภรณ� คงหอม
62123010082 นายอภิชาติ สะอุ
62123010083 นางสาวนูรีตา โดหามิ
62123010084 นายทิติพรรณ กฤษณวรรณ
62123010085 นายภูวดล สุขการ
62123010086 นายวราวุธ สุทธิชัยเมธี
62123010087 นางสาวคณิศร สุนทรารักษ�
62123010088 นางสาวจิราวรรณ สุขสงวน
62123010089 นางสาวปรียากมล แก&วหนู
62123010090 นางสาวสมหฤทัย เจKะตะโส
62123010091 นางศิริวรรณ รัตนสุวรรณ
62123010092 ว'าที่ร&อยตรีหญิงนิภาพร อินทร�อWอง
62123010093 นางสาวจุฬาลักษณ� บุตรเลี่ยม
62123010094 นายอรุณ หมีนหนุด
62123010095 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ�อ'อน
62123010096 นางสาวภัทรานิษฐ� เข็มต&น
62123010097 นางสาวอรพรรณ พินชนะ
62123010098 นางหนึ่งฤทัย คิดใจเดียว
62123010099 นายณัฐพล ภูมิไชยา
62123010100 นายธนาธิป คงนคร
62123010101 นางสาวพิมพนิต คงเรือง
62123010102 นางสาวสุชัญญา วาดประสงค�
62123010103 นายมูหามัดอาลียะส หะยีบาสอ
62123010104 นางสาวปาตีเมKาะ มูซอ
62123010105 นางสาวนัจยวา ยีสมัน
62123010106 นางสาวจริยา ศรีนิล
62123010107 นางสาวหัสยาทิพย� เหมือนหนู
62123010108 นายมนตรี บุลัง
62123010109 นางสาวนิตยา สุขสวัสด์ิ
62123010110 นายไกรสร เต็มศรี
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62123010111 นางสาวสุธิดาพร ชูชื่น
62123010112 นางสาวเสาวลักษณ� โทคง
62123010113 นางสาวสาธินี มาชุม
62123010114 นางสาวกชกร แก&วเปIZย
62123010115 นายจิรายวัฒน� คงทน
62123010116 นางสาวอุษาวดี ช'วยพยัคฆ�
62123010117 นางสาวเรวดี คงจ&อย
62123010118 นางสาวนาตาลี ศรีสมัด
62123010119 นางสาวนันทิดา สุขนคร
62123010120 นายนัทธพงศ� ทองสุข
62123010121 นางสาวเบญจวรรณ แก&วเรือง
62123010122 นางสาวอุทุมพร โชติช'วง
62123010123 นางสาวสุชาดา สถิตคุณากร
62123010124 นายสุรเชษฐ� เมาะอะ
62123010125 นางสาวสุภาภรณ� พรหมรักษา
62123010126 นายหาญพล กระเต้ืองงาน
62123010127 นางสาวสุดารัตน� อัยราคม
62123010128 นายภานุพงศ� เชื้อแก&ว
62123010129 นางสาวนุชนาถ เนียมสมบัติ
62123010130 นายสินธินนท� สังข�ชุม
62123010131 นางสาวอาทิตา เหมรา
62123010132 นายปริญญา ศรีวงศ�
62123010133 นางสาวฟาสินี สะมิแม็ง
62123010134 นางสาวกชมล ประดิษฐ�
62123010135 นางสาวสิริมา ทองออนสี
62123010136 นางสาวเกษกาญจน� ไชยยัง
62123010137 นางสาวชฎาพร ปฎิมิล
62123010138 นางสาวสุภาวิณี ช'วยแท'น
62123010139 นางสาวณัชชา ช'วยชู
62123010140 นางสาววิภาดา กล'อมประดิฐ
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62123010141 นางสาวศศิวัลย� หล&าสีทา
62123010142 นางสาวอาซีกีน อะ
62123010143 นางสาวยลดา แก&วศาลา
62123010144 นางสาวธันยธร ศิลปRทองแท&
62123010145 นางสาวบัณฑิตา หนูรอด
62123010146 นางพิมพิชารัสม์ิ โสมสง
62123010147 นางสาวมัลลิกา มากสีสุก
62123010148 นางสาวบุษกร มากมณี
62123010149 นางสาวกมลชนก อ'อนเหล'
62123010150 นางสาวอาซูรา ดือเรKะ
62123010151 นางสาวสิมิลัน กันตังกุล
62123010152 นางสาวนงลักษณ� อินทรโท
62123010153 นางสาวนฤมล ลําธรกิจ
62123010154 นางสาวไมยนา เฉิดโฉม
62123010155 นายอธิก เทียบพุทธ
62123010156 นางสาวณัฎฐิวรรณ สุขะบุญพันธ�
62123010157 นางสาวจุฑารัตน� แสงมณี
62123010158 นายเกรียงไกร บํารุงรัฐ
62123010159 นางสาวสุไรณีย� มะเซ็ง
62123010160 นางสาวศุทญา เทียนก่ิงแก&ว
62123010161 นางสาวปรียาภรณ� ตามี
62123010162 นางสาวธนาพร พรายพรรณ
62123010163 นายจิรวัฒน� สิรินามวงศ�
62123010164 ว'าที่ร.ต.ณัฐชนน ชํานาญศิลปR
62123010165 นายรักศักด์ิ รักษา
62123010166 นางสาวมาระตี เพ็ชรเรือนทอง
62123010167 นางสาวนิตญา จงพงษา
62123010168 นายอนุชา คงบัน
62123010169 นางอําพรรัตน� แก&วคํา
62123010170 นายสุวิจักขณ� สะวะรัตน�
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62123010171 นางสาวอภิรดี งามประดิษฐ�
62123010172 นางสาววิภารัตน� สินไชย
62123010173 นายกิตติศักด์ิ เภอบาล
62123010174 นางสาวนัยนา เซ'งลอยเลื่อน
62123010175 นายประเสริฐ หม่ืนบาน
62123010176 นางสาวพวงรัตน� ขุนชู
62123010177 นางสาวธันย�ชนก ผลบุญ
62123010178 นางสาวสุธาวดี เมืองพรหม
62123010179 นางสาวเกวลิน ผุดผ'อง
62123010180 นางสาวรัชฎา กรดเสน
62123010181 นายเอกพล ติกขนา
62123010182 นางสาวชุตาภา เขียวจีน
62123010183 นางสาวอรวรรณ ทุ'มทวน
62123010184 นายณัฐวุฒิ นาคราช
62123010185 นางสาวจีราภรณ� นวนเพชร
62123010186 นางสาวนศรัณย� สนยาแหละ
62123010187 นายฤทธ์ิชัย ดามาพงค�
62123010188 นางสาวเมธาวี สิทธิชัย
62123010189 นางสาวศศิธร เสือเปIย
62123010190 นายซูเฟIยน สแลแม
62123010191 นางสาวฐานมาศ เส&งพัฒ
62123010192 นางสาวปLยะนาฏ คมกล&า
62123010193 นายกิตติศักด์ิ เพชรรัตน�
62123010194 นางสาวสุภัทรา เชี่ยวชาญ
62123010195 นางสาวกนกวรรณ ช&างแก&ว
62123010196 นางสาวอาทิตยา ก&อนผา
62123010197 นายณัฐชนน มลิแก&ว
62123010198 นางสาวอารยา ชูขันธ�
62123010199 นางสาวนริศรา ทิพย�กองลาศ
62123010200 นางสาวปLยนันท� ฤทธิเดช
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62123010201 นายยุทธนา ชุมสังข�
62123010202 นางสาวนิภาวี พิวัฒน�
62123010203 นายธีรพล โพธ์ิใหญ'
62123010204 นางสาวสุพัฒตรา เก&าศรีสุวรรณ
62123010205 นายเอกชัย ชูนาค
62123010206 นางสาวนูรฮานัน สาและ
62123010207 นางสาววันดี สะมะแอ
62123010208 นางสาวเบญจภรณ� แก&วชุมแสง
62123010209 นางสาวเพ็ญนภา สุขช'วย
62123010210 นางสาวโรสนา อาแซบากา
62123010211 นางสาวฉัตรลดา หมอกแก&ว
62123010212 นางสาวศิมาภรณ� ลักษณะปLยะ
62123010213 นางสาวธนพร ศิลปชาตรี
62123010214 นางสาวจันทิรา แก&วมีศรี
62123010215 นางสาวธารทิพย� ชูยัง
62123010216 นายพัสสน จันทร�แจ'มศรี
62123010217 นางสาวอินทุอร นิสสภา
62123010218 นางสาววรรณธิดา บุญกูล
62123010219 นางสาวณัฐนิชา หนูแก&ว
62123010220 นางสาวเนตรนภา ประสานสม
62123010221 นายเกียรตินรินทร� เก้ือแก&ว
62123010222 นางสาววีรวัลย� พุทธศิริ
62123010223 นางสาวอรุณรัตน� นวนคํา
62123010224 นางสาวณัฐจุฑา หนูอักษร
62123010225 นายกฤษณะ ดิษขนาน
62123010226 นางสาวมาริษา ชูเกษร
62123010227 นายวรายุส จรรยาภรณ�
62123010228 นายเศรษฐพงศ� แก&วรัตน�
62123010229 นางสาวนูรีฮัม วานิ
62123010230 นายอิทธิพงษ� ขําจีด
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62123010231 นายอธิป ขุมทอง
62123010232 นางสาวพรพิมล เพ็ชรวัง
62123010233 นางสาวปาณิตา ช'วยคํ้า
62123010234 นางสาวทัตพิชา จันทวงษ�
62123010235 นางสาวพรรณรายณ� ชุมจีน
62123010236 นางสาวทัศนีย� ชิตร
62123010237 นางสาวสุภาวดี อ&นชดเชย
62123010238 นางสาวกฤตพร จันทร�เพ็ญ
62123010239 นางสาวสายฝน ชูขาว
62123010240 นางสาวเรวดี พังยาง
62123010241 นายวิระพัฒน� หนูคง
62123010242 นางสาวกมลชนก เหลาหา
62123010243 นางสาวกัญตาภา ธารายศ
62123010244 นายระพีภัทร แถลงเพราะ
62123010245 นางสาววารุณี หนูแก&ว
62123010246 นางสาวเกตน�สิรี ยอดมงคล
62123010247 นางสาววราภรณ� เศรษฐสุข
62123010248 นางสาวรุ'งทิวา อินทรักษ�
62123010249 นางสาวกมลชนก เนียรจิตต�
62123010250 นางสาวอรวรรณ ประดิษฐ�
62123010251 นางสาวฐิตาภา ชุ'มประดิษฐ
62123010252 นายนนทชัย สิทธิสถิตย�
62123010253 ว'าที่ร&อยตรีกมลศักด์ิ มาดูฤกษ�
62123010254 นางสาวขนิษฐา เกตสุวรรณ
62123010255 นางสาวอรนรี เอียดรา
62123010256 นางสาวณรินทิพย� ไกรนรา
62123010257 นางสาวทิพย�ตะวัน พวงเพ็ชร
62123010258 นายอดิศักด์ิ ผิวผ'อง
62123010259 นางสาววิยะดา ศรีแฉล&ม
62123010260 นางสาวฐิติชญา หนูสอน
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62123010261 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�ช'วย
62123010262 นางสาวสุธิดา ระวังภัย
62123010263 นางสาวอัมรา เกตุระหงษ�
62123010264 นางสาวอาภาพร คชาเสถ
62123010265 นางสาวนุชจรินทร� สีใส
62123010266 นางสาวมาริษา พันธ�เจริญ
62123010267 นางสาวตีกKะ เจะดาแม
62123010268 นางสาวเบญจมาภรณ� เส&งเซ'ง
62123010269 นายไมตรี เผือกผ'อง
62123010270 นางสาวธนาภรณ� เอี่ยมขํา
62123010271 นางสาวศุขเนตร นาละมัน
62123010272 นางสาวสวรรณยา อาจเอื้อม
62123010273 นายจีรศักด์ิ อ'าวน้ํา
62123010274 นายพีรวิชช� ชูจิตต�
62123010275 นายอัษฎายุธ หาญช&าง
62123010276 นางสาวสุภาพร ไชยพูล
62123010277 นายสิทธิพร จรเอียด
62123010278 นายทรงศักด์ิ บุญศิริ
62123010279 นางสาวจุฑามาศ รักแก&ว
62123010280 นางสาวจันทิภา คงศรี
62123010281 นางสาวจุฑารัตน� อํานาจเจริญชัย
62123010282 นางสาวกฤชสร อุทรภาศ
62123010283 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�สกุล
62123010284 นางพิมพ�ชนก สุดฉิม
62123010285 นายศิริชัย ประทีป ณ ถลาง
62123010286 นายพิทักษ� แก&วเลื่อน
62123010287 นางสาวกษมาภรณ� พิมเสนศรี
62123010288 นางสาวนูรีฮัน ซา
62123010289 นายเอกลักษณ� นาคง
62123010290 นางสาวสุฟรีดา สาระ
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62123010291 นางสาวภัณฑิลา คัมภีรปรีชา
62123010292 นางสาวฝนทิพย� เพ็งขวาง
62123010293 นางสาวกาญจนา เอียดแก&ว
62123010294 นายสุรณัฐ โอภาสตระกูล
62123010295 นางสาวดาราวรรณ ไทยกลาง
62123010296 นางสาวจิรา โฉมทอง
62123010297 นางสาวอิงชุอร ฉิมวารี
62123010298 นางสาวคณิณทรา คงสมมาตร
62123010299 นายอารัมภ� วีระจิตต�
62123010300 นางสาวนฤมล ช'องพิทักษ�
62123010301 นายกิตติศักด์ิ ทองสั้น
62123010302 นายอดิสร สารพันธ�
62123010303 นายทินกร อุบลน&อย
62123010304 นางสาวพัชริดา หกราโชติ
62123010305 นายนิติพงศ� ใจกล&า
62123010306 นางสาวอรวรรณ แก&วศรีจันทร�
62123010307 นางสาวอัญญาณี สิงห�อินทร�
62123010308 นางสาวประภาพรรณ หมายกลาง
62123010309 นางสาวจิณณ�นาภักด์ิ เพ็ชรหาญ
62123010310 นางสาวชัชชญา บุรีรัตน�
62123010311 นางภัทรวดี สุวรรณเรืองศรี
62123010312 นางสาวชวิภา สุริยานนท�
62123010313 นางสาวจิรรัตน� สุวรรณหงษ�
62123010314 นางสาวณัฐกานต� ช'อมณี
62123010315 นางสาวเสาวนันท� แก&วกระจาย
62123010316 นางสาวรมิตา ศรีมณี
62123010317 นางสาวสุดธิดา มากแก&ว
62123010318 นายศราวุฒิ หนูประสงค�
62123010319 นางสาวณัฏฐณิชา ดีเจริญกุล
62123010320 นางสาวชนิตา มณีฉาย
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62123010321 นางสาววรรณิฐา คงทอง
62123010322 นายอาดูวัน เจKะเมKาะ
62123010323 นางสาวสุริยาพร เสนีย�ยุทธ
62123010324 นายชีระวิทย� ธนากูลฐานิส
62123010325 นายวศิน ร'มเย็น
62123010326 นางสาวศรารัตน� คําพารา
62123010327 นางสาวศรัณยา เมฆหมอก
62123010328 นายธเนศพล อินขลิบ
62123010329 นายวีระพงศ� รองแก&ว
62123010330 นางสาวรสกร ศิริสุข
62123010331 นายกิตต์ิ อ'อนเกลี้ยง
62123010332 นางสาวอารยา สุขสําราญ
62123010333 นางสาวนวลจันทร� อ'อนอาจ
62123010334 นายณัฐวุฒิ พิมเสน
62123010335 นางสาวเขมจิรา อินโต
62123010336 นางสาวณัฐกานต� ผ'อนผัน
62123010337 นางสาวอุษมา แสงระวี
62123010338 นางณัฐชยาน� อินทร�จันทร�
62123010339 นางสาววิภาดา เจKะสาร
62123010340 นางสาวศุภรัตน� อุมาสะ
62123010341 นางสาวปุณณดา เรืองสวัสด์ิ
62123010342 นายสรวิชญ� ทองฉิม
62123010343 นางสาวเมธิกา ผุดเผือก
62123010344 นางสาวญาดา จันทร�เขียว
62123010345 นางสาวชวนพิศ จันทร�ช'วยนา
62123010346 นางสาววิมลมาศ สิทธาคม
62123010347 นายจรัญ คลองมดคัน
62123010348 นางสาววราภรณ� ใจแน'
62123010349 นายอานนท� คงกะแดะ
62123010350 นายธนพล แก&วพวง
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62123010351 นางสาวดวงกมล ทองกัน
62123010352 นายวิทวัต ช'วยแปQน
62123010353 นางสาวสุพรรษา ใจเฉ่ือย
62123010354 นางสาวบารมี ย่ิงผล
62123010355 นายศุภณัฐ เวชพราหมณ�
62123010356 นางสาวอังคณา เอียดปู
62123010357 นางสาวนพรัตน� จุลนิล
62123010358 นางสาวจิราภรณ� สมทรง
62123010359 นางสาวนภิศา นวลอ'อน
62123010360 นายธีรศานต� ม่ิงหม่ืนไวย
62123010361 นางสาวศิริญญา ฮะฮา
62123010362 นางสาวเมรีน'า โคกเคียน
62123010363 นางสาวกชกร แกล&วทนงค�
62123010364 นายวิทวัส รอดสวัสด์ิ
62123010365 นางสาวสุนิสา ชาวสวน
62123010366 นางสาวพัชรินทร� วิเชียรรัตน�
62123010367 นางสาวอิมตีซาล มะกะนิ
62123010368 นายทนงศักด์ิ นวลละออง
62123010369 นายฐิติพงศ� ตันเสถียร
62123010370 นายอติวัณณ� นิรมิตถวิล
62123010371 นางสาวนิซูไฮรา สามะอาลี
62123010372 นายเกรียงศักด์ิ คงมนต�
62123010373 นายสุรเดช สมโรจน�รัตน�
62123010374 นางสาวสุวนันท� ขวัญราช
62123010375 นายนเรนทร�ฤทธ์ิ ไชยบุญ
62123010376 นางภัณฑิรา เจือกโว&น
62123010377 นายณัฐ�ธร นัคเร
62123010378 นางสาวฐิติมา ศรีสุวรรณ
62123010379 นางสาวภัทราภรณ� พรหมอินทร�
62123010380 นายณัฐพงศ� โอชารส
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62123010381 นางสาวกัญญาภรณ� สังวระ
62123010382 นายอดิศักด์ิ ก&อนด&วง
62123010383 นายนเรศักด์ิ แก&วห&วย
62123010384 นางสาวศิตา อั้นเต&ง
62123010385 นางสาวกรรวีร� เพชรส'งศรี
62123010386 นางสาวณัฐพร เพ็ชรบัว
62123010387 นางสาวกรรภิรมย� สุบรรณ�
62123010388 นางสาวรินดา สงวนไถ
62123010389 นางสาวอัญชนา ปานดี
62123010390 นายรวิภาส ชุมชาติ
62123010391 นางสาวสุวรรณา พาหุรัตน�
62123010392 นางสาวนริตา สุวราช
62123010393 ว'าที่ร.ต.หญิงมณฑิดา ชูแก&ว
62123010394 นายธิติ กลิ่นพงศ�
62123010395 นางสาวชลชญา สินบรรเทา
62123010396 นายสถาพร สุภาเพ็ชร
62123010397 นางสาวสุวารี ชิตร
62123010398 นางสาวสุรัตนา ยงค�ประเดิม
62123010399 นางสาวพิมพ�พร เพชรคง
62123010400 นางสาวกมลชนก คงอินทร�
62123010401 นางสาวธารทิพย� แปQนสุข
62123010402 นายศรชัย รื่นสุคนธ�
62123010403 นางสาวกมลทิพย� เซ้ียมก้ัง
62123010404 นายณัฐธิกรณ� พลอริยะไชย
62123010405 นายสัญชัย ช'วยศรีนวล
62123010406 นายอรรถสิทธ์ิ คล&ายโสม
62123010407 นางสาวจุรีรัตน� ชูแดง
62123010408 นายกมลศักด์ิ จงเจริญโชคชัย
62123010409 นางสาวจุฑารัตน� อุปฐาก
62123010410 นางสาวสุดารัตน� หมาดเส็ม
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62123010411 นางสาวสุลิสา มูสาลี
62123010412 นายเจนภพ เข็มทอง
62123010413 นางสาวเขมิกา มณีนวล
62123010414 นางสาวมารีนา สาเมาะ
62123010415 นางสาวรุจิพัชร อานนท�
62123010416 นางสาวเกศริน ประเวระไพ
62123010417 นางสาวเจนจิรา เตียงน&อย
62123010418 นายอันวา หะแวเตKะ
62123010419 นายปณตพงศ ปาโต
62123010420 นางสาววาธินี ทองเนื้อสาม
62123010421 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญเมือง
62123010422 นางสาวบุษยมาศ ทองฤทธ์ินุ'น
62123010423 นายจิรเมธ งามพร&อม
62123010424 นางสาวเยาวลักษณ� ทวดทอง
62123010425 นางสาวนูรีซัน มามะ
62123010426 นางสาวธิดารัตน� พรรณทอง
62123010427 นางอารีรัตน� สิทธิเวช
62123010428 นางสาวนภัสสร ภิญโญ
62123010429 นางสาวสุวรรณา แย'งกุลเชาว�
62123010430 นายจิระพงศ� ทองแก&ว
62123010431 นางสาวนูซิตา สันเจริญ
62123010432 นายวสิษฐ พลเพชร
62123010433 นายเอกอมร มะลิทิพย�
62123010434 นางสาวเสาวณีย� ไชยทอง
62123010435 นางสาวบุญญิสา อนันตวุฒิกุล
62123010436 นายสราวุธ ชูแสง
62123010437 นายประเสริฐ หนูทอง
62123010438 นางสาวละออทิพย� สืบสกุล
62123010439 นางสาวณิชกานต� รัศมี
62123010440 นางสาวอัจจิมา เพ็ชรแก&ว
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62123010441 นางสาวหทัยภัทร อินขาว
62123010442 นางสาวกูซอรีฮะร� บิสนุม
62123010443 นางสาวนพมาศ ศรีพฤกษ�
62123010444 นางนูรียKะ บ'าวเบ็ญหมัด
62123010445 นางสาวรุ'งนภา เพ็ชรสงค�
62123010446 นางสาวมนัชยา เกตุแก&ว
62123010447 นางสาวเบญจวรรณ ภิรมย�เณร
62123010448 นายทรงวุฒิ พรหมปลัด
62123010449 นายณัฐ ไชยศรี
62123010450 นางสาวอาภาวรรณ เพ่ิมพูล
62123010451 นางสาวนูรีดา เจะแหละ
62123010452 นายอับดุลเลาะ ขาเร็ง
62123010453 นางสาวเจณิสตา เชื้อพราหมณ�
62123010454 นางสาวฐิติพร จินวรรณ�
62123010455 นายเจตริน แก&วไทรหงวน
62123010456 นายอุดมศิลปR จันทร�ตKะ
62123010457 นางสาวรังสินี คํานวณศิลปR
62123010458 นางสาวพรทิพา ธาดาจร
62123010459 นายวรัญ^ู หมึกดํา
62123010460 นางสาวอรอุมา กิจสะศรม
62123010461 นางสาววัลยา ย่ิงสกุล
62123010462 นางสาวเกวลิน จันทรคูหา
62123010463 นางสาวกุลฤดี ศิริไพศาลกุล
62123010464 นางสาวปาณิศา มณีมัย
62123010465 นายเจษฎา เทพสาลี
62123010466 นางสาวสุพัตรา ไกรเลิศ
62123010467 นางสาวเบญจพร วระกาญจน�
62123010468 นางสาวปภาวรินท� หุตารมณ�
62123010469 นางสาวกัลยาภัทร มีผล
62123010470 นางสาวดารารัตน� นาคเรือง
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62123010471 นายนพดล ยาจิตร�
62123010472 นางสาวเสาวนี บางประดิษฐกุล
62123010473 นางสาวศินีนาถ อินทยารัตน�
62123010474 นางสาวรัตนทัต ศิริกุล
62123010475 นายกฤษฎา จันทรัตน�
62123010476 นางสาวศิริกานต� สีสุข
62123010477 นางสาวประพิมพรรณ ท'าดี
62123010478 นางสาวปรียาภรณ� ทองย&อย
62123010479 นางสาววนิดา เก้ือกูล
62123010480 นางสาววรันธร รัตนเดช
62123010481 นายศรายุทธ กุมารจันทร�
62123010482 นางสาวญาติมา สะระ
62123010483 นางสาวรุสนี กานา
62123010484 นางสาวนันท�นภัส แจ&งอักษร
62123010485 นายปริญญา สงวนวงศ�
62123010486 นางสาวพรสุดา ทรายทอง
62123010487 นายปฏิวัติ จีนไทย
62123010488 นางสาวนิฐิมา นิลมณี
62123010489 นางสาวกมลวรรณ หัสบงกต
62123010490 นางสาวอทิตา สุขเกษม
62123010491 นายสุไลมาน ยูโซะ
62123010492 นางสาวอนุสา ปานหวาน
62123010493 นางนุรอัยนี วัชระมาลา
62123010494 นางสาวณิชนันท� แก&วทอง
62123010495 นางสาวณัฐรชา เสียมไหม
62123010496 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�ชัยศรี
62123010497 นางสาวศิรินยา ขวัญจันทร�
62123010498 นางสาวสุปราณี เจะหะ
62123010499 นายประมาณ บุตรเลี่ยม
62123010500 นางสาวกมลพร ผินสูงเนิน
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62123010501 นางสาวตฤณรดา ตัณฑอนุกูล
62123010502 นางสาวจินันท�ญา ย้ิมปรั่ง
62123010503 นางสาวนูซีลา ยะนาบาเน็ง
62123010504 นางสาวฐิติมา ชูใหม'
62123010505 นายธนสรรค� นภบุตร�
62123010506 นางสาววัลลี เยาว�ด&วง
62123010507 นางสาวสุนิสา แซ'หลี
62123010508 นางสาวจันจิรา ผ'องพันธ�
62123010509 นายสุรินทร� เกลาแก&ว
62123010510 นางสาวชนิสรา ศรีสุวรรณ
62123010511 นางสาวชนกนันท� คงเหล'า
62123010512 นางสาวปาจารีย� รัตนบุรี
62123010513 นายสุรวิทย� แสงอริยนันท�
62123010514 นายจิรวัฒน� จ้ิวปNญญา
62123010515 นางสาวอรอนงค� สงพัฒน�แก&ว
62123010516 นางสาววุฒวรรณ� รัตนากร
62123010517 นางสาวอนุศราภรณ� เด'นอุดม
62123010518 นางสาวภาริยากรณ� ขวัญเจริญ
62123010519 นางสาววิภาวดี ทันทิมา
62123010520 นางสาววิชญาดา วิสามาศ
62123010521 นางสาววาทนันท� ลักษณะปLยะ
62123010522 นางสาวรัตติยา ชนะเทพ
62123010523 นางสาวสุธิดา ศิริสุวรรณ
62123010524 นางสาวคนึงนิจ นวลละออง
62123010525 นางบงกช วุฒิจันทร�
62123010526 นางสาวชนกพร ใจบํารุง
62123010527 นายศรราม จงจิตร
62123010528 นายสักกะรียา หวังขะเด'
62123010529 นายภาณุพงษ� รองเดช
62123010530 นายณัฐพงษ� สุขเนาวรัตน�
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62123010531 นายสุภัทรชัย ทองเผือก
62123010532 นางสาวธนิดา จันทร�กระจ'าง
62123010533 นางสาวสินีนาถ พลจัตุรัส
62123010534 นายนิอาดือนาน กาหลง
62123010535 นางสาวภัทรนันท� ศรีนคร
62123010536 นางสาวจิราพัชร จุลทอง
62123010537 นางสาวจารินี คุ&มพร&อม
62123010538 นางสาวนุรยาตี สามาแห
62123010539 นายอัสฮาร� เละแม็ง
62123010540 นางสาวธาริตา บุญเลิศ
62123010541 นางสาวภณิดา อินทรักษา
62123010542 นายทนงค�ชัย เด'นพุทธ
62123010543 นางสาวมนัณญา รอยสกุล
62123010544 นายแวมูฮัมหมัดฮามีน เบ็ญฮาวัน
62123010545 นายนพดล ทองภิรมย�
62123010546 นางสาวนันท�รดี เพชรโชติ
62123010547 นายหร'อเอน ตําหลKะ
62123010548 นางสาวชฎาพร เมืองประทับ
62123010549 นางสาวทิพย�เกสร เสวกพรหม
62123010550 นางสาวอัมพวัน ตานัน
62123010551 นางสาวนูรอาซีกีน บือราเฮง
62123010552 นางสาวณัฐธี น&อยพยัคฆ�
62123010553 นางสาวอมรรัตน� สุขเกษม
62123010554 นางสาวจิราธิป นุโรจน�
62123010555 นางสาวจุฑามาศ พจน�จําเนียร
62123010556 นางสาวกันยารัตน� หอมเศรษฐี
62123010557 นางสาวสุมาลี หลงเศษ
62123010558 นางสาวนูรฮายาตี เจKะตือเงKาะ
62123010559 นางสาววณิชชา ปNจฉิมทึก
62123010560 นางสาวศุภราภรณ� สมดํา
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62123010561 นางสาวภรณ�ณภัส สิทธิกูล
62123010562 นางสาววรรนิสา สกุลคง
62123010563 นางสาวญาสุมินทร� ชูแก&ว
62123010564 นายสิรวิชญ� วรรธนะนาถ
62123010565 นางสาวเนตรนภา แก&วเดช
62123010566 นางสาวศุจิรัตน� เพชรสุวรรณ
62123010567 นางสาวมนต�ฑิกานล� สุวรรณคาม
62123010568 นายระพีพัฒน� เส&งสุวรรณ
62123010569 นางสาวศศิธร นิ่มกาญจนา
62123010570 นางสาวภัทรา อักษรภักด์ิ
62123010571 นางสาวศิริลักษณ� นิยมเดชา
62123010572 นางสาวพัสตราภรณ� ชัยฤทธ์ิ
62123010573 ว'าที่ ร.ต.หญิงปLยนารถ ว'องวรวิทย�
62123010574 นางสาวพิมพ�ลภัส ทองรอด
62123010575 นางสาวเกศินี ชูหนัด
62123010576 นายวิทวัฒน� เปล'งประดับ
62123010577 นางสาวอินทิรา สุขชื่น
62123010578 นายนิรันดร� ครุฑละออง
62123010579 นางสาวณัฐพร มนชัย
62123010580 นางสาวณัฐณิชา เบ'งฮวด
62123010581 นายกฤติน ฤทธิมนตรี
62123010582 นางสาวปLยาภรณ� ณ ตะก่ัวทุ'ง
62123010583 นายดิศพงษ� สุขอ'อน
62123010584 นางสาวธัญชนก บุญชู
62123010585 นางสาวพรธิดา ชดช&อย
62123010586 นางสาวปนัดดา พัชนี
62123010587 นางสาวสวรส แสงมณี
62123010588 นางสาววนิดา คําภูเขียว
62123010589 นายโชคชัย ใจดี
62123010590 นางสาวจีรวรรณ ทองเจิม
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62123010591 นางสาวนิติยา จันสีนาค
62123010592 นางสาวพัชราวรรณ อWองเอื้อ
62123010593 นางสาวมาลินี มุหะหมัด
62123010594 นางสาวนวพร ปริงทอง
62123010595 นางสาวซาลิต&าร� โบบทอง
62123010596 นางสาวพิชชานันท� นาหาญ
62123010597 นางสาวเจนสุดา ขําสาย
62123010598 นางสาวฐิติมา แก&ววารี
62123010599 นางสาวกนกวรรณ พัฒนพงศ�
62123010600 นางสาวจุฬารัตน� แสงทอง
62123010601 นางสาวธัญญารัตน� เพ็ชรเพ็ง
62123010602 นางสาวสาฬิญญา โสเชื้อ
62123010603 นางสาววรรณวิสา มัยกูล
62123010604 นายฐานันดร� ทองทรง
62123010605 นายธนาวุฒิ จันทรัฐ
62123010606 นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรจํารัส
62123010607 นายพรเทพ เรืองเพ็ง
62123010608 นางสาวแพรพลอย วงศ�สวัสด์ิ
62123010609 นางสาวทัตติยา วิชัยกุล
62123010610 นางสาวจุฑารัตน� แก&วดํา
62123010611 นางสาวสุไรดา เซ็งโซะ
62123010612 นางสาวแพรพรรณ ทองปรุง
62123010613 นางสาวสุภารัตน� เทียมยม
62123010614 นางสาวชมพูนุช จันพลโท
62123010615 นางสาวนัทธมน แซ'หุ'น
62123010616 นางสาวศุธาทิพย� สุขสวัสด์ิ
62123010617 นางสาวธิดารัตน� เพ็งบูลย�
62123010618 นางสาวสุภาวดี ขวัญศรี
62123010619 นางสาวสุวิกาญจน� หมู'มาก
62123010620 นางสาวจันทร�จิรา หนูสุวรรณ�
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62123010621 นางสาวชุติมา เพชรทอง
62123010622 นางสาวนภัสธร หัศนีย�
62123010623 นางสาวศิวิมล โพธ์ิศรี
62123010624 นายอภิรักษ� บัววารี
62123010625 นางสาวลัดดาวัลย� สถิตคุณสกุล
62123010626 นางสาวปริมล โพธ์ิงาม
62123010627 นางสาวเพ็ญพยอม ขุนนัดเชียร
62123010628 นางสาวกรชนก สุทธิรักษ�
62123010629 นายจักรภัทร เกศมี
62123010630 นางสาวเสาวณี รอดภัย
62123010631 นางสาวพิมพ�ชนก สกุลพันธ�
62123010632 นายณัฐวุฒิ เพชรอาวุธ
62123010633 นางพัชยา ทองนาค
62123010634 นางสาวธัญลักษณ� คงชุม
62123010635 นางกมลวรรณ สุวรรณทิพย�
62123010636 นางสาววิภาศิณี หวอตะเห
62123010637 นางสาววรรณรัตน� ไชยเพชร
62123010638 นางสาวอารียา มามะ
62123010639 นางสาวนภสร เพชรสุวรรณ
62123010640 นางสาวชุติมา สุวรรณวิจิตร
62123010641 นางสาวกิตติยากรย� สมนึก
62123010642 นายธีรเดช ทันบุรี
62123010643 นางสาวสุนิษา ไชยวัฒน�
62123010644 นายดํารงรักษ� รัตนรัต
62123010645 นางสาวกนกวรรณ ธราพร
62123010646 นางสาวรูวัยนา สามะ
62123010647 นายทรงยศ บุญเนือง
62123010648 นายธนพล ทิพย�วงศ�
62123010649 นางสาวณฐมน ขุนชิต
62123010650 นางสาวนภัสสร เรืองสงค�
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62123010651 นางสาวเสาศิริเทพ สังงาม
62123010652 นางสาวอิกษณา นาคมาก
62123010653 นายสิทธิพล ทองมาลา
62123010654 นางสาวเกศสิรินทร� รัตนถาวร
62123010655 นางสาวกรรณิการ� หนูหีต
62123010656 นายบดินทร� ไชยโกมล
62123010657 นางสาวโสภิดา เกตุท'าหัก
62123010658 นางสาวอามีเนาะ มะตุมิง
62123010659 นางสาวสุปราณี มิตรรัตน�
62123010660 นางสาวศรีประไพ ไตรวงศ�
62123010661 นายมูฮําหมัดรูพานี หะมะ
62123010662 นายศุภสิทธ์ิ จันทร�ชมคงทวี
62123010663 นางสาวจันทร�เพ็ญ ทองอยู'
62123010664 นายภาคภูมิ จันทร�เพชร
62123010665 นางสาวสุธาภรณ� ภิญโญ
62123010666 นางสาวภัทราวรรณ มากลับ
62123010667 นางสาวอนุสรา เหมียนซ&วน
62123010668 นางสาวกฤติมา ภูวเดชเดชาสิน
62123010669 นายไชยเชษฐ บัวจันทร�
62123010670 นางสาวณัฐธพร อ'อนหวาน
62123010671 นายกัมปนาท เอกวิริยะประภา
62123010672 นางสาววริสรา วรยศ
62123010673 นางสาวสกุลพลอย ปาลานุสรณ�
62123010674 นายธนกร เดชารัตน�
62123010675 นางสาวดวงใจ ลิ้มไส&หั้ว
62123010676 นางสาวสิรินยา สกุลอ'อน
62123010677 นายโชติวัชร ศรีสุวรรณ�
62123010678 นางสาววันเพ็ญ บัวทอง
62123010679 นางสาวสุธาสินี คงทน
62123010680 นายฮาบีซี มูซอ
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62123010681 นางสาวสมฤดี อ'วมพัด
62123010682 นายทิวากร วันแรก
62123010683 นายสิงหนาท พูลสวัสด์ิ
62123010684 นายอามีรูล สาและ
62123010685 นางสาวกุลธิดา นาคแก&ว
62123010686 นายอรรถพล แซ'เตียว
62123010687 นายจักรกรี เพ็ชรอาวุธ
62123010688 นายนราวัฒน� ติงสง'า
62123010689 นายอภิสิทธ์ิ เดชสถิตย�
62123010690 นางสาววิมลทิพย� อั้นเต&ง
62123010691 นายธนัตถ� ชีพเจริญวงศ�
62123010692 นางสาวจิรประภา ฉิมเรือง
62123010693 นางสาวธัญญรัตน� ชูอินทร�
62123010694 นางสาวกัญญ�ณัชชา บุญเพชร
62123010695 นางสาวรัตติยา แกสมาน
62123010696 นางสาวโสภิดา ชูแก&ว
62123010697 นางสาวสินาภรณ� ชํานาญกิจ
62123010698 นางสาวสร&อยสุดา เสล'ราษฎร�
62123010699 นายพรเพชร ลักษณะ
62123010700 นายธนา จันทร�หีด
62123010701 นางสาวกัญญามาศ คงกล&า
62123010702 นางสาวหทัยรัตน� สุขขา
62123010703 นางสาวประภัสสร ช'วยขุน
62123010704 นายอาทร บุญทอง
62123010705 นายจิรัฐิติ สุขแก&ว
62123010706 นายเอกพงษ� คํานึงการ
62123010707 นายพลังชัย นาเสียว
62123010708 นายรังสิต บุรินทร�กุล
62123010709 นางสาวอาทิตยา ขันติยะ
62123010710 นางณัฐฎาวรรณ ทองรักษ�
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62123010711 นางสาวภาวินี แซ'หลิ่ม
62123010712 นางสาวนิภาวรรณ รัญเพ็ชร
62123010713 นายอับดุลการิม ดอเลาะแซ
62123010714 นายณัฐวุฒิ ชาญน้ํา
62123010715 นายธณัติชัย พานิช
62123010716 นายวีรวิทย� เมืองมณี
62123010717 นางสาวอรัญญา จินาชาญ
62123010718 นางสาวกนกวรรณ ช'วยหวัง
62123010719 นางปLยะพร ปานเมือง
62123010720 นายจิตรกร จันทร�พิทักษ�
62123010721 นางสาวณชนก ร'าหมาน
62123010722 นายพรพล จันทองพูน
62123010723 นายภาคภูมิ ศรีเกตุ
62123010724 นางสาวสุพรรษา ปYองลม
62123010725 นางสาววิลาวัลย� รัตนะ
62123010726 นางสาวธารทิพย� เลี่ยมดํา
62123010727 นายภควัฒน� แก&วชื่น
62123010728 นายศราวุฒิ เกตแก&ว
62123010729 นายกสานต์ิ สมบูรณ�
62123010730 นางสาวบัณฑิตา รัตนพิบูลย�
62123010731 นางสาวจันทร�สุดา ศักดามาศ
62123010732 นางสาวภัทรา ชุมขุน
62123010733 นายจักรกฤษณ� ศรีทอง
62123010734 นางทิพยาภา สุขราษฎร�
62123010735 นางสาวอรุโณทัย ต'อศรี
62123010736 นางจุฑามาศ ทองขาว
62123010737 นางสาวปภารัตน� มุสิเกตุ
62123010738 นายพชวีร� จันทวี
62123010739 นายแวดุลนันต� แวเด็ง
62123010740 นางสาววิรัญญา เผียงสูงเนิน
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62123010741 นายสุเมธ คันฉ'อง
62123010742 นางสาวศดานันท� บาลจ'าย
62123010743 นางพิพิธพร เต&าน้ํา
62123010744 นางสาวขวัญชนก ฤทธาพิพัฒน�
62123010745 นายณัฐพล ยุวัฒนะ
62123010746 นางสาวณัฐริกา วงศ�ศรีเมือง
62123010747 นางสาวสุภัสสร ชื่นชม
62123010748 นายรณชัย นิลสม
62123010749 นางสาวธัญญา ปานดํา
62123010750 นายสิทธิพงษ� รักษาพราหมณ�
62123010751 นายราเมศ ราชสังข�
62123010752 นางสาวชฎาภา ขุนหนู
62123010753 นางสาวสุวิมล สร&อยทอง
62123010754 นางสาววรารัตน� สุภาภรณ�
62123010755 นางสาวจิรนันท� แสงสุวรรณ�
62123010756 นายจักรกฤษณ� กาธิกาศ
62123010757 นางสาวนีรนุช ขุนรักษา
62123010758 นางสาวนพรัตน� คงษา
62123010759 นางสาวปวีณา ไชยคช
62123010760 นายกีรติ คงฉิม
62123010761 นางสาวพัชธิดา สมาธิ
62123010762 นางสาวมิลิน จันทรกรานต�
62123010763 นางสาวโสภณา ผกาแก&ว
62123010764 นางสาวณัฐวรรณ แซ'หว'อง
62123010765 นางสาวสศิณี นิลมณี
62123010766 นายคุณาวุฒิ สุทธิเนียม
62123010767 นางสาวธันยพร คงประสม
62123010768 นางสาวอนัญญา วณิชชานนท�
62123010769 นายอีลฮัม สะมะแอ
62123010770 นางสาวฟารีดา สะดียา
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62123010771 นางสาวสุธินี แสนมอโด
62123010772 นายธีรภัทร� สุขเหลือ
62123010773 นายเกียรติศักด์ิ กาญจนรงค�
62123010774 นางสาวปณาลี ด'านอนุรักษ�
62123010775 นางสาวนิตยา กวีเขตต�
62123010776 นายปรเมษฐ� เฟUVองฟู
62123010777 นางสาวภัทรวดี ไล'กสิกรรม
62123010778 นางสาวสุภาวดี สุวรรณพงศ�
62123010779 นางสาวสุกัญญา วงศ�พนม
62123010780 นายจีระวงค� กรดนวล
62123010781 นางสาวนภาพร กองแก&ว
62123010782 นายรัตนโชติ โชติช'วง
62123010783 นายอันนูวา สามะ
62123010784 นางสาวเบญจวรรณ สิงห�ห'วง
62123010785 นายจิรพงษ� โกญจา
62123010786 นางสาวกนกพร บัวทอง
62123010787 นางสาววนิดา ทิ้งปากถํ้า
62123010788 นางสาวสุพัตรา สอนคง
62123010789 นางสาวกุลฉัตร เจริญรูป
62123010790 นางสาวธาริณี อินทร�ท'าฉาง
62123010791 นายเดวิทย� สีผา
62123010792 นางสาวปLยธิดา เมษสุวรรณ
62123010793 นางสาวชนิดา หนูขวัญ
62123010794 นางสาวขวัญชนก สิริกระจ'างวงศ�
62123010795 นางสาวปรัชญาศิริ หะรังศรี
62123010796 นางสาวลดาวัลย� สังยาหยา
62123010797 นางสาวภัสรา ชนะ
62123010798 นางสาวสุธานรี ทองเพ็ง
62123010799 นายอนุสรณ� กรมณีรัตนเลิศ
62123010800 นายนฤดล อินทรโยธา
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62123010801 นางสาวภรณ�ทิพย� เลขา
62123010802 นางสาวปรางค�วดี ขันภักดี
62123010803 นางสาวอนุสรา หลานสัน
62123010804 นางมณีนุช รัตนพันธ�
62123010805 นางสาวสุนิษา พลาสิน
62123010806 นางสาวจันทร�จิรา สว'างโลก
62123010807 นายนพดล สุขขวัญ
62123010808 นายปรมินทร� ชูตรัง
62123010809 นายจิตรกร ไสยกุล
62123010810 นางสาววิภารัตน� นุ&ยโสะ
62123010811 นางสาวธุมวดี รอดทุกข�
62123010812 นางสาวมาลินี บุญรอด
62123010813 นายพัฒน�พงศ� คงอินทร�
62123010814 นางสาวทักษพร บุญสุวรรณ
62123010815 นายณัฐสิทธ์ิ ขวัญม'วง
62123010816 นางสาววศินี หอสกุล
62123010817 นายสิทธินนท� พลอินทร�
62123010818 นางสาวกนกวรรณ พรรณมาลัย
62123010819 นางสาวสุทิศา สุขมาก
62123010820 นางสาวเยาวภา ทับพิลา
62123010821 นายจักรวัชร ไพชํานาญ
62123010822 นางสาวนิรมล พลไชย
62123010823 นายกิตติพศ เพชรวงศ�
62123010824 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณโณ
62123010825 นายกฤษฎา รุจิชญานันท�
62123010826 นางสาวกฤติยา ศิลปสมศักด์ิ
62123010827 นางอาจารีย� แวสะแลแม
62123010828 นางสาวภิรมนต� เพ็งสกุล
62123010829 นางสาวกนกอร ทองโอ
62123010830 นายรองเมือง รักขลา
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62123010831 นางสาวฉัตรธศรณ� ตติยวิวัฒน�
62123010832 นายสมศักด์ิ มณีรักษ�
62123010833 นายชนินทร� บรรดา
62123010834 นางสาวสุทธิดา ฉิมพาลี
62123010835 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เพชรรัตน�
62123010836 นายอารีฟLน หะรงค�
62123010837 นางสาวเสาวณิต แก&วมณีโชติ
62123010838 นางสาวดารณี เส&งสุ&น
62123010839 นายปรเมษฐ� เนียมเกตุ
62123010840 นางสาววรรณภา นาคสุวรรณ�
62123010841 นายนันทศักด์ิ สวัสดิวงศ�
62123010842 นางสาวนันท�นภัส คมวิลาศ
62123010843 นางสาวกลิกา กันไพเราะ
62123010844 นางสาวซัลมา หมัดบิลเฮด
62123010845 นางสาวสุภาภรณ� ทิพขุนราช
62123010846 นางสาวอมลจุรี ชดช&อย
62123010847 นางสาวอานิศา อุเส็น
62123010848 นางสาวกุสุมา พรหมเสนา
62123010849 นายอัสรี แวอีแต
62123010850 ว'าที่ร&อยตรีวิสิฎฐ� บุญเรือง
62123010851 นางสาวนัทติยา อินทร�ทอง
62123010852 นางสาววรรณนภัส สืบชนะ
62123010853 นางสาวน้ําฝน หนูปลอด
62123010854 จ'าอากาศตรีเจตภูมิ พงศ�อักษร
62123010855 นางสาวสุภรศรี ศรีทิพย�
62123010856 นายอิบเราะฮีม สวัสด์ิ
62123010857 นางสาวพาตีเมาะ บาราเฮง
62123010858 นางสาวกาญจนา คงแก&ว
62123010859 นายผดุงเกียรติ หนูนิล
62123010860 นางสาวศิรินทิพย� ปลอดเถาว�
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62123010861 นางสาวนูฮา แวสะแม
62123010862 นางพอใจ ศรีเกิด
62123010863 นางสาวพลอยไพลิน เรืองนรินทร�
62123010864 นางสาวปวริศา เยาวนานนท�
62123010865 นางสาวรัชดาภรณ� ผิวเผือก
62123010866 นางสาวกมลรัตน� หนูด&วง
62123010867 นางสาวนลิน ชัยนุรักษ�
62123010868 นางสาวณัฐสุดา จุลสินธนาภรณ�
62123010869 นายนัฐวุฒิ ธนสุวรรณโชติ
62123010870 นางสาวรัชฎาภรณ� พูลสวัสด์ิ
62123010871 นางสาวไพลิน คงเกิด
62123010872 นายณัฏฐ� คชภักดี
62123010873 นางสาววาริน หนูพลเดช
62123010874 นายศิริพงษ� แซ'อุ'ย
62123010875 นางสาวกนิษฐา โกละกะ
62123010876 นางสาวไซหนาบ กาเส็มสKะ
62123010877 นางสาวแคทลียา อินตัน
62123010878 นางสาวศศิวิมล นาคแท&
62123010879 นางสาวสุธิตา พูลสวัสด์ิ
62123010880 นางสาวสุภาวัลย� นาคขวัญ
62123010881 นางสาวภัทรา สุทธิพิทักษ�
62123010882 นายวีระพงษ� หนิดภักดี
62123010883 นางสาวนิฌาภัส ชูโรย
62123010884 นายวุฒิชัย จันทร�แสง
62123010885 นางสาวยูนัยนะห� เจKะเลาะ
62123010886 นางสาวอรัญญา ศรีขยัน
62123010887 นายนัฐพล ไชยศร
62123010888 นายภักดี มากช'วย
62123010889 นางสาวศรุตา แสงหิรัญ
62123010890 จ.ส.อ.กณัฐพร หอมหวล
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62123010891 นางสาวกรรณิการ� คชรักษ�
62123010892 นางสาวอัจฉราพร ศรีสุขแก&ว
62123010893 นายวรวุฒิ สีระยา
62123010894 นางสาวรุสนาณี ปาตี
62123010895 นางสาวพัชรินทร� สุชาติพงค�
62123010896 นางสาวจุฑารัตน� ทองนวล
62123010897 นางสาวโฉมศิริ มีสุข
62123010898 นางสาวสุนันทินี จันประยงค�
62123010899 นางสาวฮาญาตีย� มานKะ
62123010900 นางสาวปNทมา นามอินทร�
62123010901 นายวัชรพงษ� สินทรัพย�
62123010902 นายพงศ�ศิริ ดีชูศร
62123010903 นายณัฐวัฒน� เนตรทิพย�
62123010904 นางสาววราภรณ� นาคอนันต�
62123010905 นายนพดล จังกินา
62123010906 นางสาวจันทร�จิรา ย'องซ่ือ
62123010907 นางสาวศุภลักษณ� ชาภิรมย�
62123010908 นางสาวกัญติกุล ทัฬหกิจ
62123010909 นางสาวจุฑาทิพย� คุ&มเมือง
62123010910 นางสาวสาวิตรี ปานสังข�
62123010911 นางสาวศรีไพร ทองมี
62123010912 นางสาวรัชดาวรรณ� เชื้อบ&านเกาะ
62123010913 นายปรัชญา เรืองเวช
62123010914 นายนิติศักด์ิ กุลโรจนสิริ
62123010915 นางสาวศิริวรรณ ปNกษิณ
62123010916 นางสาวฐานิสรา เก้ือกูล
62123010917 นางสาวพิมพ�สิริ ศรีนํา
62123010918 นางสาวรังษิมา พัฒนราช
62123010919 นางสาวอรษา ระย&า
62123010920 นางสาวมลฤดี บัวก่ิง
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62123010921 นางสาวลักขณา ส&มแก&ว
62123010922 นางสาวณัฐปราย� เรวัฒน�ทูตานนท�
62123010923 นางอรอุมา จันทวงศ�
62123010924 นายนฤเบศ ไวทยินทร�
62123010925 นางสาวอ&อมทิพย� แคล&วอ&อม
62123010926 นางสาวเปรมฤดี เลขบรรจบ
62123010927 นางสาวเกตุวลี ทองวล
62123010928 นางสาวรอหะนา มากาเซ็ง
62123010929 นางสาวเบญจมาพร ขําสุวรรณ
62123010930 นายพชรดนัย สิทธิพิพัฒนกิจ
62123010931 นางสาวศิรินทร�ทิพย� อ'อนแก&ว
62123010932 นางสาววรรณวิกา แสงภิบาล
62123010933 นางสุนิสา ดวงภักดี
62123010934 นายธนทร ชุ'มวัฒนะ
62123010935 นายวรโชติ ทวีรัตน�
62123010936 นายสิทธินนท� อัยราคม
62123010937 นายอิห�ซาน หะยีอาซา
62123010938 นางสาวอรุชา วรปกรณ�ชัย
62123010939 นายปNณณธร ทองวโรทัย
62123010940 นางสาวจิตติมา โชติกะ
62123010941 นางสาวไหมแพร นามเสน
62123010942 ว'าที่ร'อยตรีปLยนุช แก&วดี
62123010943 นายชลธวัช นัคราบัณฑิต
62123010944 นางสาวแพรวพิศ สกุลน&อย
62123010945 นายธนโชติ ชูวงศ�วุฒิ
62123010946 นางสาวดาวใจ เก้ือนุ'น
62123010947 นายซูฮัยมีน อายิ
62123010948 นายสาธิต พูลศิริ
62123010949 ว'าที่ร&อยตรีอิสมาแอล กานู
62123010950 นางสาวพนิดา ประกิต
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62123010951 นางสาวพาขวัญ สุวรรณพานิช
62123010952 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณมาศ
62123010953 นางสาวกาญจนา รักษายศ
62123010954 นางสาวสุทธิดา ชื่นบุตร
62123010955 นางสาวมณทาทิพย� ยอดไสว
62123010956 นางสาววรารัตน� ศรีมาลานนท�
62123010957 นางสาววรรณภา แก&วประภาค
62123010958 นางพัชรี ทองสินธ�
62123010959 นายอภิวัฒน� ศรีเมือง
62123010960 นายสันติ ศิริสาธิตกิจ
62123010961 นายอภิวัฒน� จักสาน
62123010962 นายธวัช วรรณดี
62123010963 นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมดวง
62123010964 นางพรรณนภา เนียมขํา
62123010965 นางสาวยามีละ เจะมาซอ
62123010966 นางสาวลภัสรดา ชูชาติ
62123010967 นางสาวอรญา สุยสุทธ์ิ
62123010968 นางสาวปาริฉัตร ชุมเปIย
62123010969 นางสาววัชราภรณ� แก&วเพ็ง
62123010970 นางสาวสุกัญญา สิงโหพล
62123010971 นางสาวนันทพร ทองหอม
62123010972 นายมูฮําหมัดอาลี มูดอ
62123010973 นางสาวสุนิสา หมันหนํา
62123010974 นายอิมรอน หมะประสิทธ์ิ
62123010975 นางสาววราภรณ� อินสตุล
62123010976 นางสาวทัศณี พลไกร
62123010977 นางสาววริษา รัตนกระจ'าง
62123010978 นายเชษฐพงษ� นนท�ศรี
62123010979 นางสาวธิดารัตน� ทันการ
62123010980 นางสาวจุฑารัตน� สมโรย
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62123010981 นางสาวกิรติ ช'วยม่ัง
62123010982 นางสาวสกุณา สุตันติราษฎร�
62123010983 นายฐานทัพ ประเสริฐ
62123010984 นายยะห�ยา ลาเตะ
62123010985 นางสาวทิพย�วรรณ จันทร�หวาน
62123010986 นางสาวปณาลี ไชยศรี
62123010987 นางสาววิจิตรา วิชิตบุตร
62123010988 นายณัฐพงศ� ทุหา
62123010989 นางสาววรัญญา แก&วคง
62123010990 นางสาววริศรา ชะอุ'มดี
62123010991 นางสาวเกศกนก ดวงแก&ว
62123010992 นางสาวพรรณพัชนันท� ไชยเชษฐ�
62123010993 นางสาวกัลย�สุดา ศรีดี
62123010994 นางสาวศศิธร จันทรมาศ
62123010995 นางสาวณัฐวรกาญจน� จบฤทธ์ิ
62123010996 นางสาวกชพรรณ พลจร
62123010997 นางสาวนิยาชญา สาและ
62123010998 นางสาวศิรินภา หวาวันจารย�
62123010999 นางสาวหฤทัย หนูชู
62123011000 นายสันติสุข โรจนชีวะ
62123011001 นายพิพัฒพงศ� ไชยทอง
62123011002 นายรัตพงศ� รอดสุก
62123011003 นายสุทธิพงษ� เปIยแดง
62123011004 นางสาวฟูดีลา เจKะมะ
62123011005 นางสาวช'อลิดา จินุพงศ�
62123011006 นางสาวรสนันท� จินทกําโพทธ�
62123011007 นางสาวปรพร เต็งเฉ้ียง
62123011008 นางสาวกัลยารัตน� คงเหมือน
62123011009 นายอดุลการีม เส็นติระ
62123011010 นายศิริราช เขียวเข็ม
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62123011011 นางสาวชลธิรา สุทธิทอง
62123011012 ว'าที่ ร.ต.อารดา ผ'องผิว
62123011013 นางสาวอาภรณ� ไกรแก&ว
62123011014 นางสาวมาดีนะห� ขุนดุเรKะ
62123011015 นางสาวชัชฎา จันทร�เพ็ง
62123011016 นางสาวเพชรแท& ทองบัว
62123011017 นางสาวนิตยา สามารถ
62123011018 นางสาวศิริวรรณ มีภพ
62123011019 นางสาวเกตุกนก พงษ�นุรักษ�
62123011020 นางสาวนริศรา อรุณฤกษ�
62123011021 นางสาวไอริน จรสุวรรณ
62123011022 นางสาวกาญจนา หนูพรหม
62123011023 นางสาวสุพิมพ� โพธ์ิเอี่ยม
62123011024 นางสาวปรียานุช ห&วยจันทร�หอม
62123011025 นางสาวฐิติพร โชติโรจนอนันต�
62123011026 นางสาวพรศิริ เพ็ชรเกตุ
62123011027 นางสาวธัญญาภรณ� สุขขะ
62123011028 นางนุศรา หวันชิตนาย
62123011029 นางสาวณัฐรัตน� สกลวิรัตน�
62123011030 นายธีระวัฒน� สังขาว
62123011031 นายภูหริ สิตบุศย�
62123011032 นางสาวประสิทธิตา ประสิทธ์ิ
62123011033 นางสาวสุดา มากศรี
62123011034 นางสาวรัชพร พ'วงตรง
62123011035 นายกิตติธัช นาคฤทธ์ิ
62123011036 นายอารีฟNน หมะหมูด
62123011037 นางมาสนะ มะลาเฮง
62123011038 นางสาวศศิพร เมธาวีสุวรรณ
62123011039 นางสาวกรรณิการ� หนูยศ
62123011040 นายธนวัฒน� วงค�มี
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62123011041 นายชาญวิทย� เมืองคุ&ม
62123011042 นางสาวศรัณญา จิรภัทรธนสกุล
62123011043 นางสาวสุภัสสร ทวีสุข
62123011044 นายฉัตรชัย เพชรจันทร�
62123011045 นางสาวธนัชพร ห&วยลึก
62123011046 นางสาวภิญญดา มานพศิลปR
62123011047 นางสาวชาคริตา เจริญภักดี
62123011048 นายสุทธิเกียรติ ศิริวรรณ
62123011049 นางสาวธีรภรณ� สาราณียกิจ
62123011050 นางสาวนันธิญา มัธยัสต�
62123011051 นางสาวนิรมล เก้ือคราม
62123011052 นายสุทธิพงษ� สงดํา
62123011053 นายสุรพล อ'อนอ&น
62123011054 นางสาวทิพรัตน� ศรีชาย
62123011055 นายชิติพันธ� วิชัยกุล
62123011056 นายเตชิษฏ� กระจายศรี
62123011057 นายจักรกฤษณ� วงษ�สุวรรณ
62123011058 นายสุชาติ คมขํา
62123011059 นางสุดารัตน� ด&วงแก&ว
62123011060 นายธนภัทร ไฝพรม
62123011061 นางสาวกมลทิพย� ปลื้มใจ
62123011062 นางสาวปรียาภรณ� เสวกพันธุ�
62123011063 นางสาวกมลพร สัมฤทธ์ิ
62123011064 นายกวีวุฒฑ� โสภาผล
62123011065 นางสาวปาลิษา จันทร�เทพ
62123011066 นางสาวเมตตา ดวงจันทร�
62123011067 นางวรารัตน� มากบุญ
62123011068 นายชูเกียรติ กล&าศักดา
62123011069 นางสาวซูบาฮัน สะมะสะ
62123011070 นางสาวจุฑามาศ หมาดหนุด
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62123011071 นายวัฒชาติ ชูศรี
62123011072 นางสาวอรยา กู&เมือง
62123011073 นายเนติพงษ� ชนะกุล
62123011074 นายวรากร หลังนุ&ย
62123011075 นายประวิทย� สงสมอ
62123011076 นางสาวตรีนรินทร� อินทรแหยม
62123011077 นางสาวกิตติยา อ'าวน้ํา
62123011078 นางสาวศิรภัสสร ชูนุ&ย
62123011079 นางอรัญญา บุญชัย
62123011080 นางสาวรัชฎาพร นุราช
62123011081 นายอานนท� จันทนะ
62123011082 นางสาวทิพย�รัตน� คงหอม
62123011083 นางสาวอรอุมา วิริยะสมบัติ
62123011084 นายวีรยุทธ อณุศาล
62123011085 นายปLยณัฐ เข&ทอง
62123011086 นางสาวอนุชิดา สุขใส
62123011087 นายธารา ทับเกลี้ยง
62123011088 นางสาวศิริญา ธานีรัตน�
62123011089 นางสาวมัลลิกา กลิ่นเพชร
62123011090 นางสาวซากีนะห� ลาเตะ
62123011091 นางสาวพัชรินทร� ภูริวัฒนกุล
62123011092 นายไกรสร ธันยากรณ�
62123011093 นางสาวพรพิมล ตัณฑสวัสด์ิ
62123011094 นางสาวภัทราวดี เพ็ชรเล็ก
62123011095 นางสาวศาวดี ช'วยบํารุง
62123011096 นางสาวบุณยาพร หิตโกเมท
62123011097 นางสาวฐิติรัตน� ดวงแข
62123011098 นางสาวนงนุช บุญเก้ือ
62123011099 นางสาวกานต�ชนา แก&วก&องกังวาน
62123011100 นางสาวศิริพร พัฒนะทอง
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62123011101 นางสาวเมธินี พานิช
62123011102 นางสาวรุสนานี การี
62123011103 นางสาวสุจารีย� นิลอรุณ
62123011104 นางสาวอาภาพร หนูแดง
62123011105 นางสาวณัฐกานต� แก&วกระจก
62123011106 นางสาวอณัญลักษณ� ซุ'นสั้น
62123011107 นายจิตขจร สิรพัฒนพิพัฒน�
62123011108 นางสาวกาญจนา นิยะกิจ
62123011109 นางสาวชุติมณฑน� แก&วประกอบ
62123011110 นางสาวพรทิพย� สนทมิโน
62123011111 นางสาวศิริวรรณ นาคมุข
62123011112 นางสาวปภัชญา มณีวรรณ
62123011113 นางสาวนารีนารถ สุขทอง
62123011114 นางสาวปรียานุช แสงมณี
62123011115 นางสาวชัชฎาภรณ� สุดจิตร�
62123011116 นางสาวอภิฤดี ชื่นอารมณ�
62123011117 นางสาวทรายขวัญ เจริญวัย
62123011118 นางสาววรรณิดา ปล&องเกิด
62123011119 นางสาวอัจฉรา สร&อยหอม
62123011120 นายนันทวุฒิ จุเส&ง
62123011121 นายจิรวัฒน� บัวแก&ว
62123011122 นายองอาจ ก&างต้ัน
62123011123 นางสาวรสสุคนธ� เดชมณี
62123011124 นางสาวเขมนิภาส� มาศอริยนันท�
62123011125 นายศฎายุ สุวรรณยะพัตร
62123011126 นางสาวจุฑาพร เพ็ชรวงศ�
62123011127 นายเกียรติชัย สุทธะระ
62123011128 นางสาวสุภาวิณี หัสภาค
62123011129 นางสาวศลิษา ดํามี
62123011130 นางสาวสิริมา ทัดสาคร
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62123011131 นางสาวกรรณิกา ละออ
62123011132 นายกําจาย ประจญกาญจน�
62123011133 นายทนงศักด์ิ ขนอม
62123011134 นางสาวสกุลรัตน� บุญสว'าง
62123011135 นางสาวปาลิตา สุขใส
62123011136 นางสาวธีรารัตน� ชูขํา
62123011137 นางสาวหรรษกร รักชน
62123011138 นางสาวฐิตารัตน� ไชยอมรสิทธ์ิ
62123011139 ว'าที่ร&อยตรีหญิงจันจิรา ฮั่นสกุล
62123011140 นายมงคล เข็มทอง
62123011141 นางสาวพรจิตร เต'งทิ้ง
62123011142 นายสุรเชษฐ คงหนู
62123011143 นางสาวเยาวเรศ โกเมศ
62123011144 นางสาวธัญญลักษณ� ชุมภูทอง
62123011145 นางสาววิริญญา รักษ�ทอง
62123011146 นางสลิลทิพย� จุWยมณี
62123011147 นางสาววิจิตรา โชติถนอม
62123011148 นางสาวภาวิณี คงเพชร
62123011149 นางสาวนูรซีลาวาตี สะมะแอ
62123011150 นางสาววัฒน�ชญา จันทร�อุดม
62123011151 นายจักรพงศ� เครือหงษ�
62123011152 นางสาวฐิติยา ลูกแปQน
62123011153 นางสาวศุภวรรณ ภักดี
62123011154 นางสาวชนากานต� ธีระพันธ�
62123011155 นางสาวรสสุคนธ� มูสิกะเจริญ
62123011156 นางสาวจิณห�วรา จินดาเพ็ชร�
62123011157 นางสาวอมรรัตน� จําปI
62123011158 นางสาวอินทร�ธุอร ดุสิตพันธ�
62123011159 นางสาวภาณุมาศ ชาติภิรมย�
62123011160 นางสาวพรรณิดา มะแซ
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62123011161 นายเอกชาติ ประดิษฐ�
62123011162 นายจักรพงษ� คําบํารุง
62123011163 นางสาวสวรส พฤกษะศรี
62123011164 นางสาวนาฏลดา บุตรกลัด
62123011165 นางวาสนา ลิ่มศิลา
62123011166 นางสาวศุภาพร เพาดํา
62123011167 นางสาวสุธินี ศรีสวัสด์ิ
62123011168 นางรวิสรา ณ นคร
62123011169 นายพร&อมพงษ� สมบัติ
62123011170 นางสาวพัชราภรณ� เย็นฉํ่า
62123011171 นางสาวชลิตา สุวรรณชาตรี
62123011172 นางนงลักษณ� เลี่ยนศิริ
62123011173 นางสาวพิชารัตน� เมืองจันทร�
62123011174 นางสาวสุภารัตน� สุขมงคล
62123011175 นางสาวภรัณยู รอดอุปการ
62123011176 นางสาวภณิดา ดําฝQาย
62123011177 นางสาวรัตติกาล ลิ้มธนะกุล
62123011178 นายเพชรภูมิ แก&วเติมทอง
62123011179 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ฉาย
62123011180 นางสาวรัชนก สายแก&ว
62123011181 นางสาวธนาภรณ� ก&อนอินทร�
62123011182 ว'าที่ร&อยตรีรัฐกร แปQนด&วง
62123011183 นางสาวอัญชุลีพร ขันทอง
62123011184 นายอดิศร ศรีชาย
62123011185 นางสาวอัญชลี รักโอ'
62123011186 นางชนานาถ พรหมแก&ว
62123011187 นางสาวสาลินีย� ด&วงเชี่ยว
62123011188 นายพัชระ ฮั่วจีน
62123011189 นางสาวรีน'า เจะอาลี
62123011190 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสินธนนนท�
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62123011191 นายธีรยุทธ คําพุทธ
62123011192 นางสาวสุมิตตา สุขสว'าง
62123011193 นางสาวนภัทร นามวงศ�
62123011194 นายอาซัน กือจิ
62123011195 นางสาวเจษฎาวรรณ สุดสาย
62123011196 นางสาวเสาวนีย� เลิศไกรย�
62123011197 นายไฟซอล เปาะเซ&ง
62123011198 นางสาวปรีณาพรรณ พูลสุข
62123011199 นายภูวดล กังวาล
62123011200 นายเอกชัย ครุนิอาจ
62123011201 นางสาวเมณวิกา ชัยศรี
62123011202 นายวรรณพล แซ'เลียว
62123011203 นางสาวรัชนี ขาวบุตร
62123011204 นางสาวอะอีเสาะ กาเดร�
62123011205 นางสาวสุนีย� ทองคํา
62123011206 นางสาวรัชฎาภรณ� ทองมี
62123011207 นางสาวปาริชาติ นิจจันทร�พันธุ�ศรี
62123011208 นางสาวบัญจรัตน� ชิตเดชะ
62123011209 นายวิชาญชัย มีทรัพย�
62123011210 นางนุวดี วังฉาย
62123011211 นางสาวนภาพร เคล&าดี
62123011212 นางสาวจุฑาทิพย� ไทยมิตรชอบ
62123011213 นายพันศักด์ิ นิลพันธ�
62123011214 นางสาวสุณิสา นามไสว
62123011215 นางสาวชารีดา ณ นคร
62123011216 นางปุณยนุช ดํานุ&ย
62123011217 นางสาวมาริสา จันทร�นวล
62123011218 นางสาวพัณธิตรา สายพัทลุง
62123011219 นางสาวโสภิดา คงสุวรรณ
62123011220 นางสาวกาญจนา ตียวรุณกรณ�
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62123011221 นางสาวปฐมาวดี ยังสถิตย�
62123011222 นางสาวจิราพัชร ราชสีห�
62123011223 นายธนศักด์ิ สุขอนันต�
62123011224 นายสมศักด์ิ รักษาผล
62123011225 นางสาวโสภิณ สุขน&อย
62123011226 นายนิติรัฐ ขวัญสุด
62123011227 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� คุ&มรัตน�
62123011228 นางสาววิลาวัลย� บํารุงสุข
62123011229 นางสาวนุชรีย� ทองบางพระ
62123011230 นายสงกรานต� สุกรี
62123011231 นางสาวกชกร อุปลา
62123011232 นางสาวสุรีย�พร ฉิมทอง
62123011233 นายสุริยา สุขคง
62123011234 นางสาวศศิธร แสนหอ
62123011235 นางสาวสุภาวดี สุวภา
62123011236 นายกฤต ภูษณะเบญญา
62123011237 นางสาวมณธิกานต� นาคเจริญ
62123011238 นางสาวชนนีกานต� ขําปลอด
62123011239 นางสาวศรีสุดา จันทิรัตน�
62123011240 นางสาวกรกมล หนูวงศ�
62123011241 นางสาวมยุรี ยังแก&ว
62123011242 นางสาวอรุณี เอกวรรณัง
62123011243 นางสาวพัชราภรณ� นิยมเดชา
62123011244 นางสาวทัศญา บัวทองคํา
62123011245 นางสาวทิพวรรณ สิงหพล
62123011246 นางสาวสิริกาญจน� มีลักษณ�
62123011247 นางสาวพิชาดา คงบัน
62123011248 นายธีรยุทธ เวียงจันทร�
62123011249 นายพลวัฒน� เล'าเฉ่ียน
62123011250 นางสาววริษฐา ทองตาล'วง
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62123011251 นางสาวนุชรี ปLยะรัตน�
62123011252 นางสาวอัจฉรา อินล'าม
62123011253 นางสาวจณิสตา หนูริด
62123011254 นางสาวอทิตา เมืองด&วง
62123011255 นางสาวกัมมาลา เปาะเลาะ
62123011256 นายอภิสิทธ์ิ เติมทอง
62123011257 นางสาวปNทมา แสงเดช
62123011258 นายเมธา ช'วยจิตต�
62123011259 นางสาวศันสนีย� รักหอม
62123011260 นางสาวพรรณราย ชูข้ึน
62123011261 นายกันตภณ สุลัยมัน
62123011262 นายสมัชชา นิจอาคม
62123011263 นางสาวสราวดี หีตช'วย
62123011264 นางสาวสโรชา รัตนะ
62123011265 นางสาวณัฐวดี เดชดี
62123011266 นางสาวขนิษฐา เจริญภักดี
62123011267 นางสาวชุดาพร สังข�ประสิทธ์ิ
62123011268 นางสาวนิชาภา คฤหานนท�
62123011269 นางสาวศิริญญา พรหมมินทร�
62123011270 นางสาวสุรีรัตน� คงแก&ว
62123011271 นางสาววิกานดา โบบทอง
62123011272 นางสาวพรปวีณ� ชาติแขก
62123011273 นายณัฏฐวุธ เสียมไหม
62123011274 นายณรงค�ชัย ทองเอียด
62123011275 นายกิตติพงษ� หนูชุม
62123011276 นางสาวพนิตา บรรจงเมือง
62123011277 นางสาวชนัญญา ขําแก&ว
62123011278 นางสาวจิตราฬีย� พรหมเมฆ
62123011279 นางสาวชุติมา จิตรอักษร
62123011280 นายสานนท� จันทร�ภูชงค�
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62123011281 นางสาวปLยวรรณ ชะนะ
62123011282 นางสาวอุบลวรรณ กะลึงพัด
62123011283 นางสาวศลิษา ช'างจักสาน
62123011284 นางสาวกฤติยา เสียมไหม
62123011285 นางสาวจิรัชญา สุขสมาน
62123011286 นางสาววรรณิภา สอนขํา
62123011287 นางสาวธิญาพร ธนาทรัพย�สิน
62123011288 นายอนันทศักด์ิ บุญศรี
62123011289 นายบดินทร� บุญโยดม
62123011290 นายชาติชาย สืบสาย
62123011291 นางสาวรัติรส หมดจด
62123011292 นางสาวจิราภรณ� ชูช'วย
62123011293 นายชัชเรศ ไชยบุญ
62123011294 นางสาวนริศรา สุบาโกย
62123011295 นางสาวณัฐญา รอดมณี
62123011296 นางสาวพัชร�ธีรัตน� เรือนต้ือ
62123011297 นางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ�
62123011298 นางสาววันศิริ ชูสม
62123011299 นางสาววิยะดา นวลแปQน
62123011300 นางสาวนภมณี สังขาว
62123011301 นางสาวหัสฌาช� เพราพริ้ง
62123011302 นางสาวกนกวรรณ ศรีโดน
62123011303 นายนรเศรษฐ� เพ็งหมาน
62123011304 นางสาวอลิษา เขาแก&ว
62123011305 นางสาวกนิษฐา สายจันทร�
62123011306 นางสาวดารารัตน� ชัยสิทธ์ิ
62123011307 นางสาวโสภิดา แก&วเพ็ง
62123011308 นางสาวนฤมล พรหมยา
62123011309 ว'าที่ร&อยตรีพิศิษฐศักด์ิ อนันตมงคลกุล
62123011310 นางสาวฐาปนี คชไกร
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62123011311 นายวันชัย สุภาพ
62123011312 นางสาววิไลวรรณ ไกรละเมียด
62123011313 นางสาวณัจฉลดา แก&วแสงอ'อน
62123011314 นางสาวสุคนธา ทองมณี
62123011315 นายจักรดุลย� โสภา
62123011316 นางสาววรรณวิภา ทองทา
62123011317 นางสาวนันทพร บุญดี
62123011318 นางสาวขนิษฐา สมแก&ว
62123011319 นางสาวธนิกา ตันสกุล
62123011320 นางสาวภัทราพร เจริญรูป
62123011321 นางสาวกนกนิชภักด์ิ เต็มสังข�
62123011322 นางสาวอรนิตย� ชูชุม
62123011323 นางสาวสุวจี น&อยเอียด
62123011324 นางสาวปรียานุช มูสิแดง
62123011325 นางสาวชนิกานต� เพ็ชรงาม
62123011326 นายภานุวัฒน� พลครุธ
62123011327 นายสมภพ ศรีเพชรพูล
62123011328 นางสาวปภาวรินทร� ใจห&าว
62123011329 นางสาวศิริพร ทับไทร
62123011330 นางสาวสุวนันท� เม'งเอียด
62123011331 นางสาวณิชาภัทร เต็มสงสัย
62123011332 นางสาวศิรัญญา ผดุงทรัพย�
62123011333 นางสาวทิชานันท� ระย&า
62123011334 นางสาวอรพรรณ พรหมมณี
62123011335 นางสาวสุธิดา เมฆสุข
62123011336 นางสาวณัฐรดา จันทรส
62123011337 นางสาวลลิตา บรรจงกุล
62123011338 นางสาวสุวิมล พลสุด
62123011339 นางสาวกัลยาณี พัฒนานุกิจ
62123011340 นายนวพรรษ ไชยรัตน�

หน&า 378 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123011341 นางสาวเสาวลักษณ� ฉลาดดี
62123011342 นางสาววราภรณ� ใจกระจ'าง
62123011343 นายทนงศักด์ิ แสงศรี
62123011344 นายอรรถพล สิทธิสมบูรณ�
62123011345 นายบรรณวิชญ� จุลพล
62123011346 นายจิรกิตต์ิ ดวงมุสิก
62123011347 นางสาวมุกธิดา ศรีธร
62123011348 นางสาวอารียา กาสา
62123011349 นางสาวพนาขวัญ รูปขําดี
62123011350 นายอริญชัย บริบูรณ�
62123011351 นายณัฐพล คีรี
62123011352 นางสาวรัตน�ดามารถ ศรีเกษตรกุล
62123011353 นางสาวกชกนก หนูเสมียน
62123011354 นายศาสตรินทร� นาสิงเตา
62123011355 นางสาวมาลีทิพย� แสงวิเชียร
62123011356 นางสาวนัฐกานต� ขวัญเสาว�
62123011357 นางสาวแก&วขวัญ ชิดเชื้อ
62123011358 นางสาวณัฐวดี แวหะมะ
62123011359 นางสาวสุชานาถ เลิศไกร
62123011360 นางสาวอัจจิมา สังข�ทอง
62123011361 นางสาวประกายกาญจน� ทับเพ็ชร�
62123011362 นางสาวจุฑาทิพย� ศิลปI
62123011363 นางสาวรัชฎาภรณ� อุบลสถิตย�
62123011364 นายจักรกริช ทองมาก
62123011365 นางสาวนาซีหะ ราซิ
62123011366 นายพงษ�เดช หวานดี
62123011367 นางสาววริษฐา ชายสุด
62123011368 นางสาวปพิชญา บุญพร&อม
62123011369 นางสาวดวงพร เพชรนุ'น
62123011370 นางสาวจุฑามาศ หมาดต้ิง

หน&า 379 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123011371 นางสาวอัมพิกา กรดมาก
62123011372 นายกฤติธี ชูปาน
62123011373 นางสาวกฐินมาศ ตราเต็ง
62123011374 นางสาวสายใหม สวนกูล
62123011375 นายคมสัน เย็นวัตร
62123011376 นายจักรพงค� ศรีทองฉิม
62123011377 นางสาวทัศนวรรณ คนซ่ือ
62123011378 นางสาวจันทราภรณ� แซ'อุ'ย
62123011379 นางสาวกนกวรรณ สารสิทธ์ิ
62123011380 นายภานุพล ขาวผ'อง
62123011381 นายภาณุพล อาตวงษ�
62123011382 นายจักรพงษ� สีแก&ว
62123011383 นางสาวศิริวิมล หิ้นนั้น
62123011384 นางสาวทิพวรรณ ยอดจันทร
62123011385 นางสาวเสาวดี เรืองประดับ
62123011386 นางสาวอัจฉรา ร'มหมุน
62123011387 นางสาวกรรณิกา จงไกรจักร
62123011388 นางสาวรุจิรา พ่ึงหล&า
62123011389 นางสาวโสรญา แซ'เล&า
62123011390 นางสาวชลธิชา จันทร�เพ็ง
62123011391 นายอภิชัย สระบัว
62123011392 นางสาวทิพวรรณ มากผล
62123011393 นายฉัตรชัย ปราณี
62123011394 นางสาวธิดารัตน� เพชรยันต�
62123011395 นางสาวเครือวัล ทองไซร&
62123011396 นายเฉลิมยุทธ เอี่ยมชํานาญ
62123011397 นางสาวพรพิมล หม่ืนไชยชุม
62123011398 นางสาวธีรนาฐ ชนะพล
62123011399 นางสาวธิดารัตน� กาญจนประทุม
62123011400 นางสาวรัชนก ทับชู
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62123011401 นางสาวนงนภัส สุธีรัตนสุนทร
62123011402 นายวสัน บุตรทอง
62123011403 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนสุภา
62123011404 นายศรัณย�ภัทร แก&วหวาน
62123011405 นางสาวทิพานันท� แผ&วสมบัติ
62123011406 นางสาวอาอีซKะห� การีอูมา
62123011407 นางสาววรรณา เมืองสง
62123011408 นายจิรัชชยากรณ� บุตรบุญตอม
62123011409 นายขจรศักด์ิ โกละกะ
62123011410 นางสาวรุ'งนภา พัฒบุรี
62123011411 นางสาววริศรา เกิดสุวรรณ
62123011412 นายนรเทพ พิกุลทอง
62123011413 นายวีธัช แก&วกล
62123011414 นางสาวรัตนาวดี เดิมนุ'น
62123011415 นางสาวรจนา เหล'หมุด
62123011416 นางสาวฐาปนีย� ดีทอง
62123011417 นายตรรกพล ซ่ือธรรมวงศ�
62123011418 นางสาวภัศรา ไทยสุภาพ
62123011419 นายทรงกรด ชูตะวณิชย�
62123011420 นางสาวอรวรรณ หนูสังข�
62123011421 นางสาวพรทิพย� ผอมคง
62123011422 นางสาวพัสตราภรณ� สามสี
62123011423 นายอิสรพงษ� เพ็ชรฉวาง
62123011424 นายฮาพีซน อุเซ็ง
62123011425 นางสาวศิริพร สมล่ํา
62123011426 นางสาวสุธิดา เก้ือคลัง
62123011427 นางสาวนิภาวรรณ ชายภักตร�
62123011428 นางสาวอัญชลี หมีทองหลาง
62123011429 นางสาวฐานิดา แก&วมณี
62123011430 นางสาวจันทร�ทิศา ฉายวิเชียร
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62123011431 นางสาวอุทัยวรรณ เมืองน&อย
62123011432 นางสาวจันทรา เล&าธนะธรรม
62123011433 นายไชยพศ เพชรสถิตย�
62123011434 นายสัณหณัฐ ชายเกตุ
62123011435 นางสาวจุฑามาศ แก&วสงค�
62123011436 นางสาวพรพิมล หม่ืนกล&า
62123011437 นางสาวปทิตตา ไชยณรงค�
62123011438 นายวีรชาติ วชิรานุพงศ�
62123011439 นางลักขณา หนูเขียว
62123011440 นางสาวภูษณิศา จันทร�วิน
62123011441 นายนิมิต บุญโยดม
62123011442 นางสาววันทนีย� รอดสีเสน
62123011443 นางสาวพิมพ�ลดา จินดาวัฒนพงศ�
62123011444 นางสาวสุดารัตน� มนัสชล
62123011445 นางสาวชโลบล นาคะวิโรจน�
62123011446 นายจตุพร ชูเชิด
62123011447 นางสาวปริญาภรณ� นุ'นเศษ
62123011448 นางสาววันวิสาข� โปทอง
62123011449 นางสาวนัดดาวรรณ ทองเหมือน
62123011450 นางสาวเสาวณีย� อินทร�นาค
62123011451 นางสาวสุรภา ประแจวัฒนะ
62123011452 นางสาวจอมขวัญ อุปมา
62123011453 นางจันจิรา บัวแย&ม
62123011454 นางสาวจุฑามาศ มิลําเอียง
62123011455 นายอาซัน กรียอ
62123011456 นางสาวอรณิช แดงเพ็ง
62123011457 นางสาวจันทร�จิรา สาลี
62123011458 นางสาวสุชาวดี ชูช'วย
62123011459 นายบริรักษ� ไชยขนอม
62123011460 นางสาวซานียา สะอุ
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62123011461 นายปราโมทย� พาลิชัน
62123011462 นางสาวบุศรัตน� ใจห&าว
62123011463 นายพงษ�พันธุ� นรากูล
62123011464 นางสาวศรีวิลัย ทองสัมฤทธ์ิ
62123011465 นายธนินธร สิงหัตถะ
62123011466 นางสาวฮูดัยละห� ดีสะเอะ
62123011467 นายจักรินทร� อ'อนจันทร�
62123011468 นายกีรติ เทพสุวรรณ
62123011469 นายธีรภัทร� เสียมไหม
62123011470 นางสาวปาริชาติ ไชยเดช
62123011471 นางสาวจุฑารัตน� เกษรสิทธ์ิ
62123011472 นายอภิชัย วรสิงห�
62123011473 นางสาววนิดา สง'าบ&านโคก
62123011474 นางสาวสายหมอก ทองสมัคร
62123011475 นายสราวุธ ชูขันธ�
62123011476 นายศักด์ินรินทร� ชัยนุรักษ�
62123011477 นางสาวกนิษฐา พรมจันทร�
62123011478 นายสุทธินันท� ขวัญทอง
62123011479 นายกรกช โกศล
62123011480 นางสาวนพวรรณ แก&วเกิด
62123011481 นายปรียวัฒน� คงนิล
62123011482 นางสาวปภัสรา สิงหเสม
62123011483 นางสาวรสา สิทธิบรรณ
62123011484 นางสาวจันทนิภา นามศรี
62123011485 นางสาวลภัสรดา สุวรรณรัตน�
62123011486 นายจักรกริศน� ดําคํา
62123011487 นางสาวธิยาพรรณ ชูจันทร�
62123011488 นางสาวชุติมา นุราช
62123011489 นางสาวมลฑิกา พวงเกษ
62123011490 นางสาวซัลมา ไข'แก&ว
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62123011491 นางสาวอรวรรณ เพชรวงค�
62123011492 นางสาวชฎาพร ถาพร
62123011493 นางสาวสุกัญญา หมาดนุ&ย
62123011494 นางสาวจันติมา วงศ�แข
62123011495 นางสาวปวีณา ทองประดิษฐ
62123011496 นางสาวธนัชพร เจริญโอสถ
62123011497 นางสาวกนกวรรณ อุ'นเรือน
62123011498 นางสาวมณฑาพร เหมทานนท�
62123011499 นางสาวจุฬาลักษณ� แก&วเกือบ
62123011500 นางสาวสุนิษา หลอดทองแดง
62123011501 นายโกศล เตบจิตร
62123011502 นายนพดล ไชยุ
62123011503 นายสิทธิเดช สุขช'วย
62123011504 นางสาวชฎาทิพย� รัตนโชติ
62123011505 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนอง
62123011506 นางสาวศุภกานต� จันทร�สน
62123011507 นางสาวแวอาแอเสาะ สาระนะ
62123011508 นางสาวมณีกาญจน� วงศ�สวัสด์ิ
62123011509 นายศักด์ินรินทร� สังฆธาตุ
62123011510 นางสาวทิพานันท� นิลวรรณ
62123011511 นายอนวัช อิสริยานุพงศ�
62123011512 นายจักรี เลิศกุลทิพย�
62123011513 นางสาววิชญา จิตต�โรจน�
62123011514 นางสาวเนตรชนก มลิวัลย�
62123011515 นายอภิเชษฐ� หนูขจร
62123011516 นางสาวสิทธินี มารัตนกุล
62123011517 นางสาวดวงทิพย� พรหมศร
62123011518 นางสาวกมลวรรณ ชาญณรงค�
62123011519 นางสาวพิชญาภัค สุขสโม
62123011520 นางสาวอาภาพร ใจเกลี้ยง
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62123011521 นางสาวกนกพร ไมทอง
62123011522 นายนพพร แสงสินธุ�
62123011523 นางสาวพิจิตรา ทิตระกูล
62123011524 นางฐิตาภรณ� ณ ลําปาง
62123011525 นางสาวณัฐมน สร&างเหมาะ
62123011526 นางสาวฐิติกานต� ศรีสุริยาวัฒน�
62123011527 นางสาวรัตนารดี สุวรรณโณ
62123011528 นายชินดนัย พวงประทุม
62123011529 นางสาวณัฐนิชา มีสติ
62123011530 นางสาวกมลชนก แก&วชาวัง
62123011531 นางสาวนิชกานต� หนูจุ&ย
62123011532 นางสาวปNทมาพร แซ'ตัน
62123011533 นายเกียรติศักด์ิ เตระไชย
62123011534 นางสาวอรอนงค� ไฝจู
62123011535 นางสาวผกายแก&ว ดําสม
62123011536 นางสาวโซเฟIยนี สมาแอ
62123011537 นางสาวอนงค�นาฎ ปราชญ�อักษร
62123011538 นางสุนิสา ศรีสุข
62123011539 นางสาวนภาพร ดําคํา
62123011540 นายเฉลิมกิตต์ิ รัตนะรัต
62123011541 นางสาวปนัสยา เขตอนันต�
62123011542 นางสาวบุณยนุช ทองดี
62123011543 นางสาวนูรมา แวกะจิ
62123011544 นางสาวนันทนัช ตังศิริ
62123011545 นายถิรธน รัตนไชย
62123011546 นางรัฐติกร ชอบปลูก
62123011547 นางสาวฟาดีละ ดารือเสาะ
62123011548 นางสาวสุภาพร ไกรเกตุ
62123011549 นายธนกฤต จิตชาญวิชัย
62123011550 นายไพศาล วิเศษโส
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62123011551 นางสาวอรอุมา มากรอด
62123011552 นางปนัดดา เรืองเทพ
62123011553 นางสาวกิตติยา โรยร'วง
62123011554 นายภาราดร เพชรเกตุ
62123011555 นางสาวจารุวรรณ รักสวัสด์ิ
62123011556 นางสาวกนกวรรณ หมิดโหมง
62123011557 นางสาวจันทรัตน� ลั่นอรุณเพชร
62123011558 นางสาวศิริเพ็ญ พิมเสน
62123011559 นางสาวลัดดาวัลย� บุญคง
62123011560 นายกษิด์ิเดช นะประสม
62123011561 นางสาวภัณฑิรา โยธาทิพย�
62123011562 นางสาวภัชฎา หม่ืนแก&วทอง
62123011563 นางสาวฐาปนี ใจชื่น
62123011564 นางสาวรวินันท� ไพพูล
62123011565 นางสาวปLยะเนตร โพธ์ิโพ&น
62123011566 นายสุทธิรักษ� ชูทอง
62123011567 นางสาวสุภาวดี มงคลบุตร
62123011568 นางสาวลักษณาวดี จันทร�ชุม
62123011569 นางสาวนิตยา ตกจีนต&อง
62123011570 นายสุริยภพ นีรนาถภูวดล
62123011571 นางสาวชฎาพร ทิพยบุญ
62123011572 นางสาวรุจิรา ขาวสุด
62123011573 นายวิลัยศักด์ิ เก้ือกูล
62123011574 นางสาวฉัตรชนก อุปถัมภ�
62123011575 นายสุวิทย� อนุพงศ�
62123011576 นางสาวอนุตทรีย� มุณีวรรณ�
62123011577 นางสาวศุภวรรณ บุญเจริญ
62123011578 นางสาวจอมขวัญ ขําแก&ว
62123011579 นายวิชชา ศรีเทพ
62123011580 นางสาวกวิสรา เสริมศรี
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62123011581 นายจันท�ติโชค ชื่นชม
62123011582 นายวีระชัย เสริมสิน
62123011583 นางสาวณัฐ�ชกมล ดําด&วงโรม
62123011584 นายซายูตี กาเจ
62123011585 นางสาวอัญชนา วิศิลปR
62123011586 นายณัฐพงศ� จงหมาย
62123011587 นางสาวอุไรวรรณ แปQนคง
62123011588 นางสาวปุณยนุช ฉิมไทย
62123011589 นายเอกพงศ� ถกแง'น
62123011590 นางพุฒตาล สังขชาติ
62123011591 นางสาวรดิศศา แก&วเจริญ
62123011592 นายจิรนันท� บุญราศรี
62123011593 นางสาวกัญญาณี เลื่องลือสกุล
62123011594 นางสาวศรัญญา สุขราช
62123011595 นายฮารีส เลาะแมหามะ
62123011596 นางสาวลลิตา สุดงาม
62123011597 นางสาวกันตนา วิชัยดิษฐ�
62123011598 นายสถาพร อินทอง
62123011599 นางสาวชฎาภรณ� ศรีนครนันท�
62123011600 นางสาวอังคณา ศรีสุวรรณ�
62123011601 นางสาวแพรพิไล ตันสกุล
62123011602 นางสาวเบญญทิพย� ยอดจิต
62123011603 นางสาวประภาพรรณ วิชัยดิษฐ
62123011604 นายวรเอก ชํานาญกิจ
62123011605 นายชัชพล แซ'เหลียง
62123011606 นางสาวอลีสุข ไชยศรี
62123011607 นางสาวเกศกนก คิดถูก
62123011608 นางสาวอรุณีย� สูเหม
62123011609 นางสาวปารีญา เพชร�ใส
62123011610 นายอับดุลเลาะ คาระนิมิง
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62123011611 ว'าที่ ร.ต.คมกฤช จันทรัตน�
62123011612 นางสาวปณิตา ดิรัญเพชร�
62123011613 นางสาวญาณิศา พฤกษสุวรรณ
62123011614 นายณัฏฐ� จารียานุกูล
62123011615 นางสาววิชูตา คงสนิท
62123011616 นางสาวสิรินดา เพียรทอง
62123011617 นางสาวอังคณา เอกัง
62123011618 นางสาวกันต�กนิษฐ� แสนบุญยืน
62123011619 นางสาวมัลลิกา พ่ึงไทย
62123011620 นายสิทธิพร สุวรรณยุหะ
62123011621 นายพิสิทธ์ิ หวังวิทยารัตน�
62123011622 นางสาวอธิญา บัวทอง
62123011623 นายจรัญ โดยเจริญ
62123011624 นางสาวมุกดาภรณ� เกียรติโอฬาร
62123011625 นางสาวปวีณา ศิลามณีเวช
62123011626 นายศุกลกิจ ลักษณา
62123011627 นายภูบดี สุนทรเนติวงศ�
62123011628 นายวรพงศ� สะอาดวารี
62123011629 ส.ต.ต.ธวัชชัย รัตนาลังการ
62123011630 นางสาวอภิชญา พรหมทอง
62123011631 นางสาวนิซูไฮลา นิบือซา
62123011632 นางสาวภาวิณี หาญกล&า
62123011633 ว'าที่ร&อยตรีพงษ�สิงห� ดวงนิราส
62123011634 นายณรงค�เวทย� แซ'ห&าว
62123011635 นางสาววีรวัลย� เพชรศรี
62123011636 นางสาวนุชนาถ อินทะทรัพย�
62123011637 นายปLติ ณ นคร
62123011638 นายชูเกียรติ เส็งคุ&มหอม
62123011639 นางสาวจุฑารัตน� คงทรัพย�
62123011640 นางสาวจันทนา เชาว�นามล
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62123011641 นายอรรถพล พลับทอง
62123011642 นางสาวพรกนก เชยชม
62123011643 นายพีรธร แสงทอง
62123011644 นางสาวนกน&อย สิงห�อินทร�
62123011645 นางสาวอมรรัตน� ม'วยอารี
62123011646 นางสาวสุณิสา คงบุญ
62123011647 นางสาวชลีกร โนรีกุล
62123011648 นายวรสรณ� ต&นกันยา
62123011649 นางสาวภัทราพรรณ หอมแก&ว
62123011650 นางสาวศรสวรรค� บัณฑิต
62123011651 นางสาวอารียา บินกาเซ็ม
62123011652 นางสาวทัฎสุมาลี น้ํารอบ
62123011653 นางสาวอภิญญา ทองไหม
62123011654 นางสาวสุวรรณา หมาดเตKะ
62123011655 นางสาวปรียานุช เธียรเงิน
62123011656 นางสาวอารยา จันทร�ทองนิ่ม
62123011657 นางสาววรางคณา ขุนดํา
62123011658 นางสาวคอดียะห� งอปูแล
62123011659 นางสาวปริญชาน� ไถนาเพรียว
62123011660 นางสาวลลิตา บุญเกิด
62123011661 นางสาวโสรยา สงพัฒน�แก&ว
62123011662 นางสาวรัตติยา สุขศรีนวล
62123011663 นางสาวซูไหมตา กบหละ
62123011664 นางสาวศิริลักษณ� ดินเตบ
62123011665 นางธนัชพร ชอบทํากิจ
62123011666 นายทักษ�ดนัย หนูแก&ว
62123011667 นางสาวจีรจิตร� อินเตรียะ
62123011668 ส.ต.ต.สุรัตน� พรหมวิหาร
62123011669 นางสาวกุสุมา รัศมี
62123011670 นางสาวดลนภา ศกุนตะฤทธ์ิ
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62123011671 นางสาวเอธิตา ศรีแก&ว
62123011672 นางสาวสุนิษา สุวรรณรัตน�
62123011673 นางมณฑิรา มีศรี
62123011674 นายกิตติพงศ� สังข�เมฆ
62123011675 นางสาวจริญญา ไชยมล
62123011676 นางสาวจันทร�ธิมา พวงพยอม
62123011677 นางสาวสุกัญญา คงคารอบ
62123011678 นางสาวศศิโสม ถาพร
62123011679 นายชยพล ย่ังยืน
62123011680 นางสาวจารุวรรณ พรมดี
62123011681 นางสาวกรกช ศรีใหม
62123011682 นายธนะ แก&วเพ็งกรอ
62123011683 นางสาวทิพภรณ� พลนาค
62123011684 นางสาวกุลธิดา สุวรรณบัณฑิตย�
62123011685 นายคเชนทร� บุบผา
62123011686 นายเชิดชัย ชนะชล
62123011687 นางสาวอาซียะห� มามะ
62123011688 นางสาวปาณิศา เก้ือแก&ว
62123011689 นายคณัสนันท� รัตนไพฑูรย�
62123011690 นางสาวนิรมล ชุมทอง
62123011691 นางสาวปาริตา โมราสิก
62123011692 นายพีรพล พิพัฒน�ผล
62123011693 นางสาวกานต�พิมล ลิ้มหยัด
62123011694 นางสาวเพ็ญนภา สังคะหะ
62123011695 นางสาวปLVนกนก ฤทธิภักดี
62123011696 นายตะวัน โชติวรนานนท�
62123011697 นางสาวกชรัตน� ปLยจันทร�
62123011698 นายณัฐพล กุลภักดี
62123011699 นางสาวอรอนงค� ถาวรวงษ�
62123011700 นายพงศกร ศรีนา
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62123011701 นางสาวมารียะห� สุเด็ง
62123011702 นางสาวพรพรรษา จิตรากูล
62123011703 นางสาววิภารัตน� บุญเก้ือ
62123011704 นางสาวอรวรรณ ดินแดง
62123011705 นางสาวณัฐธริกา ปะดุกา
62123011706 นางพัชรี จิตนวล
62123011707 นางสาวศศิธร จิตต�จร
62123011708 นางสาวฐิติกานต� เมฆใหม'
62123011709 นางสาวรุ'งนรินทร� พูลศิริ
62123011710 นางสาวชุติมา ไทยปาล
62123011711 นางสาวพิจิตรา ตลึงจิตต�
62123011712 นายธเนศพล สุขช'วยชู
62123011713 นางสาวธนพรรณ เพชรจํานงค�
62123011714 นายนพดล เพ็งสกุล
62123011715 นายพงศ�ภรณ� เต็มศรี
62123011716 นางสาวสุชาดา วงค�แข็ง
62123011717 นายปLยพงศ� นุ'นคง
62123011718 นางสาววาสนา ประเสริฐ
62123011719 นางสาววนิสา ขุนแก&ว
62123011720 นายรุ'งโรจน� จันทวงษ�
62123011721 นางสาวอภินันท� ธรรมรักษ�
62123011722 นางสาวจุฑาพร ค้ิวนาง
62123011723 นางสุนันทา ศรีอนุรักษ�
62123011724 นายสรวีย� โรจนวีระ
62123011725 นางสาวสุดารัตน� ปรีชา
62123011726 นางสาวดารุณี มานพ
62123011727 นางสาวณัฏฐ�นรี ใจลือ
62123011728 นายพุฒิเมธ พุทธสุวรรณ
62123011729 นางสาวชาต์ิศิรี เกตุแก&ว
62123011730 นางสาวจีรนันท� ชูศรี
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62123011731 นางสาวชนากานต� เสนา
62123011732 นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล
62123011733 นางสาวศศิกัญญาภัทร� สิงห�เรือง
62123011734 นางสุภาวดี รักบางบูรณ�
62123011735 นางสาวรอเกียะ สิทธิภาจิรสกุล
62123011736 นายศรัณย� อู'ไพบูลย�สิน
62123011737 นางสาววรรณิศา สนั่นแสง
62123011738 นางสาวศศิธร บุญชูดํา
62123011739 นางสาวนฤมล รุ'งเรือง
62123011740 นายธีรพงศ� รอดจันทร�
62123011741 นางสาวสิริดาว จินดา
62123011742 นางสาวซูรีดา กาเร็งสานา
62123011743 นางสาวเหมือนฝNน แสงกลัด
62123011744 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสุทธิดา ไชยเหล็ก
62123011745 นางสาวนิภา วรรณเพ็ชร�
62123011746 นายอนุพงค� วันแก&ว
62123011747 นางสาวสุภาพร พุทธรัตน�
62123011748 นายธนวัฒน� ยอดโมรา
62123011749 นางสาวกาญจนา วุฒิกิจ
62123011750 นางสาวนิภาพร มีศรี
62123011751 นางสาวแพรวพิสุทธ์ิ ศรีอยู'พุ'ม
62123011752 นางจิราพร อุไรกุล
62123011753 นายวิทยา จํานงค�
62123011754 นางสาววรรณนัฏฐา เรืองณรงค�
62123011755 นางสาวสุนันทา ย่ิงยงค�
62123011756 นางสาวรุ'งทิพย� เทพรัตน�
62123011757 นายสุวินัย ทําศรี
62123011758 นางวัชรินทร� ทับธนะ
62123011759 นางสาวพิมพิไล ศรีชัย
62123011760 นางสาวกนกวรรณ ชัยแปQน
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62123011761 นางสาวสุกัญญา หมัดสุวรรณ
62123011762 นางสาวจีรนันท� จันทร�ณรงค�
62123011763 นายธนา ลัฐิกาวิบูลย�
62123011764 นางสาวชลธิชา จิตร�ชูชื่น
62123011765 นางสาวศุภัคชญา พูลแก&ว
62123011766 นางสาวศศิธร เกตุทอง
62123011767 นางสาวนิวรัตน� เขียวแต&ม
62123011768 นายอดิสรณ� สุบิน
62123011769 นางสาวนงลักษณ� ชูประดิษฐ�
62123011770 นายเสฎฐวุฒิ สุวรรณปาน
62123011771 นายยุรนันท� แปQนสุข
62123011772 นางสาวมาริสา จันทร�แสงกุล
62123011773 นางสาวนิธินาถ วิทูวาณิช
62123011774 นายอิทธิกูล สุขสวัสด์ิ
62123011775 นางชาลิสา วาดนิ่ม
62123011776 นายศรัณยพงศ� เพ็ชรบูรณ�
62123011777 นางสาวอัฉรา เรืองพรหม
62123011778 นายปราโมทธ� สงเคราะห�
62123011779 นายชนินทร รัตนบุรี
62123011780 นางสาวศิริพร อริยวัฒนวงศ�
62123011781 นางสาวอนัญญา แตงน&อย
62123011782 นางสาวภัทรานิษฐ� แดงแปQน
62123011783 นางสาวณิชารัตน� สว'างภพ
62123011784 นางสาวพรเพ็ญ สารรัตน�
62123011785 นายศุภกิตต์ิ ทัดจันทร�
62123011786 นางสาวเสาวลักษณ� ช'วงชุณส'อง
62123011787 นางสาวรีดาห� วานิ
62123011788 นางอัจฉรา อิสรภาค
62123011789 นางสาวชาลิดา บัวสุวรรณ
62123011790 นางสาวอิสริญาภรณ� เตะแต
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62123011791 นางสาวสุเมตตา แสนเฉย
62123011792 นายอภิสิทธ์ิ ปานปLน
62123011793 นางสาวกิจมาศ วอร�วี
62123011794 นางสาวกัสมาล� เอียดดี
62123011795 นางสาวศุกร�ฑามาศ สุขเขียว
62123011796 นางนิตยา ทับแสง
62123011797 นางสาวจารีวรรณ ขวัญทอง
62123011798 นางสาวรัชฎาพร จันทเลิศ
62123011799 นายพีระ จันทร�เพชร
62123011800 นายชาญวิทย� จิตรัตน�
62123011801 นายวริทธ์ิ รักดี
62123011802 นางสาววิไลรัตน� ทินวงศ�
62123011803 นางสาวอารูณีย� มะสูกา
62123011804 นายพรหมเทพ ดวงเกิด
62123011805 นายยูฮารี สะนิ
62123011806 นางสาวสาวิตรี สังโยฆะ
62123011807 นางสาวยุวันดา รัตนะ
62123011808 นางสาววรรณมณี บุญหลง
62123011809 นางสาวปณิดา ชีวบันเทิง
62123011810 นางสาวเกวลิน บางพันธ�
62123011811 นายธนวัฒน� เจริญรัตวงศ�
62123011812 นายอนุชา นุ&ยเพชร
62123011813 นางสาวนภัสสร ห'อแปQน
62123011814 นางปNณฑิตา ศรทอง
62123011815 นางสาวฐิติปวีย� สพานรัตน�
62123011816 นายณรงศ�ธร เสียงใหญ'
62123011817 นางสาวกาญจนา เลี้ยงพงษ�
62123011818 นางสาวพิมลวรรณ อยู'คง
62123011819 นางสาวภิญญดา โภคบุตร
62123011820 นางสาวยุวดี ชูเผือก
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62123011821 นางสาวสุทธิดา แก&วลิบ
62123011822 นางสาวกนกวรรณ อินทร�คง
62123011823 นางสาวเนตรชนก หนูจุ&ย
62123011824 นางสาวมาลินี เอี่ยมช&างเชื่อ
62123011825 นางสาวศวิตา มะนะโส
62123011826 นางสาวสุฤดี สุภาผล
62123011827 นางสาวมนตรา ขจรบุญ
62123011828 นางสาวปฏิญญา ม่ันหมาย
62123011829 นางสาวศศิมาภรณ� เถาว�รินทร�
62123011830 นายปวริศ ฤทธิมนตรี
62123011831 นางสาววิรงรอง บุญแก&ว
62123011832 นางสาวนันทวัน อาจมังกร
62123011833 นางสาวชนกนันท� บัวแก&ว
62123011834 นายสุริยา พรหมราชแก&ว
62123011835 นางสาวอัญธิญา มณีวงศ�
62123011836 นายอะฟานดี แว
62123011837 นางสาวแพรวพรรณ มาศเมฆ
62123011838 นางสาวสุพัฒติญา แก&วนุ'น
62123011839 นางสาวสารีป[ะ เปาะอีแต
62123011840 นางสาวนฤมล ผลศิริ
62123011841 นางสาวภัทราพร ทองเนื้อห&า
62123011842 นางสาวศศิธร เกิดเสมอ
62123011843 นางสาวสุวิภารัตน� ทองแปQน
62123011844 นายสิริวัฒน� ไหลฤทธ์ิ
62123011845 นางสาวปNณณลักษณ� ศรีทอง
62123011846 นางสาวนิตธิญา ทัพนาค
62123011847 นายณรงค�ฤทธ์ิ ปากลาว
62123011848 นายวีรวุฒิ ทับธนะ
62123011849 นางสาวอุบลรัตน� แก&วจําปา
62123011850 นางสาวกมลชภัทร� บุญเก้ือ
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62123011851 นางสาวอนัญญา ทองขาว
62123011852 นางสาวสุพัชรี สารีบุตร
62123011853 นางสาวศิริณัติกาญจน� สิงห�ปNสสา
62123011854 นางสาววิจิรา คงสังข�
62123011855 นางสาวสุกัญญา ขําสุวรรณ
62123011856 นางสาวกริณย�รัศม์ิ เกษศิริ
62123011857 นายยศอนันต� แก&วมาก
62123011858 นายวิภู สกุลตัน
62123011859 นางสาววราภรณ� หนูสอน
62123011860 นางสาวศรินนา คงเกิด
62123011861 นางสาวนริศรา ปลงใจ
62123011862 นางสาวจันทร�จิรา สมัยกาญจน�
62123011863 นางสาวศุภมาศ มุสิเกตุ
62123011864 นายสํารอง ใยบํารุง
62123011865 นายสมพร รักฤทธ์ิ
62123011866 นางสาวฑิตยา วงศ�ประเทศ
62123011867 นายวรายุทธ นาคนิคาม
62123011868 นางสาววลัยลักษณ� ศรีชัย
62123011869 นางสาวอัญญารัตน� แสงศรี
62123011870 นายชาตรี ทองพรหมดี
62123011871 นางสาวทิพวัลย� วงษ�ยอด
62123011872 นายวีรวิทย� ช'วยพิทักษ�
62123011873 นางสาวเกวลี ภาระบุญ
62123011874  'ว'าที่ร&อยตรีหญิงสารภี แสงสว'าง
62123011875 นางสาวอันธิกา เพชรสุด
62123011876 นางสาวฐาปะนีย� บุญสร&าง
62123011877 นายภาณุวัฒน� คําหอม
62123011878 นางสาวนุฉKะ หมุดและ
62123011879 นางสาวนฤมล เพียรแก&ว
62123011880 นางสาวกุสุมา โยเหลา
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62123011881 นางสาวพวงเพชร ไม&เรียง
62123011882 นางสาวอานีตา อาแซบากา
62123011883 นางสาวนาถยา คงผลาญ
62123011884 นางสาวนภาวรรณ ปานแจ'ม
62123011885 นางสาวจิราวรรณ พุทธสวัสด์ิ
62123011886 นางสาวภัทราภรณ� ชิตรัตถา
62123011887 นางสาวนุจรี นมจันทร�
62123011888 นางสาวฤทัยกานต� สักกุณา
62123011889 ว'าที่ร&อยตรีหญิงชนิตร�นันท� ย้ิมคง
62123011890 นายอนุชิต มานะกิจ
62123011891 นางสาวสุพิชชา สุขแสง
62123011892 นางสาวสุวลักษณ� ชูสุวรรณ�
62123011893 นางสาวปุญญาดา จงละเอียด
62123011894 นางสาววรัญญา ล'องนาวา
62123011895 นางสาววริศรา ตรีสุข
62123011896 นางสาวพีรกานต� ประกอบชาติ
62123011897 นางสาวนูร�รอฮานี ลาหะเก็ง
62123011898 นางสาวกุสุมา ศรีรักษา
62123011899 นายไตรภพ นพรัตน�
62123011900 นายดานยาล ไซซิง
62123011901 นางสาวทิพย�ทิภา ไชยพันธ�
62123011902 นางสาวสุดารัตน� ร'มพฤกษ�
62123011903 นายกิตติศักด์ิ โม&แซง
62123011904 นางสาวศิริรัตน� แก&วสม
62123011905 นางสาวธันย�ชนก ฤทธิชัย
62123011906 นางสาวชมพูนุท เนียมแหลม
62123011907 นางสาวจินตนา แวววันจิตร
62123011908 นางสาวภาวิตา ควรรําพึง
62123011909 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณรัตน�
62123011910 นายธนาคม เยาดํา
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62123011911 นายกฤษติชัย วงษ�สุวรรณ
62123011912 นางสาวทิฆัมพร เสถียรพันธ�
62123011913 นายอรรถพร ปNทมาวิไล
62123011914 นางสาวจิรานุช อนุกูลสวัสด์ิ
62123011915 นายกันตนา ทองเก้ือ
62123011916 นางสาวสุพิชฌาย� ประทีป ณ ถลาง
62123011917 นางสาววรรณนิสา เดชทะสอน
62123011918 นางสาวสิริยาภรณ� เกิดสุข
62123011919 นางพิมพ�นิภา สุดใจใหม'
62123011920 นางสาวชนากานต� สุขศรีเมือง
62123011921 นายณัฐไวภพ หงษ�ชูเกียรติ
62123011922 นางสาวจันทิมา จันทรวิมล
62123011923 นางสาวมัทนพร เข่ือนม่ัน
62123011924 นางสาวเบญจมาศ พินนุรุธ
62123011925 นางสาวนรินญดา เพชรสังกฤษ
62123011926 นางสาวสิริพรรณ เส็นเลาะ
62123011927 นางสาวก่ิงกาญจน� วงษ�เนียม
62123011928 นางสาวรุสไลนี ยูโซKะ
62123011929 นางสาวนฤมล แซ'สี่
62123011930 นางสาววิลาสินี แก&วเก้ือ
62123011931 นางสาวรุ'งฤทัย ใจสุข
62123011932 นายยุทธศักด์ิ บุญเก้ือ
62123011933 นางสาววีรลักษณ� โชตยาสีหนาท
62123011934 นายสุพศิน บุญนํา
62123011935 นายณัฐภัทร ณ นคร
62123011936 นายอัครชัย ปานน&อย
62123011937 นายธรรมนิตย� เกตุชู
62123011938 นายทนงศิลปR อิ่มใจกล&า
62123011939 นางสาววัลภา แก&วหนูนวล
62123011940 นายภาณุพงษ� วรรณกูล
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62123011941 นายกมลพงศ� ชายะพันธุ�
62123011942 นางสาวโสรยา นาคแก&ว
62123011943 นายอนุวัฒน� มะศิริ
62123011944 นางสาวสกุณา บิลหร'อหีม
62123011945 นางสาวนิศา เริงสมุทร
62123011946 นางน้ําฝน นะสม
62123011947 นายเรวัฒน� วิวรรณ�
62123011948 นางสาวอาทิมา จิระสถิตย�
62123011949 นางสาวสุภานันท� ใสสะอาด
62123011950 นายอัชฌา หลีกุล
62123011951 นางสาวซอฟIยะห� หมะสะเรKะ
62123011952 นางสาวสรารัตน� ไชยสุภา
62123011953 นางสาวนภัสรา ผุดบ'อน&อย
62123011954 นางสาวเหมรัตน� นักการรอง
62123011955 นายพงศ�ภัค ศรัทธารัตน�
62123011956 นางสาวชนกนันท� สุวรรณมณี
62123011957 นางสาวอมรรัตน� ชัยฤกษ�
62123011958 นางสาวลัดดาวัลย� รัตนพันธ�
62123011959 นางสาวศิรชาการ จิตรตรง
62123011960 นางสาวสุดารัตน� สุขแพ
62123011961 นายมารุต แก&วคงจันทร�
62123011962 นางสาวกัณฑาภรณ� ฤทธ์ิชู
62123011963 นางสาวกมลรัตน� จงจิตร
62123011964 นางสาวยลรดี ติลกการย�
62123011965 นางสาวรุ'งนภา โสมจันทร�
62123011966 นางสาวปฐมาวดี หาญชนะ
62123011967 นางสาวเพชรี ศิริพันธ�
62123011968 นางสาวอภิชญา เร'งอุบล
62123011969 นายจรินทร�ศักด์ิ จักรมุณี
62123011970 นางเสาวพรรณ ปะณะรักษ�
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62123011971 สิบเอกวุฒิไกร วิโรจน�
62123011972 นางสาวปาริชาต สอนจบ
62123011973 นางสาวกุลสตรี ล'ากูด
62123011974 นายผดุงเกียรติ หารปาน
62123011975 นางสาวภัคจิรา พรัดตะโก
62123011976 นายยุทธพิชัย ชุมแก'น
62123011977 นางสาววรรณิกา นาคปลัด
62123011978 นางสาวนุจรา โสมเพ็ชร�
62123011979 นางสาวอรุณโรจน� ฉิมล'องดํา
62123011980 ว'าที่ร&อยตรีหญิงมณีรัตน� ชนะกุล
62123011981 นายคณิศร หลางหวอด
62123011982 นางสาวผกามาศ ศรีภักดี
62123011983 นางสาวฐิติพร ทองสุข
62123011984 นายพงศ�วริศ พิบูลย�
62123011985 นายก'อเกียรติ โลหกุล
62123011986 นางสาวศิโรรัตน� หนูชู
62123011987 นางสาวฐานัชวี กาฬสิงห�
62123011988 นางสาวศิริวรรณ เสือคํารณ
62123011989 นางสาวณปภัช สุระมาตย�
62123011990 นางสาวสุนิษา พลนาการ
62123011991 นางสาวลดาวรรณ� ดีชูศร
62123011992 นางสาวปองกานต� ม่ันใจ
62123011993 นางสาวศิริวรรณ แก&วสุขศรี
62123011994 นายณัฐวัฒน� พละเรือง
62123011995 นายปฐมาพงศ� ฉิมรักษ�
62123011996 นางสาวจุฑารัตน� นนทามิตร
62123011997 นางสาวรัชมลพร เทพจินดา
62123011998 นางสาวปLยะพร ภู'คล&าย
62123011999 นางสาวศิรดา ย้ิมเที่ยง
62123012000 นางสาววรางคณา แก&วจิตงาม
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62123012001 นางสาวกรรณิการ� ไชยพงค�
62123012002 นางสาวจุติมา ฉลาด
62123012003 นางสาวเกวลี เพชรอาวุธ
62123012004 นายยุรนันท� ชุมชู
62123012005 นายวทัญ^ู สุขศรีวิไลกุล
62123012006 นางสาววรรณพร แสงทอง
62123012007 นางสาวอาสือมะห� กอเน็ง
62123012008 นางสาวศิริรักษ� สว'างพงศ�
62123012009 นายอัครพัชร� แสงนวลนิ่ม
62123012010 นางสาวษลิณญา ใจสบาย
62123012011 นายธนพัฒน� พิพัฒชนะ
62123012012 นายปรินธร สุขชู
62123012013 นางสาวทิฏฐิยา คงสงค�
62123012014 นางสาวกชพร โกงเหลง
62123012015 นางสาวปริยาภัทร คงทอง
62123012016 นางสาววรารัตน� ไกรสิทธ์ิ
62123012017 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอนิษา สังขโชติ
62123012018 นายศิริพงษ� มณีแสง
62123012019 นายสุทธิพงค� สุขใส
62123012020 นางสาวนัฏฐิกา ทองวล
62123012021 นางสาวจุฬามาศ สุดคง
62123012022 นางสาวมนต�ทิรา หนูปุQย
62123012023 นายรัตนพล จันเมือง
62123012024 นายภานุพงศ� แพทย�ประสม
62123012025 นางสาวอามิเนKาะ หมัดหัด
62123012026 นางสาวจิราพร ดีด&วยชาติ
62123012027 นายอภิเดช จันทร�อุทัย
62123012028 นางสาวรุ'งทิวา ถ่ีถ&วน
62123012029 นางสาวนิภาพร วรเกิด
62123012030 นางสาวนุชรินทร� อินทร�วิเศษ
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62123012031 นางสาวศิโรรัตน� บุญบวร
62123012032 นายกันตภณ เพ็ชรทิพย�
62123012033 นายธัญดนัย เม'งบุตร
62123012034 นางสาวอรรจนา รอดอนันต�
62123012035 นางสาวช'อผกา เชิงไกรยัง
62123012036 นางสาวสุนันทา ชนะคช
62123012037 นางสาวธนพร ไชยชนะ
62123012038 นางสาวอรสา สารทิพย�
62123012039 นางสาวณัฐวดี อํามาตย�นิติกุล
62123012040 นางสาวกรกมล หงษ�ยนต�
62123012041 นางสาวรัตนา ตาซ่ือ
62123012042 นางสาวศศลักษณ� เมธารินทร�
62123012043 นายสิรวิชญ� เพชรศรีช'วง
62123012044 นายไกรวุฒิ คนงาม
62123012045 นางสาวฐิตาพร ทองธรรมชาติ
62123012046 นางสาววลัยวรรณ อํามาตเสนา
62123012047 นางสาวเจะมารียKะ เจะหะ
62123012048 นางสาวอัจฉราพร สายน้ําใส
62123012049 นางสาวซูไวบะห� สะแลมัน
62123012050 นางสาวทัศนีย� เรืองรอด
62123012051 นางสาวอนุสรา สีนุ&ย 
62123012052 นายสายชล เหมทานนท�
62123012053 นางสาวสุธิดา พรมเส&ง
62123012054 นางสาวฉวีวรรณ บุญฤทธ์ิ
62123012055 นางสาวนัสมี สาอิ
62123012056 นายณัฐพงศ� แสงอุไร
62123012057 นางสาวน้ําทิพย� วงค�ขยาย
62123012058 นางสาวจันจิรา นิ่มลําเลียง
62123012059 นายอนิรุต ทองปรุง
62123012060 นางสาวจันทร�จิรา สิทธิโชค
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62123012061 นายยุทธนา วัฒนประสิทธ์ิ
62123012062 นางสาวอมรรัตน� ประเทภา
62123012063 นางสาวภัทรลดา โชติรัตน�
62123012064 นางสาวสุภาวดี โชติรัตน�
62123012065 นายศุภฤกษ� ชมมะลิ
62123012066 นางสาวนาถนภา ช'างสมบูรณ�
62123012067 นางสาวภัณฑิกา มีเสน
62123012068 นายณัฐวุฒิ เครือสาย
62123012069 นางสาวสิริศรีวลี แสงภิบาล
62123012070 นางวาณิตา สกุลบาราเฮาะ
62123012071 นายพิสุทธ์ิ พิกุลงาม
62123012072 นางสาวพรประภา สมวงศ�
62123012073 นางสาววทันยา เจือจาน
62123012074 นางสาวสุธิชา พุ'มพร&อมจิตร
62123012075 นางสาวเพ็ญนภา หนูกลัดนุ&ย
62123012076 นายรุซดาน ดือราแม
62123012077 นางสาวสุภรัตน�ดา เพชรบูรณ�
62123012078 นางสาวอูมัยยะห� ยูโซะ
62123012079 นางสาวอังศุมาลี โกญจา
62123012080 นางสาวสุพัตรา โสภาพักตร�
62123012081 นางสาวแอเซKาะ สะนิ
62123012082 นางชนิตา ชุมสมาน
62123012083 นางสาวสุพิชยกาญจน� กลีบสุวรรณ
62123012084 นางชนานันท� ขุนจันทร�
62123012085 นางสาวดุษณีย� ปราบมาก
62123012086 นางสาวอังคณา ช'วยชูใจ
62123012087 นายติณณภพ จริงจิตร
62123012088 นายภานุวัฒน� ฉุดฉัดแก&ว
62123012089 นายเอกพัฒน� สงเขียว
62123012090 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีอุ'น
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62123012091 นางสาวสุดารัตน� คุ&มแคว&น
62123012092 นางสาวบิสมี บรรจงรัตน�
62123012093 นางสาวระวิวรรณ ทองแก&วจันทร�
62123012094 นางสาวจุฑารัตน� ปลื้มใจ
62123012095 นายศักด์ิศิธร ชุมแก&ว
62123012096 นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร
62123012097 นางสาวสุนิสา แก&วอ'อน
62123012098 นางสาวศิรภัสสร อิทธ์ิประเสริฐ
62123012099 นางสาวเกตุวดี พรหมชิต
62123012100 นางสาวจิดาภา คนดี
62123012101 นางสาวนพรัตน� หล'อพันธ�
62123012102 นางสาวจรรยา มรรคาเขต
62123012103 นางขนิษฐา บิลายงKะ
62123012104 นางสาวซูไฮลา ยะซิง
62123012105 นางสาวสุมาลินี หม่ืนหนู
62123012106 นายพิช^ุตม� ประภาศิริ
62123012107 นางสาวนัฐกานต� ธัญ^ุพักตร�
62123012108 นางสาวดาราวดี โตพุนพิน
62123012109 นางสาวณัฐชยา แก&วรุณคํา
62123012110 นายณัฐวุธ ทองเทพ
62123012111 นายอิสมาอิล ยูโซKะ
62123012112 นายณัฐวัชร� ธาระบุญ
62123012113 นางสาวจิราพัชร สุวรรณชาตรี
62123012114 นางสาวศิริวรรณ เฉลิมศรี
62123012115 นางสาวพยานรัก ทองขาว
62123012116 นางสาวเจนจิรา ศุภกิจกุล
62123012117 นางสาวจารุปกรณ� แสนภักดี
62123012118 นางสาวณัฐจุรา เพชรรัตน�
62123012119 นางสาวลัดดาวรรณ จํานงทอง
62123012120 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ
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62123012121 นางสาวอัจฉรา สะขะโร
62123012122 นางสาวจารุลักษณ� ตรีศรี
62123012123 นางสาวนูรฮายาตี มะเด็ง
62123012124 นายวรศักด์ิ เดชเส&ง
62123012125 นายชญานนท� เวชจันทร�
62123012126 นางสาวกาญจนา นวลสะอาด
62123012127 นางสาวอาอีเซาะห� มีซาการี
62123012128 นางสาวพนัสดา ย&อยยางทอง
62123012129 นางสาวยุรีลักษณ� บุษยากุล
62123012130 นายธนวันต� จันทร�คง
62123012131 นางสาวเสาวภาค คลังธาร
62123012132 นางสาวตอยยีบะห� เจะโซะ
62123012133 นางสาวธัญลักษณ� ช'วยแปQน
62123012134 นางสาวยุพา เนตรกลัด
62123012135 นางสาวอุไรวรรณ บุญคง
62123012136 นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
62123012137 นางสาวนันทิกานต� เรืองสูง
62123012138 นางสาวเสาวณีย� กลสามัญ
62123012139 นางสาวสุกัญญา พลายแก&ว
62123012140 สิบตํารวจโทอิสระพงศ� ชูชุม
62123012141 นางสาววิชชุตา กาญจนา
62123012142 นางสาวเปรมฤดี พลไชย
62123012143 นางสาวธิติพร มงคลไชยสิทธ์ิ
62123012144 นางสาวพฤษา เขียวบม
62123012145 นางสาวสุดารัตน� แรกคํานวน
62123012146 นายสมศักด์ิ อัคยี
62123012147 นางสาวพรพิมล วัฒนกุล
62123012148 นางสาวณัฐทิกา เกิดทรัพย�
62123012149 นางสาวอภิญญา อะหลีแอ
62123012150 นายวรวุฒิ เทวกุล
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62123012151 นางสาวปณิตา รัตนบุรี
62123012152 นางสาวภัศรา ขวัญนุ&ย
62123012153 นางสาวทิพย�สุคนธ� ชํานินวล
62123012154 นางสาวประไพพร นาคปาน
62123012155 นางสาวสุนันทา ดาวเรือง
62123012156 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอารีรัตน� หนูเอียด
62123012157 นางสาวทิพวัลย� กังสุกุล
62123012158 นางสาวมณีรัตน� แก&วนุ&ย
62123012159 นางสาวจิราภรณ� หวันหยี
62123012160 นางสาวนนทวรรณ สายชล
62123012161 นางสาวพิมพินันท� ปานทอง
62123012162 นางสาวศุภิสรา ณ พัทลุง
62123012163 นางสาวปรียาภรณ� ทองสวัสด์ิ
62123012164 นายสมพงศ� สุวัฒนศิริ
62123012165 นางสาวจุฑารัตน� พูนนวล
62123012166 นางสาวหทัยวรรณ หวันอาหลัง
62123012167 นายพิสิทธ์ิ ชุมพงค�
62123012168 นางสาวนุตนลิน โสมะเกิด
62123012169 นางสาวลีน'า บิลหยา
62123012170 นายธีระยุทธ เจริญชัย
62123012171 นายภักดี สิทธิการ
62123012172 นายกิตติศักด์ิ วิชัยดิษฐ�
62123012173 นางสาวกิตติยา เทพสุวรรณ�
62123012174 นางสาวขวัญฤทัย ชูรัตน�
62123012175 นายโชติวิทย� หนูเนื้อ
62123012176 นางสาวศิวาภรณ� พลเดช
62123012177 นางสาวรัสวรรณ พนังแก&ว
62123012178 นางสาวสิริกาญจน� สมพันธ�
62123012179 นางสาววริษฐา เกิดอิ่ม
62123012180 ว'าที่ ร.ต.หญิงสายพรรณ คําทิพย�
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62123012181 นายมูฮัมหมัดฟารีฮัน หะยีสันต์ิ
62123012182 นางรัตนา ทิพย�สุราษฎร�
62123012183 นายกนกพงศ� ผ'านคุ&ม
62123012184 นายคมกฤษ คีรีทอง
62123012185 นายธีรชัย ปานแดง
62123012186 นางสาวกาญจนา ศิริพงษ�
62123012187 นายณัฐชนนท� ท'อนคํา
62123012188 นางสาวอังสุมารินทร� สุวรรณี
62123012189 นางสาวอุษณี แก&วสุข
62123012190 นายวิทยา แก&วเก้ือ
62123012191 นายชนัฏ หม่ืนศรี
62123012192 นางสาววิชุดา แก'นแก&ว
62123012193 นางสาวทัศศิยาภรณ� สุขสง
62123012194 นางสาวนฤมล พุ'มจันทร�
62123012195 นางสาวอัญชบี สุขสําราญ
62123012196 นางสาวรวิกานต� แซ'ล&อ
62123012197 นางสาวสายรุ&ง เรืองลออง
62123012198 นายอิสระ จาริยะ
62123012199 นางสาวกมลชนก ประจวบลาภไพศาล
62123012200 นายสมภพ ทองหวาน
62123012201 นางสาวขวัญฤดี ใจห&าว
62123012202 นายอนุชิต ชุมคง
62123012203 นางสาวธารารัตน� ณ นคร
62123012204 นางสาวณัฐทิญา ต้ันสกุล
62123012205 นางสาวอารียา ศรีสะอาด
62123012206 นางสาวชญานี ปรีชา
62123012207 นายนพรัตน� ขวัญสุข
62123012208 นางสาวปรมาภรณ� อ'อนทอง
62123012209 นายมนต�ชัย ทองด&วง
62123012210 นางสาวธนารักษ� ลําล'อง
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62123012211 นายรอสลี ดือเระ
62123012212 นางสาวจิณลาภัทร� เพชรพิรุณ
62123012213 นางสาวเกตุกนก วงศ�สวัสด์ิ
62123012214 นายธราดล แก&วมรกต
62123012215 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงจันทร�
62123012216 นางสาวหัสญาณี ชูปาน
62123012217 นายเอนกพล เมธากิตตินันต�
62123012218 นางวัลภา บุญแก&ว
62123012219 นางสาววิภาวรรณ คงเพ็ชร
62123012220 นางสาวจารุวรรณ ผ'านพินิจ
62123012221 นางสาวนิภาพร คงมา
62123012222 นางสาวชุติมา อุ'นเรือน
62123012223 นางสาวศุภกาญจน� สงแสง
62123012224 นางสาวจารุวรรณ หิรัญรัตน�
62123012225 นางสาวณัฐนันท� ศาศวัตตระกูล
62123012226 นางสาวสุพัตรา มะเย็ง
62123012227 นายมะรอเซะ กูแม
62123012228 นายวรายุทธ อ&นเขาวงศ�
62123012229 นางสาวนุสรา เวชวิมล
62123012230 นางสาวโรสนี หมานรุน
62123012231 นางสาวภัทรพร จิตรแก&ว
62123012232 นางสาวกาญฐิมา รักจุ&ย
62123012233 นางสาวปริณ หลีประเสริฐ
62123012234 นางสาวชุติมา เอกกระจาย
62123012235 นางสาวเสาวลักษณ� โยธารักษ� 
62123012236 นายโสภณ เย็นแจ'ม
62123012237 นายกรณัฐ ชูเนตร
62123012238 นางสาวจินตนา กุลาเลิศ
62123012239 นางสาวอนัญญา นพชํานาญ
62123012240 นางสาวจุฑาพร จันทร�นาค
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62123012241 นางนัฐกานต� สุวรรณปNกขิน
62123012242 นางสาวปทัตตา สุธรรมานนท�
62123012243 นางสาววันดี หาญชนะ
62123012244 นางสาวสุไบดะ วาเด็ง
62123012245 นางสาวพิชชาพร จันทร�เพ็ญ
62123012246 ว'าที่ร&อยตรีหญิงขัตติยา เพ็ชรมาก
62123012247 นางสาวศุภกานต� ชนะ
62123012248 นางสาวสุนิษา บุญทิพย�
62123012249 นายธีรศักด์ิ ทองประดับ
62123012250 นางสาวจุฬารัตน� ชัยยัง
62123012251 นางสาวกรกช พรมจําปา
62123012252 นายพีรพงศ� มิตรมุสิก
62123012253 นางสาวพรรณทิภา ขวัญสง
62123012254 นางสาวสาริณี หวังหล&า
62123012255 นางสาวยาม้ิลลKะ มาศโอสถ
62123012256 นางสาวสุดา พรมบุญ
62123012257 นางสาวนริศา สุวรรณภักดี
62123012258 นายฐานพล พงษ�เพ็ชร�วิเศษ
62123012259 นางสาววรพรรณ ศรีประวรรณ
62123012260 นางสาวสุนิสา เพ็ชรจํารัส
62123012261 นางสาวจุติมาพร สุภาพ
62123012262 นางสาวจุฑารัตน� จะรอนรัมย�
62123012263 นางสาววราภรณ� เฉียงพัฒน�
62123012264 นายณัฐวุฒิ บุญพิทักษ�
62123012265 นายอนิรุทธ์ิ อับดุลบุตร
62123012266 นางสาวภัทรานิษฐ� นิลวงศ�
62123012267 นายสนธิศักด์ิ ฤทธ์ิสรไกร
62123012268 นางสาวพิกุลแก&ว ไทยปาล
62123012269 นายสราวุธ บุญชูศรี
62123012270 นางสาวขนิษฐา ศรีสุธรรม
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62123012271 นางสาวสุวนันท� ครุฑคาบแก&ว
62123012272 นางสาวจารุวรรณ พัฒนภากรณ�
62123012273 นางสาวมารีแย ดาเลง
62123012274 นางสาวมนิดา เอียดทองใส
62123012275 นางสาวสุภาภรณ� บัวมาศ
62123012276 นายอภิวัฒน� พรรณรา
62123012277 นางสาวทิพย�พาพร บัวเกตุ
62123012278 นางสาวชยาภรณ� แซ'หลี
62123012279 นายกรวิทย� สุวรรณพฤกษ�
62123012280 นางสาวจุฑามาศ เจริญฤทธ์ิ
62123012281 นางสาวทัศนีย� สนิทวงศ�
62123012282 นางสาวสวรรยา มีสิน
62123012283 นางสาวอิสรียา โบบทอง
62123012284 นายอภินัทธ� ราญมีชัย
62123012285 นายฮาริส ยะยือริ
62123012286 นางสาวศรัณยา แสนโยชน�
62123012287 นางสาวจุฑาทิพย� ปานกุล
62123012288 นายอติคุณ โมสิกมาศ
62123012289 นางริญญาภัสร� วรภัทร�ธนาวงศ�
62123012290 นางสาวเบญญาภา แจ'มใส
62123012291 นางสาวเบญจมาศ เลาหประภานนท�
62123012292 นางสาวเสาวลักษณ� หนูแก&ว
62123012293 นางสาวสุดารัตน� ท'าก่ัว
62123012294 นายชัชรินทร� เสียงอ'อน
62123012295 นางสาวนาถยา ดํามี
62123012296 นางสาวภาวิณี มณีมัย
62123012297 นางสาวชุติมา ทองแท&
62123012298 นางสาววิชญาพร พงษ�ประดิษฐ�
62123012299 นางสาวทัณฑิกา ชูทิพย�
62123012300 นางสาวธีระภรณ� ปะตังเวสา
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62123012301 นางสาวศรสุดา ต&นตระกูลเกียรติ
62123012302 นางสาวกนกวรรณ ซาวลิแสน
62123012303 นางสาวกมลพรรณ ชูขันธ�
62123012304 นางสาวปริฉัตร เจือประจบ
62123012305 นายอิศรา ชูเชิด
62123012306 นางสาวม่ันนา ไหมเจริญ
62123012307 นางสาวโศจิรัตน� ยงสุย
62123012308 นายบาหารีย� อารง
62123012309 นางสาวขวัญชนก แก&วแสง
62123012310 นางสาวกรชวัล แก&วชัย
62123012311 นางสาวอัลิปรียา สุขเจริญ
62123012312 นางสาวจรีวรรณ จํานงจิต
62123012313 นางสาวรติกร ชนะพาล
62123012314 นางสาวสินีนาฎ ธานีรัตน�
62123012315 ว'าที่ ร.ต.อนุสิทธ์ิ ไฝไทย
62123012316 นางสาวรัตนา ทะเลลึก
62123012317 นางสาวชลดา ไชยชิตร
62123012318 ว'าที่ร&อยตรีนิโลบล พงค�จันทร�เสถียร
62123012319 นางสาววรรณกร วุฒิสม
62123012320 นางสาวยุพเรศ มิตรวงศ�
62123012321 นายณัฏฐกรณ� สงนุ&ย
62123012322 นางกัณฐาภรณ� นุ'นสง
62123012323 นางสาวมลฤดี คงแก&ว
62123012324 นางสาวนูรฮากีมะห� สารKะ
62123012325 นางสาวพิมพ�ลดา ทองภูเบศร�
62123012326 นายสุพศิน คงแก&ว
62123012327 นายธงชัย โลหกิจ
62123012328 นายปฐมพร เจียวกKก
62123012329 นางสาววรุณี กาละสังข�
62123012330 นายอรรถพล รอดนิตย�
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62123012331 นางสาววรรณพร มานะ
62123012332 นางสาววชิรา จันทรัตน�
62123012333 นายสันติชัย ขุนสิทธ์ิ
62123012334 นางสาวกรสุดา วงศ�คําจันทร�
62123012335 นางสาวสุกัญญา หินกล&า
62123012336 นายณรงฤทธ์ิ บุญช'วย
62123012337 นางสาวศศิภรณ� ดําโอ
62123012338 นางสาวสุจิตรา ทองท'า
62123012339 นางสาวสิรินทร� ทองเส็ม
62123012340 นางสาวธัญชนก สิงหะ
62123012341 นางสาวพัชริดา มะโร
62123012342 นางสาวฐิติชญาน� ทองกูล
62123012343 นายศิลา เผื่อชาติ
62123012344 นายสราวุธ ทิพย�มาก
62123012345 นายกรวิก ชูทิพย�
62123012346 นายปฐวี สุวรรณบํารุง
62123012347 นายนัฐภัทร พสุหิรัญนิกร
62123012348 นางสาวปนัดดา เปIยยก
62123012349 นายสัญชัย ศรีใหม'
62123012350 นางสาวรัตติกาล ราชนิยม
62123012351 นางสาวเจนจิรา ทองขาว
62123012352 นางสาวสุรกานต� คล&ายเลี่ยน
62123012353 นางสาวศิริภา บูชา
62123012354 นางสาวศรัญญา สุขแก&ว
62123012355 นางสาวชนากานต� หาญวงษ�
62123012356 นางสาวนูรฮายาตี อาลีมามะ
62123012357 นางสาวภัทรณิสตา เณรานนท�
62123012358 นางสาวภารณี หลีสกุล
62123012359 นางสาวกรกฎ พรหมรุ'ง
62123012360 นางสาวภาวิณี ช'วยพัทลุง
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62123012361 นางสาวประสิตา สุวรรณ�
62123012362 นางสาวธารารัตน� ศรีสุวรรณ
62123012363 นางสาววิชุดา ทองสุวรรณ
62123012364 นางสาวอรอนงค� รักดี
62123012365 นางสาวอัยรดา ชุ'มจํารัส
62123012366 นางสาวสุกัญญา ง'วนชู
62123012367 นางเจะรอฮานิง จิใจ
62123012368 นางสาวพัชราวดี กลั่นสุวรรณ
62123012369 นางสาวจริยา นุราษฎร�
62123012370 นายธีรพงศ� เหล'ากอ
62123012371 นางสาวอรอุมา ขุนภักดี
62123012372 นางสาวฐารวี วชิราตรียากุล
62123012373 นางสาวนริญญา แจ'มสว'าง
62123012374 นางสาวปLยนุช นิสภา
62123012375 นางสาวอทิตา ชูวารี
62123012376 นางสาวศุภกาญจน� แก&วสกูล
62123012377 ส.ต.ท.รัฎฐ� มาลาสัน
62123012378 นางสาวกาญจนา เสาวคนธ�
62123012379 นางสาวมัชฌิมา คํานาม
62123012380 นายณัฐชนน จุลเนียม
62123012381 นายกันต�ธร สุขบําเพ็ญ
62123012382 นางสาวฉวีวรรณ วงศ�พลาย
62123012383 นายมานะศักด์ิ กุหลาบ
62123012384 นางสาวศันสนีย� ปLVนแก&ว
62123012385 นางสาวบุปผาทิพย� มีแสง
62123012386 นายเกรียงไกร แก&วชื่น
62123012387 นายปLยะราษฎร� วิเชียร
62123012388 นางสาวนภัสสร ปานกลาง
62123012389 นางสาวขวัญแก&ว เอียดรอด
62123012390 นางสาวรุ'งนภา คงผอม
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62123012391 นายอรรถพล บรรจงดวง
62123012392 นางสาวธนิษฐา ภิกุลรัตน�
62123012393 นางสาวจันทิมา แสนสุธา
62123012394 นางสาวนันทพัชญ� จิตรเสนาธวัฒน�
62123012395 ว'าที่ร&อยตรีหญิงผ'องฤทัย ดวงฤทธ์ิ
62123012396 นางสาวอนิสษา ไชยรัตน�
62123012397 นางสาวจิราภรณ� บุญฤทธ์ิ
62123012398 นายวรวิทย� อิ่มเอิบ
62123012399 นางสาวธนัชพร จิตทการ
62123012400 นางสาวชภัสปญา ณ นคร
62123012401 นางสาวธัญย�ชนก บุญอริยวัฒน�
62123012402 นางสาวศุภวรรณ เมืองทรัพย�
62123012403 นางสาวกฤษณา ภัคคเทพบํารุง
62123012404 นางสาวภัทรวดี ชูเมือง
62123012405 นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ
62123012406 นางสาวหฤทัย อุชภาพ
62123012407 นางสาวกิตติยา ด&วงช'วย
62123012408 นางสาวนิสาชล โคมแก&ว
62123012409 นายอดิศักด์ิ อนุรักษ�
62123012410 นางสาวสมหญิง ไฝเส&ง
62123012411 นายต'อพงศ� พรหมอ'อน
62123012412 นางสาวจุไรวรรณ ไกรเทพ
62123012413 นางสาวกัญชลา มากนุ'น
62123012414 นางสาวผกามาศ ฤทธิกาญจน�
62123012415 นางอรุณวดี หนูเมียน
62123012416 นางสาวนาซีฮะห� สะอะ
62123012417 นางสาวกษมา ไพศาลนิธิกุล
62123012418 นางสาววราภรณ� จันทรวิโรจน�
62123012419 นางสาวจันทนา รอดไกร
62123012420 นายรชต อังควิรังษี
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62123012421 นางสาววันวิสา อยู'น&อย
62123012422 นางสาวพรรนิภา สุวรรณจันทร�
62123012423 นางสาวจาริยา เหลือทายะนะ
62123012424 นางสาวเสาวลักษณ� เพชรฤทธ์ิ
62123012425 นางสาวรักชนก ทองคํา
62123012426 นางสาวสุภาพร บรรจงการ
62123012427 นางสาวปLยะดา แซ'ต้ัง
62123012428 นายกKอตดารี ขุนหลัด
62123012429 นางสาวอัญชลีพร รองแก&ว
62123012430 นางสาวนิจวิภา แซะหมูด
62123012431 นางสาวทรรศิกา บุญงาม
62123012432 นางสาวธนินทรา วงศ�ทองดี
62123012433 นางสาวพัชรี ขวัญกะโผะ
62123012434 นางสาวอรวรรณ รอดช'วง
62123012435 นางสาวนภาภรณ� เมืองทรัพย�
62123012436 นางสาวจันทร�ทิพย� จูเสม
62123012437 นางสาวชูฮาดา มูเก็ม
62123012438 นางสาวฐิติมาพร คูบูรณ�
62123012439 นายศิวัช ไทยราช
62123012440 นางสาวพรพิศุทธ์ิ มีถาวร
62123012441 นายภาธร คงจันทร�
62123012442 นางสาวนภาทิพย� สินธนากุล
62123012443 นางสาวไอรดา คงทรัพย�
62123012444 นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกษร
62123012445 นายภาณุวัฒน� แก'นแก&ว
62123012446 นางสาวสุปริญญา หัสจักร
62123012447 นางสาวปนัสยา ม'วงทอง
62123012448 นางสาวยุวดี องศารา
62123012449 นางสาวปLยนุช บัวคง
62123012450 นางสาวชนากานต� บุญทอง

หน&า 415 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123012451 นางสาวกาญจนาพร เรืองสวัสด์ิ
62123012452 นางสาวเมรินนา ลารีนู
62123012453 นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62123012454 นางสาวสาลิณี ทิพย�แก&ว
62123012455 นางสาวอุไรรัตน� สายเส็น
62123012456 นางสาวมัณฑนา ศรีไสว
62123012457 นางสาวพัชรี ผลรัตนไพบูลย�
62123012458 นางสาววิมนต�ทิพย� รัชวการ
62123012459 นายจักรกฤษณ� ทิพย�อักษร
62123012460 นางสาวณัฐวดี ฟUดนุช
62123012461 นางสาวชฎาพร แย&มยินดี
62123012462 นางสาวรมยเนตร ใจธรรม
62123012463 นางสาวซีลาวาตี วานิ
62123012464 นางสาวสุนิสา ควรผะเดิม
62123012465 นายปริญญา ฐานะวัฒนา
62123012466 นายฉัตรชัย สุวรรณรัตน�
62123012467 นายสรวิชญ� จงจิตต�
62123012468 นางสาวปาณิสรา เกิดกุลรัตน�
62123012469 นางสาวปรียาพร หมวดช'วย
62123012470 นางสาวเสาวภา สุวรรณ
62123012471 นางสาวทิฆัมพร นอบน&อม
62123012472 นางสาวสุชาดา ดําเกลี้ยง
62123012473 นางสาวจันทิมา ด&วงดํา
62123012474 นายธวัชชัย หนูแปQน
62123012475 นางสาวอรทัย สุขวิทยา
62123012476 นายปกรณ�พงศ� ปลักปลา
62123012477 นายชิติพัทธ� เหมือนหนู
62123012478 นางสาววริฏฐา ไชยศร
62123012479 นายนพรัตน� ช'วยศรี
62123012480 นายชํานาญ ศรีสุขใส
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62123012481 นายสิรภพ สุบงกช
62123012482 นางสาวสุจันญา เมฆานุวงศ�
62123012483 นางสาวชุตินันท� แหวนเพ็ชร
62123012484 นางสาวอาซียะห� ขาเดร�
62123012485 นางสาวธนาภา ดวงไข
62123012486 นางสาวเพ็ญสิริ พะโยม
62123012487 นายณัฐดนัย แต&มแก&ว
62123012488 นายเอกพัฒน� พุฒทอง
62123012489 นายวันเฉลิม คํานนท�
62123012490 นางสาวสุนทรีย� ศักดา
62123012491 นางสาวดาระณี ศรีคามา
62123012492 นางสาวอาทิตพร พิใจดี
62123012493 นายวัชรพงษ� เพชรชู
62123012494 นางบังอร รัตนวุฒิ
62123012495 นางสาวนิจจดา เหมือนจันทร�
62123012496 นางสาววลัยพร นุ&ยน'าดี
62123012497 นางสาวฐิติยา เพ็ชรรักษ�
62123012498 นางสาวเสาวรัตน� ถนอมพันธ�
62123012499 นางนูรีซา อาละ
62123012500 นางสาวภัทรภร บุญประกอบ
62123012501 นางสาวรัชนี ลูกบัว
62123012502 นางสาววลี พรหมสมบัติ
62123012503 นางสาวอรัญญา น'าชม
62123012504 นางสาวสุชาดา คงเอียด
62123012505 นางสาวเบญจมาศ ราชฉวาง
62123012506 นางสาวพจณิชา แผ'พร
62123012507 นางสาวภัทร�ศยา เจษฎารมย�
62123012508 นางสาวปLยะรัตน� เสนแก&ว
62123012509 นายสมยศ เจียมวิจิตร
62123012510 นายพิษณุ แก&วพิทักษ�สกุล
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62123012511 นางสาวมารียัม มามะ
62123012512 นางสาวนลินญา ทองรักษ�
62123012513 นางสาวขวัญตา สุทธิพงศ�
62123012514 นางสาวพิลาศลักษณ� เวชกุล
62123012515 นางสาวกันตา หนูแก&ว
62123012516 นางสาวนิภาวรรณ สิงห�สนิท
62123012517 นางสาวอัจฉริยาภรณ� กาญจนาราษฎร�
62123012518 นางสาวนันทวัน มิตรวงค�
62123012519 นางสาววรรณธณี เทพเอียด
62123012520 นางสาววาสนา บัวทอง
62123012521 นางสาวธัญญลักษณ� ชาตะกูล
62123012522 นางสาวจุฑามาศ หนูคง
62123012523 นางสาววิภาดา เพชรขาว
62123012524 นางสาวซูรีนา มูโยะ
62123012525 นางสาวไอลดา วงศ�ศิลา
62123012526 นางสาวณัฐพร สวัสดี
62123012527 นางสาวภัคนันท� เมืองรักษา
62123012528 นางสาวสุลาวัลย� แก'นสาร 
62123012529 นางสาวสุดารัตน� ศักด์ิเศรษฐ
62123012530 นางสาวกรกนก พรหมรักษา
62123012531 นางฮัสลินา มาหะ
62123012532 นายบัลลังก�ธรรม หมายประสงค�พุฒิ
62123012533 นางสาวจริยา เกาซ&วน
62123012534 นางสาวหนึ่งฤดี สารพงค�
62123012535 นางศุภลักษณ� ขอไพบูลย�
62123012536 นางสาวอารี คงแก&ว
62123012537 นางสาวรุจิรัตน� ก้ิมเอ&า
62123012538 นายอัยมาน เจะมูดอ
62123012539 นายธีรพล ตันติวัชรพันธุ�
62123012540 นางสาวพิมพ�ลภัส กาพย�เกิด
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62123012541 นางโชติกา เกิดพุ'ม
62123012542 นางสาวจิตอรุณ ม่ันจิตร
62123012543 นางสาวบุษราภรณ� บุญชู
62123012544 นางสาวธัญญาเรศ ชัยปLตินานนท�
62123012545 นางสาวสิรินาฏ จันทร�ปาน
62123012546 นางสาวนัสสาเหรKาะ แหละกะหรีม
62123012547 นางสาวจุฑามาศ พรมจันทร�
62123012548 นายชัยยัณต� บุญฤทธ์ิ
62123012549 นางสาววริศรา ขาวหิรัญ
62123012550 นางสาวปLยพร ศรีทอง
62123012551 นายกิตติพงษ� พาลเสือ
62123012552 นางปNตตนี เพ็ญประดิษฐ�
62123012553 นางสาวลัดดาวัลย� นุราภักด์ิ
62123012554 นายศิวานนท� แสงอ'อน
62123012555 นางสาวนวลผจง ทรงรัตนพันธุ�
62123012556 นางสาวน้ําฝน กรทิพย�
62123012557 นายธนธรณ� สุดสิน
62123012558 นายวิศรุต สิทธิศักด์ิ
62123012559 นางสาวสากียะ เด็งลา
62123012560 นายนันณภัชสรณ� ชูประจิตต�
62123012561 นางสาวอรรณกาญจน� บุญเรือง
62123012562 นายอธิพงษ� กอเซ็ม
62123012563 นางสาวสุพานันธ� เพชรแก&มแก&ว
62123012564 นางสาวรัชดา ทิศพ'วน
62123012565 นางสาวนุชสรา นํานาผล
62123012566 นายภาณุมาศ สายทองอินทร�
62123012567 นายชาณุพร ชัยเวทย�
62123012568 นางสาวศุภลักษณ� เรืองมณี
62123012569 นางสาวอมรรัตน� บุญแทน
62123012570 นางสาวอภิญญา โตKะประดู'
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62123012571 นางสาวพัชรียา สุภาพ
62123012572 นายอัฑฒ� อัศวอิทธิวัฒนา
62123012573 นางสาวสุดารัตน� ย้ิมย'อง
62123012574 นายนฤพล นามนิยม
62123012575 นายสุไลมาน กาฮง
62123012576 นางสาวสุภาพร วิจารณ�พนมกิจ
62123012577 นายสัจจพงษ� สารวงค�
62123012578 นางชนิดา เพชรรัตน�
62123012579 นางสาวสุชาดา วงศ�อุทัย
62123012580 นางสาวอังคณา รักเส&ง
62123012581 นางสาวจุไรรัตน� แก&วเมือง
62123012582 นายกฤติน เสือนาค
62123012583 นางสาวนราสุดา หนูจันทร�
62123012584 นางสาวภัสรา สุวรรณมณี
62123012585 นางสาวขนบพร พงศ�พรหม
62123012586 นายวรินทร� กล'อมเอี่ยม
62123012587 นางสาววิภาภร ปานศิริ
62123012588 นางสาวอรุณี เพ็ชรดําเนิน
62123012589 นายวุฒธิชัย มิเถาวัลย�
62123012590 นางสาวศุภรดา ใจเย็น
62123012591 นางสาวสารีรัตน� คงนคร
62123012592 นางสาวศุภนันท� ขาวแท&
62123012593 นายกุลภัทร อักษรนิตย�
62123012594 นางสาวระพีพรรณ พุ'มขจร
62123012595 นายจิรวัฒน� สงวนพันธ�
62123012596 นางสาวนัยขวัญ ศรีขวัญ
62123012597 นางสาววิภาวดี ช'อผูก
62123012598 นางสาวรวิสรา สนิทธิเวทย�
62123012599 นางสาวพัชรีภรณ� จุลทอง
62123012600 นายอนุสรณ� ชินกลาง
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62123012601 นางสาวธัญลักษณ� หลักแหลม
62123012602 นางสาวพัฒน�ศิริญา นุแรมรัมย�
62123012603 นายธวัชชัย ชูเลข
62123012604 นางสาวกัญญนิธิ แซ'ลิ้ม
62123012605 นางสาวปLยณัฐ บัวทอง
62123012606 นายธวัชชัย ชาติโยธิน
62123012607 นางสาวพรนภา วงษ�ศรีแก&ว
62123012608 นางสาวอารยา อินตัน
62123012609 นายนรินทร� ส&มนิ่ม
62123012610 นางกัลยรัตน� ขําคล้ํา
62123012611 นางสาวสาวิตรี ก้ิมแก&ว
62123012612 นางสาวศิริวรรณ วงศ�จันทร�
62123012613 นางสาวจันจิรา ศรีสุวรรณ
62123012614 นางสาวสุนิสา ชูแก&ว
62123012615 นางสาวอรวรรณ ศรีลิ้มพงษ�
62123012616 นางสาวปนัดดา ทองรอด
62123012617 นางสาวประภัสสร มณีฉาย
62123012618 นางสาวสาศิณีย� เสนาบุญ
62123012619 นายฤทธิเกียรติ ทองสีทอง
62123012620 นางสาวอัยลดา ปานรักษ�
62123012621 นางสาวปLยาภรณ� จ'าแก&ว
62123012622 นางสาวสิรภัทร ทัดดอกไม&
62123012623 นางสาวปรียานุช มุ'ย
62123012624 นายธัญเทพ เตชะกัมพลสารกิจ
62123012625 นางสาวนัจนันทน� อาจสําอางค�
62123012626 นางสาวอรัญญา ทองเนตร
62123012627 นางสาวฮานีซะห� สะแต
62123012628 ว'าที่ร.ต.หญิงพรสุรีย� วงศ�มณี
62123012629 นางสาวตวงรัชฏ� ช'วยมี
62123012630 นายณัฐดนัย วงศ�สวัสด์ิ
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62123012631 นางสาวเสาวลักษณ� สายุคงทน
62123012632 นางสาวอนัญญา ชูชื่น
62123012633 นางสาวธัญชนก บุญประเสริฐ
62123012634 นายอรุณพร สหุนิล
62123012635 นางกาญจนา มิตรปYาเว
62123012636 นายอรรถพล ไข'แก&ว
62123012637 นางสาววนิดา นาคเปQา
62123012638 นางสาวภานุสนาถ ด&วงเสน
62123012639 นางสาวธัญวรัตน� สฤษดิสุข
62123012640 นางสาวพัชรินทร� นันธิโย
62123012641 นายธีรพงศ� ถิรจิต
62123012642 นายณรงค�ศักด์ิ มีฉิม
62123012643 นางสาวญาณิศา ไชยณรงค�
62123012644 นางสาวปริยาภรณ� เพชรศรี
62123012645 นายอิทธิพล หวานดี
62123012646 นายศักด์ิชัย พรหมอุบล
62123012647 นางสาวกนกกาญจน� ฉิมสุด
62123012648 นางสาวชุติภา หนูจู
62123012649 นางสาวรัชดาภรณ� มณีภู
62123012650 นางสาวจิราพร รักษาพล
62123012651 นางสาวเพ็ญจมาศ จิตรอักษร
62123012652 นางสาวจินต�จุฑา สุขเจริญ
62123012653 นางสาวขวัญฤดี วงค�เลี้ยง
62123012654 นางสาวกรรณิการ� เกิดกาญจน�
62123012655 นางสาวภิญญาพัชญ� ภิญโญประการ
62123012656 นางภัทรนิษฐ� บุญถนอม
62123012657 นางสาวกนกพร แก'นเมือง
62123012658 นางสาวกมลกานต� ปLVนแก&ว
62123012659 นายรณชิต ใสหลวง
62123012660 นางสาวปาริชาติ บุญโยดม
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62123012661 นางสาวอมรรัตน� เคลือบไพบูลย�
62123012662 นางสาวคอลีเปาะ อาแว
62123012663 นางสาวพจนารถ หอมประสิทธ์ิ
62123012664 นายโชคชัย ฉิมวัย
62123012665 นายอาทิตย� ทองมาก
62123012666 นางสาวฐานิช ศรีเมือง
62123012667 นางสาวรัตน�ตวัน โพธ์ิสุวรรณ�
62123012668 นางสาวสมใจ ชูขํา
62123012669 นางสาวศิรภัสสร จันทร�ปาน
62123012670 นายนพพงค� ช'วยสกุล
62123012671 นางสาวสิรินัยน� ยุมาดีน
62123012672 นางสาวนาฎลดา แดงเดช
62123012673 นางสาวนิษศรา ทองเลี่ยมนาค
62123012674 นางสาวปรัศนี พลายแก&ว
62123012675 นายยุทธศิลปR รักญาติ
62123012676 นายอิสมาแอน อารีหมาน
62123012677 นายนพพร ส'งเสริม
62123012678 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�แจ&ง
62123012679 นางสาวสุจิตรา บุญมาก
62123012680 นางสาวนุชจิรา ชูมนุษย�
62123012681 นางสาวอารญา สุระสังวาลย�
62123012682 นายปLยะฉัตร เดชศรี
62123012683 นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ
62123012684 นางสาวนิติภรณ� จาติญานิติ
62123012685 ว'าที่ร&อยตรีบัณฑิต สมพิศ
62123012686 นางสาวนิชาภา ลาโกติ
62123012687 นายวรพจน� เพชรคง
62123012688 นายศุภชัย พิศาล
62123012689 นางสาวสุกัญญา กาซัม
62123012690 นายศุภกร ทองคํา
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62123012691 นางสาวคัคนางค� อนุมาศ
62123012692 นางสาวเบญจมาศ คมกล&า
62123012693 นางสาวกันลีญา บวชเดช
62123012694 นางสาวอรวี วงศ�นุ&ย
62123012695 นางสาวสุภัสสรา จันชุม
62123012696 นางสาวนาสือเตาะ มะแม
62123012697 นางสาวสิริยา ปูเงิน
62123012698 นางสาวทิพยรัตน� แซ'เอี๊ยบ
62123012699 นางสาววิระดี ปานคล้ํา
62123012700 นายณัฐพงศ� บัวทอง
62123012701 นางสาวบงกช กรวยทองกุล
62123012702 นายวัชระ หอยมณี
62123012703 นางสาวณฐมน ใจหาญ
62123012704 นายอัครพล บุญภักดี
62123012705 นางพัชรี เต้ียนวล
62123012706 นางสาวเกศริน มุสิแก&ว
62123012707 นางสาวศิริพร สุทธิศิริ
62123012708 นางสาวอรอุมา ขุนจันทร�
62123012709 ว'าที่ร&อยตรีวรวุฒิ ยมศิริ
62123012710 นางสาวอัญมณี วิเศษแก&ว
62123012711 นายเอกลักษณ� ชอบเอียด
62123012712 นางสาวรมณีย� คงกุล
62123012713 นางสาวหทัยรัตน� ฤทธ์ินุ'ม
62123012714 นางสาววราภรณ� ขมัน
62123012715 นางสาวปาริชาติ ชอบทํากิจ
62123012716 นางสาวจิตรานุช นุ&ยกุล
62123012717 นางสาวสุธาสินี ถนนแก&ว
62123012718 นายดํารงกิจ พรหมทองแก&ว
62123012719 นางสาวอาลีสา เจะเลาะ
62123012720 นางสาวศิริวรรณ แผนมณี
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62123012721 นางสาววรรณภรณ� เพ็ชรกําเหนิด
62123012722 นางสาวสุทิศา ผู&ผึ้ง
62123012723 นางสาวจิณลาภัทร� สําแดง
62123012724 นางสาววิษณีย� กาญจนวิวิน
62123012725 นางสาวกุลจิรา ปะลาวัน
62123012726 นางสาวกัญญณัชช� เลียดรักษ�
62123012727 นางสาววรวรรณ ชุมแคล&ว
62123012728 นางสาวปNญชภัช สุภารัตนพงศ�
62123012729 นางสาวศิรินุช ไทรทองคํา
62123012730 นางสาวอังคณา วิเชียรวงค�
62123012731 นางสุกัลญา หลานหาด
62123012732 นางสาวนูรอาฟIยะห� มะรียอ
62123012733 นางสาวฟาดีละห� เจKะสมอเจKะ
62123012734 นางสาววริศรา เพชรแก&ว
62123012735 นางสาวณัฐชยา เวชรังษี
62123012736 นางสาวฮุสนา ดอเลาะ
62123012737 นายกิตติศักด์ิ สุขอนันต�
62123012738 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณ�พรึก
62123012739 นางสาวสุภาวดี จุลคล้ํา
62123012740 นายธันพงศ� พานิชวงศ�
62123012741 นายวทัญ^ู สิริเวชพันธุ
62123012742 นางสาวจอมใจ ทองสุข
62123012743 นายนิธิพงษ� พรหมคุ&ม
62123012744 นายพีรพัฒน� ใจตรง
62123012745 นางสาวจารุวรรณ ปลอดถ่ิน
62123012746 นางสาวกัสมา อุดม
62123012747 นางสาวพลอยไพลิน รินไธสง
62123012748 นายยุธิศักด์ิ พงษ�จีน
62123012749 นางสาวไอมี มูซอ
62123012750 นายภูวสิษฎ� บุญทองแก&ว

หน&า 425 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123012751 นางสาวมติกา พรหมจรรย�
62123012752 นางสาวกิติยา ศิริอนันต�
62123012753 นางสาวกมลทิพย� นวมเจริญ
62123012754 นางสาวสุภิญญา ช'วยสังข�
62123012755 นายอนุพล พรหมโยธา
62123012756 นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร
62123012757 นางสาวเสาวนีย� เสียงแข็ง
62123012758 นางสาวศิริญาณี ภู'ภักดีพันธ�
62123012759 นางสาวอรุณกมล หนูเพชร
62123012760 นายปNญญา ม่ิงวัน
62123012761 นางสาวนภารัตน� พันธ�ถาวรวัฒนา
62123012762 นางสาวนิธิวดี ขยันการ
62123012763 นางสาวตรรชนี เหมรัตน�
62123012764 นางสาววิไลวรรณ พรหมศร
62123012765 นางภฤศมน เกิดอุดม
62123012766 นางสาววริดา บุญแสง
62123012767 นางสาวกฤติยาภรณ� คงดํา
62123012768 นางสาวอุรัสยา โพชสาลี
62123012769 นางสาวเพลินศิริ ปานพืช
62123012770 นางสาวปLยารัตน� วัฒนเชษฐ�
62123012771 นางสาวมลฤดี แสงศรี
62123012772 นายศรัญยู มาศเมฆ
62123012773 นางสาวมนัสชนก โปทอง
62123012774 นางสาวมาสีเตKาะห� แซมะเด็ง
62123012775 นางสาวกมลชนก เก้ือก้ิม
62123012776 นายณฐฏพน สุทธิ
62123012777 นายธีรเดช มณีรัตน�
62123012778 นางสาวโรซีต&า อาแวนอ
62123012779 นางสาวภรรัตนพัฒน� เนาว�สุวรรณ
62123012780 นางสาวสุภาพร ภูกาสอน
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62123012781 นางสาวอินธุอร นุ'นขาว
62123012782 นายภาติยะ จํานงค�รัตน�
62123012783 นางสาวเสาวภา ขวัญเมือง
62123012784 นางสาวนุชนลิน ปาลานุพันธ�
62123012785 นายคทายุทธ� พ่ึงวิรวัฒน�
62123012786 นางสาววนิษฐา ณ ศรีสุข
62123012787 นางสาวสรารัตน� เกษมุล
62123012788 นางอัญรัตน� จันทร�คง
62123012789 นางสาวโชติกา แก&วม่ิงเมือง
62123012790 ว'าที่ ร.ต.หญิงกัลยา กีรติวัฒนานุศาสน�
62123012791 นางสาวปรียานุช คงเอียง
62123012792 นางโสภาวรรณ สมบูรณ�
62123012793 นางสาวภูศิรัตน� สุขศรีแก&ว
62123012794 นางสาวเสาวนีย� พันธเสน
62123012795 นายนพดล หนูปลอด
62123012796 นางสาวปาลิตา ปNนทะรัตน�
62123012797 นายปุณณพัฒน� กาญจนรัศม์ิ
62123012798 นายณัฐพงษ� แก&วชู
62123012799 นางสาวดรุณี เทพแข
62123012800 นายณัฐกานต� รบเรือง
62123012801 นางสาวจันจิรา มีแก&ว
62123012802 นายพงศกร อารีย�พงศ�
62123012803 นางสาวอรวรรณ สังเพชร
62123012804 นางสาวศุภวรรณ ห'อบุตร
62123012805 นางสาวชลธิชา มณีฉัตร
62123012806 นายสิทธิชัย ทองใสพร
62123012807 นางสาวศศิธร ควรกิจ
62123012808 นางสาวอนัญพร ปานทน
62123012809 นายจิรภัทร� วงษ�ไทย
62123012810 นางสาวศศิประภา มีทอง
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62123012811 นางสาวจันทร�จิรา เกตุแก&ว
62123012812 นางสาวรธิภัทร ศรีเงินถม
62123012813 นางสาวกรรณิการ� เล็กน&อย
62123012814 นางสาวสุทธิดา นุ'นรักษา
62123012815 นางสาวปฏิมากร ขาวสมุทร
62123012816 นางสาวอรอนงค� ศุภนาม
62123012817 นางจิราภรณ� กิตติพยัคฆ�
62123012818 นางสาววิระดา เสือมาก
62123012819 นางสาวปองพิชชา สงคราม
62123012820 นายปวริศ เสวกวัง
62123012821 นายอลงกรณ� กิตติพนังกุล
62123012822 นางสาวสุวรรณา มณีรัตน�
62123012823 นายภาณุ หีตอนันต�
62123012824 นางสาวภคพร เดชอรุณ
62123012825 นางสาววันดี เรืองเดชา
62123012826 นางสาวเบญจพร นาคแสงจันทร�
62123012827 นางสาวศศิธร แสงทับทิม
62123012828 นางสาวณัฐชยา อินทรวัตร
62123012829 นางสาวเนตรชนก เพ็งกระจ'าง
62123012830 นางสาวเสาวนีย� ทวนธง
62123012831 นางสาวภัชราภรณ� วิคบําเพิง
62123012832 นางสาวซูรีนา อูมา
62123012833 นางสาวปริยานุช อุปลา
62123012834 นางสาวสุนันทา ปานจอน
62123012835 นางสาวอุมาภรณ� ทองชาติ
62123012836 นายธิติ กลับศรีอ'อน
62123012837 นางสาวกฤษณา พิกุลรัตน�
62123012838 นางสาวนราวดี ชูปาน
62123012839 นางสาวศันสนีย� นะแก&ว
62123012840 นางสาวจิรนันท� แซ'โค&ว
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62123012841 นางสาวอังคณา กลับวุ'น
62123012842 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยชาญ
62123012843 นายวัชรินทร� แซ'หลี
62123012844 นางสาวสุภัตรา ไชยชํานิ
62123012845 นางสาวปนัดดา คลิ้งคล&าย
62123012846 นางสาวกตัญชลียา นามสมบัติ
62123012847 นางสาวฮาฟIซา อาลี
62123012848 นางสาวปานิษา คําสง
62123012849 นางสาวปLยรัตน� ราชนิยม
62123012850 นางสาววิรารัตน� ไชยพัฒน�
62123012851 นางสาวธนัชชา สถาวรรณ�
62123012852 นายเจษฎา จันทรโชติ
62123012853 นางสาววรินญา กอบวัฒนกุล
62123012854 นางสาวสุพรรณิการ� ยศสมบัติ
62123012855 นางสาวจุฬารัตน� ยิสะหมัน
62123012856 นางสาวทิพย�ธิดา ทองเกลี้ยง
62123012857 นางสาวพิไลพร เสือทอง
62123012858 นางสาวรัตพร สุมน
62123012859 นางสาวจินต�จุฑา หลีสกุล
62123012860 นายพุฒิพงษ� ชูช'วย
62123012861 นางสาวพัชราวรรณ ปานประดิษฐ�
62123012862 นางสาวศุภวัทน� คุ&มรักษ�
62123012863 นางสาวพารีดา บาเก็ง
62123012864 นางสาวธิดารัตน� แก&วศรี
62123012865 ว'าที่ร&อยตรีคมเพชร อินทร�พฤกษา
62123012866 นายจารัญยุ คะเณย�
62123012867 นางสาววรรณนิศา บุญประสพ
62123012868 นางสาวจุฑารัตน� ปNกสีแซ'
62123012869 นายศรัณย� เขาทอง
62123012870 นางสาวอรวี คชาอนันต�
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62123012871 นางสาวเบญจศร โอยสวัสด์ิ
62123012872 นางสาวอภิญญา รักษายศ
62123012873 นางสาวธมลวรรณ แสงจันทร�
62123012874 นายภูริทัต ยกฉวี
62123012875 นางสาวจุฑาทิพย� คงเมืองแท&
62123012876 นางสาวนิศาชล ศรีแก&ว
62123012877 นางสาวมาซีเตาะ สะติรัน
62123012878 นางสาวเมธาวดี เทพช'วยสุข
62123012879 นายนพรัตน� แซ'ต๋ี
62123012880 นางสาวศศิกานต� จันทร�เกตุ
62123012881 นางสาวณัฐสิกาญจน� ใหญ'อินทร�
62123012882 นายธนาคาร สงสุวรรณ
62123012883 นางสาวบัณทิตา ใจรักษ�
62123012884 นางสาวณัฐวีณา จรเปลี่ยว
62123012885 นางสาวอนิศรา อายุวัฒนะ
62123012886 นายพงศกร ทิมฤกษ�
62123012887 นางธนวรรณ พรหมรัตน�
62123012888 นางสาวรวิสรา วงศ�สวัสด์ิ
62123012889 นายธนะชัย สิทธิชัย
62123012890 นางสาวนาตยา สงวน
62123012891 นายชลิตชาติ แสงสุวรรณ
62123012892 นางสาวณิชกานต� เสือมาก
62123012893 นางสาวสุพิญญา ปะระมะโน
62123012894 นายอาหะมะ หะยีมามะ
62123012895 นายสุวรรณรัตน� เบิกบาน
62123012896 นายอรรถพล นุ'นยัง
62123012897 นางสาวอุษา จันนวน
62123012898 นางสาวพนัชกร ณะหนู
62123012899 นางสาวมนัสนันท� ณ นคร
62123012900 นางสาวศุภลักษณ� แก&วกระจก
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62123012901 นายจักรพันธ� เพชรรักษ�
62123012902 นางสาวรุสนี กอและ
62123012903 นางสาวชญานิน งามขํา
62123012904 นายวสันต� สวนอุ'น
62123012905 นางสาวพรทิพย� บ&านนบ
62123012906 นายศรายุธ รื่นระเริงศักด์ิ
62123012907 นายฮิลมี เจKะมะ
62123012908 นางสาววรรณิภา ชนะเมือง
62123012909 นางสาวขวัญฤดี เพ็ญรัตน�
62123012910 นายกิตติพันธุ� ประสิทธ์ิ
62123012911 นางสาวศาตนันท� จุลนิล
62123012912 นางสาวพัชริดา หนูพระอินทร�
62123012913 นายศุภสิทธ์ิ ผลแก&ว
62123012914 นางสาวสุมนนาถ มาทอง
62123012915 นายมงคล คงวุฒิธรรม
62123012916 นางสาวสมปรารถนา แก&วขาว
62123012917 นางสาวเสาวลักษณ� โตนิติ
62123012918 นางสาวนูรีฮัน กอแล
62123012919 นางสาวเจนจิรา ชูไกรไทย
62123012920 นางสาวกนกลักษณ� แก&วศรี
62123012921 นางสาวสุพรรษา ย่ิงยง
62123012922 นางสาวพิไลวรรณ ชื่นชม
62123012923 นางสาวภารดี วีระวงศ�
62123012924 นางสาวศรัญญา เมืองเกิด
62123012925 นางสาวรัษฎาพร ชุมดี
62123012926 นางสาวกรณิศ ขอวิจิตรไพศาล
62123012927 นายกษิดินทร� ทองปลอด
62123012928 นายสิทธิชัย ศรีสุขใส
62123012929 นายกิตติวินท� จันทสระ
62123012930 นางสาววรรณภัสร� ชํานาญ
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62123012931 นายมูหมัดซูฮัน เตKะแย
62123012932 นางสาวสุนิศา คงดํา
62123012933 นางสาวอารีรักษ� พิมลรัตนกานต�
62123012934 นางชมพูนุช ธรรมจิตราภรณ�
62123012935 นางสาวยศธร ชูจันทร�
62123012936 นางสาวโชติมา ช'วยแก&ว
62123012937 นายธีรพงค� คงชู
62123012938 นางสาวจิราวรรณ เงินทอง
62123012939 นายธวัชชัย ทัพประสิทธ์ิ
62123012940 นางสาวอามีณา โตKะเต&
62123012941 นางสาวธาริกา เทพจินดา
62123012942 นางสาวก่ิงไผ' พรหมดนตรี
62123012943 นางสาวสมฤดี ศรีประสม
62123012944 นางสาวนุชนาฎ หนูคง
62123012945 นางสาวนันทพร มีขวัญ
62123012946 นายณัฐกิตต์ิ อนันตศักด์ิ
62123012947 นางสาวยูไนนะห� เฮ็งดาดา
62123012948 นายต&น บุญบํารุง
62123012949 นางสาวศุภาศรี ทองคําอยู'
62123012950 นางสาวจีราวรรณ บัวหลวง
62123012951 นางสาวณัฐณิชา แพะทอง
62123012952 นางสาวจารุรัตน� เถนว&อง
62123012953 นางสาวปNทมาภรณ� ชมคุณ
62123012954 นางสาวอัสมะห� มะรานอ
62123012955 นางสาวมาลี กลิ่นเกษร
62123012956 นางสาวภรณี คันธิก
62123012957 นางสาวจิรพรรณ ค&าเรือ
62123012958 นางสาวอติกาล บุตรา
62123012959 นางสาวผกามาส แก&วเมือง
62123012960 นางสาวศิริภรณ� ธราพร

หน&า 432 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123012961 นางสาวชนาธินาถ อุ'นรั้ว
62123012962 นางสาวเปรมมิกา วิทยานิธิดิลก
62123012963 นางสาววิมลสิริ พัฒนวิเชียร
62123012964 นางสาวนูรฮูดา วาเฮง
62123012965 นางสาวสุกัญญา แอนิ่ม
62123012966 นางสาวเยาวดี หนูแก&ว
62123012967 นางสาวนันทิดา จิญกาญจน�
62123012968 นางสาววริศรา พุทธจรรยาวงศ�
62123012969 นางสาวรังสิยา เรนทร
62123012970 นางสาวอันนา จันทร�หอม
62123012971 นางสาวสุดารัตน� ฤทธ์ิภักดี
62123012972 นางสาวชฎาพร สีสังข�แก&ว
62123012973 นางสาวไปรมา วัลย�เครือ
62123012974 ส.อ.มงคล ศิริไชย
62123012975 นางสาวอุไรวรรณ เข็มทอง
62123012976 นายวัชรินทร� ชูชัย
62123012977 นางสาวกาญจนา ใจดี
62123012978 นางสาวดนยา ชูรังสฤษด์ิ
62123012979 นางสาวสุนิตา เขตนคร
62123012980 นางสาวเขมมิกา ช'วยทุกข�
62123012981 นางสาวเสาวลักษณ� เทพชิต
62123012982 นางสาวทิพวรรณ สินธุนาคร
62123012983 นายอังคาร ก&อนทอง
62123012984 นายไกรศักด์ิ ชอบปลูก
62123012985 นางสาวเกตุสุดา พงษ�นุรักษ�
62123012986 นางสาวมุทิตา ควบคุม
62123012987 นางสาวณัฐสิมา นวลเพชร
62123012988 นางสาวศุภิสรา วิจิตรนาวี
62123012989 นางอัจฉราพรรณ บุญมา
62123012990 นายเจษฎา นุ'นช'วย
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62123012991 นายเอกราช ไชยทอง
62123012992 นายนันทวุธ ถวายเชื้อ
62123012993 นายณัฐพงศ� จํานงจิต
62123012994 นายทักษิณ เพชรแดง
62123012995 นางปNทมา ณ ถลาง
62123012996 นางสาวมนชนก ตางจงราช
62123012997 นางสาวสุนิสา สอนสุวรรณ
62123012998 นางสาวตติย ขุนทองปาน
62123012999 นางสาวกนกวรรณ สว'างศรี
62123013000 นางสาวสุธีรัตน� กัญชนะกาญจน�
62123013001 นางสาววิมล ชิตอักษร
62123013002 นางสาวสุชานาฏ โปอินทร�
62123013003 นายนิรันดร� เกียรติรัมย�
62123013004 นางสาวปLยวรรณ ชาตะสะ
62123013005 นายศรนุวัฒน� อวะภาค
62123013006 นางสาวอรพรรณ เก้ือภักด์ิ
62123013007 นางสาวปLยะนุช มรรคาเขต
62123013008 นายจิรวัฒน� กลิ่นเขียว
62123013009 นางสาววารุณีย� แวสะแม
62123013010 นางสาวปวีนุช บรรจง
62123013011 นางสาวเมทินี พลการณ�
62123013012 นายกิตติพงษ� ใจม่ัน
62123013013 นางสาวอรวรรณ เลื่อนพลับ
62123013014 นางสาวนวลจันทร� ขอพุทธพรชัย
62123013015 นางสาวเกศรา แซ'ลิ่ม
62123013016 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองกิตติวิลาศ
62123013017 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวรกาญณ� มูสิก
62123013018 นางสาววนิตา คงโกมินทร�
62123013019 นางสาวลดารัตน� เพชรมาก
62123013020 นางสาวภรณ�ธนภัสญจ� รัตนบุรี
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62123013021 นางสาวดวงใจ ศิริรักษ�
62123013022 นายณัฐพงษ� คชสวัสด์ิ
62123013023 นางสาวสุดารัตน� สังข�นุ'น
62123013024 นายสมยศ ศรีบัว
62123013025 นายพรพจน� สมิหลัง
62123013026 นายเชษฐา ปNZนทอง
62123013027 นางสาวอรวรา บัวแย&ม
62123013028 นางสาวทิตตินาถ โภคาวัฒนา
62123013029 นายวัฒนาชัย วิเชียร
62123013030 นางสาวเพ็ญธิดา ทองเทพ
62123013031 นายอัมพร วะรังอาจ
62123013032 นางสาวมุกมณี ปานอ'อน
62123013033 นางสาวเปรมกมล พุ'มสวัสด์ิ
62123013034 นางสาวนุศรา ชืนวิเศษ
62123013035 นายณัฐกานต� จินาไหม
62123013036 นางสาววรัญญา แก&วมาก
62123013037 นางจันทร�เพ็ญ แซ'อุ'ย
62123013038 นางสาววนิดา ยาวาเฮ็ง
62123013039 นายอานัส กูนิง
62123013040 นางอัญชรียา กลับดี
62123013041 นางสาวธนาพร งามประดิษฐ�
62123013042 นางสาวอาฟาฟ บือซา
62123013043 นายกฤษฎา ส'งแสง
62123013044 นางสาวชุตินันท� จันทร�เทพ
62123013045 นางสาวมารีกKะ วาจิ
62123013046 นายธีรเมธ เหล'าจก
62123013047 นางสาวปNทมวรรณ ภู'ประไพ
62123013048 นางสาวปLยาภรณ� มูสิกอินทร�
62123013049 นางสาวณัฐชนก รัตนสุภา
62123013050 นางสาวกนกวรรณ ปรีชามารถ
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62123013051 ว'าที่ร.ต.จักรกฤช พรหมเจริญ
62123013052 นางสาวปริณดา สอนทอง
62123013053 นายอิสมาแอล โตKะเส็น
62123013054 นางสาวณัฐธิดา คงทอง
62123013055 นางสาววิภาดา จิตแจ'ม
62123013056 นางสาวสุกัญญา ทิพรัตน�ประภา
62123013057 นางสาวฐณัฐฐา ไชยสุรินทร�
62123013058 นางสาวรัชนีวรรณ เรืองทองเมือง
62123013059 นางสาวอาทิตยา แสงปาน
62123013060 นางสาวสิณัฏฐา ถิรวิทย�วรกุล
62123013061 นางสาวสิริมา เก้ือมา
62123013062 นางสาวพันทิพา ไกรวงศ�
62123013063 นายวรวิทย� รองสวัสด์ิ
62123013064 นางสาวสุทธิวรรณ อินทนาศักด์ิ
62123013065 นายทิวัตถ� ติวเถาว�
62123013066 นายทศพล เพียรทอง
62123013067 นางสาวพนิดา บ&านนา
62123013068 นายขจรศักด์ิ จิรสันติกุล
62123013069 นางสาวพจนารถ คลองยวน
62123013070 นางสาวรัชฎาภรณ� อุ&ยเหี้ยง
62123013071 นายพัฒนศักด์ิ สนิทใจ
62123013072 นางสาวประกายดาว รักษาแก&ว
62123013073 นางสาวอรระวี นุ'นนิล
62123013074 นางสาวกฤชวรรณ อินทร�โสม
62123013075 นางสาวศิริกุล เหมชะรา
62123013076 นางสาวณัฏฐการ โปตะวัฒน�
62123013077 นางสาวปNทมวรรณ เรืองศรี
62123013078 นายอภิสิทธ์ิ ทองหยู
62123013079 ว'าที่ร&อยตรีหญิงรุ'งตะวัน นันทการ
62123013080 นายสุวพงศ� มณีกุล
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62123013081 นางสาวอาริยะ ดินแดง
62123013082 นางสาวจันจิรา ชูศรี
62123013083 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเดือนกาวิล ชูถนอม
62123013084 นางสาวนันทิพร หม่ืนจิตร
62123013085 นายอวิโรธน� ศรีสุข
62123013086 นายสธน หิ้นทอง
62123013087 นางสาวจันทิมา ธุระหาญ
62123013088 นายวุฒิพงค� แสงสุรินทร�
62123013089 นายอนุสรณ� ลูกจันทร�
62123013090 นางสาววรรณิภา อนุพัฒน�
62123013091 นางสาวพรรวินท� ถ'ายย&วนกุล
62123013092 นางสาวสุพรรณี พรหมปรุง
62123013093 นางสาวจันทรกานต� สิทธิศิลปR
62123013094 นายวิรัช แสงโชติ
62123013095 นายวัชระ สุขสวัสด์ิ
62123013096 นางสาวศิรินทิพย� ใสรินทร�
62123013097 นางสาวรศนา เหมนะ
62123013098 นางสาวฟาซีรา เปาะมะ
62123013099 นางสาวปLยาภรณ� ใจแก&ว
62123013100 นายณัฐนนท� หนูศักด์ิ
62123013101 นางสาวปNทมาพร ทิพย�รัตน�
62123013102 นางสาววิชาดา กลับละออง
62123013103 นางสาวชนนิกานต� เต้ียนวล
62123013104 นางสาวภัทรธาดา สุขสวัสด์ิ
62123013105 นางสาวสุกัญญา ศิลาอ'อน
62123013106 นางสาววรรณฤดี ใจกล&า
62123013107 นางสาวแพรวนภา มัชฌิมวงค�
62123013108 นายธณะชัย คําแหง
62123013109 นางสาวกฤษญา พลรักษ�เขตต�
62123013110 นางสาวเทียนขวัญ บินดุเหล็ม
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62123013111 นายวิเชษฐ ชํานาญกิจ
62123013112 นางสาวผการัตน� วาสินธ�
62123013113 นางสาววิภาวรรณ ขําหวาน
62123013114 นางสาวนรารัตน� ไกรนรา
62123013115 นางสาวอาภรณ� สารพางค�
62123013116 นางสาวจิราพร โตKะเด็ม
62123013117 นางสาวพิมพิกา เฟUVองฟู
62123013118 นางสาววิไลภรณ� เพ็ชร�กูล
62123013119 นายนรินทร ใจสนุก
62123013120 นางสาวทัศนีย�วรรณ ผ'องสุวรรณ�
62123013121 นางสาววรัญญา รัตนานุภาพ
62123013122 นายศิริสวัสด์ิ ไชยนิน
62123013123 นายฟารุตฮ� มือโด
62123013124 นางสาวกุลธิดา ศรีสุวรรณ
62123013125 นายวัชรชัย ลิงาลาห�
62123013126 นางสาวประกายมาส ตักเตือน
62123013127 นางสาวสุพรรณี ศรีวาจา
62123013128 นางสาวประภัสสร ช'วยระเทพ
62123013129 นางสาวไพลิน หันนาคินทร�
62123013130 นายเสกสรรค� รอฮิง
62123013131 นางปLยนาถ เก้ือนุ&ย
62123013132 นายศิรวิทย� รัตน�น&อย
62123013133 นางสาวปฐมาวัน ทองศรีแก&ว
62123013134 นางสาวเกวลี หลีหมัด
62123013135 นายปLยะชัย แก&วทอง
62123013136 นายอาหมะ ลาเตะ
62123013137 นางสาวปNทมวรรณ ชาพงษ�
62123013138 นายอภิชาติ ชนะแก&ว
62123013139 นางสาวชนม�ชนก นวลวิจิตร
62123013140 นายจักรี บุญทอง
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62123013141 นางสาวฐิติมา วาระสกุล
62123013142 นางสาววาลิกา ธงภักด์ิ
62123013143 นายประพันธ� ขวัญแก&ว
62123013144 นายจิระ อุดมดี
62123013145 นางสาวชไมพร จันพรม
62123013146 นายกิตติศักด์ิ แดงศรี
62123013147 นางสาวสุภาพร กุษดี
62123013148 นางจุฑามาศ จิตรัตน�
62123013149 นางสาวกุมารีรัตน� วุฒาพิทักษ�
62123013150 นายศักด์ิอนันต� แกล&วกล&า
62123013151 นายพรหมรัชกฤช จันทบูรณ�รังษี
62123013152 นายศรัณย� แก&วอ'อน
62123013153 นายอภิเชษฐ� กองมณี
62123013154 นายวิโรจน� สุวรรณประไพ
62123013155 นางสาวเบญจมาศ นาไชย�
62123013156 นางสาวเมตตา จํานงจิต
62123013157 นางสาวชุติมา แพรกปาน
62123013158 นายสรวิศ ขุนชิต
62123013159 นางสาวอนุชิดา แซ'ภู'
62123013160 นางสาวนุศรา โวยยือกู'
62123013161 นางสาวสุนีตา กาซอ
62123013162 นางสาวปนัดดา มะสูยู
62123013163 นางสาววรรณพร ณ สุวรรณ
62123013164 นางสาวสุวนันท� นวนสุวรรณ�
62123013165 นางสาวภรณ�ประภา ชาตรี
62123013166 นางสาววรารัตน� วิชัยดิษฐ
62123013167 นางสาวจินตนา สุวรรณเสน
62123013168 นางสาวพัทธนันท� นิจจํารูญ
62123013169 นายจงรักษ� จิโสะ
62123013170 นางสาวจารุนันท� พรหมสีนวล
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62123013171 นายวีระพงษ� ทองโอ
62123013172 นางสาวสุกานดา ดวงฤทธ์ิ
62123013173 นางสาววชิราภรณ� ศาตะนิมิ
62123013174 นางสาวสารีปะ อูเซ็ง
62123013175 นางสาวสุนิสา สันเพชร
62123013176 นางสาวนรินทิพย� วิมลจรรยาภรณ�
62123013177 นางสาวแวเสาะ แมวาโซะ
62123013178 นางสาวจุฬาลักษณ� มอบพิจิต
62123013179 นางสาวพัชรภรณ� เนียมมูสิก
62123013180 นางสาวซีตีฮายKะ มะรีเปXง
62123013181 นางสาวธิติณัฏฐ� สุรางค�
62123013182 นายประวิช มุกดาห�
62123013183 นางสาวธีรญา จิตตารมย�
62123013184 นายอวิรุทธ� ธรรมโชติ
62123013185 นางสาวริญญารัตน� คงแก&ว
62123013186 นางสาวนัฐสิมา ปูติล'า
62123013187 นางสาวจิราวรรณ โชติกะ
62123013188 นางสาวอรนุช ใสสะอาด
62123013189 นางสาวนาถทิชา นนทศักด์ิ
62123013190 นางสาวนัฏกมล คําแหง
62123013191 นางสาวปรารินยา บุตรเสือ
62123013192 นางสาวชฎาพร พันธุ�เจริญ
62123013193 นางสาวเสาวณีย� รักเหมือน
62123013194 นางสาวกัญญาณัฐ แมงทับ
62123013195 นายวนพงษ� คงเขียว
62123013196 นางสาวนภาวรรณ อินทรีย�วงศ�
62123013197 นางสาวพิชญานิน วรรณพัฒน�
62123013198 นางสาววัชภรณ� เพชรสุวรรณ
62123013199 นายศุภชัย เอียดทองใส
62123013200 นางสาวณศิตา คงทวี
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62123013201 นางสาวอนุวรรณ พลสิทธ์ิ
62123013202 นางโซเฟIย ดาแลหมัน
62123013203 นายวัชรพล อุบลกุล
62123013204 นางสาวชนิดา วิสมิตะนันท�
62123013205 นายนพดล หล'ายหมู'
62123013206 นางสาวกวินธิดา ขุนรอง
62123013207 นางสาวสุดารัตน� อนุมาศ
62123013208 นางสาวภัทรวรินทร� กาหมอ
62123013209 นางสาวปริมภิสุทธ์ิ สกุลวินัยธร
62123013210 นางสาวดลฤดี อาจเอี่ยม
62123013211 นายธีรวัฒน� อนุยะโต
62123013212 นายศรายุทธ อดุลยานุโกศล
62123013213 นางสาวศิริพร เสนกัลปR
62123013214 นางสาวนารีรัตน� ตะถากูร
62123013215 นางสาวนพรัตน� ห&วนแจ'ม
62123013216 นางสาวชลิดา เมืองจันทร�
62123013217 นายวชิรวิทย� วีระสุข
62123013218 นายสดายุ สร&อยละเอียด
62123013219 นางสาวกนกพิชญ� ชาวอุทัย
62123013220 นางสาวธัญญาภรณ� ขุนทอง
62123013221 นางสาวจิราภรณ� รอดแก&ว
62123013222 นางสาวกัณฐมณี สองนา
62123013223 นางสาวศิริลักษณ� พรหมขวัญ
62123013224 ว'าที่ ร.ต.หญิงดาราวดี ศรีบุบผา
62123013225 นางสาวสุภาณี ยืนนาน
62123013226 นายสุรศักด์ิ เพ็งบูลย�
62123013227 นางสาวมาริกา หะยีเลKาะ
62123013228 นางสาวนภัสสร จันทร�ประสิทธ์ิ
62123013229 นางสาวกมลทิพย� พรมมา
62123013230 นายสุชาติ ไชยสุวรรณ
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62123013231 นางสาวสุติมา สุรัตวดี
62123013232 นางสาวปNญจลักษณ� สําเภาแก&ว
62123013233 นางสาวรัตนาภรณ� พรมชัยศรี
62123013234 นายปริวรรต คํากล&า
62123013235 นางสาวอมรรัตน� ทองเหลือ
62123013236 นายเวสภู พวงทิพย�
62123013237 นางสาวกัลยา ว'องไว
62123013238 นายซอฟรอน ยาโกะ
62123013239 นางสาววนิดา รามแปQน
62123013240 นางสาวจิตรา วิจิตรโสภา
62123013241 นางสาวนฤมล สุขประดิษฐ�
62123013242 นางสาววิลัยลักษณ� รสเกลี้ยง
62123013243 นางสาวนูรฮาศิมี แวมะ
62123013244 นางสาวกัญญารัตน� หนูนะ
62123013245 นางสาวเขมิกา หลุ'ยจ๋ิว
62123013246 นางสาวสุลัยลา สอระมัน
62123013247 นางสาวหทัยวรรณ แว'นสุวรรณ
62123013248 นางสาวนูรฮัสวานี มะ
62123013249 นางสาวอัปษรศรี เก้ือสกุล
62123013250 นางสาวรวิสรา มากแก&ว
62123013251 นางสาวสุปรียา ชูดํา
62123013252 นางสาวอัญชนา ฮุ'ยสกุล
62123013253 นางสาวนาฎนภา ไกรนรา
62123013254 นางสาววรรณภา คงเพชร
62123013255 นายหัสนันท� โบบทอง
62123013256 นางสาวภาวิดา ศรีสุวรรณ
62123013257 นางสาวการะเกด คงผล
62123013258 นายณัฐพงษ� นวลแก&ว
62123013259 นายอนุสรณ� ชนะภัย
62123013260 นางสาววิลาวัลย� บุญทองเพชร
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62123013261 นางสาวนิโลบล อุ'นทิพย�
62123013262 นางสาวสุปรีดา ด&วงสวัสด์ิ
62123013263 นางสาวกชวรรณ ลูกมณี
62123013264 นางสาวนฤมล เสนาจิตร
62123013265 นายทัตพงศ� ต&าเหีย
62123013266 นางสาวรุจิรา แสงอานนท�
62123013267 นางสาวเมธิณี วิเสทอง
62123013268 นางสาวอมรศรี บุญเนียม
62123013269 นางสาวทสมา รัตนะ
62123013270 นางสาวมัณฑนาพร ชูช'วย
62123013271 นางสาวสุพัตรา โจมนุพงศ�
62123013272 นายศิรวิทย� ย่ีสุ'น
62123013273 นางสาวธัญชนก ศรีตะพวัง
62123013274 นายสุคล บุญรัตนพิมาน
62123013275 นางสาวกอบกุล ภาวจิตรานนท�
62123013276 นายวรทัศน� สาสนัส
62123013277 นางสาวนิภาพร ชูจํา 
62123013278 นางสาวศิริวรรณ จันทร
62123013279 นางสาวบุษญา ยอดศิลปR
62123013280 นางสาวอังคณา อินทะจันทร�
62123013281 นายนวเรศ หอมละเอียด
62123013282 นายสิทธิพงษ� คําเจริญ
62123013283 นายเจษฎา สกุลหนู
62123013284 นางสาวระพีพรรณ ทองเกลี้ยง
62123013285 นางสาวชลธิชา เพชรเกตุ
62123013286 นางสาวชนิสรา เครือทอง
62123013287 นายอนุวัตร กล'อมทรง
62123013288 นางสาวสกุลรัตน� ชูเชิด
62123013289 นางสาวทัณฑิกา งามย่ิง
62123013290 นางสาวเจนจิรา ภาคยาสิทธ์ิ
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62123013291 นางสาวสุดธิดา แก&วช'วย
62123013292 นางสาวสิริญญา คงเมือง
62123013293 นางสาวนาฏยา จีนหมิก
62123013294 นางสาวปLยพร ไชยขํา
62123013295 นายชลิต เหมทานนท�
62123013296 นางอัจฉริยา บัวทอง
62123013297 นางสาววิสสุตา ชนะกุล
62123013298 นางสาวจุฑารัตน� โตKะหงอ
62123013299 นางสาวิกรี หนูจันทร�
62123013300 นางสาวณัฐวรรณ บัวทอง
62123013301 ว'าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี แซ'ลิ้ม
62123013302 นางสาวเขมจิรา แก&วศรีมล
62123013303 นายณรงค�เดช เมืองชนะ
62123013304 นายฟาริฎ มาหามะ
62123013305 นางสาวหทัยชนก นุรักษ�
62123013306 นางสาวสิริพร สุพรรณดิษฐ
62123013307 นางสาวอุมาภรณ� สุขบําเพิง
62123013308 นางสาวฟาตีฮะห� ยูโซKะ
62123013309 นางสาวบุษรินทร� ดํานิล
62123013310 นางสาวจรรวดี พรมทอง
62123013311 นางสาวนาเฟIยร� มะเซ็ง
62123013312 นางสาวณัฐมน เที่ยงธรรม
62123013313 นางสาวเกวลี เรือนน&อย
62123013314 นายเรืองศักด์ิ เศรษฐเชื้อ
62123013315 นายบําเพ็ญ กลิ่นหอม
62123013316 นางสาวธัญพิชชา ช'อปNZน
62123013317 นางสาวกมลญารัชช� รักประทุม
62123013318 นางสาวมนวณา เผือกผุด
62123013319 นายการียา เจKะปอ
62123013320 นางสาวกทลี หนูหลง
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62123013321 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม
62123013322 นางสาวเจนจิรา ศรีสุขใส
62123013323 นางสาววนิดา คงสมุทร
62123013324 นางสาวทิพนิภา ไอยะรา
62123013325 นางสาวสวิกรานญ� พรสุรัตน�ศิริ
62123013326 นางสาวสินิทธา พรหมแช'ม
62123013327 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วกําเหนิด
62123013328 นางสาวอัญชลี สมทรง
62123013329 นางสาวณัฐฐาพร ถือแก&ว
62123013330 นางสาวไซนะ มูเล็ง
62123013331 นางสาวเกษราภรณ� พรหมมานนท�
62123013332 นางสาวณัฐชยา สงเมือง
62123013333 นางสาวอันธิกา สารวัตร
62123013334 นางสาวกรรณิการ� ทับทอง
62123013335 นางสาวหฤทชญา ลอยพรหม
62123013336 นางสาวแพรววนิต ว'องภาณุไพบูล
62123013337 นางอิสฟาฮานี ตาเฮ
62123013338 นางสาวพิชชาภา พงษ�หวาน
62123013339 นางสาวนารีรัตน� หนูรัตน�แก&ว
62123013340 นายต'วนพัชนิโจร� รอยา
62123013341 นางสาวภาวิณี เพ็ชรแก&ว
62123013342 นางสาววริศรา ชูอินทร�
62123013343 นางสาวขวัญชนก เหล'าอั้น
62123013344 นางสาวธัญญามาศ ชูศรี
62123013345 นางสาวภคธิตา ลักษณะมาพันธ�
62123013346 นายผนมกร มีเพียร
62123013347 นายสุเมธ หมาดหวา
62123013348 นางสาวกชวรรณ สิมสกุล
62123013349 นางสาวอลินดา นพรัตน�
62123013350 นางสาวอันฐิกา ชูประสูตร
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62123013351 นางสาวเจนจิรา ไกรรินทร�
62123013352 นางสาวฐิติมา รักแต'ธรรม
62123013353 นางสาวกนกวรรณ อินทวิชญ
62123013354 นางสาวเครือวัลย� หนูเผือก
62123013355 นางสาววิภาวดี วงค�ชนากูล
62123013356 นางสาวสุวรรณา ฉาดหลี
62123013357 นางสาววราภรณ� แผนสมบูรณ�
62123013358 นายอัจฉริยะ มาสวัสด์ิ
62123013359 นางสาวจีรนันท� รักษ�แก&ว
62123013360 นางสาวชลธิชา แสงทองบุญเรือง
62123013361 นางสาวสุพรรษา เมืองสง
62123013362 นางสาวกรรทิวา ดําเนียร
62123013363 นางซัตนา ยามา
62123013364 นางสาวอรสา พิมล
62123013365 นางสาวอารีรัตน� บุญธุโสภณ
62123013366 นายสันติชัย บุญแก&ว
62123013367 นางสาวอนุรดี เพ็งไทย
62123013368 นางสาวรมิดา คําเจริญ
62123013369 นางสาวพัชรพร อุดมศรี
62123013370 นายทวีพัฒนพงศ� ปLลวาสน�
62123013371 นางสาวเบญจมาภรณ� จิตตัง
62123013372 นางสาวอารยา แก&วฉาง
62123013373 นางสาวนูรีซา เจKะเงKาะ
62123013374 นางสาวนัจท�มีย� ยุคุณธร
62123013375 นางสาวศุภลักษณ� มุสิก
62123013376 นางสาววันวิสา ศิริ
62123013377 นางสาวจุฑามาศ ซุ'ยรักษา
62123013378 นางสาวปวีณ�ธิดา วิเชียรขจร
62123013379 นางสาวขวัญชนก บัวศรี
62123013380 นางสาวณัฐธันยาพร เสนาคง
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62123013381 นายศักรินทร� ไกรนาพงษ�
62123013382 นายคมกริช ถ่ินพระบาท
62123013383 นายอดิศักด์ิ ด'อเสาะ
62123013384 นายธีรวัฒน� ศิวภักด์ิวัจนเลิศ
62123013385 นางสาววาทินี คงศรี
62123013386 นางสาวอนงนาฎ บริรักษ�
62123013387 นางสาวนิชธาวัลย� บุญรักษา
62123013388 นางสาวธารีรัตน� พลับพลึง
62123013389 นางสาวจุลีพร เขาโพธ์ิ
62123013390 นางสาวสุภาภรณ� หลําส&ะ
62123013391 นางสาวนันท�ลินี รัตนบุญวิจิตร�
62123013392 นางสาวเสาวรส อมรวัฒน�
62123013393 นางสาวสุพรรษา ศรีทอง
62123013394 นางสาวอนุสรา วิชิตบุตร
62123013395 นางรัตนา ด&ามทอง
62123013396 นางสาวอริสสา โฮมชัย
62123013397 นางสาวเมทินี แก&วจันทร�
62123013398 นางสาวเสาวลักษณ� พงประสิทธ์ิ
62123013399 นางสาวบุษบา บุญชัย
62123013400 นางสาวกนกวรรณ ไพรัตน�
62123013401 นางสาวมีนารัตน� สงรักษา
62123013402 นางสาวนรารัตน� ทิพย�รักษ�
62123013403 นางสาวกันยา หมันเรKะ
62123013404 นางสาวจงกลณี อุดมกาญจน�
62123013405 นางสาวชุติมณฑน� ศรีสวัสด์ิ
62123013406 นางสาวกนกวรรณ รอดแก&ว
62123013407 นางสาวณัฐธิดา ศรีเมือง
62123013408 นางสาวอรทัย รอนนงค�
62123013409 นางสาวสุชัญญา เขียวดํา
62123013410 นางสาวเกศยา สุขสวัสด์ิ
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62123013411 นางสาวปุญญิสา ขันทะเสน
62123013412 นางสาวจุลีพร ก'อวิวัฒนานุกูล
62123013413 นายจักราวุธ จินดากาญจน�
62123013414 นางสาวศิราภรณ� พรหมแก&ว
62123013415 นางสาวกนกพร สิริภาคโยทัย
62123013416 นางสาวสุนะพร ช'วยสถิตย�
62123013417 นางสาวรุ'งไพลิน ชูภักด์ิ
62123013418 นางสาวสุธินี เก&าซ&วน
62123013419 นางสาวอัปษรศรี ระนิอินทร�
62123013420 นางสาวธัญชนก จ้ิวฮวด
62123013421 นางสาวณัฏฐนิช หนูคง
62123013422 นายพิสิฐ วุฒิวิศิษฏ�สกุล
62123013423 นางสาวสุวิมล วัตรมูสิก
62123013424 นายอัครพล ชูแก&ว
62123013425 นางสาวอุมาพร จิตต�เขม&น
62123013426 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวัลลภัช พรหมเมศว�
62123013427 นางสาววรรณรัตน� ไพศรีรัตน�
62123013428 นายสรสิช วัฒนไชย
62123013429 นางสาวแวรูนี ดอเลKาะ
62123013430 นายศักรินท� ศรีลิพอนเขต
62123013431 นายซัยนัน โดยหะ
62123013432 นางสาวกันญารัตน� บุญกระสินธุ�
62123013433 นายบัซรี บาราเฮง
62123013434 นายอรรถพล รอดพ&น
62123013435 นายเชาวลิตร ช'วยเลื่อม
62123013436 นางสาวสุพินญา สันทะวา
62123013437 นางสาวอรปรียา ธัญญประยูร
62123013438 นายจักรพันธ� เคียงวงษ�
62123013439 นางสาวณัฐติยาภรณ� พันธนาม
62123013440 นางสาวอัจจิมา ศรีวิพัฒน�
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62123013441 นายสมโภช สุขยุภา
62123013442 นางสาวสํารวย หนูทิพย�
62123013443 นางสาวสุพัตรา กลับดี
62123013444 นางสาวสุกัญญา เกิดพันธ�
62123013445 นางสาวจุฬาลักษณ� ปะนะรัตน�
62123013446 นางเพ็ญศิริ ตันบํารุง
62123013447 นายศิรวิทย� จันทร�ทอง
62123013448 นางสาวปรียานุช ชูเนตร�
62123013449 นายชโนดม เกลี้ยงสิน
62123013450 นางสาวชิดชนก น้ําพ'วง
62123013451 นายณรรฐพงศ� ทองส&ม
62123013452 นางสาวสุธีรา ดวงพิทักษ�พงศ�
62123013453 นายธิปกร ชาญเชาว�
62123013454 นางสาวปริญญาพันธ� ทบภักด์ิ
62123013455 นางสาวสิริรัตน� หนูโม
62123013456 นางสาวณัฐนนท� ซุ'นสั้น
62123013457 นางสาวจารุภา บุญรัตน�
62123013458 นางสาวทิพปภา พลวัฒน�
62123013459 นางสาวศุภรัตน� รัตนารมย�
62123013460 นายนพดล มีทอง
62123013461 นางสาวกนกกาญจน� แก&วละเอียด
62123013462 นางสาวภัทรวดี คงราช
62123013463 นายชัยวิชิต หมาดทิ้ง
62123013464 นางเตือนใจ ภูมิรักษ�
62123013465 นางสาวพิชญา สกุลธนารักษ�
62123013466 นางสาวพัชรี วัฒนฤกษ�
62123013467 นางสาวเยาวรัตน� สุดตะนก
62123013468 นายอิสมาแอล หมาดสตูล
62123013469 นางกนกพร มีสวัสด์ิ
62123013470 นางสาววรรณวรี เอี่ยมบุตร
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62123013471 นางสาวธาลิณี สุเวช
62123013472 นางสาววรวรรณ แก&ววิรัช
62123013473 นางสาววรรณวิสา ย่ีสิ้น
62123013474 นางสาวเรวดี อินทอง
62123013475 นางสาวปานขวัญ เหมือนจันทร�
62123013476 นางสาวพรทิพา สีดุกา
62123013477 นายสุรเดช จีนก้ิม
62123013478 นางสาวสุชาฎา สร&างสม
62123013479 นางสาวนวพร แซ'สุ&น
62123013480 นางสาวมาริษา เผือกเดช
62123013481 นางสาวอมรรัตน� ขวัญสุวรรณ
62123013482 นางสาวเมธกา บัวชุม
62123013483 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเผือก
62123013484 นางสาวพิมพ�ปวีณ� แดงรักษ�
62123013485 นางสาวตรีทิพ หนูแดง
62123013486 นางสาวธิดากานต� อภัยภักดี
62123013487 นางสาวภัทราภรณ� คงดี
62123013488 นางสาวกนกวรรณ คงทอง
62123013489 นางสาวสุนีพร คุ&มพยันต�
62123013490 นางสาวจันทนา แสงบ&านยาง
62123013491 นางสาวกฤษณา จันทร�วิเศษ
62123013492 นางสาวรัชนก ภูโคกสูง
62123013493 นางสาวศรีสุดา ไชยณรงค�
62123013494 นางสาวภัทรวดี ลิ้นหลง
62123013495 นางสาวจิตรสินี วุ'นแก&ว
62123013496 นางสาวศิริขวัญ ศรีศักด์ินา
62123013497 นางสาวกัญญาภัค แทนบุตร
62123013498 นายธีรุตม� โรยนรินทร�
62123013499 นางสุดารัตน� หมุนแทน
62123013500 นางวรินทร�ณพัชร สวัสดิรักษา
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62123013501 นางสาวรุสนา ปะเงาะ
62123013502 นางสาวอโณทัย พูลสวัสด์ิ
62123013503 นางสาวปLยพร จันทร�บัว
62123013504 นางสาวแพรพลอย มณีรัตน�
62123013505 นางสาวรัชนีกร ช&างชนะ
62123013506 นางสาวไอลลนา สุริยพงษ�
62123013507 นางสาวศุภิสรา สุขกลัด
62123013508 นางสาวศิริรัตน� สมแก&ว
62123013509 นางสาวกุสุมา มีสุข
62123013510 นางสาววาสนา ปNZนทอง
62123013511 นางสาวสุมิตตรา คชผล
62123013512 นายศราวุธ หนูอ'อน
62123013513 นายณัฐดนัย ชูเกษม
62123013514 นางสาวอัฏฐาพร จันทร�เมือง
62123013515 นายธีระวิทย� เพ็งสกุล
62123013516 นางสาวญาดากานต� เกษแก&ว
62123013517 นางสาวภานุชนารถ จันทร�สน
62123013518 นางสาวผกาพรรณ ขาวนวล
62123013519 นางสาวพรทิพย� จันทร�สุวรรณ
62123013520 นายปานุวัฒน� การดี
62123013521 นางสาวจินตนา จันทิปะ
62123013522 นางสาวสุดารัตน� บัวทอง
62123013523 นางสาวจันทิมา ศรีพะเนิน
62123013524 นางสาวเพราพิลาส หนูแหลม
62123013525 นางสาวอัสฟIญ'า ขาวเขาไคร
62123013526 นายธนวัฒน� ตรีศิลา
62123013527 นางสาวอรอุมา จิตต�สวาท
62123013528 นางสาวศิรินทร�ทิพย� พลสวัสด์ิ
62123013529 นางสาวเจนจิรา นวลปาน
62123013530 นางสาวลลิตา กาลปNก
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62123013531 นางสาวตูแวยKะ ตูแวบือซา
62123013532 นางสาววนิดา พรหมสุวรรณ�
62123013533 นางสาวรัตนาภรณ� กําลังเก้ือ
62123013534 นายพรชัย สังข�กลิ่น
62123013535 ว'าที่ร&อยตรีหญิงประทุมพร พิทักษ�บุตร
62123013536 นางสาววรัญญา รอดบุญคง
62123013537 นางสาวสุกัญญา ปรีชา
62123013538 นางสาวปาณิศา ธรรมเสวตร
62123013539 นางสาวเมรินี นิลสุวรรณ
62123013540 นางสาวชุติพร พัฒน�ชู
62123013541 นายคุณากร กลันตัน
62123013542 นางสาวอรชุดา แป[ะอุ&ย
62123013543 นางสาวกฤติยา ชาดแดง
62123013544 นางสาวไมมูนา เจะอาลี
62123013545 นางสาวลักษณา สุดทองคง
62123013546 นางเฝารียะ เส็นฤทธ์ิ
62123013547 นางสาวฐิติพร รอดภัย
62123013548 นายชุษณะ แก&วสม
62123013549 นางชุติณัชชา โอบอ&อม
62123013550 นางสาวทิวาพร แย&มโอฐ
62123013551 นางสาวอนัญญา สุรินทร�
62123013552 นายเศกสรรค� ปลอดอ'อน
62123013553 นางสาวอรนิภา วรประโยชน�
62123013554 นางสาวนภสร นาคสิงห�
62123013555 นางสาวขนิษฐา แก&วนพรัตน�
62123013556 นายรติพรรด์ิ ลูกอินทร�
62123013557 นางสาวธมนวรรณ เบญจกุล
62123013558 นางสาวอําพวรรณ� ไกรวงศ�
62123013559 นางสาวปNณฑารีย� ส&มส&า
62123013560 นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี
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62123013561 นายภูมิตะวัน โตKะทอง
62123013562 นางสาวนงพงา จันทร
62123013563 นางสาววรรณลิษา ลือชัย
62123013564 ว'าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ� พูลเกิด
62123013565 นางสาวเปรมฤทัย เลิศสุวรรณเสรี
62123013566 นายลิขิต ทองเจือ
62123013567 นางสาวฉัฎฐิรัตน� พรัตภู'
62123013568 นางสาวคะนึงนิจ หนูเจริญ
62123013569 นางสาวณัฐกาญจน� ปNVนสวัสด์ิ
62123013570 นางสาวระวิวรรณ ช'วยแดง
62123013571 นายหิรัญ หอมแก&ว
62123013572 นางสาวอาริยา ช'วยอินทร�
62123013573 นายแทน บุญเฟUVอง
62123013574 นางสาวกานดา มยุระพงศ�
62123013575 นางสาวทิพวรรณ หนูแก&ว
62123013576 นางสาวธนพร ผุดแจ'มใส
62123013577 นางสาวจุฑามาส สิทธิฤทธ์ิ
62123013578 นางสาวชญานิศ ชมบุญ
62123013579 นางสาววาสนา เอี่ยมอาษา
62123013580 นางสาวเรวดี บุรีสูงเนิน
62123013581 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร
62123013582 นายธวัชชัย ชิตรัฐถา
62123013583 นางสาวภานิชา ตรึกตรอง
62123013584 นางสาวกายรัตน� บุญพาฤทธ์ิ
62123013585 นายเบญญวัต รอดศรี
62123013586 นางสาวเกษราภรณ� หนูสุข
62123013587 นางสาวมณฑาทิพย� ภู'จามร
62123013588 นางสาวนอเมKาะ มหากริช
62123013589 นางสาวชีวานันท� จูจันทร�
62123013590 นางสาวจันทิมา บุญวิชิต
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62123013591 นางสาวนารีรัตน� สุบรรณ�
62123013592 นางสาววิมลพรรณ รัตนเตโช
62123013593 นางสาวเบญจมาศ กุ&งทอง
62123013594 นางสาวพรพรรณ สุทธิพล
62123013595 นางธนันณัฏฐ� พรหมอุปถัมภ�
62123013596 นางสาวขวัญฤดี จันแก&วเกิด
62123013597 นางสาวจารุณี วุ'นหวาน
62123013598 นางสาวนิชกานต� พ'วงทอง
62123013599 นางสาวนูรีซา เจKะโซะ
62123013600 นางสาวอาสีกิน ยูโซKะ
62123013601 นางสาวสุดารัตน� ผิวดี
62123013602 นางอุษณีย� สระวัง
62123013603 นายอับดุลอาซิส หะมะ
62123013604 นางสาววิภาวรรณ� เขียดแก&ว
62123013605 นางสาวนัฐกาญจน� นาวาทอง
62123013606 นางสาวอนุสรา ชูมนต�
62123013607 นางสาวธนาทิพย� นวลม่ิง
62123013608 นางสาวทราวดี สายมังคละ
62123013609 นางสาวศิรประภา สุวรรณบุบผา
62123013610 นางสาวณัฐฐาภรณ� สอนแก&ว
62123013611 นางศศิศิลณณ� สวัสดีสุมา
62123013612 นายจฤทัย ธงทอง
62123013613 นางสาวเสาวรีย� สลีมีน
62123013614 นายธัชนนท� บุญหล&า
62123013615 นางสาวศิรินาถ ศรีชนะ
62123013616 นางสาวณัฏฐินันท� เสนาณรงค�
62123013617 นางสาวปNทมา ซะซา
62123013618 นางสาวชนัญญา เทพนวล
62123013619 นายพีรันธร พันธุ�ทอง
62123013620 นางสาวฮาดีบะห� ตาฮา
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62123013621 นางสาวณัฏศรา แผ&วชนะ
62123013622 นายธีระเดช ชั้นแก&ว
62123013623 นางสาวสูไฮลา ตาเยะ
62123013624 นายศิริวัฒน� ภิบาลแทน
62123013625 นางสาวสุภัสสรา สุวรรณา
62123013626 นางสาวนภัสสร หัสโสะ
62123013627 นางสาวจิตตลักษณ� จิตต�ภักดี
62123013628 นางสาววนิดา มะเนาะ
62123013629 นางสาวแอลจีล&า สะเล'
62123013630 นางสาวจันทิมา เทพขาว
62123013631 นางสาวสุนิตษา สุวรรณจินดา
62123013632 นายพิทยา รักขพันธ�
62123013633 นายณัฐพร หลงพิมาย
62123013634 นายสวัสด์ิ สุวรรณสุทธ์ิ
62123013635 นายกฤษฎา จันทรโชตะ
62123013636 นางสาววรรษพร สืบสาย
62123013637 นายกิตติศักด์ิ ไทยเกิด
62123013638 นายคมสันต� ฉิมวารี
62123013639 นางสาวทิพากร สุมาธะโร
62123013640 นางสาวสุภาวรรณ คงประจํา
62123013641 นายอนุรักษ� ศรีสม
62123013642 นางสาวเจตนภา บุญราศรี
62123013643 นางสาวชไมพร เชี้ยงเถาว�
62123013644 นายสุรเชษฐ� บ&านเพิง
62123013645 นางสาววิชญาดา พรหมแก&ว
62123013646 นางอําพรรณี จันทรัตน�
62123013647 นายกิตติศักด์ิ วรินทรเวช
62123013648 นายธีรเมธ รุกเขต
62123013649 นางสาวพรพรรณ กระสินธุ�
62123013650 นางสาวฮูดา บิลาอาบู
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62123013651 นางสาวภูษณิศา แจ'มแจ&ง
62123013652 นางสาวอรกัญญา แดงงาม
62123013653 นางสาววิภารัตน� บุญเมือง
62123013654 นางสาวโสภิดา ขุนอักษร
62123013655 นางสาวชนสรณ� ไกรนรา
62123013656 นางพิชามญชุ� เจริญชัยศรี
62123013657 นางสาวกนกอร ขุนทอง
62123013658 นางสาวสายวสันต� อาวุธเพชร
62123013659 นางสาวนุชนาถ สีขาว
62123013660 นางสาวสิรินดา เจKะหวาง
62123013661 นางสาวรัชนีกร จงหมาย
62123013662 นางสาวชนนิกานต� สิริคณาภรณ�
62123013663 นางสาวอมรรัตน� จันทร�ชุม
62123013664 นางสาวลลิตา อนันทกาล
62123013665 นางสาวสุทิศา แสงม่ิง
62123013666 นายศรัณ^ุ คล'องแคล'ว
62123013667 นายชัชชัยชยันต� ช'อสม
62123013668 นางสาวอาภรณ� นวลอนงค�
62123013669 นางสาววศินี เพชรยังพูล
62123013670 นางสาวมาดีฮKะ สาเรKะบาซอ
62123013671 นางสาวรอบียะ วาเด็ง
62123013672 นายพิทยา หนูมา
62123013673 นายกฤษณะ ถือแก&ว
62123013674 นายสันติ อินทร�จันทร�
62123013675 นางสาวสุจิตรา อินดี
62123013676 นางสาวศิรญา จุนแก&ว
62123013677 นางสาวพาอีซKะ สาแม
62123013678 นางสาวกัญวัฒน� บุญฮอง
62123013679 นางสาวสมฤทัย ขํานุรักษ�
62123013680 นางสาวสุชนาถ ขุนทองจันทร�
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62123013681 นายสิทธิเกียรติ สมบุญ
62123013682 นายกิติพงศ� หลอมบุญญา
62123013683 นางสาวปLยรัตน� หนูยก
62123013684 นางสาววรกานต� เกตุแก&ว
62123013685 นางสาวพนิดา อ'อนด&วง
62123013686 นายปNณณธร กวินคงวุฒิ
62123013687 นายธนพัฒน� สุขเกษม
62123013688 นางสาวฮารยา อาแด
62123013689 นายวิชิต หนูเกิด
62123013690 นายนัฐพงษ� ทับไทร
62123013691 นายสุเมธ น้ําเพ็ชร
62123013692 นางสาวปLณทิรา เที่ยงตรง
62123013693 นางสาวสุวพัชร หนูปุQย
62123013694 นายณัฐพงศ� จันจิตจริงใจ
62123013695 นายวัชรพงศ� ทองแปQน
62123013696 นางสาวสุวนันท� เหมทานนท�
62123013697 นางสาวสรารัตน� คชสิทธ์ิ
62123013698 นางสาวนวรัตน� หมาดหมัน
62123013699 นางสาวอัจฉรา ดาวรัตน�
62123013700 นางสาวนัฐริกา สงเพชร
62123013701 นางสาวธัญญารัตน� ท'าชี
62123013702 นางสาวสุทธินี ขาวปลอด
62123013703 นางสาวอารีนา สะมะแอ
62123013704 นางสาวสุธิตา เสาวภักด์ิ
62123013705 นางสาวจิตติมา จิตราภิรมย�
62123013706 นางมนิตา ปทุมมณี
62123013707 นางสาวมรกต ดาวสุวรรณ
62123013708 นางสาวณัฐวดี รัตนมณี
62123013709 นายจักรพงศ� เพชรรักษ�
62123013710 นางปุญณิศา จันทระ
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62123013711 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขน&อย
62123013712 นางสาวนุชรีภรณ� แสงจันทร�
62123013713 นายอาซูวัน หลงลูวา
62123013714 นางสาวชลธิชา ธรรมสังวาลย�
62123013715 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศรี
62123013716 นางสาวเสาวณี เจะแต
62123013717 นายนัฐวุฒิ จีนชาวนา
62123013718 นางสาวจีราพร ชุมประยูร
62123013719 นางสาวศิริลักษณ� อักษรกูล
62123013720 นางสาวนิภาวรรณ เมฆจันฉิม
62123013721 นางสาวสุภาพร หิรัญวดี
62123013722 นายกฤษณะ ไกรวงศ�
62123013723 นางสาวฤทัยนภา สงพราหมณ�
62123013724 นางสาววิภารัตน� สังด&วงยาง
62123013725 นางสุดารัตน� เรืองนาค
62123013726 นายพรพงษ� งามสุทธ์ิ
62123013727 นางสาวนิโลบล นาคบํารุง
62123013728 นายศิรสิทธ์ิ เทือกธรรม
62123013729 นางสาวอรอุมา ร'มแก&ว
62123013730 นางสาวปLยนุช กลัวผิด
62123013731 นายฉัตรชัย ฟูน&อย
62123013732 นายพงษ�ธิชัย บัวมาศ
62123013733 นางสาวพรธิดา สาระคง
62123013734 นางสาวเกศมณี พัฒนศรี
62123013735 นายสิปปนนท� ตุวิชรานนท�
62123013736 นางสาววรลักษณ� ช'อดอกไม&
62123013737 นางสาวกชกร เสฏฐวิวรรธน�
62123013738 นางสาวศิริลักษณ� เกลียวบุตร
62123013739 นายฐานธิษณ� ไชยปุริวงศ�
62123013740 นายธนกรณ� ยศกิจ
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62123013741 นางสาวรชธมน ดิศแพทย�
62123013742 นายธนเทพ กมล
62123013743 นางสาวณัฐฐิญา หนูแปQน
62123013744 นางสาวภัทรพร ณ.สงคราม
62123013745 นายอภิวัฒน� เตียอินทรี
62123013746 นางสาวมนต�นภา หอกก่ิง
62123013747 นางสาวสุดาไพลิน อินพรมมี
62123013748 นายฉัตรชัย พลเกษตร
62123013749 นางสาวฮานีฟฟะห� กะลูแป
62123013750 นางสาวกัญญารัตน� เกตุวิชิต
62123013751 นางสาวไพลิน สุขคง
62123013752 นางสาวชฎาพร ก'อแก&ว
62123013753 นางสาวสุวรรณี พงศ�ชัยไพบูลย�
62123013754 นางสาวกาญจนา ทองวิจิตร
62123013755 นายพิเชษฐ� โรชณะกาญ
62123013756 นางสาวจริยา สงสยม
62123013757 นางสาววันทนา ทองหอม
62123013758 นางมยุรา นพคุณ
62123013759 นางสาวจิตติมา หมัดหมัน
62123013760 นางสาวชนากานต� พ'วงสุวรรณ
62123013761 นางสาวปNฐยาวัต ศรีเกรียง
62123013762 นางสาวกมลวรรณ ลิขิตกาญจน�
62123013763 นายชมะนันทน� ชุมประเสริฐ
62123013764 นายเมธาวี กิจเกตุ
62123013765 นางสาวสุรัสวดี มาลาทอง
62123013766 นางสาวพิชชาญา สมประสงค�
62123013767 นางสาวรุ'งนภา พรายสุวรรณ
62123013768 นางสาวจิราภรณ� ทําสวน
62123013769 นางสาวฐิติวรรดา บุญเพ็ง
62123013770 นายพลกฤต ดู'แก&ว

หน&า 459 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123013771 นางสาวอรวรรณ จันทร�เสาร�
62123013772 นางสาววรรณนิสา สมศิริ
62123013773 นางสาวศิริรัตน� คงเหมือน
62123013774 นางสาวกมลวรรณ สามารถ
62123013775 นางสาวรวิวรรณ รัตนคํา
62123013776 นางสาววราภรณ� สม&อ
62123013777 นางสาวจิรนันท� สุทธิรักษ�
62123013778 นางสาวกรรณิการ� พรหมน&อย
62123013779 นางสาวสุภาภรณ� เอียดมุสิก
62123013780 นางสาวมณีจรรย� หนูเนื่อง
62123013781 นางสาวจันทร�จิรา ทองพริก
62123013782 นางสาววิลาสินี สงทิพย�
62123013783 นางสาวนาตยา จันทร�เมือง
62123013784 นางสาวนฤมล สุขสวัสด์ิ
62123013785 นายจิรายุ อายุรพรรณ
62123013786 นายเฉลิมลาภ ทองสกุล
62123013787 นางสาวชฎาภรณ� มุ'งไหม'
62123013788 นางสาววรรณทกาญจน� ทองคง
62123013789 นางสาวธิดารัตน� ทองพาศน�
62123013790 นางสาวนูรีดา สนิ
62123013791 นางสาวกนกวรรณ บุญคง
62123013792 นายริฎวัน ฮิเล
62123013793 นายนาวาวี เจะมะ
62123013794 นางสาวปLยะวรรณ สันทัดการ
62123013795 นางสาวพรธิดา ฉัตรดีนุ&ย
62123013796 นางสาวเสาวภา แจ'มจรัสศรีสิริ
62123013797 นางสาวโรสนีดา หะยีหะเด็ง
62123013798 นางสาวมูรีนา หะยีบือราเฮง
62123013799 นายมนสิช ฤทธิรัตน�
62123013800 นางสาวจิราพร คงแจ'ม
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62123013801 นายตรีเนตร ม'วงมนตรี
62123013802 นายจิรภาส โอภาส
62123013803 นางสาวนฤมล แสงขํา
62123013804 นางสาวอรรถยา ฤทธ์ิหมุน
62123013805 นางสาวสุภาพร วังขุนพรหม
62123013806 นางสาวสุนิสา ชูไชย
62123013807 นางสาวรวมพร หนูหวาน
62123013808 นางสาวเอมวิกา รักเจริญ
62123013809 นางสาวศุภธิดา เหมือนหนู
62123013810 นายอรรถชัย ยงประเดิม
62123013811 นางสาวพรรณภิรัตน� ศรีหมุดกุล
62123013812 นางสาวสมฤทัย แซ'ฮุย
62123013813 นางสาวชาคริยา ชลสินธุ�
62123013814 นางสาวศิริพันธ� ทองเดช
62123013815 นางสาวประกายทิพย� จันคํา
62123013816 นางสาวจันจิรา คงช'วย
62123013817 นางจริยา แสงอุบล
62123013818 นายวุฒิชัย พลเดช
62123013819 นางสาวมาริดา พ่ึงวงศ�
62123013820 นางสาวนาตาชา หีมโหด
62123013821 นางสาวพลอยพิมพ� เพชรสวี
62123013822 ว'าที่ร&อยตรีหญิงฉริณี จิมาน
62123013823 นางสาวทิพย�วรรณ จันทร�สุรางค�
62123013824 นางสาววัลลภา อรัญดร
62123013825 นางสาวบุญญารัศม์ิ เพ็ชรสีทอง
62123013826 นายศิวกร เกตุมุหยKะ
62123013827 นายภาณุพงศ� ไกรนรา
62123013828 นางสาววิจิตรา ชนะครุฑ
62123013829 นางสาวสุธิดา แยงกุลเชา
62123013830 นางสาวอุไรรัตน� พันชนะ
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62123013831 นายวรวุฒ อนุชิตนานนท�
62123013832 นายศิรวิทย� เพ็งสกุล
62123013833 นางสาววรรณวิภา เก้ือชาติ
62123013834 นางสาวคนึงนิตย� เพชรชู
62123013835 นางสาวกัลยาพร แก&วไฟ
62123013836 นางสาวณัฐชยา ยิบมันตะสิริ
62123013837 นางสาวจิราภรณ� พลวัฒนกุล
62123013838 นายชวพงค� คงเพ็ชร
62123013839 นายวาลิด สาและ
62123013840 นางสาวปวรรณรัตน� เลื่อนแก&ว
62123013841 นางมะลิวัลย� แก&วจันทร�
62123013842 นางช'อผกา ฤทธิรัตน�
62123013843 นายไกรวิทย� เกาะน&อย
62123013844 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอัมพรรัตน� บุญทอง
62123013845 นายสรายุทธ คงยืน
62123013846 นางสาวเสาวนีย� หยุ&งแก&ว
62123013847 นายสมภพ ทองเย็น
62123013848 นายอะห�มัด อับรู
62123013849 ว'าที่รตหญิงสุวิมล คงเมือง
62123013850 นายนัฐพงษ� เขียวสวัสด์ิ
62123013851 นางสาวมงคลรัตน� ทรัพย�พร&อม
62123013852 นางสาวสุภาวดี เรืองแก&ว
62123013853 นายธนพนธ� เปQาทอง
62123013854 นายสมบัติ เชื้อสมุทร
62123013855 นางสาวกัณฐมณี อ'างทอง
62123013856 นางสาวเบญจมาส ขุนปาน
62123013857 นางสาวพิชญา มาละวะ
62123013858 นางสาวธิดารัตน� ก้ีข&อ
62123013859 นางสาวมลฤดี อินตัน
62123013860 นางสาววัลภา ทองสง
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62123013861 นางสาวภัคภร บุญลึก
62123013862 นางสาววรรณวิษา แสนเฉย
62123013863 นางสาวลีลนันท� ศักดา
62123013864 นางสาวกุสุมา ศรีไชย
62123013865 นางสาวศิศิรา เหมทานนท�
62123013866 นางสาวนิตยา รักสิทธิ
62123013867 นางสาวติยาภรณ� แจ&งเศรษฐ�
62123013868 นางสาวสุกัลยา หมุนขํา
62123013869 นายเสกสรร รอดบุญมี
62123013870 นางสาวซูไรดา เจะเตKะ
62123013871 นางสิต่ีอะหยาด หมู'ห่ําหมัด
62123013872 นางสาวอารีรัตน� เพชรเจริญ
62123013873 นายปุณณรัตน� มิตรปล&อง
62123013874 นางสาววันดี เอ&งฉ&วน
62123013875 นางสาวจารุวรรณ นาคงาม
62123013876 นางสาวจีรพร หอมหวล
62123013877 นางสาวนิฮายาตี ยามะลา
62123013878 นางสาวพิชญาภัค เพ็ชรศรีทอง
62123013879 นางสาวสุภาพรรณ ษัฏเสน
62123013880 นางสาวอัมพร เพ็ชรสุวรรณ
62123013881 นางสาวยารีนา สะแต
62123013882 นางสาวอุมาพร โกละกะ
62123013883 นางสาวอัญชษา เรืองผล
62123013884 นายฐาปกรณ� กระสินธุ�
62123013885 นางสาวชลิตา สําแดง
62123013886 นางสาวพรชนก ดิสโร
62123013887 นายธนวัฒน� วิจาราณ�
62123013888 นายยศธร เธียรปรีชา
62123013889 นายสุนันท� สีหมัด
62123013890 นางสาวตาฮาเราะ ซาเก็ง
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62123013891 นางสาวรัชอุมา ขุนหลวง
62123013892 นางสาวอารียา หมานโตKะเห็น
62123013893 นางรุ'งนภา พิละกันทา
62123013894 นายปLยะเดช ถาวรสุข
62123013895 นายสิทธิพงศ� อวะภาค
62123013896 นายภูริณัฐ พิมพ�สระเกษ
62123013897 นางสาวปNญจศิริ ชูสิงห�แค
62123013898 นางสาวรุจิรดา อุษณพงศ�
62123013899 นางสาวกนกวรรณ ไทยเจริญ
62123013900 นางสาวนุสรา อุรามา
62123013901 นางสาวจุรารัตน� รัตนพันธุ�
62123013902 นางสาวสุดารัตน� จิตนุกูล
62123013903 นางสาวการมี ยะมะแซ
62123013904 นางสาวณัฐกุล ศรีธรรมยศ
62123013905 นายธีระยุทธ ไตรสนาคม
62123013906 นางสาวขนิษฐา วรรณดี
62123013907 นายพัชรพล ปานมาตย�
62123013908 นายอดิศักด์ิ ศรีเกตุ
62123013909 นางสาวรุสนา พิศพรรณ
62123013910 นางสาวพาซียKะห� ดามาแล
62123013911 นางสาวซอลีฮKะ ขยันดี
62123013912 นางสาวเมธิตา ช'วยสถิตย�
62123013913 นางสาวอัศนีย� พรหมขุนทอง
62123013914 นายอดิศร เกิดสุข
62123013915 นางสาวพรรณวรท สุขกิจ
62123013916 นางสาวนันทิยา นวลรอด
62123013917 นางสาวศริญญา อยู'เย็น
62123013918 นางสาวฮายาตี สาและ
62123013919 นางสาวภัควิภา ปล&องเกิด
62123013920 นางสาวสมจิต เทพรักษ�
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62123013921 นางสาวกมลวรรณ สุภากาญจน�
62123013922 นางสาวกุลวินันท� เจริญนันท�ศิริ
62123013923 นางสาวฐิติรัตน� ชอบนิทัศน�
62123013924 นางสาวสุคนธา แก'นเพ็ชร
62123013925 นางสาวพัชรี สุขหนู
62123013926 นางสาวฐิติยา นนทผล
62123013927 นายยุทธพงษ� ครชาตรี
62123013928 นางสาวธิดารัตน� บัวยม
62123013929 นายกิตติพงศ� รองเลื่อน
62123013930 นางสาวเกษกมล เจริญอินทร�
62123013931 นางธิดานนท� ฉ่ิงสุวรรณโรจน�
62123013932 นายธีรยุทธ หอมทิพย�
62123013933 นายศรายุทธ จันทร�สว'าง
62123013934 นายวันอัสรี แวมามะ
62123013935 นายอดุลย� โส'แหละ
62123013936 นายวิทยา แก&วซัง
62123013937 นางสาวอริยา แสงเพ็ง
62123013938 นางสาวมัสยา เหมสนิท
62123013939 นางสาวปาริตา สระสม
62123013940 นายศรีปราช เดชทัพ
62123013941 นายเชาวลิต พงศ�วงประเสริฐ
62123013942 นางสาวมาริษา ไชยรักษ�
62123013943 นางสาวนัฐติยา แดนคํา
62123013944 นางสาววรรณธิดา พันรังษี
62123013945 นางสาวทิพวัลย� นามศิริ
62123013946 นางสาวสุทิพย� สังข�ขาว
62123013947 นางสาวรัตนาพร คล&ายสําลี
62123013948 นายดลธรรม แต&มศรีนวล
62123013949 นางสาวชนากานต� สีขาว
62123013950 นายอําพรศักด์ิ ธรรมชาติ
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62123013951 นางสาวเมตตา ดําเกาะ
62123013952 นางสาวสิรินภา โยธกา
62123013953 นางสาวยุภาพร สารานิตย�
62123013954 นางสาวสมพิศ พันธ�แก&ว
62123013955 นางสาวสิรินุช พันธุ�เมธาฤทธ์ิ
62123013956 นางสาวอภัสรา รังสีโสภิต
62123013957 นายกายสิทธ์ิ วิสุทธิไมตรี
62123013958 นายทรงยศ กลิ่นเรือง
62123013959 นางสาวอัลวานี มามะ
62123013960 นางสาวไอลดา มิดุหมัด
62123013961 นางสาวอรรุจี โพงตุ&น
62123013962 นางสาวอรลิตา ทองซุ'ย
62123013963 นายสุทธิพร แพทย�ศาสตร�
62123013964 นายประพันธ� สงชิต
62123013965 นางสาวสกุณา ธรฤทธ์ิ
62123013966 นางสาววิลาวรรณ พัฒนสิริโยธิน
62123013967 นางสาวจีรวรรณ คชบก
62123013968 นางสมฤทัย สุกกระเสม
62123013969 นางสาวอรพรรณ โสมมาก
62123013970 นางสาวสาวิตรี ชุมช'วย
62123013971 นางสาวกานต�นภัส ใจสว'าง
62123013972 นายอลันด� มูซอ
62123013973 นางสาวเนตรทรี อภิวันท�บงกช
62123013974 สิบเอกเกรียงศักด์ิ สอนขํา
62123013975 นางธนัฎฐา นาคบุตร
62123013976 นางสาวอรปรียา คุ&มวงศ�
62123013977 นางสาวนาถฤทัย นัคเร
62123013978 นางสาวประไพพิมพ� บุญยะวัน
62123013979 นางสาวณัฐวดี พิษครุฑ
62123013980 นางสาวสินีนาฎ โมสิกะ
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62123013981 นางสาวอรวรรณ ชูมณี
62123013982 นางสาวรุ'งนภา ราชไกร
62123013983 ว'าที่ ร.ต. หญิงสุฑาภรณ� อินทสุวรรณ�
62123013984 นางสาวสุจิตรา ศรีเชย
62123013985 นางสาววิมลณัฐ สมศรี
62123013986 นายกชกร เพ็ชรศรี
62123013987 นางสาววิชนี หลงหาด
62123013988 นางอังคณา เรืองจันทร�
62123013989 นางสาวอรกช พรหมนิมิตร
62123013990 นางสาวอารียา วงศ�สุวรรณ
62123013991 นายดวงพล พวงบุปผา
62123013992 นางสาวนริศรา หนูจันทร�แก&ว
62123013993 นายพงษ�พัฒน� สุขแพง
62123013994 นางสาวสมฤทัย บุญนํา
62123013995 นายเดะแว สะแลแม
62123013996 นางสาวมาริษา ย'อมเยาว�
62123013997 นางสาวธัญชนก ไทยเสน
62123013998 นางสาวกมลชนก วิริยะกุล
62123013999 นางสาวศิริพร แซ'ฮ&อ
62123014000 นางสาวจุไรรัตน� นาคบํารุง
62123014001 นายปกรณ�เกียรติ เพิงคง
62123014002 นางศิริเพ็ญ ถนอมสุข
62123014003 นายนวพล นุ&ยบุตร
62123014004 นางสาวสุณิสา บุญประกอบ
62123014005 นางสาววารุณี สนิทเปรม
62123014006 นางสาวจันทร�จรัส พุทธรักษ�
62123014007 นางสาววรินทร สนิทนวล
62123014008 นางสาวจิราภรณ� แก&วล'องลอย
62123014009 นายสมประสงค� ขําบางโพธ์ิ
62123014010 นางสาวรอฮานี แสงแก&ว
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62123014011 นางสาวณัฐธิดา สถิตดํารงกุล
62123014012 นายจิรัฏฐ� ปLVนสุวรรณ
62123014013 นายนพพร วิวัฒน�
62123014014 นางสาวฟาตีฮะห� เจะยะปาร�
62123014015 นางสาวนูรีซัน รอแม
62123014016 นางสาวศิริวรรณ ใจกว&าง
62123014017 นางสาวมนฤทัย พจน�จําเนียร
62123014018 นางสาวขวัญเรือน คชวงค�
62123014019 นางสาวหทัยรัตน� สายวงค�เทือก
62123014020 นางสาวกชกร พุ'มพวง
62123014021 นางสาวธันยากร เพ็งจันทร�
62123014022 นายภูธเรศ มูสิกะปูน
62123014023 นางสาวศศิธร ศุภราช
62123014024 นายสมชาย ดวงสุวรรณ
62123014025 นายณัฐพล บัวก่ิง
62123014026 นางสาวจิตติยาภา ศิริ
62123014027 นางสาวณัชชา จินดารัตน�
62123014028 นางสาวนูรฮาซีกีน เซ็ง
62123014029 นายสรศักด์ิ วิชัยกุล
62123014030 นางสาวณัฐศิมา ศรียานเก็ม
62123014031 นางสาวสุดารัตน� เยาวเลิศ
62123014032 นางสาวสนธยา สงสิงห�
62123014033 นางสาวนูรไอนี ยาโงะ
62123014034 นายณัฐวัตร ทองเนื้อเก&า
62123014035 นางสาวปNทมาวดี ชุมจินดา
62123014036 นางสาวสุวรรณา เมืองแก&ว
62123014037 นางสาวอลิษา จงรักษ�
62123014038 นางสาวน'านฟQา คงทอง
62123014039 นางสาวจุฑาพร พนมรักษ�
62123014040 นางสาวจิตรา รัตนไตรศรี
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62123014041 นายวนิรุจ เจตนาการย�
62123014042 นางสาวกุญช�ชญา บุญทราหาญ
62123014043 นางสาวโสรญา มาทับ
62123014044 นางสาวเด'นนภา ชูช'วย
62123014045 นางสาวดารารัตน� สงคราม
62123014046 นางสาวกนกอร สืบประดิษฐ�
62123014047 นางสาวนลินี ผลประมูล
62123014048 นางสาวชนม�ชนก พงประสิทธิ
62123014049 นางสาวสุกัญญา เพชรราญ
62123014050 นางสาวอัจฉราพร คําจันแก&ว
62123014051 นางสาวสุรัสสา วิทยาภิรมย�
62123014052 นางสาวสุภัสสร กิมิฬาร�
62123014053 นางสาวสุมิตรา สิงห�กลาง
62123014054 นางสาวสุตาภัทร ตุลคาวี
62123014055 นางสาววราภรณ� บุญเลิศวรกุล
62123014056 นางกาญจนา หมานพัฒน�
62123014057 นายสุขสันต� ไก'แก&ว
62123014058 นางสาวสราภรณ� สงวาริน
62123014059 นางบงกชรัตน� คงมณี
62123014060 นางสาวจันทร�จิรา ยืนทรัพย�
62123014061 นายสมชาย ทับแสง
62123014062 นายกฤษกานต� จันตKะวงค�
62123014063 นายสุชาติ กังแฮ
62123014064 นางสาวชัญญานุช งานแข็ง
62123014065 นางสาวพจนี ปลอดคชา
62123014066 นางสาวฟาดีละห� อาแว
62123014067 นางสาวสมฤทัย อินแก&ว
62123014068 นายสิทธิกร วันทอง
62123014069 นางสาวผกาทิพย� ประสพมิตร
62123014070 นางสาววรารัตน� คุณพันธุ�
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62123014071 นางสาวทิพวรรณ อินทรมาตย�
62123014072 นางสาวศศิโสม ลูกต้ัน
62123014073 นางสาวสุกัญญา ถือม่ัน
62123014074 นางนิวดี กาญจนรัตน�
62123014075 นางสาวธัญมน สุขศรี
62123014076 นางสาววรัญญา สังข�ทอง
62123014077 นางสาวสุดารัตน� กาญจนะ
62123014078 นางสาวศิริลักษณ� หนูนุ'ม
62123014079 นางธัญญรัตน� พลาภรณ�
62123014080 นางสาวประภา พันธ�ทองดี
62123014081 นายวรรฒพล กล'อมเกล&า
62123014082 นายก'อการ แต'งเกลี้ยง
62123014083 นางสาวอัสมาณี ฮะกือลิง
62123014084 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีเนียม
62123014085 นายเจษฎา ทองแก&ว
62123014086 นางสาวภุมริน ช'อผูก
62123014087 นางสาวไซนKะ บือเฮง
62123014088 นางสาวปุณยวีร� ฤทธิมาส
62123014089 นางสาววลัยทิพย� แก'นจันทร�
62123014090 นางสาวสุนันทา ราชกิจจา
62123014091 นางสาวชนัญชิดา แพกล'อม
62123014092 นางสาวศิริกานต� สระสวย
62123014093 นายจิรภัทร มัคจิตร
62123014094 นางสาวกาญจนี จรเปลี่ยว
62123014095 นางสาวนภัสสร ชุดชุมแพ
62123014096 นางสาวนุสบา เสรีรักษ�
62123014097 นางสาวเบญจวรรณ ทัศนเบญจกุล
62123014098 นางสาวกัลปRปภัส โหราโชติ
62123014099 นางสาวนันทฉัตร เนระจุล
62123014100 นายสุติวัฒน� สุภาเพ็ชร
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62123014101 นายยศตระการ ยกศิริ
62123014102 นางสาวปLยะนุช ช'วยธานี
62123014103 นางสาวอุมาพร เพชรสีทอง
62123014104 นางสาวรัชนก เลิศศักด์ิ
62123014105 นางสาวกุมุทนาถ ศิริพรประสิทธ์ิ
62123014106 นางสาวขวัญหทัย เอมโอช
62123014107 นางสาวมาริสา อาศรมศิลป
62123014108 นายสมพร ภิญโญ
62123014109 นางสาวสุนิสา หนิเจริญ
62123014110 นางสาวกมลรัตน� หาดเด็น
62123014111 นางสาวเอมวดี แอโสะ
62123014112 นางสาวสุวิมล ศรีคง
62123014113 นางจันทนา พุ'มขจร
62123014114 นางสาวอริสา รัตนฉายา
62123014115 นางสาวเกศกนก เขียวอุดม
62123014116 นายธนสิทธ์ิ เจ&ยทองศรี
62123014117 นายอนุสิทธ์ิ กลางณรงค�
62123014118 นายศักด์ิสุธี ก้ิมต้ัน
62123014119 นางสาวกมลวรรณ ดํารงอWองตระกูล
62123014120 นางกมลวรรณ สมัยกาญจน�
62123014121 นางสาวลาวัณย� จิตรมณียพันธ�
62123014122 นายกิตติพงษ� ศรีรัตน�
62123014123 นางสาวจุฑาพร ชูดํา
62123014124 นางสาวกัลยา แก&วคู'
62123014125 นางสาวพัฒน�นรี นาคเพชร
62123014126 นางสาวรุสนี ยูโซKะบูเกะ
62123014127 นางกุญช�ชญา แซ'ลิ่ม
62123014128 นายวิธาน หมัดตะเหย็บ
62123014129 นางสาวกิตติมา ชูถนอม
62123014130 นายไพบูลย�พงศ� สุตระ
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62123014131 นางสาวชลิดา เมืองโคตร
62123014132 นายฮาฟIซซุรเราะห�มาน ดอนิ
62123014133 นางสาวจิรภัทร พรหมคีรี
62123014134 นางสุนันทา หนูชูแก&ว
62123014135 นางสาวนนทนันต� ยอดนวล
62123014136 นางสาวนุชธิดา หยังสู
62123014137 นางสาวเบญจวรรณ แก&วศรี
62123014138 นางสาวณัฐธิดา วงศ�สว'างศิริ
62123014139 นางสาวอาภากร ฤทธ์ิเทวา
62123014140 นายสรรเพชญ บุญเนียม
62123014141 นายณัตฐชัย เวชรัตน�
62123014142 นางสาวณัฏวรรณ ชูช'วย
62123014143 นางสาวออมสิน เนียมนาค
62123014144 นายณัฐพร ศักดา
62123014145 นายณัฐพงศ� เครือหงษ�
62123014146 นางสาวกรรณิการ� สังข�แก&ว
62123014147 นายกิตติทัต แผนคง
62123014148 นางสาวประภัทรสิริ ต่ันเซ'ง
62123014149 นางสาวธาริณี เกตุสุ&น
62123014150 นางณัฏฐาภรณ� จันทร�กล่ํา
62123014151 นางสาวรัชนี รุ'มจิตร
62123014152 นางสาวจันทร�จิรา นิลสุวรรณ
62123014153 นางสาวปรางทิพย� หม่ืนศักด์ิ
62123014154 นางสาวทิตยา หมัดแสละ
62123014155 นางสาวกนกวรรณ หมัดอะหลี
62123014156 นางสาวน้ําทิพย� นุรักษ�
62123014157 นายกษิดิศ ชราลักษณ�
62123014158 นายธนพล วรเวทย�ชลิต
62123014159 นางสาวกนกวรรณ วรรณวิเศษ
62123014160 นางสาวพริษฐา แก&วขุนทอง
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62123014161 นางสาวธนัชพร รอบคอบ
62123014162 นางสาวศรินทร�ญา คงเมืองแท&
62123014163 นางสาวจิรวรรณ สุรชัยสติกุล
62123014164 นางสาวชนัญรัฏฐ� พฤกษ�วัฒนวงศ�
62123014165 นายอนูศักด์ิ เบ็ญหีม
62123014166 นางสาวบุษยา นาคเวช
62123014167 นายสิทธิศักด์ิ พัวพันธ�
62123014168 นางสาวชลิดา รักสม
62123014169 นางสาวจิราวรรณ ศรีทองชู
62123014170 นางสาวเสาวภา หนูช'วย
62123014171 นางสาวณัฐชา สายชล
62123014172 นายอภิสิทธ์ิ คงม่ัน
62123014173 นางสาวปรียาภรณ� บุญสุข
62123014174 นางสาววรรณิภา ปราบแก&ว
62123014175 นางสาวจินดารัตน� บุญยงค�
62123014176 นายจิรวัฒน� เพ็งจรูญ
62123014177 นางสาวภัทรายุ เชาวลิต
62123014178 นางสาวนภาภัทร� ศรีสุข
62123014179 นางสาวปวีณา วิจิตรจันทร�
62123014180 นางสาวจุฬาลักษณ� พรมรัตน�
62123014181 นายกฤตย� ปะลาวัน
62123014182 นางสาวพิมพิศา แสงมณี
62123014183 นางสาวณัฐสุดา คล&ายทอง
62123014184 นางสาวอรุณรัตน� แสงอรุณ
62123014185 นายซาอีมันห� เจKะเยKะ
62123014186 นางสาวนุรซากีลา เจKะกา
62123014187 นางสาวณิชกานต� แปQนจันทร�
62123014188 นางสุธาสินี ชูชีพ
62123014189 นางสาวนฤมล ตรียวง
62123014190 นางสาวอรรัตน อินทร�คง

หน&า 473 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123014191 นายสิทธิกร อินทมา
62123014192 นางสาวพรพรรณ สุทธิพิบูรณ�
62123014193 นายไพฑูรย� สาลา
62123014194 นางสาวปNญญดาว พุ'มช'วย
62123014195 นางสาวกาญจนา โพธ์ิสาขา
62123014196 นางสาวอรอุมา เพชรเรือนทอง
62123014197 นางสาวณัฐพร ผลอินทร�
62123014198 นางสาวเฉลิมศรี สงดํา
62123014199 นางสาวศิริลักษณ� ไทรย&อย
62123014200 นางสาวผกามาศ แต&มแก&ว
62123014201 นางสาวอรวรรยา สืบวิเศษ
62123014202 นางสาวเสาวลักษ� ณ นคร
62123014203 นางสาวอริสรา สะบิลาย
62123014204 นางสาวพรนิภา คล'องจริง
62123014205 นางสาวมนัญชยา หนูคาบแก&ว
62123014206 นางสาวพัสตราภรณ� หยองเอ'น
62123014207 นายลุกหมาน ด&วงดล
62123014208 นางสาวพัชรินทร� เหล็กเกิดผล
62123014209 นางสาวธารินี ผุดผ'อง
62123014210 นางสาวชนิสรา เซ'งย่ี
62123014211 นางสาวธีรนุช ภัทรเกียรติเจริญ
62123014212 นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐ
62123014213 นายมฤคินทร� ทิพย�อักษร
62123014214 นายนัฐวัฒน� ทองใหญ'
62123014215 นางสาวนิลวดี ดําเพ็ง
62123014216 นางยุพาพรรณ บัวเพ็ชร
62123014217 นายซุลฮัยดี ซากา
62123014218 นางสาวสิริวรรณ จันทร�หอม
62123014219 นางสาวสุชาดา ธีระกุล
62123014220 นายจัสตุรัตน� จันทรัตน�
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62123014221 นางสาวสุคันธา กล'อมเกลี้ยง
62123014222 นางสาวอรรถยา แก&วพิทักษ�
62123014223 นายยุทธพงษ� เรKะนุ&ย
62123014224 นางสาวซารีณีย� งKะสมัน
62123014225 นางสาววิลาสินี จินโต
62123014226 นายพชร พวงจิตร
62123014227 นางสาวจิรา เทพรักษา
62123014228 นางสาวซูไฮณีย� เจKะเลาะ
62123014229 นางสาวอรุณรัตน� รอดคืน
62123014230 นางสาวอรพินธ์ิ มากผึ้ง
62123014231 นายภาคภูมิ นวลกลับ
62123014232 นางสาวกมลพรรณ มณีนวล
62123014233 นางสาวศิริลักษณ� ย่ิงดํานุ'น 
62123014234 นางสาวต'วนอานีส ซาเหะอูเซ็ง
62123014235 นางสาวอรนุช เหมาะจะโรจน�
62123014236 นางสาวกิติยา รามอินทร�
62123014237 นางสาววรรณวิษา โพยนอก
62123014238 นางสาวฐิติมา นาคน&อย
62123014239 นางสาวปNญวลี โล'อWอง
62123014240 นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี
62123014241 นางสาวนุชนาฎ บังไข
62123014242 นางสาวอารยา ทองคุปต�
62123014243 จ.ส.อ.รัตนะ ทับทิมหอม
62123014244 นางสาวเกศรินทร� รักรอด
62123014245 นางสาวพัชรินทร� คงดี
62123014246 นายวรินทร จันทจาลักษณ�
62123014247 นางสาวสุพรรณี ส'งเสริม
62123014248 นายพรพินิจ รัตนบุรี
62123014249 นางสาวเกศินี พลสิทธ์ิ
62123014250 นางสาวมณฑาทิพย� ชัยพลเดช
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62123014251 นางสาวขวัญฤดี ดํามุณี
62123014252 นางสาวนีวาตี เบ็ญอาบูบาการ�
62123014253 นายสวัสด์ิ ริยาพันธ�
62123014254 นายธงชัย รัตนะโชติ
62123014255 นายรุ'งตะวัน คีรีแลง
62123014256 นางสาวนุชนาฎ เพชรเรือนทอง
62123014257 นายปริญญา ใจชื่น
62123014258 นางสาวเกศสุวรรณ ชูอนนท�
62123014259 นางสาวนิอัสมา ลาเซ็ง
62123014260 นางสาวรัชนี คีรี
62123014261 นางสาวนวมน หนูเซ'ง
62123014262 นางสาวนานิด&า ดาอี
62123014263 นายกฤตนัย ไพศาล
62123014264 นางสาวชนม�พรรธน� ชัยจันทร�
62123014265 นางอรอนงค� แต'งแก&ว
62123014266 นายอัษฎาวุธ จูงศิริ
62123014267 นางสาวขวัญฤดี ส&มเขียวหวาน
62123014268 นางสาวณัชชา พรหมจันทร�
62123014269 นางภัสรา สระศรี
62123014270 นางสาวเยาวนิตย� แปQนเกลี้ยง
62123014271 นางสาวปLยะเนตร แข็งขัน
62123014272 นางสาวมาริษา เอี่ยมอักษร
62123014273 นางสาวนลินี บุญยศิลปR
62123014274 นางสาววิภาภรณ� อWองเจริญ
62123014275 นายปริญญา ไกรนรา
62123014276 นางสาวดวงพร จันทรภิบาล
62123014277 นางสาวรัชนีกร สมสู'
62123014278 นายอนุวัฒน� ศรีเพ็ชร
62123014279 นางสาวสุกัญญา ปาทาน
62123014280 นางสาวสุปรียา สามัน
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62123014281 นางสาววรรณพร คงแดง
62123014282 นางสาวนริศรา วัลลีย�
62123014283 นางสาวเจนจิรา จรูญรักษ�
62123014284 นางสาวปNทมพร ไทยสยาม
62123014285 นายพีร�รัชต� เลขขํา
62123014286 นางสาวเจนจิรา แซ'ตัง
62123014287 นางสาวมารตี จันทร�สงฆ�
62123014288 นายณรงค�ศักด์ิ จิตบรรจง
62123014289 นางสาวสัณห�ธนัช ไกรศิริโสภณ
62123014290 นางสาวบุษรานันท� ศรีพยางค�
62123014291 นางสาวนาฎอนงค� วิชัยดิษฐ
62123014292 นางสาวฝนทิพย� พรหมศร
62123014293 นางสาวสุจิรา อยู'ศรี
62123014294 นายเพชรรินทร� บํารุงราษฎร�
62123014295 นางสาวนัฏฐริกา เพชรสุวรรณ
62123014296 นางสาวกนกกร ทองสวี
62123014297 นางสาวรัชญานันท� ไชยคล&าย
62123014298 นายวิษณุ สุวรรณ�อาสน�
62123014299 นางสาวสุธาทิพย� ลักษณาโพธ์ิ
62123014300 นางสาวมัณฑนา วิไลรัตน�
62123014301 นางสาวชุติมา ขยัน
62123014302 นางสาวเมธกานต� ใจดี
62123014303 นางสาวพิชญา แสงทัพ
62123014304 นายชาติปกรณ� จงภักดี
62123014305 นางสาวทิพย�รัตน� ดัชนี
62123014306 นางสาวภัทราพร นาคฤทธ์ิ
62123014307 นางสาวจีระภา เล'นทัศน�
62123014308 ว'าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล ชิตพิทักษ�
62123014309 นางสาวประภาพรรณ อรุณวิจิตร
62123014310 นางสาวเครือวัลย� ตรงต'อการ
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62123014311 นางสาวกิติยา แก&วชะโน
62123014312 นางสาวสุธิดา ประทุมทอง
62123014313 นางสาวนภิษา ทองสาลี
62123014314 นางสาววรัญญา จันทมี
62123014315 นางสาวเจนจิรา เซ'งเกลื่อน
62123014316 นางสาวพิราอร ทองนอก
62123014317 นายฝุรกอลณ� ยุทธกาศ
62123014318 นางสาวการ�ตีนี เจKะเด็ง
62123014319 นางสาวกันยารัตน� เวชผสาร
62123014320 นางสาวเขมิกา ห&องหาย
62123014321 นางสาวปLยธิดา พิณวานิช
62123014322 นางสาวปติณญา ทองประดับ
62123014323 นายณัฐวัฒน� เชิญรัตนรักษ�
62123014324 นางสาวณัฐธิชา ปุณยานุเดช
62123014325 นางสาวรจนา ตรีสัตย�
62123014326 นางสาวอภัสรา สมบูรณ�
62123014327 นางสาวกิติญาดา พรมพิชัย
62123014328 นางสาวกรวีร� สุวรรณจํารูญ
62123014329 นางสาวเมวียา ปNญญายาว
62123014330 นางสาวซุกรียะห� ฮาแวร�
62123014331 นางสาวเรวดี จับจิต
62123014332 นางสาวเกศินี แก&วอุดม
62123014333 นายชัยวัฒน� สัญญี
62123014334 นางสาวพรทิพา สุวรรณเนกข�
62123014335 นางสาวอมิตรา ชื่นชม
62123014336 นางสาวรจนา ช'วยนุ&ย
62123014337 นางสาวธนภรณ� ชุมนาคราช
62123014338 นางสาวหฤทัย อินยอด
62123014339 นางสาวศิริวรรณ จันทวี
62123014340 นางสาวฟุตลา บุญนารี
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62123014341 นางสาวกิตติยาภรณ� เอี่ยมสําอางค�
62123014342 นางสาวสุภาภรณ� ไทรทอง
62123014343 นางสาวนายีฮKะ เล็งฮะ
62123014344 นางสาวยาวารี บากา
62123014345 นางสาวสุกานดา ดารากัย
62123014346 นางสาวจุฑามาศ สุขขี
62123014347 นางสาวจีรนุช สว'างโสดา
62123014348 นางสาวปLยวรรณ ชายสุทธ์ิ
62123014349 นางสาวณิชา ริยาพันธ�
62123014350 นางสาวรัสรินทร� ศิวกรเจริญชนม�
62123014351 นายชิติณธร เก้ียวทัพ
62123014352 นายชาญชัย แก&วลอย
62123014353 นายวิทวัฒน� จันแก&ว
62123014354 นางสาววรรณิษา ฉิมพลี
62123014355 นางสาวเอราวัณ ลิ้นเกลื่อน
62123014356 นางสาวพิมพกานต� มนต�การนา
62123014357 นางสาวอุทัยทิพย� ส'งแสง
62123014358 นายธงชัย หนูทอง
62123014359 นางสาวนุจรี ด&วงหรน
62123014360 นางสาวสรารัตน� เต็กสุวรรณ
62123014361 นางสาวลันธิมา เจะหมัน
62123014362 นางสาวณัฐวดี แก&วกํายาน
62123014363 นายสิทธิพร ทองจิตร
62123014364 นางสาวจุรีรัตน� สุขวัฒนา
62123014365 นางสาวสุทธิดา แก'นแก&ว
62123014366 นายธวัชชัย อ'อนศรีแก&ว
62123014367 นางสาวจิราพร แย&มแสง
62123014368 นางสาวทิพวัลย� บัวทอง
62123014369 นางสาวจิระนันท� คงรักษ�
62123014370 นางสาวพิมพ�ชนก คงชนะ

หน&า 479 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123014371 นางสาวเกตุวรินทร� เมฆทองหวาน
62123014372 นางสาวจิริญา เดชเอี่ยม
62123014373 นางสาวสุขหฤทัย อิ้วกิจ
62123014374 นางสาวกนกกาญจน� ใส'ใจดี
62123014375 นางสาวบุษญา ทองคําเสน
62123014376 นางสาวไพลิน เพชรนาใหญ'
62123014377 นางสาวกนกวรรณ เดชดี
62123014378 นางสาวมนิศรา พุทธศุกร
62123014379 นางสาวจิรภัทร� เพชรทอง
62123014380 นางสาวรุซัยนีย� เกยทอง
62123014381 นางสาวฮัฟเซาะห� เจKะสมอเจKะ
62123014382 นายอรรถพล หัสทน
62123014383 นายธีระศักด์ิ อินทร�ชู
62123014384 นางสาวธารินี โชติคุต
62123014385 นางสาวอรวรรณ เพชรสวี
62123014386 นางสาวศุภานัน จันทกูล
62123014387 ว'าที่ร&อยตรีทรงธรรม เต็มทับ
62123014388 นางสาวกนกวรรณ จิตอํานวย
62123014389 นางสาวพัชราภา แตงอ'อน
62123014390 นายธีรพงศ� ชูช'วง
62123014391 นางสาวกรองพร คล&ายทองคํา
62123014392 นางสาวอารีนา วาเฮง
62123014393 นางสาวศิระภัสสร แปQนด&วง
62123014394 นางสาวปNทมาวรรณ วงศ�ฤทธ์ิ
62123014395 นางสาวปฐมาภรณ� วิทยาจารุประพันธ�
62123014396 นางสาวจารุพัฒน� คงมาก
62123014397 นางสาวเหมือนชนก ชัยชิต
62123014398 นางสาวเสาวลักษณ� แย&มแก&ว
62123014399 นายชัยวัฒน� อรชร
62123014400 นายเสกสิทธ์ิ เมืองเขียว
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62123014401 นางสาววรดา ลิ่มเส็ง
62123014402 นางสาวสุภาวดี พวงจิต
62123014403 นางสาวอัญชิสา ทองอุกฤษฎ�
62123014404 นายศราวุธ บรรจงเกลี้ยง
62123014405 นางสาววนัชพร ฟุQงเฟUVอง
62123014406 ว'าที่ร.ต.ณัฐพงษ� ทองวุ'น
62123014407 นายเอกอานนท� มีลาภ
62123014408 นางสาวภัทรศยา สวัสดิสาร
62123014409 ว'าที่ร&อยตรีวิชิต พรหมอินทร�
62123014410 นางสาวอามาลี วาแดะ
62123014411 นางสาวฐิติมา แพรักษา
62123014412 นายชญานิน สัญศรีเมือง
62123014413 นางสาวกุสุมา หาญสกุล
62123014414 นายสุรินทร� ย่ิงคํานึง
62123014415 นางสาวอรทัย แท'นดี
62123014416 นางสาวคารีน'า โสยดี
62123014417 นางสาวอรณิชา พิพัฒน�เพ็ชรภูมิ
62123014418 นางสาวเยาวลักษณ� บุตรเพชร
62123014419 นางสาวบุญฑิรา สิทธิเดช
62123014420 นางสาวณัฏฐณิชา โกลาเพ็ง
62123014421 นางสาวปณาลี พลการ
62123014422 นางสาวนูรีดาวาตี กาจิ
62123014423 นางสาวรักชนก จตุรลาวัลย�
62123014424 นายอรรถพล ควรจํา
62123014425 นางสาวอรอนงค� สองวิหค
62123014426 นางสาวศศิพร ขุนธน
62123014427 นางสาวสุมิตา รัตนมณีย�
62123014428 นางสาวชนิสรา แซ'อุ'ย
62123014429 นางสาววิกานดา กุลวนาโรจน�
62123014430 นายซูไฮมีน แมยู
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62123014431 นางสาวอารยาภรณ� จตุรทิพประดับ
62123014432 ว'าที่ ร.ต. หญิงพิมโสม พรมมัน
62123014433 นายอดิพรรด์ิ พนัสเปIVยมอุดม
62123014434 นางสาวรัตติยากร เอี่ยมแย&ม
62123014435 นางสาวอนัญญา คงช'วย
62123014436 นางสาวศศินา หิ้นเต้ียน
62123014437 นางสาววลัยลักษณ� ดวงรักษ�
62123014438 นางสาวพัชรวดี มังคละ
62123014439 นางสาวอุไรวรรณ วีระนันท�
62123014440 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เพ็ญ
62123014441 นางสาวธารารัตน� หนูสวัสด์ิ
62123014442 นางสาวเมืองศิริ พูลสวัสด์ิ
62123014443 นางเสาวภา สงสมอ
62123014444 นางสาววนิดา คลองนาวี
62123014445 นายอภิชาติ เรืองวิเศษ
62123014446 นางสาวสุภาวดี สุจริต
62123014447 นายสุกฤษฎ์ิ ดํายัง
62123014448 นายยงยุทธ กุลหาบ
62123014449 นายธนิสร ตาทิสุนทร
62123014450 นางสาวรวิภา อากาศโชติ
62123014451 นางสาวนัฎฐา อักษรเงิน
62123014452 นางสาวณิชนันทร� รอดเมือง
62123014453 นางสาวชนาพร เขตชัยภูมิ
62123014454 นายวรวิทย� อ'อนภักดี
62123014455 นายนฤเบศร� ปรีชา
62123014456 นายวสันต� จันทร�ชาย
62123014457 นางสาวนันทรัตน� คงประสม
62123014458 นางสาวกนกวรรณ ลิมปLยะกุล
62123014459 นางสาวกรรณิกา ศรีชู
62123014460 นางสาวทิพวัลย� โบว�พัฒนากุล
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62123014461 นางสาวปวีณา ลักษณะ
62123014462 นางสาวฐิตาพร ทองรอด
62123014463 นายปLยะณัฐ ลับเลิศลบ
62123014464 นางสาวขวัญฤทัย เสนขวัญแก&ว
62123014465 นายณัฐดนัย เกตุแก&ว
62123014466 นางสาวกนกพัตร เจริญ
62123014467 นางสาวธัญวัลย� บาฮา
62123014468 นายอรรถพล เขียวเหลือ
62123014469 นางสาวลัดดาวัลย� ขวัญนงรักษ�
62123014470 นายพีรพล ผลวิจิตร
62123014471 นายฟาริน โมมิล
62123014472 นางสาววิไลวรรณ อัณฑยานนท�
62123014473 ว'าที่ร&อยตรีปNญญา แสงสีดํา
62123014474 นางสาวสุจิรา หนูปทุม
62123014475 นางสาววิมลศิริ สุพัฒนวงศ�
62123014476 นางสาวอรนภา ทองเขียว
62123014477 นางสาวพัชรพร จันสีนาก
62123014478 นายสันติพงษ� สังข�เทพ
62123014479 นางสาวบุษรินทร� ช'วยคล&าย
62123014480 นางสาวภูริตา ดีรื่น
62123014481 นางสาวกนกวรรณ ค&าข้ึน
62123014482 นางสาวบุญญิสา ศรีอักษร
62123014483 นายเกียรติศักด์ิ ไมอินทร�
62123014484 นางสาวจริยา คุณราช
62123014485 นายภาณุเดช คํานวณศิลปR
62123014486 นางสาวนิภาพร แก&วเก้ือ
62123014487 นางสาวปริชาติ ชื่นอารมย�
62123014488 นางสาวรุจิรา คงสุข
62123014489 นางสาวศิริวรรณ นามจันทร�
62123014490 นายอรรถพร ชูชื่น
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62123014491 นางสาวกนกวรรณ แก&วคงคา
62123014492 นายกัมปนาท สุขขุน
62123014493 นางสาวพัชดาวรรณ ทองคําเสก
62123014494 นางสาวหัทยา วัฒนพฤกษ�
62123014495 นางสาวพัชราพร มณีโชคชัย
62123014496 นางสาวพิมพธู พงศ�ยูโสะ
62123014497 นางสาวฮาพีซา มะมิง
62123014498 นางสาวสังวรี ศรีทวี
62123014499 นางสาวธัญวรัตน� งามลํายอง
62123014500 นายปLยวัช สํารวย
62123014501 นายสะอารี ดอฮอ
62123014502 นางสาวพัสตราภรณ� ช'วยอยู'
62123014503 นางสาวสุภัสสร รอดภัย
62123014504 นางสาวขวัญตา ทับทอง
62123014505 นางสาวณัฎฐ�ชญา จําชู
62123014506 นางสาวอัมวดี ชนะศรี
62123014507 นางสาวมัสลี่ บุญแก&ว
62123014508 นางสาวสมิตานันท� ชุมพาที
62123014509 นายรุชดี สันโด
62123014510 นางสาวศศิรินทร� นุ'นเกิด
62123014511 นางสาวพรฤมล เกตุรักษ�
62123014512 นายชาญชัย ชนก
62123014513 นางสาวสิริวิมล กลับรินทร�
62123014514 นางสาวนูรีฮัน สือรี
62123014515 นางสาวขวัญฤทัย สมมิตร
62123014516 นางสาวกัญณภัทร เพชรแก&ว
62123014517 นางสาวธัญญาลักษณ� รัตนคช
62123014518 นายอุดมศักด์ิ ปานทอง
62123014519 นายนุกูล หนาเหตุ
62123014520 นายณัฐวุฒิ นาคปลอด
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62123014521 นายรัฐทณัฐ สูเจริญ
62123014522 นางสาวพิชชาพร สามแก&ว
62123014523 นางสาวนันธิกาญ จันทนู
62123014524 นางสาวจุฑามาศ ทับเมือง
62123014525 นางสาวสาลินี ประพฤติ
62123014526 นางสาวพัชรี ทองชุม
62123014527 นางสาววรรณฤดี โตKะขวัญแก&ว
62123014528 นางกนกวรรณ คูณเรือง
62123014529 นางสาวรอฟIนKะ บาซอสิดิก
62123014530 นางสาวสุรัตนา รองเดช
62123014531 นางสาวสมหญิง บุญแก&วสุข
62123014532 นางสาวอดิศา แก&วขุนทอง
62123014533 นายภัทราวุธ หัสจํานงค�
62123014534 นางสาวตีรานา บิลละหีม
62123014535 นายวรรณะ จันทร�กลับ
62123014536 นายเนติธร โควรรณ
62123014537 นางสาวนิภาพร อินทร�ชื่น
62123014538 นางสาววราภรณ� สายสิงห�
62123014539 นางสาวอิงอร ทัศนากร
62123014540 นายบัญญัติ สําหนาว
62123014541 นางสาวชลธิชา อุรามา
62123014542 นางสาวแคทรียา นินสะคู
62123014543 นายอับดุลบาซิ เจKะดอเลาะ
62123014544 นายอานนท� หลานตํา
62123014545 นางสาวขวัญฤทัย จ้ิวเลี่ยน
62123014546 นางสาวกนกกมล ทัศทอง
62123014547 นางสาวธัญวรรณ วินิต
62123014548 นางสาวอังสนา เลื่อนเนี่ยว
62123014549 นายเกียรติศักด์ิ สังข�ทอง
62123014550 นางสาวอรวรรณ จันทร�พุ'ม
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62123014551 นางสาวอภิญฤดี พนาพิทักษ�กุล
62123014552 นางสาวชวัลพัชร เดชธนโชติอนันต�
62123014553 นายธิติพงศ� อาดสงคราม
62123014554 นายไตรมาศ ใจคําวัง
62123014555 นางสาวนันท�นภัส หมาดทิ้ง
62123014556 นางสาวศิริลักษณ� จิตต�คํานึง
62123014557 นางศุภากร หอมเมือง
62123014558 นายทยากร คีรีรักษ�
62123014559 นางสาวมยุรา พรหมเดช
62123014560 นายเจนวิทย� สนิทใจ
62123014561 นางสาวศรีประภา นาคสุวรรณ�
62123014562 นายณรงค�ชัย ทองน&อย
62123014563 นายชัยเกียรติ ชูรอด
62123014564 ว'าที่ร&อยตรีธรรมรัตน� สายสวัสด์ิ
62123014565 นางสาววณิชชา สุทธิพันธ�
62123014566 นางสาวอดิศา จันทร
62123014567 นายพิสิฐ บุญทอง
62123014568 นางสาวชนิดา วรรณทอง
62123014569 นางสาวณัตตยา ช'วยจันทร�
62123014570 นายเผ'าพงษ� กามูณี
62123014571 นายวีรยุทธ จันทรประเสริฐ
62123014572 นายธนกฤต ขวัญสง'า
62123014573 นายวิรัตย� ชูกระชั้น
62123014574 นางสาวถนอมวงศ� ยอดสวัสด์ิ
62123014575 นางสาววราภรณ� อินแจ&ง
62123014576 นางสาวอมรรัตน� อ'อนศรีทอง
62123014577 นายจิตรทิวัส วรรธนะนาถ
62123014578 นางสาวฮารตีนี หะมะ
62123014579 นายเชวงศักด์ิ รัตนานุพงศ�
62123014580 นางสาวบุษบา มัยคามิ
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62123014581 นางสาวอรัชพร แจ&งเศรษฐ
62123014582 นางสาวปนัดดา บุตรเผียน
62123014583 นางสาวสุธาวัลย� เจะหวัง
62123014584 นางสาวสุวนันท� จันทร�ศรีแก&ว
62123014585 นายมูฮัมมัด ดอเลKาะ
62123014586 นางสาวกนกอรวิภัค สหสกุล
62123014587 นางสาวบัณฑิตา ภูมิวัฒนะ
62123014588 นางสาวจุไรรัตน� คงนาสร
62123014589 นายสมโชค ศรีเงินถม
62123014590 นายภานุพันธ� วรพันธุ�เมธา
62123014591 นางสาวยุวดี แก&วศรีทอง
62123014592 นางสาวสิริลักษณ� รักกะเปา
62123014593 นางสาวชฎาพร ทองปลอด
62123014594 นางสาววิมลรัตน� รัตนเมือง
62123014595 นางสาวไอลดา ปานเสน'ห�
62123014596 นางสาวสุกัญญา เย็นใจ
62123014597 นางสาวนาถตยา นิยมญาติ
62123014598 นางสาวสุชาดา แดหวัน
62123014599 นางสาวธิตารัตน� แซ'ลี่
62123014600 นายสุชาครีย� ยืนนาน
62123014601 นายธีรศักด์ิ ทองสกุล
62123014602 นายปLยะวัฒน� บุญมี
62123014603 นางสาวชัญญานุช อินทร�เนียม
62123014604 นายอานนท� กาลพัฒน�
62123014605 นางนุสรา โพธ์ิแก&ว
62123014606 นางสาวจันทนา จีนละเอียด
62123014607 ส.ต.ต.วรัชนนท� ย'องดํา
62123014608 นายจักรพันธ� บุรีกาญจันทร�
62123014609 นางสาวฐิติรัตน� เศียรอุ'น
62123014610 นางสาวสุอัยณี สะอะ

หน&า 487 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123014611 นางสาวปรียานุช ถ่ินคอเอน
62123014612 นางสาวจันทิมา ไทยมิตรชอบ
62123014613 นางสาวภัทราภรณ� ไชยปุย
62123014614 นางสาววณิชยา ขวัญแก&ว
62123014615 นางอรวรรณ� รามแก&ว
62123014616 นางสาวระพีพันธ� ณ นคร
62123014617 นางสาวเสาวลักษณ� กาดรัมย�
62123014618 นางสาวกฤตพร กาญจนะ
62123014619 นายพรศักด์ิ จิตราภิรมย�
62123014620 นางสาววัชริยา สงประภา
62123014621 นางสาวมัลลิกา อภิชาโต
62123014622 นางสาววาสนา อาหรับ
62123014623 นายพีระยุทธ มุขดาร�
62123014624 นางสาวธัญญลักษณ� ศุภรัตน�วรากุล
62123014625 นางสาวสุพัชชา พาหุกาญจน�
62123014626 นางสาวศิริลักษณ� ศรีนุ'ม
62123014627 นางนัยนา โหสถ
62123014628 นางสาวอภิษฎา ดํามี
62123014629 นางสาวพรรัตน� เรืองเดช
62123014630 นางสาวจุฑาทิพย� ณ สุวรรณ
62123014631 นางสาวไพจิต พูลสวัสด์ิ
62123014632 นางสาวดวงกมล ผันแปร
62123014633 นายกนกศักด์ิ สิงห�ชู
62123014634 นางสาวสรรพสิริ บุญที่สุด
62123014635 นางสาวรุจิรา เสนี
62123014636 นางสาวกนกพรรณ รักเชื้อ
62123014637 นางสาวสายฝน บัวผัน
62123014638 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรเพ็ง
62123014639 นางสาวธณษมณ อินทร�แก&ว
62123014640 นายพุฒิพงศ� เพชรรัตน�
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62123014641 นายภัทริน ถิตย�บุญครอง
62123014642 นางสาวจันทร�ราตรี ทองสุกแท&
62123014643 นายอนุรักษ� อนรรฆจีระพงศ�
62123014644 นางสาวสุไรดา อาลีเยKาะ
62123014645 นายภาสกร ธุมา
62123014646 นางสาวกาญจนา มูลกุล
62123014647 นางสาวศรันญา แซ'ภู'
62123014648 นางสาวสุพัตรา พรมดาน
62123014649 นางสาวเยาวลี คุ&มรักษ�
62123014650 นายวันจักร รัตนชู
62123014651 นางสาวสุนิสา มหาสวัสด์ิ
62123014652 นายนพดล ไชยขาว
62123014653 นางสาวเมธาวี ชูศรี
62123014654 นายฐิติสันต์ิ ศิริสุข
62123014655 นางสาวสุนิสา อินทองแก&ว
62123014656 นางสาวขวัญฤดี อิแอ
62123014657 นางสาวอาตีกะห� บาเหะ
62123014658 นางสาวฑานุมาศ หนูพันธ�
62123014659 นางสาวเปมิกา เชื่องยาง
62123014660 นางสาวสุมาลี หมวดเอียด
62123014661 นายณัฐวุฒิ เกินเหลือ
62123014662 นางสาวพรภิมล เย็นจิต
62123014663 นายชัยรวี วรพันธุ�
62123014664 นางสาวลดาวัลย� วิชัยดิษฐ�
62123014665 นางสาวปNทมา เชียรเลิศ
62123014666 นางณัฐกฤตา คงแก&ว
62123014667 นางสาวสุพัตรา การภักดี
62123014668 นางสาวนูรีฮัน มะสาสะ
62123014669 นางสาวอมรรัตน� นิลแก&ว
62123014670 นางสาวนันทวัน สถิตย�
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62123014671 นางสาวธิดารัตน� พรมประถม
62123014672 นางสาวเสาวรัตน� วรินทรเวช
62123014673 นางสาวเยาวภา ชูวิเชียร
62123014674 นางจุฑาภรณ� ทองเหลือ
62123014675 นางสาวปริษา สวนมา
62123014676 นายภานุพงษ� สุขเจริญ
62123014677 นางสาวภัทรานิษฐ� สังข�ศัพท�พันธ�
62123014678 นางสาวชลิดา มณีรัตน�
62123014679 นางสาวนาซีลา แวมูซอ
62123014680 นางสาวศศิภาพร สุขเงิน
62123014681 นายมือกือตา สาและ
62123014682 นางสาวประภัสสร ชูศรี
62123014683 นายธีระศักด์ิ ผดุงอรรถ
62123014684 นางสาวปฏิญา นางาม
62123014685 นางสาวนภสร จันธิปะ
62123014686 นางสาวธัญญรัศม� เตชินนิธิพงศ�
62123014687 นางสาวกวินทิพย� ดิษฐอาย
62123014688 นางสาวนลธิรา พันธรักษ�
62123014689 นายสมชาย สุพรดวงชัย
62123014690 นายชาติชาย ทองเชิญ
62123014691 นายดิลก หิรัญประจักษ�
62123014692 นางสาวชนก บัวชื่น
62123014693 นางสาวกนกวรรณ มุ'งงาน
62123014694 นางสาวศิรินยา สิทธิดํารงค�
62123014695 นางสาวนิชธาวัลย� สกุลแก&ว
62123014696 นางสาวฉัตรธิดา กล่ําเกลื่อน
62123014697 นางสาวปNญจพร ภูสันต�
62123014698 นางสาวปLยนุช คงนุ'น
62123014699 นางสาวอรพรรณ นุ'มนวล
62123014700 นายทวีวุฒิ พิมพิลา
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62123014701 นายอัศวิน สีสุข
62123014702 นางสาววันวิสา โสKะแอ
62123014703 นางสาวอาภาภรณ� ไหมพรหม
62123014704 นางสาวสุมาลี หลีมังสา
62123014705 นางสาวอุมารินทร� มนทิพย�
62123014706 นางสาวซูซานนา อาลี
62123014707 นางสาวนรารัตน� ยงค�
62123014708 นางสาวจุฬารัตน� เตKะแห
62123014709 นางสาวฐิติมา สอนสม
62123014710 ว'าที่ร&อยตรีสราวุธ ปล&องนุ&ย
62123014711 นางสาวจุฑามณี มีลือ
62123014712 นางสาวนูรียัน แวสะมะแอ
62123014713 นายบาซีร ยูนุห�
62123014714 นางสาวนพณภัสสร ขันเงิน
62123014715 นางสาวธนาภรณ� อรรถรัฐ
62123014716 นางสาวปLยะวรรณ ดับพันธ�
62123014717 นายมนตรี สุขช'วย
62123014718 นางสาวอรอุมา พัดดํา
62123014719 นายนพดล รักชู
62123014720 นางสาวอันติกา แก&วกระจ'าง
62123014721 นางสาวบุหงา เบ็ญอาหลี
62123014722 นางสาววริศรา ครองยุติ
62123014723 นายวัชระ เต'งย่ีภู'
62123014724 นางสาวพนิดา กรดกางก้ัน
62123014725 นางสาวหนึ่งฤทัย เสือแสง
62123014726 นางสาวพิทญา ถาวร
62123014727 นางสาวมิณส�ญาวดี บุญกิจ
62123014728 นายวีรศักด์ิ วิประจงค�
62123014729 นางสาวพุทธิพร สุทธิปNญญา
62123014730 นางสาวจุฑาทิพย� สังข�ขาว
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62123014731 นางสาววิเลขา ทองจารุแข
62123014732 นางสาวนลินชนา ศรีวิสุทธ์ิ
62123014733 นางสาวจริยา ทองจันทร�
62123014734 นางสาวจุฑารัตน� ชูเชิด
62123014735 นางสาวจุรีภรณ� เลี้ยงสกุล
62123014736 นางสาววาสนา แดงไสว
62123014737 นางสาวอิมธิรา โนรีกุล
62123014738 นางสาวพีรดา กาบิล
62123014739 นางสาวเบญญาภา ธรรมโชติ
62123014740 นายภูริวัฒน� บริสุทธ์ิ
62123014741 นางสาวสรัญญา เรืองพุฒ
62123014742 นางสาวสุปรียา พังยาง
62123014743 นางสาวซามีลา แยกาจิ
62123014744 นายภูริภัค ญาณรัตน�
62123014745 นางสาวปาวีณา ลิ่มมิตร�
62123014746 นางสาวเนตรชนก เล็กบางพงศ�
62123014747 นางสาวเบญจมาศ หวานชื่น
62123014748 นางสาวปNทมาภรณ� เชาวดี
62123014749 นางสาววิรากร กาญจนถึง
62123014750 นางสาวกสิรัตน� ทองขาว
62123014751 นางสาวพัชรี มรสุม
62123014752 นายฤทธิเกียรติ ศิลาวน
62123014753 นางสาวณัฐฏิญา ธราพร
62123014754 นางสาวนัฐชาวดี นันทพุฒ
62123014755 นางสาวณัฐธิดา จรรยา
62123014756 นางสาวสิริลักษณ� แก&วเก้ือ
62123014757 นายวรกรณ� เขียวจีน
62123014758 นางสาวหฤทัย เก้ือวงษ�
62123014759 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จันทร�พิมล
62123014760 นางสาวนภัสสร สวัสดิพันธ�
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62123014761 นายศุภชัย ณ ตะก่ัวทุ'ง
62123014762 นางสาวเพ็ญพิชชา ห&วยห&อง
62123014763 นายธีรชัย สาริพันธ�
62123014764 นางสาวกนกพร พรหมรักษ�
62123014765 นางสาวจิราพร วรรณกูล
62123014766 นายวิทยา ดํานุ'น
62123014767 นางสาวพัชราภรณ� เทพบุรี
62123014768 นางสาวการีหมKะ ลูหากามี
62123014769 นางสาวสวรรยา พลศร
62123014770 นางสาวสุรัตนา กาญจนพานิช
62123014771 นางสาวปารีดา มรรคาเขต
62123014772 นางสาววราภรณ� สม'าพงษ�
62123014773 นางสาวเกศรินทร� ผดุงเดช
62123014774 นางสาวหนึ่งฤดี ธานีวงษ�
62123014775 นางสาวสุภาวดี แจ&งอักษร
62123014776 นายอรุณ นวลละออง
62123014777 นางสาวนงนภัส พินทอง
62123014778 นางสาวภัทราวดี กระจายโภชน�
62123014779 นายอภิชาติ นิยมญาติ
62123014780 นางสาวพิไลวรรณ จันทร�มณี
62123014781 นายสําเริง พลเมือง
62123014782 นางสาวจณิสตา เทพไพฑูรย�
62123014783 นายณัฏฐ� เนียมเจริญ
62123014784 นายสันติพงค� ช'วยนุ&ย
62123014785 นางสาวอาซียะห� อาหะมะ
62123014786 นางสาววรรณา ขุนแก&ว
62123014787 นายกรกช มณีสว'าง
62123014788 นางสาววรรณา แซ'หย'าง
62123014789 นางสาวกุลนิธี คาดิรันต�
62123014790 นางสาวอาสีลา แวโดยี
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62123014791 นายรังสิมันตุ� อรุโณทัย
62123014792 นางสาววันวิสาข� ช'วยจันทร�
62123014793 นางสาวณัฐจิรา พลภักดี
62123014794 นางสาวแปลน อินทร�ช'วย
62123014795 นางสาวกฤติยาภรณ� ชํานาญฉา
62123014796 นางสาวสุดารัตน� ชดช&อย
62123014797 นางสาวอวยพร สลาม
62123014798 นายสมคิด เบ็ญจวรรณ
62123014799 นายอภิรักษ� ทองเกลี้ยง
62123014800 นางสาวปรียาพร กันภัย
62123014801 นางสาวรักษ�สุดา หนูคง
62123014802 นางสรัสนันท� ศรีทะไวย
62123014803 นายนันทิพัฒน� บุญมณี
62123014804 นางสาวกมลลักษณ� สุทธิเกิด
62123014805 นางสาวสุกัญญา ดําสุข
62123014806 นางสาวชมัยพร พันธมิตร
62123014807 นางสาวกัญกมลลักษณ� ทองบุญ
62123014808 นางสาวฐิติพร กุศลชู
62123014809 นางสาวพรรณี นาคโค
62123014810 นายไพฑูรย� ภักดีโยธา
62123014811 นางสาวลีลานุช หนูวงศ�
62123014812 นางสาวนาดียะห� เจKะสมอเจKะ
62123014813 นายสุวรรณรัตน� เส&งเซ'ง
62123014814 นางสาวชฎาพร ยุกลาย
62123014815 นางสาวอนัญญา สงสวย
62123014816 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณประไพ
62123014817 นางสาวฟาติมา โสภณ
62123014818 นางสาววิชชุดา เภาดนเด็น
62123014819 นางสาวศศิธร สมใจหมาย
62123014820 นางสาววรพรรณ จันทร�แสง
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62123014821 นางปาริชาต จันทวงศ�
62123014822 นางสาวจันทิมา คล&ายแก&ว
62123014823 นางสาวชนิศา สายนุ&ย
62123014824 นางสาวจีรนันท� พรหมแก&ว
62123014825 นางสาวรุ'งทิวา แสงศรีจันทร�
62123014826 นายนราวุฒิ แก&วหนูนวล
62123014827 นางสาวอัญชลี ขาวมาก
62123014828 นายสุภเวช ธนายุตพันธุ�
62123014829 นางสาวศศิศิลปR กิจจารักษ�
62123014830 นางสาวอโนมา ขาวทอง
62123014831 นางสาวเสาวรัตน� ศรีสังข�
62123014832 นางสาววลีทิพย� เขตนิมิตร
62123014833 นางสาวสุทธิดา ยืนยัน
62123014834 นางสาวณัฐนันท� จันทร�ส'องแสง
62123014835 นางสาวแพรทิพย� พาหุฬา
62123014836 นางสาววรรณรัตน� เติมเต็ม
62123014837 นายวิทย�ทวัฒน� ชนะกิจ
62123014838 นางสาวสุพัตรา ทาสุข
62123014839 นางสาวเจนจิรา จริยวิทยานนท�
62123014840 นางสาวกัลย�สุดา ณ พัทลุง
62123014841 นายจตุพร จันทร�สว'าง
62123014842 นางสาวฐิดาภรณ� ทับออย
62123014843 นายจอม แสงแก&ว
62123014844 นางสาวสุภัตรา งานดี
62123014845 นายเฉลิมเกียรติ ธนูศิลปR
62123014846 นางสาวอรวรรณ รักษาพล
62123014847 นางสาวปรียนุช ยอดปาน
62123014848 นายศรัณย� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62123014849 นางสาวนันทวัน จันทร�สงค�
62123014850 นางสาวธัญญลักษณ� ธนาวุฒิ
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62123014851 นายสุวิทย� รักษาพราหมณ�
62123014852 นางสาวจุฑารัตน� ทิพย�เพชร
62123014853 นายธีรภัทร� ราชรักษ�
62123014854 นายอดิศรณ� เอียดดี
62123014855 นางสาวสุนิสา นุ'นชูผล
62123014856 นางสาวพนิดา ตุ&นคง
62123014857 นางสาวมลิวัลย� งานดี
62123014858 นายวรวุฒิ บัวจิตต�
62123014859 นางสาวศันสนีย� หัสดํา
62123014860 นางสาวปLยะนุช เกษเพชร
62123014861 นางสาวศุภลักษณ� คล&ายศรีบุญ
62123014862 นางสาวอาริยา คหะวงษ�
62123014863 นางสาววัลยา ชายทุ'ย
62123014864 นายตรรกกร เคว็จดํา
62123014865 นายรพีพัฒน� มณฑาพงษ�
62123014866 นางสาวอินทิรา เกตุแก&ว
62123014867 นางสาวสุธิลักษณ� คงสิน
62123014868 นางสาวศิริพร สิงห�ชู
62123014869 นางสาวธนัญญา วันหะรับ
62123014870 นางสาวแพรวพรรณ เดชเกิด
62123014871 นายกิตติกาญจน� รักหวาน
62123014872 นางสาวกุลวดี งามล้ํา
62123014873 นางสาววิรัตน� นระโต
62123014874 นางสาวศศิธร ชูสวัสด์ิ
62123014875 นางสาวกมลพัชร ติยจันทร�
62123014876 นางสาวฆอยรนนีสา จารง
62123014877 นางสาวศิริรัตน� อ'อนจง
62123014878 นางสาวภัคจิรา ศรีใหม'
62123014879 นางสาวตวงทิพย� เหลี่ยมมงคล
62123014880 นางสาวนูรอามานี สาอิ
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62123014881 นางสาวศศิวิมล มากมี
62123014882 นางสาวตรีอนุส มาแก&ว
62123014883 นางสาวอมรรัตน� โฉมทอง
62123014884 นางสาวนุชนาฏ สุวรรณโกศัย
62123014885 นางสาวศรุตา เบ็ญก็เต็ม
62123014886 นางสาววรรณธิดา บุญแสน
62123014887 นางสาวกรรณิกา ญะเมืองมอญ
62123014888 นางสาวอรนุช ปานกลาง
62123014889 นางสาวมุกดา วงษ�ศรีแก&ว
62123014890 นางสาวกนกรัตน� แก&วเก&า
62123014891 นางสาววรรณดี กลิ่นนคร
62123014892 นางสาวกมลทิพย� มากจันทร�
62123014893 นางสาวสรวรรณ โปจีน
62123014894 นางสาวทิพรัตน� สิงห�ทอง
62123014895 นางสาวกัญญาภัทร ลดลางสี
62123014896 นางสาวพิมพ�พร แก&วบ&านดอน
62123014897 นางสาวพลอยพรรณ ส'วนบุญ
62123014898 นายอภิเดช คงสุวรรณ
62123014899 นางสาวเรวดี บุญศรี
62123014900 นายอาพีพี มะมิง
62123014901 นายพรศักด์ิ ศักด์ิจิรพาพงษ�
62123014902 นางสาวจริญญา แสงจันทร�
62123014903 นายพ่ึงบุญ ง&วนสูงเนิน
62123014904 ว'าที่ร&อยตรีหญิงธิดาพร แพเพชร
62123014905 นางสาวสุดารัตน� สุขภิทักษ�
62123014906 นางศุภลักษณ� ไพรศูนย�
62123014907 นายวรุตม� อินทจันทร�
62123014908 นางสาวกัญญารัตน� พลสวัสด์ิ
62123014909 นางนิยารัตน� แวดอเลาะ
62123014910 นางสาววงศา หนูแก&ว
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62123014911 นางสาวนูซัยบะฮ� สมาน
62123014912 นางสาวจิราภรณ� แดงเรือง
62123014913 นางศรัณยา ชะนะทอง
62123014914 นางสาวนารีซา ดอรอยี
62123014915 นางสาวอัจฉรา สําราญ
62123014916 นางสาวธัญญรัตน� อดทน
62123014917 นางสาวกฤติยา มีแสงรัตน�
62123014918 นายอดินันท� เขียวคลองเดิม
62123014919 นางสาวอัจฉรา หิรัญนิธิสําราญ
62123014920 นางสาวเพ็ญนภา สังเสริม
62123014921 นางสาวมาริสา มามะ
62123014922 นางสาวมาริษา หะยีเลKาะ
62123014923 นางสาวหทัยรัตน� โพธ์ิเซ'ง
62123014924 นางสาวนิตยา เอียดใส
62123014925 นางสาวอัญชสา แซ'อุ'ย
62123014926 นายทรงศักด์ิ นวลไทย
62123014927 นางสาวสุมิตรา ดวงดาว
62123014928 นายพิชชา ศรีบัณฑิต
62123014929 นางสาวพัชริตา ศรีโยธา
62123014930 นางสาววิยดา รักซ&อน
62123014931 นางสาวอรอนงค� ศรีสวัสด์ิ
62123014932 นายเกริกสกุล ทองไชย
62123014933 นายภานุพงศ� พะโยม
62123014934 นางสาวมัทนา โซKะมาน
62123014935 นายธีรศักด์ิ จันทร�เจือแก&ว
62123014936 นางสาวรัยม่ีย� นิลสกุล
62123014937 นายธีระพันธ� รัตนธรรม
62123014938 นางสาววิรันดา จันทมี
62123014939 นายธีรวิทย� ธุวรัฐคีรี
62123014940 นางสาวจิรารัตน� วงค�ศิลา
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62123014941 ว'าที่ร&อยตรีธนากร รอดภัย
62123014942 นางสาวพัณณิตา ส&มเกลี้ยง
62123014943 นางสุภาวดี คงวิจิตร
62123014944 นายวัชรากร นพรัตน�
62123014945 นางสาวกาญจณี คงทรัพย�
62123014946 นางสาวกนกวรรณ สินสมบุญ
62123014947 นางสาวณัฐกฤตา ย&อยแสง
62123014948 นายนิพนธ� เพ็ญจํารัส
62123014949 นายธีรพล คล&ายคลิ้ง
62123014950 นางสาวดนิตา ศุภรัตนวิไล
62123014951 นางสาวธัญญา เมืองด&วง
62123014952 นางสาวสร&อยสุดา แดงสวัสด์ิ
62123014953 นายปฏิวัติ วงศ�พิทักษ�
62123014954 นางสาววิภารัตน� เอียดแก&ว
62123014955 นางสาวสัตบุศย� ประสมกิจ
62123014956 นายภิญโญ ฉิมหนู
62123014957 ว'าที่ร&อยตรีวีระศักด์ิ เพ็งบัวแก&ว
62123014958 นางสาวเกวลินทร� เกาะสมัน
62123014959 นางสาวณิชกุล แดงละอุ'น
62123014960 นางสาวอวัสดา ไชยยศ
62123014961 นายพฤกษ�ชาติ จิตต�นุพงศ�
62123014962 นายกิตติศักด์ิ สกุลลิ่มสุวรรณ
62123014963 นางสาวศิริภา พรมแก&ว
62123014964 นายทนงศักด์ิ ศรีเปารยะ
62123014965 นางสาวลัดดาวัลย� โตสุวรรณ�
62123014966 นางสาวเบญญาภา สุ'มสม
62123014967 นางสาวมาณี เพรานาศักด์ิ
62123014968 นางสาวสุภาวดี สาระวารี
62123014969 นางสาววิรัชดา มณีสาร
62123014970 นายสุวพล ธรรมรักษ�
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62123014971 นางสาวปอจันทร�ฉาย หอมช'วย
62123014972 นายธนากร พูลฉนวน
62123014973 นางสาวฐิดารัตน� ทองแก&ว
62123014974 นางสาววรรณพร เจริญรูป
62123014975 นางสาวสุดารัตน� รนทะพาน
62123014976 นายชิษณุพงศ� นุ'นเอียด
62123014977 นางสาวกมลพร ผ'อนผาสุข
62123014978 นางสาวสุภาวดี ขมักการ
62123014979 นายศรทรง เอ'งฉ&วน
62123014980 นางสาวหทัยรัตน� จันทร�แก&ว
62123014981 นางสาวธิดารัตน� บัวจีน
62123014982 นายจิรวิทย� ปานแดง
62123014983 นายมะนัสรี อาดอละ
62123014984 นางสาวฮุสนา เกษมสมาน
62123014985 นายคชาธร ศรีจิวงษ�ษา
62123014986 นางสาวชาลิสา จันทคาม
62123014987 นางสาวนรินทร�รัตน� แก&วแสงอ'อน
62123014988 นางสาวธนิกา เวียงแก&ว
62123014989 นางสาวฟาฮานา สาระสีนา
62123014990 นางสาวสิริกานดา ชะนะ
62123014991 นางสาวกนกวรรณ ชูแก&ว
62123014992 นางสาวเนตรนภา จิตรอักษร
62123014993 นางสาวหัสมน บุญคล&าย
62123014994 นายเดชพนต� แก&วมณี
62123014995 นางสาวจุฑามาศ รักนุกูล
62123014996 นางสาวขวัญฤดี สุขหอม
62123014997 นางสาวรออายู สาเล็ง
62123014998 นางสาวมินตรา ช'วยนคร
62123014999 นางสาวรัตนาภรณ� จินดา
62123015000 นางสาวนิชาพร นาคครูบัว
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62123015001 นายปฐวี วรานุกูล
62123015002 นายจิฑาวัฒน� ชาญปราณีต
62123015003 นางสาวเบญจวรรณ นกน&อย
62123015004 นางสาวฟาดีละห� โตKะมีลา
62123015005 นางสาวรัชนีกร เพชรคง
62123015006 นางสาวฮาสือนKะ สุโก
62123015007 นายยุทธนา ภู'ทอง
62123015008 นางจารีพร จุลวัจน�
62123015009 นางสาวตรีพันธุ� บุรีศรี
62123015010 นางสาวสโรชา พิกุลทอง
62123015011 นางสาวธมลวรรณ ดีชู
62123015012 นางสาวธาวิณี คงกําเนิด
62123015013 นายปNญญาพล เลื่องสุนทร
62123015014 นางสาวสุภาณี ดําโอ
62123015015 นางสาวอัญมณี พันธคาร
62123015016 นางสาวลภัสรดา สังข�แก&ว
62123015017 นายอภิชาติ ช'วยดํา
62123015018 นางสาวอรยา ดําดี
62123015019 นางสาวกรรณิการ� ศรีนาวา
62123015020 นางสาวพิริยา สินอนันต�
62123015021 นางสาวณัฐวรา หอมเกตุ
62123015022 นางสาวรวิพร เหลื่อมแก&ว
62123015023 นางสาวปNทมา อาภรณ�ผล
62123015024 นางสาวพัชรี ทองคงแก&ว
62123015025 นายวัชรพิชญ� แสงเสน
62123015026 นางสาวชาลินี ศรีแสง
62123015027 นางสาวสุมินทร�ตรา ตุ&นคุด
62123015028 นางสาวขวัญใจ แซ'หว'อง
62123015029 นางสาวชวัลลักษณ� ขุนหนู
62123015030 นางสาวชญานิษฐ� แซ'อู&
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62123015031 นางสาวฉัตรแก&ว แพละออง
62123015032 นายคมกฤษณ� อรุณพานิช
62123015033 นางสาวจารุณี มณีมัย
62123015034 นางสาวจารวี ก&านภู
62123015035 นางสาวสุนีย� แก&วโสภาค
62123015036 นางสาวปLยวรรณ รัตนบุรี
62123015037 นางสาวจันทิมา แพเพชรทอง
62123015038 นางสาวขนิษฐา แสงจันทร�
62123015039 นางสาวกัลยรัตน� พราหมเอม
62123015040 นายเอกพล พงศ�ประพันธ�
62123015041 นายวิโรจน� ศรีบุญเรือง
62123015042 นางสาวกิตติยา กุลสุวรรณ
62123015043 นางสาวสุดารัตน� ศรียวง
62123015044 นายธนัทเทพ ยกย'อง
62123015045 นางสาวกวิสรา ทรงอาวุธ
62123015046 นางสาวชลดา หยาหลี
62123015047 นายอิสรางศ� กองอินทร�
62123015048 นางสาวปLยมาศ ขุนวิช'วย
62123015049 นายณัฐพงศ� กรรณเมือง
62123015050 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอภิญญา ยามูยีมะ
62123015051 นายสันติชัย เพชรรัตน�
62123015052 นางสาวเจษฎาภรณ� นาคกลัด
62123015053 นายดือรอแม หะนะเตKะ
62123015054 นายปLยกรณสิทธ์ิ สามเมือง
62123015055 นางสาวเทพวรินทร� ศรีทอง
62123015056 นางสาววศินี เมืองนาโพธ์ิ
62123015057 นายอิบรอเฮง กูวิง
62123015058 นายฐิติพงศ� ระดมยิง
62123015059 นายฉัตรชัย จันทรขนิฐ
62123015060 นางสาวพิชยา ก้ิมเส&ง
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62123015061 นางสาวปรางค�ทิพย� ศรีรื่น
62123015062 นางสาวชลิตา โพธ์ิมาก
62123015063 ว'าที่ ร.ต.พัทธพล ชัยชะนะ
62123015064 นางสาวปรีญาภรณ� สิทธิมิตร
62123015065 นายวิษณุ เพชรสุวรรณ
62123015066 นางสาวนิภารัตน� หมันการ
62123015067 นางสาวคธนา ซึมกลาง
62123015068 นางสาวปLยนุช แก&วสุขใส
62123015069 นายณัฐพงศ� ทองคําชุม
62123015070 นางสาวศศินา มารม
62123015071 นางสาวพิสมัย บัวแก&ว
62123015072 นางสาววิชุดา เพชรน&อย
62123015073 นางสาวพรรณวรินทร� สังข�ศรีอินทร�
62123015074 นางสาวอรัญญา รักษาสังข�
62123015075 นายวริศ กระจายเกียรติ
62123015076 นายกิตติพัฒน� ชวลิต
62123015077 นางสาวสุวิมล แคล&วแก&ว
62123015078 นางสาวซีตีอาอีเซาะ เจKะดอมะ
62123015079 นางสาวบัวอุบล จันอยู'
62123015080 นางสาวกมลวัทน� ภักดีสนิท
62123015081 นางสาวธัญญพร สุดใจ
62123015082 นางสาวณัฎฐา ขมประเสริฐ
62123015083 นางสาวสุกัญญา ศรีสมานุวัตร
62123015084 นางสาวนาถลดา ลูกหยี
62123015085 นายไพสิฐ เมืองทอง
62123015086 นางสาวหนึ่งฤทัย แหวนเงิน
62123015087 นางวิภานันท� ชัยสุตานนท�
62123015088 นายรุ'งเรือง รักดี
62123015089 นางสาวชญานี พรหมจรรย�
62123015090 นางสาวจุฑากรณ� รัตนพันธุ�
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62123015091 นายชาริบ มิสลิมิน
62123015092 นางสาวนูรีฮัน กาปLง
62123015093 นางสาวเรวดี จันทร�คง
62123015094 นางสาวซัลวานี สตอปา
62123015095 นายสุทธิพงศ� คชไพร
62123015096 นางสาวพิชญ�พิมล ทองนอก
62123015097 นายประกฤษฎ์ิ ปNZนทอง
62123015098 นายตรียศ วงศ�ไตรทิพย�
62123015099 ว'าที่ร&อยตรีหญิงพรวิมล เกิดดอนทราย
62123015100 นางสาวสุมารัตน� สุวรรณรัตน�
62123015101 นางสาวณัฐกานต� สูเหม
62123015102 นางสาวฉมาพร สุขธรรมรงค�
62123015103 นางสาวปLยะนิตย� สีกัน
62123015104 นางสาวธณิฎา เพ็ชรกิจ
62123015105 นางสาววรรณลิสา เหล'าจิตร
62123015106 นางสาวพรรณนวรต ขุนศักด์ิ
62123015107 นางสาววสุนธรา เชาวลิตร
62123015108 นางสาวสุวนันท� สังข�ศรีอินทร�
62123015109 นายชนินทร สารดิษฐ�
62123015110 นางสาวธนิตา แซ'เต้ือง
62123015111 นางสาวสุภาพร ชัยยศ
62123015112 นางสาวสิริรัตน� สุขอ'อน
62123015113 นางสาวชนัญชิดา บริพันธ�
62123015114 นายภาณุพันธ� เวชสุนทร
62123015115 นายณรงค�วิทย� วรรณโร
62123015116 นายพงศธร ชุ'มจิตต�
62123015117 นางสาวนูซีลา กาเจร�
62123015118 นายอนัตพล พนัส
62123015119 นางสาวปLยะนุช ทองสง
62123015120 นายศุภวิชญ� จรดํา
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62123015121 นางสาวสุทธญาณ� สิริโสภน
62123015122 นางสาวศรัญญา คําธร
62123015123 นายปฐม รัตนจันทร�
62123015124 นางสาวปาณิตา สินไชย
62123015125 นางสาวเจนจิรา ลุ&งก่ี
62123015126 นางสาวพนิตนันท� สุระชิต
62123015127 นางสาวผกามาศ ซ&วนลิ่ม
62123015128 นางสาวชาลิสา วงศ�ภักดี
62123015129 นางสาวอมรรัตน� ศรีระสาร
62123015130 นางสาวชนินาถ อําพงษ�
62123015131 นางสาววัลภา กิจติโก
62123015132 นางสาวธันยาภรณ� วิริยะนรอนันต�
62123015133 นายมานนท� กะระมหันต�
62123015134 นางสาวอรทัย พรหมเรือง
62123015135 นางสาวนิจนันท� รอดสุข
62123015136 นายอภิวัฒน� ชูพัฒน�พงษ�
62123015137 นางกนกวรรณ ประดับวงษ�
62123015138 นางสาวธิดา งามดี
62123015139 นางสาวปรางทิพย� วงษ�ตลอด
62123015140 นางสาวนิลาวัลย� พวงศรี
62123015141 นายชาคริต สังข�พลอยดี
62123015142 นางสาวสุณีย� หาดเนิน
62123015143 นางสาวกันยารัตน� วัฒนะสงค�
62123015144 นางสาวบัณฑิตา ขอมอบกลาง
62123015145 นายณัฐพงษ� สินสุภา
62123015146 นางสาวเกษรา เพ่ิมพูล
62123015147 นายศุภฤกษ� มีแดง
62123015148 นายธนาวุธ แพรกปาน
62123015149 นางสาวสโรชา ทองร&อยชั่ง
62123015150 นางสาววัชลิดา เลื่อนจันทร�
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62123015151 นางสาวรัตนาภรณ� ทองล&วน
62123015152 นางสาวนารีรัตน� ดอกไม&
62123015153 นางสาวแวรอฮานี แวหามะ
62123015154 นางสาวอุทัยวรรณ อ&นขาว
62123015155 นางสาวจิดาภา สุดสมพร
62123015156 นายณัฐวุฒิ หม่ืนงาม
62123015157 นางสาวอรุโณทัย สุริยะ
62123015158 นางสาวสาวิตรี สีราช
62123015159 นางสาวปLยะวรรณ ศรีสุวรรณ
62123015160 นายภวินท� ประกอบแก&ว
62123015161 นางสาวกัลยาณี คําแก&ว
62123015162 นายอลิฟ ชลธาร
62123015163 นางสาวชนากานต� เกตุแสง
62123015164 นางสาวกิตติยา บ&าเหร็ม
62123015165 นางสาวอินทุอร ตันสกุล
62123015166 นางสาวอัญธิดา อินทร�สุวรรณ
62123015167 นายสุริยา ปานสงฆ�
62123015168 นางสาวศรัณยา ล'องหลง
62123015169 นางสาวนิตยา แปQนสุข
62123015170 นางสาวภานุมาศ เหล็กดํา
62123015171 นางสาวณิชาภัทร คงนคร
62123015172 นางสาวสุกัญญา เสืออยู'สาย
62123015173 นางสาวอุไรวรรณ ยินดี
62123015174 นายเอกราช สุขรินทร�
62123015175 นางสาวจิรัฏฐา สุขสมพร
62123015176 นางสาวสุทธนา ศิลลา
62123015177 นางสาวเมธาวดี แสงศรี
62123015178 นางสาวฑิตนัตตา ทองแก&ว
62123015179 นางสาวกาญจนา สุขจันดี
62123015180 นางสาวฟาตีมะห� โวะ
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62123015181 นางสาวศรียาพร พุกดํา
62123015182 นางสาวจุฑาทิพย� มาสวัสด์ิ
62123015183 นางสาวธมนวรรณ เย็บปNก
62123015184 นางสาวยุวดี ผดุงเวียง
62123015185 นางสาวเสาวภา ศรีเกตุ
62123015186 นางสาวสุรีรัตน� ทําศรี
62123015187 นางสาวปาจรีย� พรหมทอง
62123015188 นางสาวทัศนีย� จินา
62123015189 นางวิไลภรณ� จิตอารีย�
62123015190 นางสาวจรรยาภรณ� จิตจํา
62123015191 นางสาวอทิตยา ขุนสิทธ์ิ
62123015192 นางหทัยชนก รักณรงค�
62123015193 นางสาวชุติกาญจน� ทุ'มทวน
62123015194 นางสาวจิณัฏฐิตา แขดสันเที๊ยะ
62123015195 นางสาวอมรรัตน� พ่ึงแย&ม
62123015196 นายอภิชัย แย&มน&อย
62123015197 นายสุทธิพงค� กําธร
62123015198 นางสาวอาภรรัตน� วุฒิคุณ
62123015199 นางสาวกุลธรา สกาวสุวรรณ
62123015200 นางสาวธิติมา อุปไชย
62123015201 นายเจษฎา สุขอนันต�
62123015202 นางสาวจันทิมา ระลึกเย็น
62123015203 นางสาวเพชรรัตน� ขวัญคีรี
62123015204 นายปLยะณัฐ มากคะนา
62123015205 นายทวีศักด์ิ ทิพย�พิมล
62123015206 นางสาวรัชดาภรณ� มากดํา
62123015207 นางสาวโยธกา กสิคุณ
62123015208 นายณัฐกฤกษฏ� กัลทลิกา
62123015209 นางสาวมัลธิกา รัศมีผะกาย
62123015210 นางสาวนิศามณี ศรีพัธยากร
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62123015211 นางสาวดรุณี สมจิตต�
62123015212 นางสาวทิพวรรณ สินบุญยก
62123015213 นางสาวชญานี มลยงค�
62123015214 นางสาวรัตนาภรณ� สิงห�เทา
62123015215 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุขรัตน�
62123015216 นางสาวศศิธร พ่ึงหล&า
62123015217 นายวีรพล พัฒโนทัย
62123015218 นางสาวจุฑามาศ กาญจนมล
62123015219 นางสาวลัดดาวัลย� เทวฤทธ์ิ
62123015220 นางสาวเพ็ญจันทร� แสงอาวุธ
62123015221 นายกฤษฎา ทองคํา
62123015222 นางสาวนิภาพร พรมโคตร
62123015223 นายณัฐชนน ศิลาพันธ�
62123015224 นางสาวจิราภา ภุมศรี
62123015225 นายอลงกรณ� พูลสวัสด์ิ
62123015226 นางสาวรุ'งพนา แท'นแก&ว
62123015227 นายพชรพล ศรีประดิษฐ�
62123015228 นายเมธี หิรัญวงศ�
62123015229 นายอรรถสิทธ์ิ สุขกรินท
62123015230 นางสาวกิตติมา เสมอภาค
62123015231 นายอดิศร มานพ
62123015232 นายพงศ�พันธุ� แสงสุวรรณ
62123015233 นางสาวพิชญดา มะสุวรรณ
62123015234 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร
62123015235 นางสาวเพ็ญนภา สมวงค�
62123015236 ว'าที่ ร.ต.หญิงเอมอร คงสอาด
62123015237 นางสาวเคย�ลดา เหมือนแสน
62123015238 นางสาวนฤมล เพ็ชรพันธ�
62123015239 นางสาววณิฐษา สุขแสง
62123015240 นายศาสตรา ชูทวด
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62123015241 นางสาวศิรินภา สุขอนันต�
62123015242 นางสาวอาภาพร โพธิรังสี
62123015243 นางสาวปภาวรินทร� ภูริชนพิทักษ�
62123015244 นายจารุวัติ แซ'ฟู
62123015245 นางสาวเกตุสุดา ช&างนรินทร�
62123015246 นางสาวสุภามาศ รุ'งคลัง
62123015247 นางสาวจารุวรรณ พุ'มเอี่ยม
62123015248 นางสาวศิริวรรณ แซ'อุ'น
62123015249 นางสาวทิฆัมพร ลิ่มซ้ิว
62123015250 นางสาวนนธิญา ถาวรสังข�
62123015251 นางสาวอรวิภา บูนํา
62123015252 นายนรินทิพย� เทศนอก
62123015253 นางสาวทวีวรรณ ศรีทัยแก&ว
62123015254 นางสาวเสาวภาคย� ชูเลขา
62123015255 นางสาวสุรีพร ช'วยสุข
62123015256 นางสาวกาญจนา จันทร�เพ็ชร
62123015257 นางสาวศิปภา แก&วสมศรี
62123015258 นางวัลภา สิงโหพล
62123015259 นางสาวฝนธิยา สาโมKะ
62123015260 นางสาวกานดาวสี สิทธิเดช
62123015261 นางสาวจีรวรรณ ผลพัสดุ
62123015262 นางรัชกุล เจริญรูป
62123015263 นางสาวศศินา โรมรินทร�
62123015264 นางสาวรัชตวรรณ ศิริเสถียร
62123015265 นายกิตติธัช พุ'มพวง
62123015266 นางสาวณิชารีย� ทิพย�บุญแก&ว
62123015267 นางสาวตูแวอาแอเสาะ กูแม
62123015268 นางสาวดวงเดือน อุ'นเมือง
62123015269 นางสาวอรอุมา หรุดคง
62123015270 นายพิชัย ศรีวิชัย
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62123015271 นางสาวศรีสุดา ไหมทอง
62123015272 นายจิรวัฒน� ชนะกุล
62123015273 นายจิรภัทร รัตนสังข�
62123015274 นางสาวเจมจิรา แซ'ห'าน
62123015275 นางสาวอีลฮัม เจKะเตKะ
62123015276 นางสาวชลธิชา พ'วงอารมย�
62123015277 นายเสถียรพงษ� พันธุ�พงศ�ศิริ
62123015278 นางสาวภัครมัย ขาวสม
62123015279 นางสาวจิตสุภา หนูศิริ
62123015280 นางสาวฐิติมา โยมมาก
62123015281 นายเจษฎา การันต�
62123015282 นางสาวราตรี แก&วโชติรุ'ง
62123015283 นายพรสิงห� เรืองจักร�
62123015284 นางสาวกิตติมา เชื่อมใจ
62123015285 นางสาวนุชมาศ และสมสา
62123015286 นางสาวนัฐมล แก&วโสภาค
62123015287 นางจิราวรรณ สนิท
62123015288 นายสิทธิชัย อินทรมนเฑียร
62123015289 นายสุรศักด์ิ ฟองจันทึก
62123015290 นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิสังข�
62123015291 นางสาววิลัดดา ทิพย�วงษ�
62123015292 นางสาวกรณัฐ ขาวปNZน
62123015293 นางสาวปLยพร แดงชนะ
62123015294 นางสาวถิรนันท� เซ'งง'าย
62123015295 นางสาวพิชญาภรณ� แตงแก&ว
62123015296 นางจิตติมา สมศรี
62123015297 นางสาวปรีญาภรณ� เอียดประพันธ�
62123015298 นางสาววิไลวรรณ อุดม
62123015299 นางสาวณัฐปภัสร� ตุลาธร
62123015300 นางสาวพนิดา รักไทรทอง
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62123015301 นางสาวพรพิมล เสนีย�
62123015302 นางสาวชฎารัตน� แก&วปลั่ง
62123015303 นางสุรัญญา ขุนล่ํา
62123015304 นางสาวปริญญา กิตติพรรณราย
62123015305 นายวรพงศ� ขนาดผล
62123015306 นางสาวณัฏฐพัชร� บุญชู
62123015307 นางสาวอาแอเสาะ วานิ
62123015308 นางสาวกัลย�สุดา สุวรรณวงศ�
62123015309 นางสาวอัจฉรียา นุ'นย&อย
62123015310 นางสาวพัชรนันท� เวชพราหมณ�
62123015311 นางสาวสุทธินี ทองตําลึง
62123015312 นางสาวสุภาวดี นาคปลัด
62123015313 นายนภดล รัตนนิคม
62123015314 นางสาวหัทยา บุระชัด
62123015315 นางสาวพิกุล ฉายมุณี
62123015316 นายจตุภพ ลีละหุต
62123015317 นางสาวศศินันท� สุขเงิน
62123015318 นายธิปNตย� หมานมานะ
62123015319 นางสาวณัฐมน เกิดกุญชร
62123015320 นางสาววรรณเพ็ญ คนเที่ยง
62123015321 นายธีรศักด์ิ ทิพย�บุญแก&ว
62123015322 นายพฤษชาติ แก&วหนู
62123015323 นางสาวอรกัญญา ชัยราษฎร�
62123015324 นางสาวจีรประภา ลาดนอก
62123015325 นายวุฒิศักด์ิ บุตรเลี่ยม
62123015326 นางสาววราภรณ� บุญราศรี
62123015327 นางสาววิลาสินี เบญสเหมาะ
62123015328 นางสาวพรวลี สังเพชร
62123015329 นางสาวภูณิตา สุขเพ็ญ
62123015330 นางสาววิษารัตน� พลภักดี
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62123015331 นางสาวอัสรา เชื้อบุญเกิด
62123015332 นายมูฮําหมัด สือมุ
62123015333 นางสาวพิชามญช� ภูชมบ'อ
62123015334 นางสาวอุทัยรัตน� ธรรมสติ
62123015335 นางชุทิมา อินทรฤทธ์ิ
62123015336 นางสาวภานุชนาถ พิมเสน
62123015337 นายสิริชัย คลิ้งบัวทอง
62123015338 นางสาวนิภาพรรณ แซ'อึ้ง
62123015339 นางสาวกุลิสรา ไตรวรรณ
62123015340 นางสาวอําภรณ� คงคล&าย
62123015341 นายจักรี โดยเจริญ
62123015342 นางสาวเจิมขวัญ สมสู'
62123015343 นางสมโรจน� ช'วยชูกูล
62123015344 นางสาวสิตานันท� ปากวิเศษ
62123015345 นายวิรวัฒน� จันทร�ประนต
62123015346 นางสาวเอมโอษฐ� ยวดย่ิง
62123015347 นางสาวคณานันต� บุญนาค
62123015348 นายฐิติพงษ� สันติจรูญโรจน�
62123015349 นางสาวนูรอาซีกิง หะยีเจะซอ
62123015350 นางสาวปาริชาติ ทีฆะพันธ�
62123015351 นางสาววิไลวรรณ เนียมทอง
62123015352 นางจิราพร บัวดํา
62123015353 นางสาวอรอนงค� คงทอง
62123015354 นางสาวชุติมณฑน� บัลนาลังค�
62123015355 นางสาวชนาภา สโมสร
62123015356 นางสาวนันท�นลิน ชัยวงค�เหล็ก
62123015357 นายชัยนัล หมูดหยี
62123015358 ว'าที่ร&อยตรีจักรพันธุ� ชาตะเวที
62123015359 นางสาวมณีนุช แซ'โง&ว
62123015360 นางสาววิภาวดี เพ็ชรสุข
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62123015361 นางสาววฤนดา หลังสตา
62123015362 นางสาวรอกียKะ สังยาหน'าย
62123015363 นางสาวประภัสสร ชูอินทร�
62123015364 ว'าที่ ร.ต.ราชฤทธ์ิ ซังธาดา
62123015365 นายอภิสิทธ์ิ บินซา
62123015366 นางสาววรินทร ดีทองอ'อน
62123015367 นางสาวนุนีดา ยูโซะ
62123015368 นางสาวฉวีวรรณ หัสโร
62123015369 นางสาวสุดธิดา กันไพเราะ
62123015370 นายสันสกฤต พวงพันธ�ศักด์ิ
62123015371 นางสาวเปมิกา เทพส'ง
62123015372 นางสาวสิริกิติยา สาระวารี
62123015373 นางสาวกรรณิการ� คุ&มสุวรรณ
62123015374 นางสาวสุกัญญา สุดทุ'ม
62123015375 นายพชรนัฐ เจือสุวรรณ
62123015376 นายสรศักด์ิ ทองเฝUอ
62123015377 นางสาวพรรณทิพย� ยันเจริญ
62123015378 นางสาวสุลักขณา เวปุลานนท�
62123015379 นางขนิษฐา ศึกเสือ
62123015380 นางสาวจินดารา เพชรสุวรรณ
62123015381 นางสาวศุภมาส ต้ันสุย
62123015382 นางสาวภัทราภรณ� เกตวิสิทธ์ิ
62123015383 นางสาวอรทิกา ไทยป[อก
62123015384 นางสาวจุฑามาส สุโนนคุณ
62123015385 นางสาววนิดา สังข�สุข
62123015386 นายกู&ชาติ พรหมแก&ว
62123015387 นางสาวฟาตีฮะ หะแว
62123015388 นางสาวขวัญจิรา รัตน�หิรัญ
62123015389 นางสาวสุรางคณา ฤทธาภัย
62123015390 นางสาวกัญญาภรณ� มณีโชติ
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62123015391 นายเจษฎา ใจปลื้ม
62123015392 นายศุภณัฐ ศิวายพราหมณ�
62123015393 นางสาวอาฟIนี เจKะดKะ
62123015394 นางสาวกนกวรรณ ช'วยทอง
62123015395 นางสาวิตรี หมีนหวัง
62123015396 นางสาวเบลล� ชาโนเพ็ญศิริ
62123015397 นางสาวขวัญชนก รักกะเปา
62123015398 นางสาววลีรัตน� เพ็ชรมณี
62123015399 นางสาวสิรามล สังฆวิจิตร
62123015400 นางสาวกฤติยาณี สังข�ขาว
62123015401 นางสาวชนากานต� ศรีสุวรรณ
62123015402 นางสาวสุธารทิพย� กระนิล
62123015403 นางสาวนิธิญา ไชยภักดี
62123015404 นางสาวเกวลิน คงม่ัน
62123015405 นายทนงศักด์ิ บุญชู
62123015406 นางสาวชญาทิพย� ประสานเกษม
62123015407 นางสาวฟารีดา เดวาลัย
62123015408 นางสาวมณฑิรา ศรีชมภู
62123015409 นางสาวกมลพรรณ ทองขาว
62123015410 นางสาวสุธาสินี ทองเนื้อขาว
62123015411 นางสาวณัฐวรรณ นฤมิตร
62123015412 นางสาวธันยชนก จิตต�กําแหง
62123015413 นางสาวพรพรรณ ไชยหวาน
62123015414 นางสาวปวีณา แซ'เต้ียว
62123015415 นางสาวอังคณาวิสุ มณีนวล
62123015416 นางสาวฉวีวรรณ รัตนะ
62123015417 นางสาววรรณิกา ปลูกไม&ดี
62123015418 นายสมพร เพชรศรีเงิน
62123015419 นางสาวปาลีนา หมินหมัน
62123015420 นางสาวจังคนิภา เพชรชูช'วย
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62123015421 นางสาวธัญณภัสร� วุ'นปาน
62123015422 นางสาวกรุณา ทองเพ็ง
62123015423 นางสาวพรรณวดี กําจายภัย
62123015424 นางสาวรจนา ชูฉางหวาง
62123015425 นางสาวสุดารัตน� เบ็นระเหม
62123015426 นางสาวรัตน�วดี ศรีสกุล
62123015427 นางเกตุกวิน บุญเฉิด
62123015428 นางสาวณัฐชา พรหมคีรี
62123015429 นางสาวรัชนี เงKาะ
62123015430 นางสาวอังคณา รัตนพันธ�
62123015431 นายพลากูล โสะขาว
62123015432 นางสาวพิทยารัตน� ไชยพรม
62123015433 นางสาวอาภรณ� สิทธิมนต�
62123015434 นายอามีน ดือเรKะ
62123015435 นายสนธยา ทองดี
62123015436 นายสมโชค สร&อยเนียม
62123015437 นายพีระพงษ� ยืนสกุล
62123015438 นางสาวอริสรา จิตณรงค�
62123015439 นางสาวนพมาศ จงสวัสด์ิวัฒนา
62123015440 นางสาวสุกัญญา เผือกผ'อง
62123015441 นางสาวจันทร�นุสรณ� รักษากิจ
62123015442 นางสาวสุญาณี ขุนทอง
62123015443 นางสาวณัฐวีปารย� พร&อมประเสริฐ
62123015444 นางสาวนาตยา คุมรักษา
62123015445 นางสาวกานต�มณี ถุงทอง
62123015446 นางสาวธนาภรณ� พานิจเจริญ
62123015447 นายปฏิวัติ อังศุกาญจนกุล
62123015448 นางสาววานีตา ดอเลาะ
62123015449 นางสาวอันธิกา ต้ิงซุ'ยกุล
62123015450 นางสาวอรพร เสียงเพราะ
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62123015451 นายวิรภัทร ศรีทรัพยวโรบล
62123015452 นางสาววิลาวัณย� แซ'หลี
62123015453 นางสาวจีรนาถ พรหมรักษา
62123015454 นายณัฐวัศ ขวัญปาน
62123015455 นางสาวอภิญญา คงเช็น
62123015456 นางสาวธนกานต� สมาดี
62123015457 นายสถาพร ดําศิริ
62123015458 นางสาวสุดารัตน� พุฒยืน
62123015459 นางสาวจิรภัทร� รัตนรักษ�
62123015460 นางสาวมาซีเตKาะ ยีมะหลี
62123015461 นางสาวเกศรินทร� ชูมณี
62123015462 นายภาณุวิชญ� นาคแปQน
62123015463 นางสาวสิริรัตน� ดีจุฑามณี
62123015464 นายกีรติ ภัคจีรา
62123015465 นางสาวศศิมาพร กล'อมสุข
62123015466 นางสาวนิอร มีแสง
62123015467 นายวราวุธ มุททารัตน�
62123015468 นายปรัชญ� ประทุมรัตน�
62123015469 นางสาวสุภัทโร แรกภิปราย
62123015470 นางสาวน้ําทิพย� คชรินทร�
62123015471 นายอาลีฟ วามะ
62123015472 นางสาวกัญญาณัฐ น&อยตรีสน
62123015473 นางสาวเมธินี หอมหวล
62123015474 นางสาวปLยนุช ดํามน
62123015475 นายเอกมล ทองเฝUอ
62123015476 นางสาวนุจรี เอียดดี
62123015477 นางสาวพาดีลKะ อาแซ
62123015478 นางสาวสุวิภา ชิตร
62123015479 นางสาวศิราณี อินทร�ประเสริฐ
62123015480 นายสุริยา เพ็งสมมุติ
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62123015481 นายกัมปนาท จันทร�เกตุ
62123015482 นางสาวกนกวรรณ เสือถม
62123015483 นายวรพัทธ� ธาระปรีชากุล
62123015484 นางสาวสินีนาถ เมฆปลัด
62123015485 นายอุทัย คําเทียมแก&ว
62123015486 นายสาโรจน� ทองไหม
62123015487 นางสาวอัจจิมา อินสโร
62123015488 นางสาวณัฐทิยา เกลี้ยงเมือง
62123015489 นายณัฐวัชร เกลี้ยงประดิษฐ�
62123015490 นายเกรียงชัย ชุ'มแก&ว
62123015491 นายอับดลเลาะ บาโงสะตู
62123015492 นางสาวอรยา กล่ําดิษฐ�
62123015493 นางสาวสุดาวดี ศรเกษตริน
62123015494 นางสาวจุฑามาศ ทองนิ่ม
62123015495 นางสาวศศิณัฎฐ� ประดิษฐ�สาร
62123015496 นางณัชชา พูลสิน
62123015497 นายนรวิชญ� สมเขาใหญ'
62123015498 นางสาวยุวากร แสงอุส'าห�
62123015499 นางสาวปชภร เพ็ชรโสภล
62123015500 นางสาวชลิตา ทองแดง
62123015501 นางสาววาสนา ด&วงยาง
62123015502 นายธีรวุฒิ หัสนี
62123015503 นายกฤษณกร ถนัดกิจ
62123015504 นายสุรศักด์ิ แก&วสง'า
62123015505 นางสาววนิดา คงจันทร�
62123015506 นายปวริศร ภาสะเตมีย�
62123015507 นางสาวสุปราณี สมัครการ
62123015508 นางสาวรุ'งระวี อินทร�เทพ
62123015509 นายปรเมฐษ� คมสัน
62123015510 นายพสธร จักราศรีสกุล
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62123015511 นางสาวหนึ่งฤดี ไทรบุรี
62123015512 นางสาววราภรณ� รอดทุกข�
62123015513 นางสาวถนอมจิตร แก&ววงค�ษา
62123015514 นางสาวรจนา แซ'หลี
62123015515 นายนัฐพงษ� วังประชุม
62123015516 นางสาวสุฑามาศ พงศ�ทลุง
62123015517 นายญาณเกียรติ นิระโส
62123015518 นางสาวมัลลิกา ทองใหม'
62123015519 นายราชศักด์ิ อินเลียม
62123015520 นางสาวฮันนาน ยือลาแป
62123015521 นางสาวจิดาภา เขียวขํา
62123015522 นางสาวนูรีนา หะหมาน
62123015523 นางกันยกร เพชรนวล
62123015524 นางสาววัลภา ชูผล
62123015525 นางสาวจีราพร แสงสุวรรณ
62123015526 นายอนุพงศ� ไพลอย
62123015527 นายอนวัฒ สุขสโมสร
62123015528 นายอดิเทพ จันทร�เจือแก&ว
62123015529 นางสาวสุนิศา หนองเทา
62123015530 นางสาวน้ําทิพย� ลาภจิตร
62123015531 นางสาวธนิสานันท� เหล็กเพ็ชร�
62123015532 นางสาวพรรณนิภา เต็นฉอย
62123015533 นางสาวณัฐมล แดงกุล
62123015534 นางสาวปาวีณา อินตัน
62123015535 นายทวีศักด์ิ กลาบทอง
62123015536 นางสาวกัญญารัตน� สุขกิจ
62123015537 นางสาวณิชารีย� รุ'งแจ&ง
62123015538 นายวัชรินทร� มีแก&ว
62123015539 นางสาวพิชามญชุ� ขวดแก&ว
62123015540 นางสาวเบญญาทิพย� แก&วศรี
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62123015541 นายปNณณธร สุนทรทัต
62123015542 นางสาวสุจิตรา ขาวสะอาด
62123015543 นางสาวสุภาภรณ� เกษสุวรรณ
62123015544 นางสาวแพรววนิต ถ่ินนคร
62123015545 นางสาวสุธิดา สีขาว
62123015546 นางสาวศิริวรรณ นาคทองรูป
62123015547 นางสาวเรวดี ไกรสิน
62123015548 นางกมลวรรณ ขุนราช
62123015549 นางสาวจันทนี ทองภูเบศ
62123015550 นางสาวเกตุผกา มีชัย
62123015551 นายสถาพร ทิณกร
62123015552 นางสาวอัญชลี เนื้อเกลี้ยง
62123015553 นางสาวเพ็ญพิษา ธารเนตร
62123015554 นางสาวพรพิมล ทองมี
62123015555 นายพัชรพงษ� คงฉาง
62123015556 นางสาวกิตติยา มัจฉา
62123015557 นางสาวอามีบKะ หนูหมาน
62123015558 นายราเมศ ชลธี
62123015559 นางสาวอัญชนา อยู'ม่ัน
62123015560 นายภัทราวุธ พัฒนศรีรารัตน�
62123015561 นางสาวนงลักษณ� แข็งมาก
62123015562 นายวรวิทย� เภอบางเข็ม
62123015563 นายอดิศร เจริญพานิช
62123015564 นางสาวตุKกตา รัตนกระจ'าง
62123015565 นางสาวธัชวรรณ กลับชุ'ม
62123015566 นางสาวอุษณีย� ช'วยม่ัง
62123015567 นางสาวฐานิศา นนทิโกมล
62123015568 นางสาวภารดี สวัสด์ิประสิทธ์ิ
62123015569 นางสาวฮากีมKะ เงาะ
62123015570 นางสาววรรณทกาญจน� เอียดเหตุ
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62123015571 นางสาวฉัฐมาศ พูนกาญจนวาณิช
62123015572 นางสาวฉัตรชนิกา พาหะมาก
62123015573 นางสาวปLยนุช อินยอด
62123015574 นายภูวนัย เมืองชู
62123015575 นายวิทยา เพ็ชรลุ
62123015576 นางสาวสุวิมล ทองวิจิตร
62123015577 นางสาวสิริยา บัวแก&ว
62123015578 นางสาวสุภาวดี แก&วพิทักษ�
62123015579 นางสาวพนิดา ใหมเผือก
62123015580 นางสาวปIยนุช มุ'งดี
62123015581 นางสาวฟYาสียKะห� บือซา
62123015582 นางสาวชวนพิศ ม่ังมี
62123015583 นางสาวศิริพร เต็มสวัสด์ิ
62123015584 นายแก&ว ศรีทองกุล
62123015585 นายภูมินันท� สังข�ขาว
62123015586 นางสาวกาญจนา ยีสมัน
62123015587 นางสาวชลันธร หนูกุล
62123015588 นายชัยวัฒน� ใจตรง
62123015589 นางสาวลาวัลย� มานะกิจ
62123015590 นางสาวสมบูรณ� เอ'งฉ&วน
62123015591 นางสาวมนธญา แก&วบัว
62123015592 นางสาวณัฎฐ�ทิมา มิศกาชีพ
62123015593 นางสาววราภรณ� มีจิต
62123015594 นางสาวพรพิมล มะสุวรรณ
62123015595 นางสาวอานิต&า ปุณธนัตถ�ธาดา
62123015596 นางสาวรัญชิดา ขาวอินทร�
62123015597 นางสาวเบญจมาภรณ� แปQนไทย
62123015598 นางจันจิรา ธรรมาภิรมย�
62123015599 นายพงศ�พล ราชโสภา
62123015600 นายภานุวัฒน� พรหมสุวรรณ�
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62123015601 นางสาวณภัทร รอดแสง
62123015602 นางสาวนันท�นภัส ผลเกตุ
62123015603 นางสาววีราภัทรา พริกคํา
62123015604 นายณัฐพงศ� ไชโย
62123015605 นางสาวอรพิณ สละ
62123015606 นายกัมพล ฉิมพลีวัฒน�
62123015607 นางสาวอาธิญา ศรีคชา
62123015608 นางสาวจุรีวรรณ ทวนดํา
62123015609 นางสาวนูรินดา บูเดียะ
62123015610 นางสาวณัฐยาภรณ� แก&วพิจิตร
62123015611 นางสาวปLยะนุช นาควิลัย
62123015612 นางสาวศิริพร ไพบูลย�
62123015613 นางสาวอารยา อักษรกาญจน�
62123015614 นางสาวอินทุอร ทวีแก&ว
62123015615 นายฮาซัน หมัดอะด้ัม
62123015616 นางสาวนาฎลดา เห็นทั่ว
62123015617 นายวายุ รัตนนุพงค�
62123015618 นางสาวปณิตา หลีแสKะ
62123015619 นางสาวศศิพิมพ� รัตนพิทย�
62123015620 นางสาวกชษกร แก&วคุ&มภัย
62123015621 นางสาวศรีสุดา ทองยอด
62123015622 นางสาวกรรณิกา หนูวุ'น
62123015623 นางสาวอรัชพร อังควานิช
62123015624 นางสาวสุธิดา อินทร�สุทธ์ิ
62123015625 นายภูมิภัทร วัจนเทพินทร�
62123015626 นางสาวปรียานุช กลางรักษ�
62123015627 นางสาวอรญา ชายเกตุ
62123015628 นางสาวศศิวรัตน� บูก&ง
62123015629 นางสาวแก&วกัญญา เพชรทอง
62123015630 นายสราวุธ บุญทองแก&ว
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62123015631 นางสาวกัสมา โลหกิจ
62123015632 ว'าที่ร&อยตรีหญิงนัฐกานต� หนูประดิษฐ
62123015633 นางสาวจุฑาวรรณ จันทร�เหมือน
62123015634 นายศิวกร เผือกผ'อง
62123015635 นางสาวนันทวรรณ พรหมสุวรรณ�
62123015636 ส.ต.ท.ธีรเดช พิณกุล
62123015637 นางสาวอารยา มากประเสริฐ
62123015638 นางสาวพิชญา โชติพันธ�รุจิวงศ�
62123015639 นายเกียรติศักด์ิ ธนบัตร
62123015640 นางสาววรรณนิดา อติสุธาโภชน�
62123015641 นายวสวัตต์ิ หลีเอี๋ยน
62123015642 นางสาวราศีทิพย� กลับวุ'น
62123015643 นางสาวพิชชานันท� ภมรานนท�
62123015644 นางสาวกมลพร รักช'าง
62123015645 นางสาวสุภิญญา การพยุทธ�
62123015646 นางสาวอัจฉรา บุญมณี
62123015647 นางสาวอรยา เพ็งมุซอ
62123015648 นางสาวเปรมสุดา เกิดกอบ
62123015649 นางสาวจิราวรรณ ศรีสงคราม
62123015650 นายรัชภูมิ คัทธจันทร�
62123015651 นายเทิดพงษ� ลําพล
62123015652 นางสาวอารียา รวบรวม
62123015653 นางสาวปNตมา อาบู
62123015654 นางสาววิลาวรรณ ตาแก&ว
62123015655 นางสาวนัซเราะฮ� สาลี
62123015656 นายมะดารุส เจKะตู
62123015657 นายไกรสีห� นวลมูสิก
62123015658 นายเจนวัฒน� สุวรรณวิธี
62123015659 นายหวันฟารุค ไทรทอง
62123015660 นายฐานันดร� ปานดวง
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62123015661 นางสาวกรกนก ช'วยฤกษ�
62123015662 นางสาวอริศรา มุสาเหม
62123015663 นางสาวหทัยชนก ศิริห&องทอง
62123015664 นางสาวศิริญา วรุตมพันธ�
62123015665 นายศุภชัย ณะหนู
62123015666 นางสาวกาญจนา ยินดีอําไพ
62123015667 นางสาววิไลวรรณ แสนภักดี
62123015668 นางสาวอาธิศรี หนูเยาว�
62123015669 นางสาวรอมือละ กูแม
62123015670 นายเจษฎา นาอุดม
62123015671 นางสาวพุทธชาติ ทองนาค
62123015672 นางสาวสุวพิชญ� อ'อนประเสริฐ
62123015673 นายไชยพงษ� สันติวรพงศ�
62123015674 นางสาวจันทิมา จันทร�ก่ิว
62123015675 นางสาวสายสุนี ก&าวพัฒนกิจ
62123015676 นางสาวอรอนงค� พันลัดดา
62123015677 นายภานุพงศ� การนิกร
62123015678 นางสาวพรรณภา แพเรือง
62123015679 นางสุธีกานต� เตยแก&ว
62123015680 นางสาววิภวานี ธานีรัตน�
62123015681 นายสุทธิวัฒน� ลําธรกิจ
62123015682 นางเอกปวีณ� ทองสวาท
62123015683 นางสาววรางคณา เทศรัตน�
62123015684 นางสาวลักขณาวรรณ วิบูลย�พันธ�
62123015685 นางสาวพิไลพร เกษรบัว
62123015686 นางอัสมาร� แวจูนา
62123015687 นางสาวจิราพร จันทร�สถิตย�
62123015688 นางสาวศิมาพร ศิริเลส
62123015689 นางสาวญาติมา ลิขิต
62123015690 นางสาวศศิกัลยา เทพี
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62123015691 นางปาณิสรา เทพเจริญ
62123015692 นายเฉลิมพล เลขวิจิตร
62123015693 นายรุ'งพงศ� มหากิตติคุณ
62123015694 นางสาวศิริรัตน� มีเดช
62123015695 นางสาวมนชลัส ตันจะโข
62123015696 นายจิรภัทร แก&วกัญญาติ
62123015697 นายวรวุธ เจะจาโรจน�
62123015698 นายสิรวิชญ� ขวัญดี
62123015699 นางสาวอภิวดี รสิตานนท�
62123015700 นางสาวดวงกมล พระนคร
62123015701 นางสาวศศิธร จันทร�ทอง
62123015702 นางสาวฉันทนา เอ&งฉ&วน
62123015703 นางสาววรรณพร ผ'องผิว
62123015704 นางสาวมัชฌิมาภรณ� ใจชื่น
62123015705 นางสาวเจนจิรา เพชรเพ็ง
62123015706 นางสาวจุฑามาศ อ'อนวิเศษ
62123015707 นางสาวอารีรัตน� นวลพลับ
62123015708 นางสาวเบญจา พรวุฒิกูล
62123015709 นางสาวสิวรินทร� บูก&ง
62123015710 นายสุทธิชัย สมอินทร�
62123015711 นายอดิศร อุบล
62123015712 นางสาวสุดารัตน� เกลี้ยงกลม
62123015713 นายเตชณัฐ ศรีรัชดากร
62123015714 นางสาวอาตีกKะ ดีมูเลKะ
62123015715 นายกฤษณะ กุลพ'อ
62123015716 นางสาวภราดา สวนมา
62123015717 นางสาววิไลพร ชูดํา
62123015718 นายกนกพล ดวงสุวรรณ
62123015719 นางสาวชลธิชา ราชประดิษฐ
62123015720 นางสาวแคทลียา มณีอ'อน
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62123015721 นางสาวปราณี ศรีบริบูรณ�
62123015722 นางสาวกุสุมา เรืองพุ'ม
62123015723 นายวิชัย บินหมูด
62123015724 นายอภิรัฐ ปานแปQน
62123015725 นายศุภกิตต์ิ วิชชุรังษี
62123015726 นางสาวฐิติมา จันทร�คง
62123015727 นางสาวรจนา วิชัยดิษฐ
62123015728 นางสาวสุภาพร โกสิทธ์ิ
62123015729 นางสาวสุนิดา วรกิจ
62123015730 นางสาวเบญจมาศ ศรีสง'า
62123015731 นางพรพิรุณ กว&างขวาง
62123015732 นายพิศาล จ'าทอง
62123015733 นางสาวอัคริมา พลกําจัด
62123015734 นายพีรวัฒน� บาลโรย
62123015735 นางสาวปราชญา วังเมือง
62123015736 นางสาวรุ'งนภา คลี่เกษร
62123015737 นางสาววรัญญา พรมมิจิตร�
62123015738 นางสาวอุษา เพ็ญสวัสด์ิ
62123015739 นางสาวชญานี อมรศักด์ิ
62123015740 นางสาวอังคณา หมKะโหรKะ
62123015741 นางสาวบุศรินทร� แดงกุล
62123015742 นางสาวฐิติพร สุวรรณวงศ�
62123015743 นางสาวปภาวี ทองสกุล
62123015744 นางสาวเสาวรส นุ'นแก&ว
62123015745 นายธนวัฒน� สิงโหพล
62123015746 นางสาวจิราวรรณ ศิริโท
62123015747 นายสุวิทย� พุทธา
62123015748 นางสาววิมลมาศ มีบัว
62123015749 นายอมรเทพ เกิดชูกุล
62123015750 นายเอกรัฐ แซ'เจ่ีย
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62123015751 นางสาวเบญจมาศ พรหมพงษ�
62123015752 นางสาวมัณฑลิกา ฉิมกูล
62123015753 นางสาวกมลวรรณ คํามาวงษ�
62123015754 นางสาวปณิชา เรืองนุ&ย
62123015755 นายอัมราน วาโด
62123015756 นางสาวจุติพร ไชยราษฎร�
62123015757 นางสาวกมลชนก คงเรือง
62123015758 ว'าที่ร&อยตรีหญิงนิภา ปานเนียม
62123015759 นายธรรมลักษณ� ทองบุญชู
62123015760 นางสาวรัตน�สุดา ช'วยม่ิง
62123015761 นางสาวสันตนา กาเซ็ง
62123015762 นายทวีวัฒน� ล'องแดง
62123015763 นางสาวนลิสา นวลละเอียด
62123015764 นายภาณุเดช จิตอุฬาร�
62123015765 นางสาวเขมวันต� ทองน้ําแก&ว
62123015766 นางสาวเอมมิกา บัวทอง
62123015767 นางสาวอรปรวีณ� จันทรลาภ
62123015768 นายทัตพงศ� เสนาสวัสด์ิ
62123015769 นายสรายุทธ พรหมฤทธ์ิ
62123015770 นางสาวชนิษฐา โพธ์ิเหลือง
62123015771 นางสาวภูริชญา ชูช'วย
62123015772 นางสาวณัฏฐาพร อินทรโยธา
62123015773 นางสาวสุพัตรา อินทรัตน�
62123015774 นางสาวณัฐวรรณ แซ'เฮ&ง
62123015775 นายถนอมพงษ� มหานิล
62123015776 นายอาณัติ จําเนียร
62123015777 นางสาวนันทิตา แสงขาว
62123015778 ว'าที่ ร.ต. หญิงวนิดา ระวังรัมย�
62123015779 นางสาวปริศนา สิทธี
62123015780 นางสาวสิริมณฑ� พรหมสวัสด์ิ
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62123015781 นางสาววรรณศร นิลเวช
62123015782 นางสาวกนกวรรณ ต้ัวโล&
62123015783 นางสาวสุพรรษา เนียมรินทร�
62123015784 นางสาวนฤมล ตัดสมัย
62123015785 นางสาวจริยา กาญจนสุวรรณ
62123015786 นางสาวเนตรชนก สุบรรณ
62123015787 นางสาวสุฮาดา สาเมKาะ
62123015788 นางสาวฮาตีณี สะมะแอ
62123015789 นางสาวธนพร แก&วคง
62123015790 นางสาวจิราพัชร วรรณทอง
62123015791 ว'าที่ ร.ต.พัชรพล มาลารัตน�
62123015792 นางสาวนัฐลิกา เพ็งรักษ�
62123015793 นายวัฒนา บัวจีน
62123015794 นายภานุพงศ� อินทร�คง
62123015795 นางสาววิภาวรรณ เก้ือหลี
62123015796 นายพงศ�ศิริ มณีฉาย
62123015797 นายอนุวัฒน� มากแสง
62123015798 นางสาวนลิน หง&าฝา
62123015799 นางสาวเพ็ญนภา หนูเผือก
62123015800 นางสาวสุธฌาภรณ� พรมประถม
62123015801 นางสาวซูไฮลา ลาเตะ
62123015802 นางสาวธัญญลักษณ� สงขํา
62123015803 นายชัชชัย แซ'เหลียง
62123015804 นางสาวนูรอามานี หะยีอาแว
62123015805 นางสาวณาฏยา มาลารัตน�
62123015806 นางสาวอารีณี อูเซง
62123015807 นางสาวจณิสตา ชูอ'อน
62123015808 นายณฐกร พรหมสุข
62123015809 นางสาวจันจิรา อินทวงศ�
62123015810 นางสาวศิริลักษณ� สวัสดี
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62123015811 นายวรากร คงมณี
62123015812 นางสาวจารุวรรณ ลารีนู
62123015813 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ขุนบํารุง
62123015814 นายณัฐภัทร แก&วบํารุง
62123015815 นางสาวฮาซานะห� ยามา
62123015816 นางสาวณภัทรา สุขเขียว
62123015817 นางสาวปาลิตา นพ
62123015818 นางสาวอุมาพร แซ'ว'อง
62123015819 นายธวัชชัย กล&าครบ
62123015820 นางสาวปาหนัน ศรีหนูสุด
62123015821 นางสาวชนิดาภา เณรภักดี
62123015822 นางสาวกาญจนา ชอบแต'ง
62123015823 นางสาวรัตติยา สร&อยจิตร
62123015824 นางฐิติรัตน� ดําขลิ้ง
62123015825 นางสาวพัชฏ�รพิสา ลิ้มสุวรรณ
62123015826 นางสาวกมลนิตย� พลนิกร
62123015827 นางสาวอรยา ศรีหะรัญ
62123015828 นางสาวเอกอนงค� เมืองสวี
62123015829 นางสาวภัทราวดี เอียดทอง
62123015830 นายทศวรรษ นาวานุกูล
62123015831 นางสาวกัญญาณัฐ แดงอุทัย
62123015832 นางสาวฑาริกา ทิพย�สุราษฎร�
62123015833 นายชินรัตน� สอนทอง
62123015834 นางสาวอัญจุลี ปราบปNญจะ
62123015835 นายเอกรัตน� วิศาล
62123015836 นางสาวกนกกร ฤทธิกัน
62123015837 นางสาวนิลมล สุวรรณรักษา
62123015838 นางสาวอนุสา พละคช
62123015839 นางสาวศศิวิมล แผนมณี
62123015840 นางสาวณัฐนันท� รักษ�ณรงค�
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62123015841 นางสาวภูริชญา สังขพันธ�
62123015842 นายวิสุทธ์ิ อาสาสิงห�
62123015843 นางสาวสุธาทิพย� อ'อนภักดี
62123015844 นายฟQาลั่น รุ'งโรจน�
62123015845 นางสาวรัตนาพร ลาสศิลปR
62123015846 นางสาววรัญญา หาปูYทน
62123015847 นางสาวสุปรียา สงรัตน�
62123015848 นางสาวณิชา วีแก&ว
62123015849 นางสุกัญญา แปQนไทย
62123015850 นางสาวดวงหทัย อ'อนทอง
62123015851 นางสาวลัลฐ�ญฎา มาลารัตน�
62123015852 นางสาวจิรภา เส&งสุ&น
62123015853 นายทินรัตน� งามจิตร
62123015854 นางสาวชิดชนก ไชยชนะ
62123015855 นางสาวณัฐชุตา ปล&องบรรจง
62123015856 นายธีรพิชญ� หิรัณย�สิปปภาส
62123015857 นางสาววัจนีย� ล&อเส็ง
62123015858 นายธีระพงศ� บัวจันทร�
62123015859 นางสาวณัฐฐิติพร บุญรัตน�
62123015860 นางสาวเพชรสุดา มธุรพจน�สวัสด์ิ
62123015861 นายเรืองโรจน� ใส'แว'น
62123015862 นางสาวลลิดา ชัยสงคราม
62123015863 นางสาวจอมขวัญ สุวรรณภัย
62123015864 นางสาววรรณดี ขําหวาน
62123015865 นายธนบดี จันทราช
62123015866 นางสาวศรีสุดา รักสมบัติ
62123015867 นางสาวกมลชนก บุญม่ิง
62123015868 นางสาวสุนิษา จันทร�คง
62123015869 นางสาวนิภาวรรณ อรุณฤกษ�
62123015870 นางสาวอรทัย มัดฐารักษ�
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62123015871 นางสาวสถาพร สุขช'วง
62123015872 นางสาวแพรผกา ปาละกุล
62123015873 นางสาวสุวพิชชา เจริญกุล
62123015874 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสุนิสา ขะหมิหมะ
62123015875 นางสาวสุภัสสรา วัทรกุล
62123015876 นายสุวัฒน� สอนทอง
62123015877 นางสาวปริฉัตร แก&วพิทักษ�
62123015878 นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
62123015879 นางสาวณัฐณิชา ทิพย�รอด
62123015880 นางสาวณัฐพร รักษาแก&ว
62123015881 นายวทัญ^ู ไชยสวัสด์ิ
62123015882 นางสาวพรพิมล ศักด์ิสมบูรณ�
62123015883 นางสาวชนัชชา โชตะมุณี
62123015884 นางสาวอภิษฐา เกษสุริยงค�
62123015885 นางสาวนิศารักษ� จอมเมือง
62123015886 นางสาวตติยา เทพพันธ�
62123015887 นางสาวพศิกา อําภามณี
62123015888 นางสาวหฤทัย ไชยเพชร
62123015889 นางสาวสุไรดา บารานิง
62123015890 นางสาววลัยลักษณ� สุนทโร
62123015891 นายอดิศักด์ิ อุดมศรี
62123015892 นางสาววรรณวิสา สุวรรณโณ
62123015893 นางสาววาสนา คงจันทร�
62123015894 นายสิริชัย มณี
62123015895 นางสาวธัญชนก รักษาพงศ�
62123015896 นางสาวอมลมณี เข็มพันธุ�
62123015897 นางสาวจิรติ ไชยเทพ
62123015898 นางสาวปาลิตา รัตนกุล
62123015899 นายพลกฤต จํานิล
62123015900 นางสาวศนิวรรณ พิกุลทอง
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62123015901 นายภัทรพล วรรณราช
62123015902 นางสาวมลธิรา เผือกแดง
62123015903 นางสาวอรอนงค� คําแปQน
62123015904 นางสาวมยุรี คุ&มล&อม
62123015905 นางสาวสุกัญญา แก&วเสน
62123015906 นายศรายุทธ คงดํา
62123015907 นางสาววชิราภรณ� สงอักษร
62123015908 นางสาวศราวดี แจ&งเสส
62123015909 นางสาวสุริยา ชูพูล
62123015910 นายสดุดี คงมีธรรม
62123015911 นางสาวลัดดาวัลย� พร&อมประเสริฐ
62123015912 นายกวินทัต สุนทรารักษ�
62123015913 นายวทัญ^ู ทองทิพย�
62123015914 นางสาวเสาวรส ทองศรี
62123015915 นางนุชนาท เครือจันทร�
62123015916 นางสาวกฤตยา ผลเกลี้ยง
62123015917 นางสาวรัตนภัสสร ศิริทัพ
62123015918 นางสาวอัญฑิการ� ณ สงขลา
62123015919 นายปฐมพงศ� พูนปก
62123015920 นางสาวเอื้อมดาว หมวดทองแก&ว
62123015921 นางวราภรณ� เจริญรักษ�
62123015922 นางสาวจิราพร รัตนบุรี
62123015923 นางสาวชลธิญา ขาวมาก
62123015924 นายเอกวัฒน� วิชิตพงษ�
62123015925 นางวิไล มีแถม
62123015926 นายสุทธิชัย ชโนทาหรณ�
62123015927 นางสาวสุนิสา ศรีนวลขาว
62123015928 นางสาวนูรไลลี สาแม
62123015929 นายศิวโชค เดิมหลิ่ม
62123015930 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริกุล
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62123015931 นางสาวจุฑารัตน� มัชฌิกะ
62123015932 นางสาวโรสนี เลKาะยีตา
62123015933 นางสาวโรสนีซา ตาเยะ
62123015934 นางสาวยุภา มัสดายัน
62123015935 นางสาวอัจจิมา ใสสะอาด
62123015936 นายโกมล เพ็ชรเพ็ง
62123015937 นางสาววิภารัตน� พูลสุด
62123015938 นายฮัมดี เจะสารี
62123015939 นางสาววิไลลักษณ� อุ'นใจ
62123015940 นางสาวชิตชนก ใหม'ย้ิม
62123015941 นางสาวสุพัตรา ไชยชาญ
62123015942 นางสาวสุวีร� สุทธินุ&ย
62123015943 นางสาวชรินรัตน� ส'งช'วย
62123015944 นายทยุต หริณะรักษ�
62123015945 นายอิทธิพงษ� บัวแก&ว
62123015946 นางสาวนิอานีตา ยูโซะ
62123015947 นางสาวฉารีฟะ สระดน
62123015948 นางสาวกรวรรณ สุวรรโณ
62123015949 นายธนิสร รอดสวัสด์ิ
62123015950 นางสาวสุธิดา หลีหมัด
62123015951 นางสาวศิริวรรณ ด&วงทองกุล
62123015952 นางสาวปทิญญา หาญเคียว
62123015953 นางสาวธราวรินทร� กาญจนาณัฐวัฒน�
62123015954 นางสาววรินทร ถนอมทรัพย�
62123015955 นางสาวปNณณิกา มะลิทิพย�
62123015956 นายเจนณรงค� ทวงค�อารี
62123015957 นางสาวสุพรรษา ด&วงนุ&ย
62123015958 นางสาวนิรอบียะห� มะแซ
62123015959 นางสาวณัฐณิชา ทวีกุล
62123015960 นางสาววณิชญา รัตนมณี
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62123015961 นางสาวปNญญาพร บุญฤทธ์ิ
62123015962 นายปLยวัฒน� นุ&ยศรี
62123015963 นางสาวชมภูนุช ดินแดง
62123015964 นางสาวก่ิงกมล ปราบภัย
62123015965 นางสาวนิสาชล เพชรที่วัง
62123015966 นางสาวศุภิสรา จันทร�ประนต
62123015967 นางสาวกาญจนา ชลารัตน�
62123015968 นายสราวุฒิ บรรณกิจ
62123015969 นายศราวุธ ห'อหุ&ม
62123015970 นางสาวสุพัชฌาย� สาอะ
62123015971 นางสาวพัชฎาภรณ� เย็นทั่ว
62123015972 นางสาวชรรณษา เพชรทองขาว
62123015973 นางสาวกิตติมา บุญทอง
62123015974 นายมารุตพงษ� สถิตย�
62123015975 นายพัสพงค� ทรายแก&ว
62123015976 นายวสรรค� ธารางกูร
62123015977 นางสาววารีรัตน� ปานแก&ว
62123015978 นางสาวจันจิรา อนงค�
62123015979 นางสาวสิริวิภา ยินดีรักษ�
62123015980 นายวรากร ไพโรจน�
62123015981 นางสาวศิริพร ทุมรัตน�
62123015982 นางสาววันสว'าง สุทธิพันธ�
62123015983 นางสาวสุนิสา กล่ํามาศ
62123015984 นางสาวลดาวัลย� ศรีสุข
62123015985 นายอาทิตย� กูลหลัง
62123015986 นายสุทธิลักษณ� อินชวนจ๋ิว
62123015987 นางสาวกัญญกานต� ดํามุณี
62123015988 นางสาวสุชานาถ สิทธิโยธา
62123015989 นางสาวกนกวรรณ ซัง
62123015990 นางสาวณัฐมน ยาชะรัด
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62123015991 นายอุเทน เต็มรัตน�
62123015992 นางสาวแพรววนิต ชูแก&ว
62123015993 นางสาวญาณิชศา อ&อวิจิตร
62123015994 นางสาวพิมลพรรณ มินยง
62123015995 นางสาวสาลินี บัวทอง
62123015996 นางสาวรติมา เนตรลือชา
62123015997 นางสาวนภาพร ชาญกิจ
62123015998 นายธีระนันท� เอียดตรง
62123015999 นายภาสกร ประภาส
62123016000 นางสาวน้ําฝน ชัยยศ
62123016001 นายปรีชา หม่ืนใจ
62123016002 นางสาวจุฑามาศ ชิตเพชร
62123016003 นางสาวสุปรียา ม่ันคง
62123016004 นางสาวธิดารัตน� ประพันธ�
62123016005 นางสาวหนึ่งฤทัย จุลกาญจน�
62123016006 นางสาวนลพรรณ ถาวรนุรักษ�
62123016007 นายอภิสิทธ์ิ ธนะภาส
62123016008 นางสาวกนกอร ดําน&อย
62123016009 นางสาวสุภารัตน� นาภูมิ
62123016010 นางสาวบุญฑรีก� สุขหงษ�
62123016011 นางสาวดิยานา บุหงอ
62123016012 นายนพรัตน� โสภี
62123016013 นางสาวฟาตีเมาะห� อารง
62123016014 นางสาวอิลฮัม ดือราแม
62123016015 นางสาวรอฮานี กาโฮง
62123016016 นางสาวลภัสรดา ยอดมณี
62123016017 นางสาวเมธาพร ถูกต&อง
62123016018 นางสาวศุภิสรา แก&วโสภาค
62123016019 นางสาวชนิกานต� สองเมือง
62123016020 นางสาวสวภาร� พฤกษมาศ
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62123016021 นางสาวจิราพร หมุนมิตร
62123016022 นางสาวสารีนา โส&สมัน
62123016023 นายวัชรษิทฎ� พ'วงทอง
62123016024 นางสาวพนิดา ราชบุรุษ
62123016025 นางสาวศศิประภา จันทร
62123016026 นางสาวสุภาพร แก&วประดิษฐ�
62123016027 นางสาวอัญชนา หมิดโหมง
62123016028 นางสาวสุชาดา ไชยขาว
62123016029 นางสาวสุทธนี ครุนิอาจ
62123016030 นางสาววิลาวรรณ ศรีธามาศ
62123016031 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิมนต�
62123016032 นายกมลวิทย� วารีนาค
62123016033 นายกมล สงศรี
62123016034 นางพิรานันท� มีศักด์ิ
62123016035 นางสาวรุ'งทิวา พูนแก&ว
62123016036 นายราชพร แพรกม'วง
62123016037 นางสาวปริญญานุช สุขตลอดกาล
62123016038 นางสาวศิรารัตน� ขําสุข
62123016039 นายธวัชชัย มิทานนท�
62123016040 นายปพัทธ� จันทรลาวัณย�
62123016041 นางสาวรินทร�ธนัน ทิพย�เนตรสกุล
62123016042 นายทศพล ศศิธร
62123016043 นายอนุสรณ� รักษ�ทิพย�
62123016044 นายเธียรวิชญ� ธันทวะกาญจน�
62123016045 นางสาวสุวิมล บุญเย็น
62123016046 นายเอกพล คันทรง
62123016047 นายปLยวัฒน� เที่ยงธรรม
62123016048 นางสาวศริญภัทร สิทธี
62123016049 นางสาวมาธุรี อุไรรัตน�
62123016050 นางสาวบุษยรังสี อยู'นุ'น
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62123016051 นางสาวพิชญา ชูทอง
62123016052 นางสาวอริสา สะอาดวารี
62123016053 นางสาวสุดารัตน� มะนอ
62123016054 นางสาววรรณนิษา พัฒนประดิษฐ
62123016055 นายทิวากร เยาวะ
62123016056 นางสาวธิดารัตน� มณีพันธ�
62123016057 นายคมกฤษณ� พรมมาก
62123016058 นางสาวกมลวรรณ มานะรุ'งเรือง
62123016059 นางสาวลออรัตน� ไทยปาน
62123016060 นายปฐวี ตะวัน
62123016061 นางสาวชญานิศ วาระเพียง
62123016062 นายจักรพันธ� ขาวดํา
62123016063 นายราชนุสรณ� ขุนจิตร
62123016064 นายชานุวัฒน� ชูพรหม
62123016065 นางสาวอริสา โสยดี
62123016066 นางสาวพัณณิตา คงแสง
62123016067 นางสาวสุวนันท� บุญเรือง
62123016068 นางสาวรัชฎาวรรณ พรุ'งแสง
62123016069 นางอมรรัตน� ชูบูระ
62123016070 นางสาวณิชาภา พัฒนแช'ม
62123016071 นางสาวฐาธนิยา กุมบุรี
62123016072 นางสาวปวีณ�สุดา รูปสอาด
62123016073 นางสาวกมลรัตน� แก&วเก้ือ
62123016074 นางสาวฟLตเราะห� สาวัน
62123016075 นางสาวจุฑามาศ ชุมแสง
62123016076 นางสาวชาติรส ใสสุชล
62123016077 นางสาวสุรางคนา ผลดา
62123016078 นางสาวณัฏฐณิชา คชินทร
62123016079 นายสรายุทธ ศรีเมือง
62123016080 นางสาวอรฤทัย เชยชื่นจิตร
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62123016081 นางสาวจุไรรัตน� ฝอยทอง
62123016082 นายสุทธิพงศ� หีตช'วย
62123016083 นายศราวุฒิ ตังสุรัตน�
62123016084 นางสาวสุธิดา สุพรรณคํา
62123016085 นางสาวมยุรี เผือกวารี
62123016086 นางสาวนิภาพร สังสนั่น
62123016087 นายนิพนธ� คงทอง
62123016088 นางสาววีรากร แซ'ปNก
62123016089 นายเอกภพ สีถาการ
62123016090 นายจักรพันธ� ขาวสุวรรณ
62123016091 นายเมฆวัฒน� ชุมเสน
62123016092 นางสาวปLยรัตน� คุ&มไพรัตน�
62123016093 นางสาวจุฑารัตน� หนูชัย
62123016094 นางสาวจิตตรา ถกเอียด
62123016095 นางสาวกนกวรรณ แซ'เขา
62123016096 นางสาวนุตประวีณ� บัวชื่น
62123016097 นางสาวธนันฎา จิระพิบูลย�พันธ�
62123016098 นายรัชชานนท� หิรัญสุข
62123016099 นายศรัณย� ชูดวง
62123016100 นางสาวศิรินรัตน� อารีการ
62123016101 นางสาวจันทร�จิรา เครือสาย
62123016102 นายมุขตาร� เขียวสะ
62123016103 นางสาวองค�ชนิตา มัฎฐาพันธ�
62123016104 นางสาวหฤทัย ใจคํา
62123016105 นางสาวอังคณา อินทเล
62123016106 นางสาววันวิสาข� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62123016107 นางสาวสุดารัตน� เขียวอ'อน
62123016108 นายอนุภาส ภู'ขันเงิน
62123016109 นางสาวปLยะพร ฝQายทอง
62123016110 นางสาวปากีตKะ สาแลKะ
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62123016111 นางสาวกนกวรรณ รักนาวี
62123016112 นายกิตติพงศ� ดําน&อย
62123016113 นางสาวศุภนุช ทองพบ
62123016114 นางสาวสรารัตร� ยะโส
62123016115 นางสาวศุภรัตน� บัวศรี
62123016116 นางสาวมณีรัตน� วงค�เวียน
62123016117 นางสาวอัสมาส หะยีอาแวบือซา
62123016118 ว'าที่ ร.ต.หญิงโสรยา หาญวงษ�
62123016119 นางสาวกัณติมาภรณ� ลูกเมือง
62123016120 นายยงยุทธ ผิวดี
62123016121 นางสาวปรัธยาน� ศรีเทพ
62123016122 นางสาวนงลักษณ� เขียวกุ&ง
62123016123 นางสาวอโนชา สังวริ
62123016124 นายฤทธิเดช พลสินธุ�
62123016125 นางสาวอรญาณี วาสินธ�
62123016126 นางสาวเสาวลักษณ� รักเถาว�
62123016127 นางสาววันวิสาข� สวนอินทร�
62123016128 นางสาวสุดารัตน� ธรรมนารักษ�
62123016129 นางวัชรีภร ชูแก&วร'วง
62123016130 นางสาววรรณนิภา ประหารภาค
62123016131 นางสาวสุนัดดา แก&วควรชุม
62123016132 นายประสิทธ์ิ ท&ายห&วน
62123016133 นายณัฐกิตต์ิ ไชยบุญ
62123016134 นางสาวสุภาภรณ� สุทธิเนียม
62123016135 นางสาวเรวดี หวันเหยบ
62123016136 นางสาววันวิศาข� นิ่มนนท�
62123016137 นายธีระภพ นนทกัป
62123016138 นายณรงค�รัตน� ชัยพัฒน�
62123016139 นางชื่นจิต พงศ�เพชร
62123016140 นางสาวสิริมา ผดุงสุวรรณ 
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62123016141 นางสาวจิราภรณ� อ'วมอ&อ
62123016142 นางสาววิลาสินี เข่ือนหม้ัน
62123016143 นางสาวสุพัตรา กล่ํามาศ
62123016144 นางสาวอนัญญา คําหนัก
62123016145 นายวีรพงศ� ไข'เอ็ม
62123016146 นายศรีไพร ชาญพล
62123016147 นางสาวสุภาวรรณ ชูชัย
62123016148 นางสาวรัฐกานต� สุวรรณ
62123016149 นางสาวอุรารัตน� ก'อสกุล
62123016150 นางสาวสมฤทัย ยงประเดิม
62123016151 นางมาริชชญา วินสิริ
62123016152 นายอภิเดช เพชรรอด
62123016153 นายอนุวัฒน� ปลอดภัย
62123016154 นายวิทวัฒน� ใจหวัง
62123016155 นางสาวศิริลักษณ� แสงจํานงค�
62123016156 นายสุธน วิจิตร
62123016157 นางสาวอภิรมย� เอี่ยวภู'
62123016158 นางสาวชุติมณฑน� ทิพย�เพชร
62123016159 นายเสฏฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
62123016160 นางสาวอรณิชา บุญเพชรแก&ว
62123016161 นายชาตรี จันมุณี
62123016162 นางสาวธัญชนก เพชรชนะ
62123016163 นางสาวกมลชนก หวังสป
62123016164 นางสาวนฤดี พงศ�วิโรจน�สกุล
62123016165 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วกาญจน�
62123016166 นางสาวอุษาทิพย� คุ&มบ&าน
62123016167 นางสาวแพรวไพลิน จันทร�มณี
62123016168 นางสาวมลพิมาญ ขวานทอง
62123016169 นางสาวนาวียKะ ล'อหลี
62123016170 นางสาวบุศรินทร� สุขชล
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62123016171 นางสาวลิลณา ไชยศรี
62123016172 นางสาวสกุลรัตน� โซKะติก
62123016173 นางสาวศิริประภา หนอนไม&
62123016174 นางยุภาพร ปานมา
62123016175 นางสาวพิมพกานต� เพชรสุข
62123016176 นายธเรศ ณะวาโย
62123016177 นางสาวพัชนีพร อุบลรัตน�
62123016178 นายกิตติศักด์ิ รักษาพล
62123016179 นางสาวอิติมา ปานไชย
62123016180 นางสาวอาดีละห� ตอแล
62123016181 นางสาวอังคณา ขุนทอง
62123016182 นางสาวชนาภัทร เธียรอุทก
62123016183 นางสาวพัชรัตน� รัตนาละออ
62123016184 นายสิรวิชญ� น&อยแนม
62123016185 นางสาวกฤตยา พูลพุ'ม
62123016186 นางสาวปาริชาติ หนูทอง
62123016187 นางสาวนันทนา อมเครือ
62123016188 นายสุริยัน จันทร�สุข
62123016189 นางสาวนันทิกาน จันทร�นวล
62123016190 นางสาวนิตยา โททอง
62123016191 นางสาวภูมินรี บุญขวัญ
62123016192 นางสาวพัทรศยา พรมมณี
62123016193 นายธนกฤต เจริญพานิช
62123016194 นายศิขรินทร� ควรรําพึง
62123016195 นางสาววริศรา น&อยทับทิม
62123016196 นางสาวธนัญญา อินทร�ช'วย
62123016197 นางสาวสุวัจณี ชูทอง
62123016198 นางสาวศิรินาถ จินเอียด
62123016199 นางสาวมนิสรา เฉลิมเกียรติ
62123016200 นางสาวสุริสา จุ&ยสุข
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62123016201 นางสาวรัชนีกร บัวอินทร�
62123016202 นางสาวดาวฤทัย ทองศรี
62123016203 นางสาวเสาวภา เจริญรักษ�
62123016204 นางสาวอัมพาวรรณ เพชรชู
62123016205 นางสาวพีชญิกา เชื้อชาติ
62123016206 นางสาววณิชยา ชูพยัคฆ�
62123016207 นางสาวใบเฟLร�น ฟองน้ํา
62123016208 นายนพพร ทิพย�บรรพต
62123016209 นางสาวเพียงเดือน สารณาคมน�กุล
62123016210 นางสาวโชติกา จิตสามารถ
62123016211 นายสูเพียน เจะลอแมแซ
62123016212 นางสาวอรณี ส&มต้ัน
62123016213 นางสาวจณิตา บินล'าเตKะ
62123016214 นางสาวศศิโสม ณรงค�ฤทธ์ิ
62123016215 นางสาวโสธิชา ปYานทอง
62123016216 นางสาวอลิญา สุทธิมาศ
62123016217 นางสาวนาตยา รัตนมณี
62123016218 นางสาวแพรวประกาย ปานสุข
62123016219 นายประสิทธ์ิ บัวเกิด
62123016220 นางสาวจัสมิน ขม้ินแก&ว
62123016221 นายคชธร ภู'ระย&า
62123016222 นางสาวชื่นฤดี พ่ึงผล
62123016223 นางสาวรังสิตา มะห�มูดีย�
62123016224 นายดนัย อุปการณ�แก&ว
62123016225 นางสาวกานต�ธิดา หนูเพชร
62123016226 นางสาวปฐมาวดี ไชยฤกษ�
62123016227 นางสาวพรธิดา เสือนิล
62123016228 นางสาวพรทิมา ทองวิจิตร
62123016229 นายสุกิจ พรหมจรรย�
62123016230 นางสาววนิดา นะประสม
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62123016231 นางสาววิชชุดา ทองมณี
62123016232 นายณัฐวัฒน� วิชัย
62123016233 นางสาววนาลี ชูคะรัมย�
62123016234 นางสาวรัตติการณ� ฉิมใหญ'
62123016235 นางสาวจิรวรรณ เค&าอุทัย
62123016236 นายประสพโชค แพวิเศษ
62123016237 นางสาวศิริลักษณ� เนียมรินทร�
62123016238 นางสาวธนาภรณ� ลีฬหคุณากร
62123016239 นายวีระยุทธ ศรีโภคา
62123016240 นายณัฐภัทร เข็มขาว
62123016241 นางสาวพิมลดา คงตรีแก&ว
62123016242 นางสาววิชชุนันท� คงเพชร
62123016243 นางสาวกรรณิกา เหี้ยเล&ง
62123016244 นางสาวดลยา เผือกแย&ม
62123016245 นางสาวรอสีตา หวังจิ
62123016246 นางสาวยุวดี มุขโรจน�
62123016247 นายอภิรมย� คงแก&ว
62123016248 นางสาวสุวนันท� บวรธนสาร
62123016249 นายอรรถกรณ� อํานวย
62123016250 นางสาวนุศรา วรรณโน
62123016251 นางสาวสุพัตรา ฉิมหนู
62123016252 นางสาววรัญญา นุ'นสกุล
62123016253 นางสาวนาฏชนก คงทรัพย�
62123016254 นางสาวณัฐชานันท� ชุ'มเพ็งพันธุ�
62123016255 นางศศิกานต� พรหมกุล
62123016256 นางสาวณัฐพร พรหมคง
62123016257 นางสาวจิราวรรณ โตโพธ์ิกลาง
62123016258 นายณัฐพล หอยแก&ว
62123016259 นายจรัญ ตันบุตร
62123016260 ว'าที่ ร.ต.อาทิตย� ต๊ิบแก&ว

หน&า 542 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123016261 นางสาวรุ'งกานต� แก&วศรี
62123016262 นายอดิศักด์ิ วันดี
62123016263 นายวีระยุทธ ซุ'นอื้อ
62123016264 นางสาวบุศรินทร� ต่ันมี
62123016265 นางสาวจตุพร สมมุ'ง
62123016266 นางสาวรอบีอKะ ปานเส็ม
62123016267 นางสาวเปมิกา เสวีพงศ�
62123016268 นายธงไชย เอี๋ยวประดิษฐ�
62123016269 นายแสนหาญ นุประสิทธ์ิ
62123016270 นายชัยณรงค� คุ&มชํานาญ
62123016271 นางสาววณิชยา วิบูลย�ศิลปR
62123016272 นายจักรพงศ� โตKะหมูด
62123016273 ว'าที่ร&อยตรีหญิงมาสวิมล บุญแก&ว
62123016274 นางสาวบุษรา พันทรกิจ
62123016275 นายศฤงคาร โอคง
62123016276 นางสาวภัสสร กอบโกย
62123016277 นางสาวพัธรี มะจะ
62123016278 นางสาวรุสนีดา อาแวเตKะ
62123016279 นายสุรศักด์ิ สุดสนอง
62123016280 นางสาววาริชา ช'วยรักษ�
62123016281 นายสุไลมาน แวหะมะ
62123016282 นายอนิรุทธ� บุญธรรม
62123016283 นางสาวปาริชาต หมานมานะ
62123016284 นางสาวรัตนาวดี ย้ิมหยู
62123016285 นายกิตติ ชัยวัฒน�
62123016286 นายแวอัลฟาริส แวยูโซKะ
62123016287 นางสาวฐิติภรณ� สว'างวงศ�
62123016288 นางสาวกมลวรรณ หนูจินจิต
62123016289 นางสาวจุฬาลักษณ� คําฤทธ์ิ
62123016290 นางสาววิไลลักษณ� สุวรรณทัต
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62123016291 นายเอกชัย ครีบเขียว
62123016292 นางสาวสวรส อานันท�สันติ
62123016293 นางสาวนิอัสมา ลาเตKะ
62123016294 นายณัฐพงษ� นาคสงค�
62123016295 นางสาวชุติมา ศรีมาลา
62123016296 นายชาคริต ปุริสชาติ
62123016297 นางสาววาสนา สุขหลังสวน
62123016298 นายสหรัฐ จันดี
62123016299 นางสาวณัฐวรรณ ชูสิทธ์ิ
62123016300 นางสาวณัฐณิชา ว'องกิจ
62123016301 นายกษิด์ิเดช เจตนุรักษ�
62123016302 นางสาวปNทมพร คุ&มสุวรรณ
62123016303 นางสาวรุสณีดา อุบลสุวรรณ
62123016304 นางอมรรัตน� ศรีบุญนาค
62123016305 นางสาวชนันดา ค&าข้ึน
62123016306 นายมังกร รุจิภักด์ิ
62123016307 นางสาวศุภกาญจน� จิรจามร
62123016308 นางสุกัญญา หล&าจิ
62123016309 นายวีรศักด์ิ สังข�นุ'น
62123016310 นางสาววนัสดา ขนานแก&ว
62123016311 นายอนุชิต รัตนพล
62123016312 นางสาวนฤมล จินดา
62123016313 นายสุรเดช อักษรศรี
62123016314 นางสาวหทัยชนก สุขเกิด
62123016315 นายธราดล ต้ิงดํา
62123016316 นางสาวกวินนา นิยมจิตร
62123016317 นางสาวเกศแก&ว วงศ�จันทราสกุล
62123016318 นางสาวฉวีวรรณ ไมอินทร�
62123016319 นางสาวปภาวดี เต็มรัตน�
62123016320 นางสาวเสาวรักษ� แสงปNญญา
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62123016321 นางจันทิมา แก&วผุดผ'อง
62123016322 นางสาวนุชรี ข่ีทอง
62123016323 นางสาวฐิติรัตน� นุชภู'
62123016324 นางสาวรอซีลา สะมะแอ
62123016325 นางสาวกัญญา บุญเลี้ยงมา
62123016326 นายปNญญา วาหะรักษ�
62123016327 นางสาวนพรัตน� แก&วอําไพ
62123016328 นางสาวชุติมา เรืองรักษ�
62123016329 นางสาวศศิธร ศรีสกุล
62123016330 นายพัชร กิจปกรณ�สันติ
62123016331 นางสาวสุวรรณา แสงศรี
62123016332 นางสาวอังคณา ผ'องสุวรรณ
62123016333 นางสาวภิญญดา จิตรมาตร�
62123016334 นางสาววารุณี คงเก้ือ
62123016335 นายธนากร ช'วยการ
62123016336 นางสาวกมลชนก อุปฐาก
62123016337 นางสาวรุ'งมณี ขันลา
62123016338 นางสาวฟารีดKะ นุ&ยโสKะ
62123016339 นางสาวโสภิดา ภูมิไชยา
62123016340 นางสาวฐิติพร พรหมนิล
62123016341 นางสาววนิดา สืบตัน
62123016342 นางนิตยา บุญเทียม
62123016343 นางสาวทิพวัลย� สายลําเพาะ
62123016344 ว'าที่ร&อยตรีหญิงจิตติมา ปLยะศาสตร�
62123016345 นางสาววนิดา รัตนอุไร
62123016346 นายจักรินทร� เจริญจิตร
62123016347 นางสาวภัศรา คุ&มสุวรรณ
62123016348 นางสาวเรไร มาซอ
62123016349 นายศุภชัย เพชรกูล
62123016350 นางสาวสุดารัตน� อินทร�กอง
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62123016351 นางสาวชไมพร คงสวัสด์ิ
62123016352 นางสาวอัจฉรา จันทระ
62123016353 นางสาวหทัยชนก คอมเพ็ชร
62123016354 นายสุริยะ มาศเสม
62123016355 นางสาวชฎากานต� คงหนู
62123016356 นางสาวพรพิมล มะเด่ือ
62123016357 นางสาวปNญญรัตน� ตันติยวุฒิ
62123016358 นางสาวมัตติกา รักษ�เจริญ
62123016359 นางสาวพรชนก อัมรินทร�
62123016360 นายคเณศ แซ'อุ&ย
62123016361 นางสาวอมรรัตน� อินทคีรี
62123016362 นางสาวสุรนุช สิทธิประการ
62123016363 นางสาวซูรา สาระซู
62123016364 นางเรวดี ชัยศิริ
62123016365 นางสาวอลิสรา วาณิชย�เจริญ
62123016366 นางสาวณัฐกฤตา จินาวงศ�
62123016367 นายศศิน วุฒิจันทร�
62123016368 นางสาวสุพรรษา อินชุ'ม
62123016369 นางสาวธันย�ชนก สีใส
62123016370 นายธนา รักรอด
62123016371 นางสาวคนึงนิตย� ไกรทิพย�
62123016372 นางสาวสินีกาญ กาญจนกุล
62123016373 นางสาวอลิษา เส็มหมาด
62123016374 นางสาวฮารีทา กลับแก&ว
62123016375 นางสาวอรอุมา โรจน�วิเชียรรัตน�
62123016376 นางสาวอริสา สมานลักษณ�
62123016377 นางสาวภัทร�ชริยา ศรีชู
62123016378 นางสาวซากีนา อาแวบือซา
62123016379 นางสาวชุติมา บุญแก&ว
62123016380 นางสาวปภาวรินทร� คล&ายกรุต
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62123016381 นางสาววรรณนิสา สุวรรณ
62123016382 นางสาวณัฏฐณิชา จงไกรจักร
62123016383 นายวัชรินทร� ชัยนาคิน
62123016384 นางสาววรรณษิญา เขาทอง
62123016385 นางสาวกัญญา คงดี
62123016386 นางสาวมุกรินทร� อินทสด
62123016387 นายศุภโชค ศฤงคาร
62123016388 นางสาวธารทิพย� รักชูชื่น
62123016389 นางสาวตัสนีม อาจหาญ
62123016390 นางสาวขนิษฐา พรรณบุตร
62123016391 นายนพรัตน� บุญปลอด
62123016392 นางสาวจารุกร เรียนรมย�
62123016393 นางสาวแรมจันทร� บัวหลวง
62123016394 นางสาวรวิกานต� เพ็งอุบล
62123016395 นางสาวกมลพรรณ รัตนิพล
62123016396 นางสาวกมลวรรณ คุ&มสุวรรณ
62123016397 นางสาวประภัทษร ศรีสงคราม
62123016398 นางสาวสาลิณี รักเล'ง
62123016399 นายกฤษณพงษ� ดีใจ
62123016400 นางสาวนิตยา ชาภักดี
62123016401 นางสาวบุญยืน สิงหวิโร
62123016402 นางสรสิรัตน� แก&วบัวสง
62123016403 นายลุตฟI การัตน�
62123016404 นางสาวณฤทชญา สุขสุวรรณ
62123016405 นางสาวธนพร ภูเก&าล&วน
62123016406 นางจารุวรรณ เรืองอร'าม
62123016407 นายภัทรชนน ร'วมชาติ
62123016408 นางสาวนภัสวรรณ ทองมีเพชร
62123016409 นางสาวเพียงพร ศรีธรรมสิทธ์ิ
62123016410 นายณัฐพงศ� เอ'งฉ&วน
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62123016411 นางสาวพรรณสุดา เดชสุทธ์ิ
62123016412 นางสาวสุกัญญา ทองพริ้ม
62123016413 นายนรากร นราหุตพล
62123016414 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิชญาพร มณีอ'อน
62123016415 นายพิระพันธ� บัวสมุย
62123016416 นายวิษณุ หมายปาน
62123016417 นางสาวจรรณจรี วิชิตเชื้อ
62123016418 นางสาวจันทกานต� เนียมอยู'
62123016419 นางสาวสุทัตตา ทองประดิษฐ
62123016420 นายศรัณยู ศุภนาม
62123016421 นางสาวจิราวรรณ คิดรอบ
62123016422 นางสาวเนาวรัตน� บัวสีทอง
62123016423 นางสาวจุฑาธิป สร&อยสกุลณี
62123016424 นายพรเทพ จินา
62123016425 นายพงศ�พัฒน� พูลพิพัฒน�
62123016426 นายจักรกริช ไชยชนะ
62123016427 นางสาวปวันญา รักษาถ&อย
62123016428 นางสาวจุฑามาศ เดชภักดี
62123016429 นางสาวเสาวนีย� ถ'องแท&
62123016430 นางสาวจุรีพร แสวงผล
62123016431 นางสาวมยุรา สุมณฑา
62123016432 นางสาวจุไรรัตน� เพชรแก&ว
62123016433 นางสาวธัฐฐริกา บุญณาวงค�
62123016434 นางสาวลัดดาวัลย� ส'งศรี
62123016435 นางสาวมาริสา พัฒเชียร
62123016436 นางสาวปLยนุช ชูทิพย�
62123016437 นางสาวสุนันทา ชนะสัตย�
62123016438 นายอนิส หมานมานะ
62123016439 นางสาวอินธุอร สมบัติไชย
62123016440 นายศรัณยกร นวพฤทธิกุล
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62123016441 นายนฤพงษ� คชเชนทร�
62123016442 นางสาวนิรมล รักนุ&ย
62123016443 นางสาวสุจารี มูณี
62123016444 นางสาวสุธิดา ทองชัย
62123016445 นางสาวรัตติพร เลขพล
62123016446 นายณัฐภูมิ คงถ่ิน
62123016447 นายสุวิทย� พุทรา
62123016448 นางสาวผกาพรรณ รอดเนียม
62123016449 นายเสริมสิริ ทองวงค�
62123016450 นางสาวมะลิวรรณ พราหมแผลง
62123016451 นางสาวกาญจนี ช'วยเมือง
62123016452 นางสาวกานต�สินี ส'งศรี
62123016453 นางสาวการะเกตุ บุญสวัสด์ิ
62123016454 นางสาวพัชรภิญญา ซุ'นสั้น
62123016455 นายชานนท� หัสมา
62123016456 นางนภาพร จิรภิวงศ�
62123016457 นางสาวปาริชาต ผลศิริ
62123016458 นางสาวอภิรดี เพชรชูช'วย
62123016459 นางสาวชุดาภรณ� ฤทธิเดช
62123016460 นางสาวปNญชลิตา ชูประสูตร
62123016461 นางสาวเบญจพร พรหมวาส
62123016462 นางสาวกรณิการ� สวาทนันท�
62123016463 นางสาวจิรประภา หนักเกิด
62123016464 นางสาวสุนีรัตน� โพธ์ิแปQน
62123016465 นายนนทวัฒน� ร'มโพธ์ิมาศ
62123016466 นายอรรถพล แซ'ลิ่ม
62123016467 นางสาวอรจิรา สงวนชาติ
62123016468 นางสาวสุภาภรณ� วัณโร
62123016469 นางสาวศรัญญา สมทิพย�
62123016470 นางสาวจิตรานุช จิตโสภิณ
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62123016471 นายจิรายุ รอดแก&ว
62123016472 นางสาวเบญจมาศ ทองมณี
62123016473 นางสาวมาลินี เพชรคง
62123016474 นางสาวลัดดาวัลย� พูลเกิด
62123016475 นางสาวจุฑาทิพย� เชษฐวรรณสิทธ์ิ
62123016476 ว'าที่ร&อยตรีศรัณ^ู กรรณราย
62123016477 นางสาวกวินนา มูนีมูสี
62123016478 นางสาวลัดดาวัลย� หลิน
62123016479 นายฮากีม โรจนอุดมศาสตร�
62123016480 นางสาวอลิสา หวังสง'า
62123016481 นางสาวปาณิสรา ทองมี
62123016482 นายภาณุพงศ� นุ&ยน&อย
62123016483 นางชฎานาฏ แก&วสาย
62123016484 นางสาวสารีนา สุขพร
62123016485 นายวรสงค� ต้ังสกุล
62123016486 นายศรัณย� ศรัทธาทิพย�กุล
62123016487 นางสาวพิมพ�สมร บุญฤทธ์ิ
62123016488 นางสาวกุลยา นวลมุสิก
62123016489 นางสาวจรี วิเชียรคู'
62123016490 นางสาวสุกัลญา ซ่ือตรง
62123016491 นายเหมราช สหสกุล
62123016492 นางสาวเรวดี มากขาว
62123016493 นายเอกพันธ� วุฒิศักด์ิ
62123016494 นายณัฐวัตร ยกย'อง
62123016495 นางสาวกฤษณี นาคสวัสด์ิ
62123016496 นายวิริยะ แวดือมาสอ
62123016497 นางสาววริษฐา นาคพิน
62123016498 นางสาวสุพัชชา สีเสวก
62123016499 นางสาวศศิกร เพชรโชติ
62123016500 นายธนิน เมืองจีน
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62123016501 นางสาวพัชรี เรืองโภควิทย�
62123016502 นางสาวจุฑารัตน� หิมทอง
62123016503 นายศุภวุฒิ เปIVยมเจริญสุข
62123016504 นายกมลชัย พลชะนา
62123016505 นางสาวนุชนาฏ บุญเมือง
62123016506 นางสาวสุภาวดี พุทธชัย
62123016507 นางสาวศุภิสรา เขียวทองจันทร�
62123016508 นางสาวนภาวัลย� ชิตร
62123016509 นางสาวกิติญา จักรา
62123016510 นางสาวเสาวนีย� ไทยเก้ือ
62123016511 นายโกเมศ ตรีกุล
62123016512 นายกฤษณ� นิลพันธ�
62123016513 นางสาวสุรางคณา สินธุรงค�
62123016514 นางสาวศุวลักษณ� ยอดขาว
62123016515 นางสาวฐิติมา คงชาย
62123016516 นายอุดมศักด์ิ ทองปNสโน
62123016517 นางสาวกนกกาญจน� พานิช
62123016518 นางสาวเกศินี ตาเจริญ
62123016519 นายมะตอฮา สาเมKาะ
62123016520 นางสาวประภาพร สินอนันต�
62123016521 นางสาววิไลลักษณ� แก&วชูทอง
62123016522 นางสาวสุวรรณา นิยม
62123016523 นางสาวอาลียา หลังเหรKะ
62123016524 นางสาวจันจิรา ไม&เรียง
62123016525 นางสาวสมสมัย พัฒน�จันทร�
62123016526 นางสาวอัชญาทิพย� ภิญญง
62123016527 นางสาวจารุวรรณ ลิ่มอรุณ
62123016528 นางสาวสุภาวดี รัตนกุล
62123016529 นางสาวปาริษา เขียวจีน
62123016530 นางสาวอนุสรณ� บุญรีบส'ง
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62123016531 นายอดิศร คงแก&ว
62123016532 นางสาวอาภรณ� ไชยแสง
62123016533 นางสาวนริศรา หนูขวัญ
62123016534 นางสาวกัญญาณี แขกเต&
62123016535 นางสาวนิศาชล ปLยภาณีกุล
62123016536 นางสาวศศิธร ภัทรปรัชญากุล
62123016537 นางสาวอมรรัตน� เมืองจันทร�
62123016538 นายนิกร บุญรอดชู
62123016539 นางสาววราภรณ� เผ'าพืชพันธุ�
62123016540 นางสาวณัฐกฤตา ทัฬหกิจ
62123016541 นางสาวทิพรัตน� สกุลหนู
62123016542 นายณรงค� หมีดหรน
62123016543 นางสาวพนิดา เพ็งสกุล
62123016544 นางสาวกรกันยา ชูเกลี้ยง
62123016545 นางสาวพรวิมล ทองปLด
62123016546 นางสาวศษิญา มุสิกานนท�
62123016547 นางสาวพัชราวรรณ สว'างแสง
62123016548 นางสาวกัญญรัตน� แก&วรุ'งฟQา
62123016549 นางสาวหวันญาฮารา ละหมัด
62123016550 นายนักปราชญ� เอี่ยมสําอางค�
62123016551 นางสาวกัลยา หนูแย&ม
62123016552 นางสาวสิริพร จู'วาที
62123016553 นางสาวสุกัญญา ศรีวิสัย
62123016554 นางสาวนภารัตน� ดําเกิด
62123016555 ว'าที่ ร.ต.หญิงจีราพร ศรีคราม
62123016556 นายนิพนธ� ทองไหม
62123016557 นางสาวเนติมา มากชูชิต
62123016558 นางสาวจุฑารัตน� ทรงเลิศ
62123016559 นางสาวสุวนันต� กิจงาม
62123016560 นายจักรกฤษ ไล'ฮวด
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62123016561 นางสาวจินตนา ชูชนะ
62123016562 นายภาณุวัฒน� ไกรนรา
62123016563 นางสาวพรอนงค� สุนทรพัฒน�
62123016564 นางสาวกัลยกร ศุภสินถาวรกุล
62123016565 นางสาวอรฤดี ดําปาน
62123016566 นางสาวบุศรา นิซัน
62123016567 นางสาวสุฑามาศ รอดเขียว
62123016568 นางสาวนพรัตน� สุขเกษม
62123016569 นางสาวจุฑามาศ มโนนุกูล
62123016570 นางสาววิภาณี บุญชาติ
62123016571 นางสาวดารารัตน� พุ'มทอง
62123016572 นางสาวรุ'งนภา ประกับศิลปR
62123016573 นางสาวฮาลีนี เจKะหะ
62123016574 นายสัญพิชา มหานิล
62123016575 นางสาวธารารัตน� อินทะเสม
62123016576 นางสาวจันทมาศ แก&วไทย
62123016577 นายเกรียงไกร แก&วคงคา
62123016578 นายเจษฎา ไชยศร
62123016579 นางสาวนัจมีย� ยะมาย
62123016580 นางสาวปLยะนุช ก่ิงน&อย
62123016581 นางสาวเรณู ช'างสนั่น
62123016582 นางสาวเพ็ญทิพย� ขวัญเมือง
62123016583 นายคีตวัฒน� ทองนอก
62123016584 นายวัชรากร ย้ิมร'วง
62123016585 นางสาวภิญญาพัชญ� เนียมมีศรี
62123016586 นางสาวกชพร คงพยัคฆ�
62123016587 นางสาวเปรมกมล นพรัตน�
62123016588 นางสาวจีรณา จอกน&อย
62123016589 นายภานุวัฒน� ชํานาญกิจ
62123016590 นางสาวสุณิสา วงศ�งามใส
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62123016591 นางสาวอริสา สายศรีโกศล
62123016592 นายศุภวัตร เส&งเซ'ง
62123016593 นางสาวดนัยา นบนอบ
62123016594 นายสุรพงษ� บุนนาค
62123016595 นางสาวอรุณี เมืองแดง
62123016596 นางสาวกฤติยา เพชรเรือนทอง
62123016597 นายพชร เวชสารศรี
62123016598 นางสาวอรสินี ตาเอ็น
62123016599 นางวิลาลักษณ� รวีโชติสกุล
62123016600 นางสาวเสาวลักษณ� บุญภูพันธ�ตันติ
62123016601 นายศราวุฒิ เอ&งเหมาะ
62123016602 นางสาวกมลชนก จบสุบิน
62123016603 นายภัทรนันท� ละม&าย
62123016604 นายสุขสันต� รักษายศ
62123016605 นางสาวชนิศา คงไชย
62123016606 นางสาวจรุวรรณ จันทร�มณี
62123016607 นายตะวัน แพรกนกแก&ว
62123016608 นายฮาฟIซ และตี
62123016609 นางสาวสุพัตรา พัฒน�ทอง
62123016610 นางสาววันวิสาข� บํารุงภักด์ิ
62123016611 นายวัชรพันธุ� อุ'นเสียม
62123016612 นายกิตติกร ฤทธ์ิหมุน
62123016613 นางสาวอมรรัตน� เกิดศิริ
62123016614 นายคKอยรุดดีน มามะ
62123016615 นางสาวมนิสา จันทร�แก&ว
62123016616 นายนพฉัตร ชงัดเวช
62123016617 นางสาววรรณดี ศิริกาญจน�
62123016618 นางสาวศิวพร พรหมทัสน�
62123016619 นางสาวปภาวรินท� ขวัญทอง
62123016620 นางสาวปLยะนุช ผ'องสะอาด
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62123016621 นางสาวขนิษฐา แก&วประสม
62123016622 นายสาธิต รงรักษ�
62123016623 นายนรินทร� ธรฤทธ์ิ
62123016624 นางสาวศุทธหทัย มีวิเศษ
62123016625 นางสาวสุวรรณี ชัยเพ็ชร
62123016626 นางสาววันเพ็ญ พลภา
62123016627 นางสาววิภา โสภา
62123016628 นายอภิรักษ� ตรียวง
62123016629 นายธนวัตร ชาวเกรียง
62123016630 นางสาวบุญธิดา รัตนชาติ
62123016631 นางสาวนันท�นภัส บัวใหญ'
62123016632 นายปNทยาธร เตียวนะ
62123016633 นายเติมศักด์ิ มณีน&อย
62123016634 นางสาวฉัตรกมล ภูมินิยม
62123016635 นางสาวเฌอปNฐส� พัฒนแก&ว
62123016636 นางสาววรรณธิดา อ'อนเอียด
62123016637 นายธีรเจต สันทัด
62123016638 นางสาวกรรณิกา หนูเขียว
62123016639 นางสาวศิรกานต� แปQนสุข
62123016640 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชะนะสงคราม
62123016641 นายสุริยะ ทองขาว
62123016642 นางสาวศิริพร เนตรสุขแสง
62123016643 นางสาวกัญญาณัฐ เห็นถูก
62123016644 นางสาวลลิตา หัตถประดิษฐ�
62123016645 นายอนุวรรต สุวามีน
62123016646 นางสาวนัซมี เจKะเลาะ
62123016647 นางสาวพัชรินทร� คงนาค
62123016648 นางสาวรัชฎาพรรณ ชูดวง
62123016649 นายอรรถพงศ� ชํานาญกิจ
62123016650 นายวิระวุฒ จันทร�แก&ว
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62123016651 นางสาวชนิตา โยธารักษ�
62123016652 นายชยากร พรหมรักษ�
62123016653 นายวุฒิชัย มะอักษร
62123016654 นางสาววิมลสิริ จิตรแม'น
62123016655 นายชาญณรงค� คงแทน
62123016656 นายจตุพงศ� ทองเพชร
62123016657 นางสาวจันทร�จิรา ช'วยอรัญ
62123016658 นางสาวอาริดา ดวงดาว
62123016659 นายธีระวัฒน� สําหนาว
62123016660 นายเขมณุพงศ� นวลนิ่ม
62123016661 นางสาวสุพัชรชา เตยอ'อน
62123016662 นางสาวพิมพ�มภา นิสโร
62123016663 นางสาวอรวรรณ ศรีเมือง
62123016664 นางสาวดารารัตน� หนิเจริญ
62123016665 นางสาวหทัยรัตน� ศรีบุญยะแก&ว
62123016666 นางสาวชุติมา นําโชคประเสริฐ
62123016667 นางเจนจิรา แก&วอักษร
62123016668 นายบุญยเดช บุญชู
62123016669 นางสาวอรอมล ฤทธิกัน
62123016670 นางสาวเสาวนีย� ไพทอง
62123016671 นางสาวจุฑารัตน� ทรงเลิศ
62123016672 นางสาวภัคจีรา คงแก&ว
62123016673 นายปรีชา ช'างแห
62123016674 นางสาวสากีเราะ ตาหุวะ
62123016675 นางณัฐชยาพรรห� เจริญพานิช
62123016676 นางสาวปาริษา สุขาทิพย�
62123016677 นางสาวเมวิกา ทวีสุทธ์ิ
62123016678 นางสาวเสาวณีย� ปลอดอักษร
62123016679 นางสาวณัฏฐธิดา วงค�สุวรรณ
62123016680 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสถาพร เกลี้ยงกลม
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62123016681 นางสาวตูแวรุสลKะ นิมะ
62123016682 นางสาววิธิดา กว้ังซ&วน
62123016683 นางสาวนูรียะห� ดือราแม
62123016684 นางสาวปริยากร ธรรมวัฒน�
62123016685 นายสมบัติ รุ'งเพ็ชร
62123016686 นายยูสกาน'า มีนา
62123016687 นายณัฐวุฒิ หมุดหมัด
62123016688 นางสาวธิดาภรณ� ปานทอง
62123016689 นางสาวนิธิวดี นุ'นสังข�
62123016690 นางสาววณิชชา สืบนาคะ
62123016691 นางสาวศศิวรรณ สิงห�ชู
62123016692 นายศิรสิทธ์ิ ศรีประพันธ�
62123016693 นายนิธิกฤดิ แก&วเพ็ง
62123016694 ว'าที่ร&อยตรีนันทวัฒน� มะลิวัลย�
62123016695 นางสาวรัชนีมล แสงแก&ว
62123016696 นางสาวปNทมา สะตียา
62123016697 นางสาวปนัสยา อินทร�แก&ว
62123016698 นางสาวศรัณย�ญาภัทร ภาคกายสิทธ์ิ
62123016699 นางสาวกมลพรรณ สุขเจริญ
62123016700 นางสาวอัจจิมา เพ็ชรนาค
62123016701 นางสุพัตรา ฉิมดิษฐ
62123016702 นางสาวปรียชาติ โชติทอง
62123016703 นางสาวจิราพร มีสวัสด์ิ
62123016704 นางสาวมิรันตี ศิริคุณ
62123016705 นายภัทรพงค� เหมทานนท�
62123016706 นางสาวจินดา คชายนต�
62123016707 นายไฟซอล เย็ง
62123016708 นางสาวพรทิพย� เก้ือเผือก
62123016709 สิบตํารวจโทอนุพล บุญธรรม
62123016710 นายภีระพันธ� นิยมธรรม
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62123016711 นายจิรยุทธ� แก&วสงวน
62123016712 นายภาณุมาศ รัตนเดชากร
62123016713 นายเอกวิช ใสหวาน
62123016714 นางนวลจันทร� ชูชีพ
62123016715 นายธราดล ผดุงวัฒน�ศิริกุล
62123016716 นางสาวฐิติมา นกเขา
62123016717 นางสาวสิริยากร คันทมาศ
62123016718 นายกฤษฎา ไชยประยา
62123016719 นางกันติทัต โสภิกุล
62123016720 นางสาวณัฎฐธิดา คุณะชล
62123016721 นางสาวพัชรีย� ชุมวัน
62123016722 นางสาวสรัญชตรี เนียมกล่ํา
62123016723 นางสาวจิดาภา พานิชกุล
62123016724 นางสาวเพชรพร โพธ์ิเพชร
62123016725 นางวิชชุตา สุวรรณะ
62123016726 นางสาวนูนนา สิงฆาฬะ
62123016727 นางสาวจันทรารัตน� มงคลบุตร
62123016728 นางสาวภาริเนตร เคล&าคลิ้ง
62123016729 นายกวินทร� วิทิพย�รอด
62123016730 นางสาวกิตติญา เอ&งเหมาะ
62123016731 นางสาวจัยดาอ� อบทอง
62123016732 นางสาวประภัสสรณ� ประทุมวัลย�
62123016733 นายฐิติพงศ� สวัสดีพร
62123016734 นายพศุตม� พ่ึงหล&า
62123016735 นางสาวสุมาลินทร� ชอบตรง
62123016736 นางสาวกมลวรรณ พสุหิรัญนิกร
62123016737 นางสาววราภรณ� สายนุ&ย
62123016738 นางสาววราภรณ� อัปมะโน
62123016739 นางสาวเกวภินิฌษ� ศรีสุวรรณ�
62123016740 นางสาวสุนิสา คุมพล
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62123016741 นางสาวศรุตา พยัคฆ�ฤทธ์ิ
62123016742 นางสาวณัฐณิชา เอกพิริยไพบูลย�
62123016743 นางสาวธิดารัตน� รักชาติ
62123016744 นางสาวลัคณา บุญเรือง
62123016745 นางสาวสุภาวดี เนรานนท�
62123016746 นางสาวหทัยรัตน� เมืองแก&ว
62123016747 นางสาวญดา ปNจฉิม
62123016748 นางสาวอัญญารัตน� บุญชู
62123016749 นางสาววลัยลักษณ� เทพมงคล
62123016750 นางสาวอมรรัตน� บุญดี
62123016751 นางสาวกีรติกานต� จันทร�รอด
62123016752 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� ไชยนาสัก
62123016753 นายภาคภูมิ จันทร�เต็ม
62123016754 นางสาวชื่นจิตร นุ'นทอง
62123016755 นางสาวสุภาวรรณ พิชัย
62123016756 นางวณี จิตรตรอง
62123016757 นางสาวพนิกา รอดเมือง
62123016758 นางสาวชุติมณฑน� แก&วพลอย
62123016759 นางสาวสิริขวัญ พัฒนทอง
62123016760 นางสาวโสรยา ปูทอง
62123016761 นายจักรกฤษ แอโสะ
62123016762 นางสาวสารีฟะห� อาแวโกะ
62123016763 นางสาวขวัญใจ โตKะระมัน
62123016764 นางสาวอรอุมา เกลี้ยงจุ&ย
62123016765 นางสาวธนาภรณ� มีภพ
62123016766 นายวุฒิพงษ� สอนแก&ว
62123016767 นางสาวกัญญารัตน� ดําฤทธ์ิ
62123016768 นางสาวเบญจวรรณ ชูอินทร�
62123016769 นายปภัช อินทร�สุวรรณ
62123016770 นางสาวศศิรินรัตน� ลิ่มจันสุข
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62123016771 นางสาวสาลินี พรหมหมอเฒ'า
62123016772 นางสาวหทัยทิพย� จีนจันทร�
62123016773 นายวุฒิศักด์ิ ไชยตรี
62123016774 นางสาวณฐิกา ประเสริฐสังข�
62123016775 นางสาวเจะรอฮานา เจะอารง
62123016776 นางสาวพัทธนันท� ไหมละเอียด
62123016777 นางสาวสุกัลยา วงศ�งามใส
62123016778 นางสาวปNทมาวรรณ พรหมรอด
62123016779 นายวุฒิไกร เอี่ยมสุข
62123016780 นางสาวซาเราะห� มะลี
62123016781 นางสาวประภาศิริ ศรีวะปะ
62123016782 นางสาวชุติมา คลองยวน
62123016783 นายณัฐพล จิตตระกูลวรภู
62123016784 นางสาวนุสยา ชัยศิริ
62123016785 นายณัฐวุฒิ จิตตระกูลวรภู
62123016786 นายศุภชัย บุงอสตูล
62123016787 นางสาวนริศรา สุพิทักษ�
62123016788 นางสาววรัญญา กาฬจันโท
62123016789 นายคุณากร หนูชิต
62123016790 นายศักด์ิเกษม แก&วสุข
62123016791 นางสาวมนัสชนก อินทกูล
62123016792 นางสาวกาญจนา บุญศิริชัย
62123016793 นางสาวอรพรรณ ชํานาญแปQน
62123016794 นายพลช บุญมี
62123016795 นางสาวชาลิสา สวัสดิรักษา
62123016796 นางสาวทิพวรรณ บัวชูก&าน
62123016797 นางสาวกัตติกา ปรางปราสาท
62123016798 นายเกษม หมานโอสถ
62123016799 นางสาวบุษญานี นพมิตร
62123016800 นางสาวปรุงฉัตร อินทนา
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62123016801 นายกรรกฎ ธรรมชาติ
62123016802 นางสาวอกนิฏฐา ช'วยแก&ว
62123016803 นางสาวฤดีรัตน� กลั่นมาก
62123016804 นางสาวมัลลิกา ใจซ่ือ
62123016805 นายวีระชัย คงกาล
62123016806 นายสุเทพ ด&วงช'วย
62123016807 นางสาวกนกวรรณ มลิการ
62123016808 นายศรัณย�พจน� ไข'มุกข�
62123016809 นางสาวกมลรัตน� ทองแปQน
62123016810 นางสาววรรัตน� ตัมพะปNณณะ
62123016811 นางสาวพิมผกา เฉียงพัฒน�
62123016812 นางสาวจันชฎาพร เทพรักษ�
62123016813 นางสาวอนิฏสรา บัวม่ิง
62123016814 นางสาวภัทราวดี ศรีมุกข�
62123016815 นางสาวพัชรมน เมฆหมอก
62123016816 นางสาวศรสวรรค� พิเศษศิลปR
62123016817 นายธนัท บุญทรง
62123016818 นางสาวกัญญลักษณ� เมืองระรื่น
62123016819 นางสาวซูไฮบะห� อาแวเซาะ
62123016820 นางสาวรัตนภรณ� พรหมสุวรรณ
62123016821 นางสาวสมหญิง นุสและ
62123016822 นายวีระพงษ� ชูแสง
62123016823 นางนวพร แสนชม
62123016824 นางสาวพิมพ�ธิดา กิจปกรณ�สันติ
62123016825 นายนราธร สมขันธ�
62123016826 นางสาวอัจฉรา หม่ืนชํานาญ
62123016827 นางสาวนิฟIรียัล สะมาแอ
62123016828 นางสาวปLยนารถ วิชัยดิษฐ�
62123016829 นางสาวธมลวรรณ ลักษณะปLยะ
62123016830 นางสาวศุจินันท� เต็มทับ
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62123016831 นายเอกวิทย� หลีจิ
62123016832 นางสาวภาสินี เพชรจรัส
62123016833 นางสาวภัทรวดี กองสุข
62123016834 นายอิสรพงษ� รักษา
62123016835 นางสาวสุนิษา สุราฤทธ์ิ
62123016836 นางสาวณัฐธิดา มะอนันต�
62123016837 นายจักรพงศ� สุดสาคร
62123016838 นางสาวอาทิตยา รักดี
62123016839 นางสาวสุคนธ� ชํานาญการ
62123016840 นางสาวนราพร บัวเพชร
62123016841 นายพีระศักด์ิ เย็นบ&านควน
62123016842 นางสาวอัสวานี ยูโซะ
62123016843 นางสาวฐณัฐฐา เพ็งสกุล
62123016844 นางสาววิมลมาศ แซ'ก&าง
62123016845 นางสาวจุฑามาศ ร'วมใจ
62123016846 นายพิทักษ�พล หอยสกุล
62123016847 นายสุริยา แก&วเล็ก
62123016848 นางสาวขวัญกมล สระกอบแก&ว
62123016849 นางสาวนงลักษณ� เกิดแก&ว
62123016850 นางสาวศกุลตลา สิทธี
62123016851 นางจตุพร พันธุ�เสง่ียม
62123016852 นางสาวสุภาพร บุญรอดชู
62123016853 นางสาวมรกต ตัณฑะจินนะ
62123016854 นางสาวจณิสตา พันธ�ช'วง
62123016855 นางสาวจินห�จุฑา ประกายแก&วสกุล
62123016856 นางสาววิไลลักษณ� แซ'ฉ่ัว
62123016857 นางสาวกษมา อยู'นุ&ย
62123016858 นางสาวฟาตีมะฮ� จําปากลาย
62123016859 นางสาวกันยา สําลี
62123016860 นางสาวพัชราภรณ� ภุมศรี
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62123016861 นางสาวณัฐลภัส โตะเงาะ
62123016862 นายเอกวิน ศรีเมือง
62123016863 นางสาวพัชรี ศรีอินทร�
62123016864 นายดานิยาน ดาแลหมัน
62123016865 นางสาวอริศา ปาทาน
62123016866 นางสาวรัชนาภรณ� ชุ'มวงค�
62123016867 นางสาวธันยาภรณ� จันทร�ศรีนวล
62123016868 นายเจษฎาพร หมีนหวัง
62123016869 นางสาวภาวิณี วะรังอาจ
62123016870 นางสาวไอยลดา ศรีเปารยะ
62123016871 นางสาวรัชนา ไชยชนะ
62123016872 นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน�
62123016873 นายธีรนัย เจKะละหวัง
62123016874 นางสาวปLยธิดา ศรีทอง
62123016875 นางสาวกันติมา แก'นแท'น
62123016876 นายพิสิษฐ� ภู'เจริญโภคา
62123016877 นายสิทธิชาติ หลีรักษา
62123016878 นางสาวแก&วตา ชิตเพชร
62123016879 นางจีราวรรณ ทองแสงแก&ว
62123016880 นางสาวน้ําฝน พุ'มวัง
62123016881 นางสาวสัตตบุษย� จรทอง
62123016882 นางสาวเพชรลัดดา นววิธิพงศ�
62123016883 นางสาวภาวิณี สังข�เลื่อน
62123016884 นายนันทกร จันทรนาคมูสิก
62123016885 นางสาวสุภาพร โชติรัตน�
62123016886 นายวศิน บุญสิน
62123016887 นายอติเทพ รักษ�ชูชื่น
62123016888 นางสาวณีรนุช มีเสน
62123016889 นางสาวศุภรัตน� เรืองทอง
62123016890 นายจรัล มากนคร
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62123016891 นางสาวจุฑาทิพย� เสนีย�
62123016892 นางสาวทัศนีย� ซาเลง
62123016893 นางสาวอุษณา บุญนะ
62123016894 นายพงศ�ธร สมแก&ว
62123016895 นางสาววิภาวรรณ ถาวรสุข
62123016896 นางสาวกนกทิพย� รอดอยู'
62123016897 นางสาวณัฐณิชา รักษ�ยศ
62123016898 นายสาวิทย� คงพยัคฆ�
62123016899 นางสาววชิรญา ชินวงศ�
62123016900 นางสาวศรวณีย� พิเคราะห�ฤกษ�
62123016901 นางสาวชุติมณฑน� ปานจินดา
62123016902 นายธนากร ทองสุวรรณ
62123016903 นางสาวจุฑามาศ สังเกตุ
62123016904 นางสาวชูขวัญ เนตรใจบุญ
62123016905 นางสุพัชณี อุทุมรัตน�
62123016906 นายสุรศักด์ิ ชุมคง
62123016907 นายเกียรติศักด์ิ ทิพย�พินิจ
62123016908 นางสาวโฉมสอางค� แก&วการจร
62123016909 นางสาวหัฐญา มณีมัย
62123016910 นางสาวจันทร�จิรา เรียบร&อย
62123016911 นางสาวมาติกา รักศีล
62123016912 นางสาวนฤมล ชูธาโสตร
62123016913 นายพิทยา แรงหาญ
62123016914 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยรัตนมงคล
62123016915 นายปฏิภาน ปาลคะเชนทร�
62123016916 นายวรฉัตร หิรัญ
62123016917 นางสาวอณุธิดา รอดศรีนาค
62123016918 นางสาวรัชดาภรณ� นาวารี
62123016919 นางสาวสิรินาถ จิตสงค�
62123016920 นายสํารวย มะลิวงค�
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62123016921 นางสาวทัศนีย� เพิงคาม
62123016922 นางสาววิภารัตน� ย่ิงดํานุ'น
62123016923 นายมงคล ทองหนูนุ&ย
62123016924 นางณัฐกานต� อิ่นคํา
62123016925 นางสาวปรียานุช ยาพัน
62123016926 นางสาวจิราภรณ� ก&านทอง
62123016927 นายธวัชชัย ทองศรี
62123016928 นางสาวเฟUZองฟQา พลรักษ�
62123016929 นางสาวจีรนันท� วิพุธภูมิ
62123016930 นายเฉลิม แย&มนัยนา
62123016931 นายกิติศักด์ิ คชาวุธ
62123016932 นางสาวสุชาดา สุวรรณ
62123016933 นางสาวมนัญชยา ศรีวิเลิศ
62123016934 นายเริงศักด์ิ ทองรอด
62123016935 นางสาวอติวรรณ ย่ีสุ'น
62123016936 นางสาวลลินภัสสร คงบัน
62123016937 นางสาวปนัดดา ทิพกองลาด
62123016938 นางสาวอัจจิมา สุขเกษม
62123016939 นายณราเทพ สุนทรประเวศ
62123016940 นางสาวอลิษา ช'วยสวัสด์ิ
62123016941 นางสาวดรรชนี กาญจนะ
62123016942 นางสาวสมใจ พรหมอินทร�
62123016943 นางสาวศศิมาภรณ� พันธุ�เจริญ
62123016944 นางสาวอิงควรรณ เหมรา
62123016945 นางสาวบุษราคัม วิเศษสินธุ�
62123016946 นางสาวจันทิมา ทิพย�สุขุม
62123016947 นายปานศักด์ิ ปาคะเชนทร�
62123016948 นางสาวศศิธร ปIVแก&ว
62123016949 นางสาวอุไรวรรณ สังข�เรียง
62123016950 นายภูมิพงศ� ประจําค'าย
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62123016951 นายชัยวัฒน� เศวตศิลปR
62123016952 นางสาวเกษศิรินทร� ชูโชนาค
62123016953 นางสาวอุษณี หนูแก&ว
62123016954 นายเอกพงษ� ช'วยกูล
62123016955 นางสาวกัญญาณัฐ สุขด&วง
62123016956 นางสาวนวรัตน� ริเริ่มสุนทร
62123016957 นางสาวจุฑามาศ รัศมี
62123016958 นายวรัญ^ู ชวลิตวรานนท�
62123016959 นางสาวพรวลัย เจริญวาที
62123016960 นางสาวศุภนิดา อึ่งกุล
62123016961 นายประสิทธ์ิ มัคฆะ
62123016962 นางสาวหนึ่งฤดี จุลแก&ว
62123016963 นายอารักษ� ชูแดง
62123016964 นางสาวณัฐชา โสภา
62123016965 นางสาวภัควลัญชญ� เพ็ชรฉุย
62123016966 นายพัชระ หมีนหวัง
62123016967 นายมนัสพร จินดาพล
62123016968 นายวาสนา เชื้อสง'า
62123016969 นางสาวภิญญดา ศรีอินทร�
62123016970 นางสาวปรารถนา สวยงาม
62123016971 นางสาวชลลดา ริยาพันธ�
62123016972 นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ�
62123016973 นางสาวนภาพร ถากันทา
62123016974 นางสาวกรรณิกา พรหมเดช
62123016975 นายธนาชัย มณีรังษีสุวรรณ
62123016976 นางสาวยลรดี โพธิโสดา
62123016977 นางสาวนวรัตน� บุญพันธ�
62123016978 นางสาวธิดาวรรณ อินทรไชย
62123016979 นายนิติธร พรมจีบ
62123016980 นางสาววาสนา พลเมือง

หน&า 566 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี
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62123016981 นางสาวสาลินี วงศ�โชติ
62123016982 นางชฎาพร ทองสุข
62123016983 นางสาวสุวิมล นิลวงค�
62123016984 นางสาวกัญญาณัฐ บุญญาธิการ
62123016985 นางสาวนภัสวรรณ ไชยสวัสด์ิ
62123016986 นางสาวรัตจนันท� ศรีสุกบุรี
62123016987 นายญาณภัทร ขวัญเพชร
62123016988 นายฟNตตาฮ� สรียาน
62123016989 นางสาววัลวิภา อาดีลี
62123016990 นางสาวภัทรวดี จิตเวช
62123016991 นางสาวซุลฟา เลKาะแม
62123016992 นางสาวชุลีพร อิสโร
62123016993 นางสาวเนตรชนก นุภักด์ิ
62123016994 นายจักรกฤษณ� หยู'เห&ง
62123016995 นางสาวหมูทอง ครามะคํา
62123016996 นายธีรติ เดชบุญญาภิชาติ
62123016997 นางสาววรรณศร สุกการ
62123016998 นายเกียรติศักด์ิ ศรีน&อย
62123016999 นางสาวสร&อยทิพย� เพชรสุข
62123017000 นายณัฏฐคุณ ยุวพันธ�
62123017001 นายพงศธร คงรอด
62123017002 นายเฉลิมพล จุลเพชร
62123017003 นางสาวเกศิณี ต้ังพันธ�
62123017004 นางสาวอุไรวรรณ เอียดดํา
62123017005 นางสาวอาริยา ภักดีจิตร
62123017006 นางสาวกาญจนาวดี อิสระสุข
62123017007 นางสาวมารีน'า ชุมประมาณ
62123017008 นางสาวพรพิมล โฆษะ
62123017009 นางสาวโสรยา ทองวิเศษ
62123017010 นางสาวอนิตา ภูนุชอภัย
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62123017011 นายสุกฤษฎ์ิ บุญนาค
62123017012 นายภาคิน ทองประสงค�
62123017013 นายสรรค�สรวง ตันติวิธิเวท
62123017014 นางสาวฮาวาติฟ สุวรรณ
62123017015 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรนรา
62123017016 นางสาวชาลิสา หนูจันทร�แก&ว
62123017017 นางสาวปราถนา พานิชกุล
62123017018 นางสาวกัลยาภัสร� เมืองไทย
62123017019 นางสาวภัคพิชา นาคนุ'น
62123017020 นายปวริศ กมลเนตร�
62123017021 นายนพพล ยางทอง
62123017022 นางสาวจิราวรรณ ศรีเพ็ชร
62123017023 นางสาวเนตรนภา เพชรกูล
62123017024 นายณัฐวุฒิ มณีฉาย
62123017025 นางสาวดิศราพร คําปNตตา
62123017026 นางสาวปภาวรินทร� สีทน
62123017027 นางสาวกรองกาญจน� ช'วยบํารุง
62123017028 นายอิสรพงศ� คงสุข
62123017029 นางสาวพัชราวรรณ จินดา
62123017030 นายนิอูไบดีลKะ หลงเนKาะ
62123017031 นางสาวอุไรวรรณ ฉ&วนเปIย
62123017032 นางสาวณัฐวรรณ รัตนพันธ�
62123017033 นายจิระพงศ� สีแดง
62123017034 นางสาวจารุวรรณ นบนอบ
62123017035 นางสาววันวิสาข� จันทร�เริก
62123017036 นางสาวศรัญญา แซ'บ'าง
62123017037 นายพิชญ� เวชชธรรม
62123017038 นางสาวโชติกา ใจสบาย
62123017039 นางสาววันวิศา เพชรยอดศรี
62123017040 นางสาวปนิดา บุญสิน
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62123017041 นายอับดุลรอฮีม มามะ
62123017042 นางสาวหทัยภัทร ศรีเจริญ
62123017043 นางสาวอภิสรา ดาราย
62123017044 นางสาวปริษา หนูพริบตา
62123017045 นางสาวเรวดี สุขเสน
62123017046 นางสาวสุดารัตน� หวังสวัสด์ิ
62123017047 นายอุสมาน การดี
62123017048 นางสาวเรวดี พิศดูกิจ
62123017049 นางสาวกมลทิพย� บูลภิบาล
62123017050 นางสาวอาอีเสKาะ แวดือราแม
62123017051 นางสาววิภารัตน� รักงาม
62123017052 นางสาวกลอยใจ ปูเขียว
62123017053 นางสาวปLยาภรณ� สังข�ปLด
62123017054 นายอริพันธ� รัตนพันธ�
62123017055 นางสาวพนิดา อนิกร
62123017056 นางสาวทัศวรรณ คงศรี
62123017057 นางสาวสาวิตรี สินณรงค�
62123017058 นายสมเกียรติ วรรณสําเริง
62123017059 นางสาวศุภลักษณ� ทองพันธ�
62123017060 นางสาวเอราวัณ สังข�ผุด
62123017061 นางสาวชุติมา แก&วไทย
62123017062 นางสาวกมลชนก แก&วรักษ�
62123017063 นางสาวปLยวรรณ ด&วงนิ่ม
62123017064 นางสาวธรรศญา พัฒนศรีรารัตน�
62123017065 นางสาวชนิสรา สามารถ
62123017066 นางสาวเบญญาภา สุขสบาย
62123017067 นางสาวหฤทัย สุวรรณแย&ม
62123017068 นายพาณิน แก&วหนู
62123017069 นายธกฤษฎ� ล'องลอย
62123017070 นางสาวเขมจิรา กูโน
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62123017071 นางสาวนิสาชล คงพระบาท
62123017072 นายธีระศักด์ิ มากม่ิง
62123017073 นางสาวชนัญธิดา คงไข'ศรี
62123017074 นางสาวณัฐินีย� ชูทอง
62123017075 นางสาววราภรณ� พินิจชัน
62123017076 นางสาววนิดา จิตอารีย�
62123017077 นางสาวปารจรีย� เมืองประดิษฐ�
62123017078 นางสาวเกศนี ทองเม'ง
62123017079 นายสราวุฒิ สมานการดี
62123017080 นางสาวธนวรรณ หาญพิทักษ�วงศ�
62123017081 นายปฏิญญา พงษ�โชติวิริยะ
62123017082 นางสาวกรรณิการ� นิติพัฒนกุล
62123017083 นางสาววันดี อินทรมณี
62123017084 นางสาวอมริษา พุฒเล็ก
62123017085 นางสาวขวัญชนก เฮ&งศิริ
62123017086 นางสาวพิชญ�ธนิกา วิบูลย�พานิช
62123017087 นางสาววราภรณ� สุทธิเกิด
62123017088 นางสาวอรวรรณ เดชมณี
62123017089 นายคธาวุธ ทิพย�หมัด
62123017090 นางสาวอรวรรณ ล'องพริก
62123017091 นางสาวภัทราทิพย� จันทะมาตร
62123017092 นางสาวเจนจิรา ตลึงจิตร
62123017093 นายจักราวุฒิ หีตอักษร
62123017094 นายพลาธิป สมบุญย่ิง
62123017095 นางสาวถนอมศรี ทองประดับ
62123017096 นางสาวศรัณยา รักษ�นิ่ม
62123017097 นายปราศรัย ช'วยอักษร
62123017098 นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
62123017099 นางสาวอนุชิดา ฉิมงาม
62123017100 นายวธัญ^ู สอนทวี
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62123017101 นางสาวชไมพร เลาหเรณู
62123017102 นางสาวสุพพัตรา พุทธพงค�
62123017103 นายบุพกร จันทร�ประทีป
62123017104 นางสาวพิชญ�สินี ดําแก&ว
62123017105 นางสาวธิดารัตน� ตKะเสี้ยว
62123017106 นายวิศรุต เหมรา
62123017107 นางสาวทัศนีย� เพชรแก&ว
62123017108 นายภูริมาศ อนุฤทธ์ิ
62123017109 นายบุญญฤทธ์ิ มุสิกุล
62123017110 นางสาวจุรีรัตน� ศิริมนูญ
62123017111 นางสาวอัญชลี นวลล'อง
62123017112 นางสาวศิริพร อินทะเสโน
62123017113 นายสมรรถพงษ� ก้ิมเอ&า
62123017114 นางสาววรรณศิธร ช'างจักสาน
62123017115 นางสาวอรวรรณ เพชรรัตน�
62123017116 นายวีรยุทธ อินทโมนี
62123017117 นายยุทธภูมิ เอียดเปรียว
62123017118 นางสาวอัสมะ ฮะแวกะจิ
62123017119 นางสาวจารุวรรณ พงษ�สุวรรณ
62123017120 นางสาวชลธิชา จุรุพันธ�
62123017121 นายณัฐชัย ชูไข'หนู
62123017122 นายกฤษณลักษณ� ทองเนื้ออ'อน
62123017123 นางสาววรรณวิภา ชูเมือง
62123017124 นางสาวพรรธิกา ไชยพงศ�
62123017125 นางสาวกนกวรรณ ตําพู
62123017126 นางสาวจินตนา สาระทิง
62123017127 นายวัชระ โชติรุ'งโรจน�
62123017128 นางสาวธนภรณ� วรรณะ
62123017129 นายปุญณชัยธีร� จโนภาส
62123017130 นางสาวก่ิงกาญจน� คงทอง
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62123017131 นางสาวโสภาภรณ� เรืองเวช
62123017132 นางสาวอารีรัตน� นพสถิตย�
62123017133 นางสาวจตุพร สีนาค
62123017134 นางสาวสุชาดา ยอดแก&ว
62123017135 นางสาวสโรชา วงศ�พานิช
62123017136 นางสาวไปรมา กลิ่นนิรัญ
62123017137 นางสาวนันทนา หนูเกลี้ยง
62123017138 นางสาวพัชราพร มลิเครือ
62123017139 นางสาวอาทิตยา มาศอรุณ
62123017140 นางสาวอมรรัตน� อินทรทอง
62123017141 นางสาววราภรณ� พรหมาด
62123017142 นายกิตติพงษ� คงศรี
62123017143 นางนูรีซัน เหมมาน
62123017144 นางสาวกมลวรรณ สายบัว
62123017145 นางสาวจันธิมา คาน
62123017146 นางสาวพัชริดา สุภาพ
62123017147 นางสาวอาสีซะห� กะลูแป
62123017148 นางสาวศรีสุดา กาหยี
62123017149 นางสาวจันทร�จิรา จิริ
62123017150 นางสาวเมทินีย� สุเหร็น
62123017151 นางสาวณัฐญาพร เกาะน้ําใส
62123017152 นางนงค�ลักษณ� เกิดแก&ว
62123017153 นางสาวจารุวรรณ สังข�มูณี
62123017154 นางสาวเบญจวรรณ อําลอย
62123017155 นางสาวณิชนันทน� แซ'โล'
62123017156 นางสาวดุษฎี หนูสมคิด
62123017157 นางสาวฮัสนะห� กะลูแป
62123017158 นายวิทยา จันหยก
62123017159 นางสาวนิอัฟนาน สาอุ
62123017160 นางสาวปLยธิดา เขียวคราม
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62123017161 นางสาวอุบลรัตน� พัฒนเชียร
62123017162 นางสาวสุดารัตน� พิพัฒน�
62123017163 นางสาวกาญจนา หอมหวาน
62123017164 นางสาวอารีรัตน� แก&วพลอย
62123017165 นายพงศกร นุ'นสงค�
62123017166 นายกัมพล แย&มพรม
62123017167 นางสาวฐิญารัตน� นพมิตร
62123017168 นางสาวปLยธิดา ด&วงไกรถ่ิน
62123017169 นางสาวเบญจวรรณ คงเมือง
62123017170 นายณัฐรินทร� แซ'อึ่ง
62123017171 นางสาวณัฐฐาวดี สอนพันนอก
62123017172 นายวราวุฒิ บัวพัว
62123017173 นางสาวอภิญญา ประชุมรัตน�
62123017174 นางสาวพรหทัย ชวนชิต
62123017175 นายอรรจ อ'อนสูง
62123017176 นายภาณุวัฒน� มรกต
62123017177 นางสาวนิศารัตน� ชูบุญทอง
62123017178 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� พันธุ�พิทย�แพทย�
62123017179 นางสาวกาญจนา ชัดกําจร
62123017180 นายอัดนัน ดอเลาะ
62123017181 นายโชติกร อํานวยโชติสกุล
62123017182 นางผกามาศ หาญประสานกิจ
62123017183 นางสาวอัญธิกา ภักดีอักษร
62123017184 นางสาวชุลีกร ชายเกตุ
62123017185 นายสุเมธ ทองเลี่ยมนาค
62123017186 นางสาวณัฐพร ขาวเรือง
62123017187 นางสาวพรรณกาญจน� มาดี
62123017188 นางสาวเรวดี หนูเลี่ยง
62123017189 นางสาวสาวิตรี จินดา
62123017190 นางสาวอังคณา บุญสบ
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62123017191 นางสาวพรรณพัชนันท� ภิญ^ุพัชญ�
62123017192 นางสาวผกามาศ กุลพร&อม
62123017193 นายสิทธิชัย ธรรมชาติ
62123017194 นางสาวพัชรินทร� จันทร�สุข
62123017195 นางสาวพิราวรรณ สุวรรณรัตน�
62123017196 นางสาววชราภรณ� สังข�เรียง
62123017197 นางสาวรอซือนKะ แวนาลี
62123017198 นางสาวธาวินี นิลสมุทร
62123017199 นายจารุศักด์ิ รักษาแก&ว
62123017200 นางสาวพรศิริ ลิ้มพิพัฒธนากุล
62123017201 นายสายันต� บุญเรือง
62123017202 นางสาวศิราณี สะรุโณ
62123017203 นางสาวสุดารัตน� ทิมกลับ
62123017204 นางสาวอรรัตน� ส&มยก
62123017205 นายวัชรินทร� เพาะพืช
62123017206 นางสาวนาตยา แก&วมีชัย
62123017207 นายวิศรุต จันทร�วิไชย
62123017208 นางรสนา หอมชื่น
62123017209 นางสาวเสาวลักษณ� นิกุมเพชร
62123017210 นางสาวปLณฑิรา ย'านวารี
62123017211 นางสาวอลิวรรณ สว'างวงศ�
62123017212 นายอภินันท� ผ'องมหึงษ�
62123017213 นางสาวสรารัตน� พรรณรังษี
62123017214 นางสาวพรนภา คุณโลก
62123017215 นางสาวเบญจพร ทองจําเนียร
62123017216 นางสาวสุรัสยา สัตย�สุข
62123017217 นางสาวณิชกานต� พลธา
62123017218 นางสาวนูรู ยูนุ
62123017219 นายกษิดิศ การัตน�
62123017220 นางสาวสุดธิดา จันทร�เลื่อน
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62123017221 นางสาวศศิประภา เรืองรุก
62123017222 นางสาวธิดารัตน� ฤทธิรงค�
62123017223 นางสาวศศิวิมล บัวแก&ว
62123017224 นายวัชรกานต� ศุภพฤกษ�
62123017225 นายพรหมมาศ พรหมพฤกษ�
62123017226 นางสาวอรทิวา ศรีทองกุล
62123017227 นางสาวฟารีดา อาลีมามะ
62123017228 นางสาวจรรจิรา กิตติดุษฎี
62123017229 นายปLยะพล วนิชาชีวะ
62123017230 นางสาวแพรวมณี ผ'องใส
62123017231 นางสาวศริยา สังขไพฑูรย�
62123017232 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมฉิม
62123017233 นางสาวนุสบา ภาระกิจ
62123017234 นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ�
62123017235 นางสาวกนกณิศา เรืองวุฒิ
62123017236 นายเลอพงศ� เจริญสุข
62123017237 นางสาวอรอุมา แก&วจันทร�
62123017238 นางสาวอมรกาญจน� ณ วรรณาวิเศษ
62123017239 นางสาวตันติมา ยอแสงรัตน�
62123017240 นายนาธาน ห&องสีปาน
62123017241 นางสาวสุธามาส แก&วสะอาด
62123017242 นายอิสมะแอ บองอปาเนKาะ
62123017243 นางสาวจันนิภา จันทร�พิบูลย�
62123017244 นายไพรวัลย� เสนารักษ�
62123017245 นางสาวปLยะภรณ� ทิพยุทธ�
62123017246 นางสาววิมลสิริ สงค�สิริจินดา
62123017247 นางสาวเสาวภา รัตนบุรี
62123017248 นางสาวเสาวลักษณ� แซ'โง&ว
62123017249 นายอาคม อยู'คง
62123017250 นางสาววรรณิสา แก&วล&วนสม
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62123017251 นางสาวศุภมาศ ใจหลัก
62123017252 นางสาวทิวาพร สงวนราช
62123017253 นายอินทัช รอดเกลี้ยง
62123017254 นางสาวดุษฎี เต็งรัง
62123017255 นางเจKะรอฮีมะห� หม่ืนวิเศษ
62123017256 นางสาวณัฐรินีย� ต&องถือดี
62123017257 นายวัชรพงศ� สุวรรณวิหค
62123017258 นายณัฐพล โสภา
62123017259 นายอนุสรณ� บริพันธ�
62123017260 นายวิสูตร เชาวฤทธ์ิ
62123017261 นางสาวพรลภัส ไทยรัฐ
62123017262 นางสาวเสาวนิตย� ทรายแก&ว
62123017263 นางสาวปนัฎฐา นพกร
62123017264 นางสาวโชติกา สว'างภพ
62123017265 นางสาวพิสมัย สีลาทอง
62123017266 นายชนาธร เรืองทอง
62123017267 นางสาวสิริวรรณ เรืองถาวรพันธ�
62123017268 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�สุข
62123017269 นางสาวฤทัยชนก โพธ์ิถึง
62123017270 นายพรภวิษย� จันทร�แป[ะ
62123017271 นางสาวอภิญญา แซ'ต'าน
62123017272 นางสาวสารภี หีบเพ็ชร
62123017273 นายศิวพงษ� คงศักด์ิ
62123017274 นางสาวขวัญจิรา จันทร�เมฆ
62123017275 นายภาณุพงศ� โนวัฒน�
62123017276 นายจตุรงค� นาทอง
62123017277 นางสาวกูรุจชิดา มานีกามัน
62123017278 นายฐิติวัสส� ศิริรักษ�
62123017279 นางสาวอาอีเสาะห� สะแอ
62123017280 นางสาววรรณภรณ� มหาวงค�
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62123017281 นางสาวศุลีพร เหมทานนท�
62123017282 นางสาวมีนกลือสง สะบือลา
62123017283 นางสาวกนกภรณ� บุญอมร
62123017284 นายอัมรินทร� นวลใย
62123017285 นายเอกภัทร วุ'นชุม
62123017286 นางสาวผกามาศ มากหวาน
62123017287 นางสาวอรพิน ทองพรหมดี
62123017288 นายพงศกร แสงระวี
62123017289 นายอมรฤทธ์ิ ศรีเมือง
62123017290 นายธนพล ทองมุสิก
62123017291 นางสาวอรวรา สาสนัส
62123017292 นางสาวเมธิณี เพ็ชรทอง
62123017293 นายภานุพงศ� หนูอินทร�
62123017294 นางสาวสุธาทิพย� นาคพิน
62123017295 นางสาวพวงผกา รักสองหม่ืน
62123017296 นางสาวมูนิง ดอเลาะ
62123017297 นายธนากร ชัยเพ็ชร�
62123017298 นายอัจฉริยะพล ฉิมพลี
62123017299 นางสาวรุ'งนภา ทองคําเสก
62123017300 นายไสว บุญเชิด
62123017301 นางสาวพัชรี ทองล&วน
62123017302 นายจีระพงศ� สาแรก
62123017303 นางสาวรอฎียะห� เตาะสาตู
62123017304 นายอาวุฒ เพชรรัตน�
62123017305 นางสาวกมลพรรณ ช'วยเกตุ
62123017306 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุวรรณ
62123017307 นางสาววราลักษณ� รัฐจักร
62123017308 นายภาณุพงศ� ตันพงศ�เจริญ
62123017309 นายพีระพงษ� ชีชํานาน
62123017310 นางสาวจิราพร แกล&วทนงค�
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62123017311 นางสาวอังคณา บัวทอง
62123017312 นางสาวอรอุมา พรมบังเกิด
62123017313 นายเทพหทัย เทพเลื่อน
62123017314 นางสาวหทัยชนก นวลขาว
62123017315 นางสาวฤดีมาศ แจ&งใจ
62123017316 นายนันทวุฒิ แก&วอ'อน
62123017317 นางสาวมนัสชนก สุคนธจร
62123017318 นางสาวสุภาภรณ� สุริวงค�
62123017319 นางสาวกชามาศ อWองท'อ
62123017320 นางสาวบุศริน หีมหลKะ
62123017321 นางสาวเสาวนีย� ชูรส
62123017322 นางสาวกานต�ธิดา ไชยตรี
62123017323 นางสาวสิริยากร พุฒเจริญพร
62123017324 นางสาวฐานิดา ทองสมุย
62123017325 นายธนกร นิลกาญจน�
62123017326 นางสาวสุดารัตน� ปราบแต'ง
62123017327 นายสิทธิชัย ม'วงแคล&ว
62123017328 นายสิทธิชาติ เจริญการ
62123017329 นายธีรรัตน� บํารุงวงศ�
62123017330 นายชินรัฐ รัตนธร
62123017331 นายสมหมาย กองเกลือน
62123017332 นายซ&าเหด โตKะเอียด
62123017333 นายมานพ ยะแนสะแม
62123017334 นางสาวณฐอร จันทร�วิน
62123017335 นางสาวพิมพ�นภา นุ'นกุล
62123017336 นางสาวรงรอง ไชยเทพ
62123017337 นางสาวทิฆัมพร ทิพย�รองพล
62123017338 นางสาวเกศรา กาญจนพันธ�
62123017339 นางสาวสุภาวดี เก้ือเจริญ
62123017340 นายชวโรจน� เกตุแทน
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62123017341 นางสาวกัญญ�วรา ชนะภัย
62123017342 นางสาววนิดา อาแว
62123017343 นางสาวจิดาภา หนูสมตน
62123017344 นายธราดล ชูแก&ว
62123017345 นางจิรกาญจน� พายุหิน
62123017346 นางสาวสุภาพร รัตนโชติ
62123017347 นายมุสตากีม ดอนิ
62123017348 ว'าที่ร.ต.หญิงปLยะรัตน� อินอักษร
62123017349 นางสาวน้ําทิพย� พุทธิเลิศ
62123017350 นางสาวศศิพิมพ� แผ&วพันธ�ชู
62123017351 นางสาวหทัยรัตน� ศรีประยูรไพศาล
62123017352 นางสาวรังสิมา ราชโยธา
62123017353 นางสาวธัญชนก แร'ทอง
62123017354 นางสาวสุณิสา บัติโยธา
62123017355 นางสาวอาสนะห� เจะเส็น
62123017356 นางสาวเกษวรินทร� วงษสุวรรณ
62123017357 นางสาวมนภรณ� ผะอบทอง
62123017358 นางสาวณัฏฐณิชา ภู'ระหงษ�
62123017359 นายอนุสรณ� สะอีดตาหนี
62123017360 นางสาวสุดาวดี มันโตน
62123017361 นางสาวกรรณิการ� เจKะหมุK
62123017362 นางสาวกิตติมา จันทศรี
62123017363 นางสาวชาณีตา สาเหาะ
62123017364 นางสาวกิตติมา คชรินทร�
62123017365 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร�แก&ว
62123017366 นายชัยยะ ศรีเอี่ยม
62123017367 นางสาวศิริรัตน� สมรูป
62123017368 นางสาวพิมลพรรณ ทองจันทร�
62123017369 นางสาววรรณา พลเดช
62123017370 นางสาวช'อทิพ ชูเพ็ชร�
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62123017371 นางสาวณัฎฐนิช แจ'มฟุQง
62123017372 นายเจนณรงค� หนูคงนุ&ย
62123017373 นายอิบรอเฮง หะยีอาซา
62123017374 นางสาวธนิษฐา โปนุ&ย
62123017375 นางสาวปวิตรา เผ'าชู
62123017376 นายอุทัย จันทร�เจือแก&ว
62123017377 นางสาวกนกวรรณ วงค�ท'าเรือ
62123017378 นางสาวณัฐสุดา มีทรัพย�
62123017379 นายศุภชัย บุญยัง
62123017380 นางสาววิราวรรณ โปดํา
62123017381 นายเกรียงศักด์ิ กังสวรณ�
62123017382 นางสาวสุนิสา ปานพงษ�
62123017383 นางสาวปLยวรรณ แท'นแก&ว
62123017384 นายนพดล อินทนี
62123017385 นางสาวพยุรีย� ติงหวัง
62123017386 นางวิไลลักษณ� บัวแก&ว
62123017387 นางสาววิมลพรรณ พร&อมกิจจานนท�
62123017388 นางสาวณัฏฐิกา ปุรินทราภิบาล
62123017389 นางสาวสิริกุล กาหลง
62123017390 นางสาวอนุตตรีย� หอยนกคง
62123017391 นายพัฒน�พิสุทธ์ิ บุญยัง
62123017392 นางสาวปLยวรรณ ชูรัตน�
62123017393 นายสมบัติ พานิชย�
62123017394 นางสาวอาทิตยา ฐานะพันธุ�
62123017395 นางสาวศิริวรรณ คงทิม
62123017396 นางสาวสุดาภรณ� บุญรอด
62123017397 นายพีระ ชุ'มอินทรจักร�
62123017398 นายพัทธนันท� คงมาก
62123017399 นายวราวุฒิ สมประสงค�
62123017400 นางสาวสุชานาถ สุประวัติตระกูล
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62123017401 นางสาวฐิติมา เทือกทอง
62123017402 นายนัยฟIน มามะ
62123017403 นางสาวศิริลักษณ� เอี่ยมสําอางค�
62123017404 นายพีรณัฐ สุวรรณ�
62123017405 นางสาวสุดารัตน� บัวทอง
62123017406 นางสาวชยุดา สุทธมุสิก
62123017407 นางสาวดาริการ� โสภี
62123017408 นางสาวนัจรี ดินนุ&ย
62123017409 นายพงษ�ศิริ เพ็ชรคีรี
62123017410 นางสาวจุรีรัตน� รักสกุล
62123017411 นางสาวนิรชา วัฒถาพร
62123017412 นางสาวอรัญญา เมืองแก&ว
62123017413 นายวุฒิชัย ไกรนรา
62123017414 นางสาวลัดดาวรรณ อาตมาตร
62123017415 นางสาวกัญญาวีร� ศรีสุขใส
62123017416 นายนิวัฒน� ปานหงษ�
62123017417 นางสาวกาญจนา ลิเหล็ก
62123017418 นายวรรณชัย ศรีหมอก
62123017419 นางสาวอมรพรรณ นาคมิตร
62123017420 นางสาวกนกพร ศรีพัฒน�
62123017421 นายศุภชาติ สังข�หนุน
62123017422 นางสาวเพชรลดา ศิวโมกข�
62123017423 นางสาวพิชญ�ชามญช� ธนัดวรานนท�
62123017424 นางสาวศิริพร ชูประสูตร
62123017425 นายนฤพล ชัยดิษฐอดุลย�
62123017426 นางสาวสุดารัตน� ขัดแก&ว
62123017427 นางสาวสุภาภรณ� ปลอดวงค�
62123017428 นางสาวพิชญา ชมถนัด
62123017429 นางสาวตรีชฎา นิลสุวรรณ�
62123017430 นางสาวอังศุมาลี นิลภักดี
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62123017431 นางสาวฌัชฌา มาเอียด
62123017432 นายณรงค�ศักด์ิ แก&วประสิทธ์ิ
62123017433 นางสาวนันทินี มณีชัย
62123017434 นางสาวสุรางคณา เพ็งเพ็ชร�
62123017435 นายสุวรรณรัตน� ภักดีบุญ
62123017436 นางสาวชลิตา สมุทวงศ�วิริยะ
62123017437 นางสาวพัชรี ไชยพิเชษฐ
62123017438 นายณัฐพงศ� กาญจนโสภาค
62123017439 นางสาวนิภาพร อุศมา
62123017440 นายสุริยัณห� ปานนุ'นกุล
62123017441 นางสาววรรณนิศา ศรีมาลานนท�
62123017442 นายกิตติพงค� วิบูลย�ศิลปR
62123017443 นางสาวอมรรัตน� รสทิพย�
62123017444 นางสาวฐิติกาญจน� ห'อหุ&ม
62123017445 นางสาววิชชุดา ทองเขียว
62123017446 นางสาวสุมาลี ทวีทอง
62123017447 นายอุดมศักด์ิ พรหมดนตรี
62123017448 นางสาวอนัญญา เรืองอ'อน
62123017449 นางสาวฐาปนี หนูอุไร
62123017450 นายภัทรพล วงศ�วานิช
62123017451 นายกิตติเดช บุญเอื้อ
62123017452 นางสาวฑิวาภรณ� สุกแดง
62123017453 นางสาวปารัท ใจแจ&ง
62123017454 นางสาวเกศติยา วิบุตร
62123017455 นางสาวนพเก&า หนุนภักดี
62123017456 นายธนพล ชูทอง
62123017457 นางสาวจินตนา ทํานุดวงโรจน�
62123017458 นางสาวกัญญาภัทร พุ'มพวง
62123017459 นายอภิวัฒน� ส'งคงคา
62123017460 นายไพโรจน� เผือกภูมิ
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62123017461 นายเจนวิทย� ดิษฐะ
62123017462 นายพงษ�พัฒน� แก&วอนันต�
62123017463 นางสาวปราณี มุลสิทธ์ิ
62123017464 นายปรพล ศุภศรี
62123017465 นางสาวอ&อยทิพย� เหลือจันทร�
62123017466 นายวรสิทธิ ศุภลักษณ�
62123017467 นางสาวนูรีดา บาดง
62123017468 นางสาวอารุนี ฮาแว
62123017469 นายเกริกฤทธ์ิ เรืองยังมี
62123017470 นายเทพฤทธ์ิ วงศ�เก่ีย
62123017471 นายกรพิศาล คงดํา
62123017472 นางสาวศศินา ชลสงคราม
62123017473 นางสาวนฤมล เข้ียวแก&ว
62123017474 นางสาววลัยลักษณ� สังข�แก&ว
62123017475 นางสาวพัชรี ทองเกลี้ยง
62123017476 นายทัช หยังกุล
62123017477 นายสุรินทร� ชํานาญเหนาะ
62123017478 นางสาวธวัลยา เกิดบ&านใหม'
62123017479 นางสาวดาริน ช'วยมณี
62123017480 นางสาวมยุเรศ นาคสงค�
62123017481 นายธนกฤต อิวิโส
62123017482 นางสาวย่ิงลักษณ� บุญมณี
62123017483 นางสาวชนนิกานต� คงสง
62123017484 นางสาวรัตติยา ทองเครือ
62123017485 นางสาวเบญจวรรณ แก&วเจือ
62123017486 นางสาวภัชลดา นิติธรเมธา
62123017487 นางสาวสัญจิตา ลีทอง
62123017488 นางสาวกนกกาญจน� สมัครธรรม
62123017489 นางสาวแพรวพรรณ พรหมแก&ว
62123017490 นายนภัทร มณีโชติ
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62123017491 นางสาวก่ิงกาญจน� ขันธ�ถาวรรัตน�
62123017492 นางสาวรัตนาภรณ� แดงมา
62123017493 นางสาวสกุลรัตน� แซ'ต้ัง
62123017494 นางสาวนุชจรี ลูกเล็ก
62123017495 นางสาวอัจฉราภรณ� สะอาด
62123017496 นายสิทธิชัย ทรัพย�สิน
62123017497 นางสาวจุธาทิพย� พรหมบุญทอง
62123017498 ว'าที่ร.ต.ประเดิมชัย สุทธิปรีชานนท�
62123017499 นายพลวัฒน� ลิ้มเจริญกิจไพศาล
62123017500 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�สีหราช
62123017501 นายณธกร ฝNZนใจ
62123017502 นางสาวแก&วกานต� ดวงขวัญ
62123017503 นายเทอดพงษ� แก&วประกอบ
62123017504 นางสาวสุพัดชา กันทะง่ิน
62123017505 นางสาววรรณสุดารัตน� สวัสดิโกมล
62123017506 นางสาวภรณ�ทิพย� คงเพ็ชร�
62123017507 นายปริญญา เพชรศรี
62123017508 นางสาวอนัญญา ผลคิด
62123017509 นางสาวชุติมา สรรพขาว
62123017510 นางสาวอรัญญา หล&าวัฒนะนุกูล
62123017511 นายธนวรกฤต ฮกเล'า
62123017512 นางสาวนูรฟาติน แมะเตKะ
62123017513 นางสาววริตา หนูพุ'ม
62123017514 นายปฏิวัติ คงคืน
62123017515 นางสาวอุดมพร สาเรศ
62123017516 นายกิตติศักด์ิ วิรุณสาร
62123017517 นางสาวณัฏฐกานต� ศิริพันธ�
62123017518 นายอดิศักด์ิ ชนะพล
62123017519 นางสาวจิรวรรณ แป[ะอุ&ย
62123017520 นางสาวมณฑกานต� ดุจณรงค�
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62123017521 นายพรเทพ ชาคง
62123017522 นายอุดมศักด์ิ บุลาคอน
62123017523 นางสาวกมลรัตน� มาศโอสถ
62123017524 นางสาวโสภา แก&วเมือง
62123017525 นางสาวอุษาวดี เกตุแก&ว
62123017526 นางสาวพนิตพักตร� ประสารพันธ�
62123017527 นายดนุสรณ� ไตรระเบียบ
62123017528 นางสาวนุชรินทร� นุ&ยน&อย
62123017529 นางสาวชนนิกานต� ทิพย�จันทร�
62123017530 นางสาวสุภาพร วางกลอน
62123017531 นางสาวณัฐญา แซ'เสียง
62123017532 นางสาวอมรรัตน� สิงห�หนู
62123017533 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนชํานาญ
62123017534 นางสาวอภิชญา วางกลอน
62123017535 นางสาวธนัญญา หีบแก&ว
62123017536 นายสุชาติ อินทรเสนี
62123017537 นางสาวเนตรชนก นวลศรีทอง
62123017538 นายปLติศักด์ิ วัฒนานนท�
62123017539 นายอรรถภพ พูลชะโก
62123017540 นางสาวชณิภา ตันบํารุง
62123017541 นางสาววลัยพร หนูนิ่ม
62123017542 นายสําเริง ยังสุวรรณ�
62123017543 นางสาวปภัสรากร หวังข&อกลาง
62123017544 นางสาวรัชฎาพร ท'อนทอง
62123017545 นางสาวณัฐวรา เพ็ญพงศ�
62123017546 นายศักด์ิชาย ทองเชิญ
62123017547 นางสาวพิมพารัตน� ชลธี
62123017548 นางสาวกรกช ลิ่มพานิช
62123017549 นายพัฒนพร ภู'ทอง
62123017550 นางสาวฐิติพร พินเอี่ยม
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62123017551 นางสาวธิติมา จันทร�หนองแวง
62123017552 นางสาววิมลรัตน� คงอิ่ม
62123017553 นายเกรียงไกร กลสามัญ
62123017554 นางสาวรุจิรา แคล&วคลอด
62123017555 นางสาวสุขฤดี พิชัยรักษ�
62123017556 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวิไลพร แจ'มทุ'ง
62123017557 นางสาวธิดารัตน� จินโต
62123017558 นางสาวธิติมา โถทอง
62123017559 นางสาวพัชริยา หนูอุ'น
62123017560 นางสาวรุจิรา ทองบางหรง
62123017561 นายณัชพล สุเมธาวิวัฒน� 
62123017562 นายวิหาร เอกอัครชีวิน
62123017563 นางสาวสุพัตรา หม่ืนระย&า
62123017564 นางสาวนูรอาตีนี ยีหวันแสม
62123017565 นางสาวปLยะมาศ สายสอน
62123017566 นางสาวธิดารัตน� สุขสวัสด์ิ
62123017567 นายพอพล รักด&วง
62123017568 นายศักรินทร� สาเหล'
62123017569 นายฐิติกร โรยนรินทร�
62123017570 นางสาวจารุวรรณ ช'วยพรหม
62123017571 นางสาวจิระนันท� จันทร�สว'าง
62123017572 นายปริวรรต พลชยะกุล
62123017573 นางสาวสุธินี รุ'งแดง
62123017574 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ เพ็ชรภักดี
62123017575 นางสาวณภัทร โคตรบรม
62123017576 นายธนัช อินทรสุข
62123017577 นางสาวลลิตา จันทวงค�
62123017578 นางสาวชญานิศ ศาสตราภัย
62123017579 นางสาวเยาวดี สุนทร
62123017580 นางสาวธมลวรรณ แก&วเรือง
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62123017581 นางสาวนิชาภา นวลเถ้ียม
62123017582 นางสาวนภาเพ็ญ หวังอัครางกูร
62123017583 นางสาวอัญชนา ทองเพชร
62123017584 นายภูวดล ดนเสมอ
62123017585 นางสาวสะดียKะ เตKะมาลอ
62123017586 นางสาวเพ็ญนิภา เพ็งอุ'น
62123017587 นางฑิตยา สุขสวัสด์ิ
62123017588 นางสาวอภิษฎา พรหมรักษ�
62123017589 นางสาวพวงสร&อย สุขสมบูรณ�
62123017590 นางสาวอรอนงค� สุวรรณ�อาส
62123017591 นายธนาวุฒิ วิชาดี
62123017592 นางสาวสุขสวัสด์ิ ผาสุขสวัสด์ิ
62123017593 นางสาววรรณฤดี ฤกษ�จํานง
62123017594 นางสาวเกศทิพย� สัจมาศ
62123017595 นางสาววริศรา ศรีสว'าง
62123017596 นางสาวณัฏยา เขียวสวัสด์ิ
62123017597 นางสาวเสาวลักษณ� สุธรรม
62123017598 นางสาวอรอุมา ม่ันซ้ิว
62123017599 นางสาวโสภิดา แผ'นทอง
62123017600 นางสาวณิชนันทน� จันสุภเสน
62123017601 นางสาววไลภรณ� คงทอง
62123017602 นางสาวจินตนา เครือวงษ�
62123017603 นางสาวพัชรี ศรีจันทร�
62123017604 นางสาววรัทยา ใจห&าว
62123017605 นางสาวพัสตราภรณ� คงแง'ง
62123017606 นางสาวผกากรอง ทองรักษ�
62123017607 นางสาวอัมพวัน บัวผุด
62123017608 นายเชิดพันธ� ริวรรณ
62123017609 นางสาวนุชนาฏ เมืองมีศรี
62123017610 นางสาวนิญากรณ� สมนิล
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62123017611 นางสาววรัญญา เกาะกากลาง
62123017612 นายธานินทร� ขุนทอง
62123017613 นายจักรพงศ� เพชฌฆาต
62123017614 นางสาวเกศกนก แก&วคงธรรม
62123017615 นางสาวมานิดา ศรีใส
62123017616 นางสาวกฤษติยา ชราลักษณ�
62123017617 นางสาวกมลรัตน� เดชศรี
62123017618 นางสาวภัทริน เนตรไสว
62123017619 นางสาวณัฐรินีย� สมวงค�
62123017620 นางสาวลลิตา ภิรมย�บูรณ�
62123017621 นายวสันต� นันทกาล
62123017622 นางสาววันวิสาข� ยังจีน
62123017623 นางสาววริษฐา เจนณรงค�
62123017624 นายศิวกร แผ'นทอง
62123017625 นายฤทธิไกร บุญศรี
62123017626 นางสาวอัญชลี แก&วรัตน�
62123017627 นายธนะรัตน� ชูศักด์ิ
62123017628 นายธีรวัจน� ฮ'อซ่ี
62123017629 นางสาวกัลยาภัสร� เอียดแก&ว
62123017630 นางสาวประภัสรา หาดสร&อย
62123017631 นางสาวสุธาสินี เต่ียวสกุล
62123017632 นางสาวพัทธนี บัวแก&ว
62123017633 นางสาวรัชนี พลายทอง
62123017634 นายภาณุมาศ ช'างประดิษฐ�
62123017635 นายอมรเทพ บัวมาก
62123017636 นายธนพล พลศร
62123017637 นางสาวสุภาวดี แท'นจันทร�
62123017638 นายนราศักด์ิ บัวแก&ว
62123017639 นางสาววิลาสินี เหมือนดํา
62123017640 นางสาวธัญญารัตน� แนะแก&ว
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62123017641 นายกิตติพงษ� สังทรัพย�
62123017642 นางสาวญารอดะห� วาแม
62123017643 นางสาวเกตุแก&ว จันทร�ภักดี
62123017644 นางสาวรัตนาภรณ� นาคกุล
62123017645 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� จันทรอุดร
62123017646 นางสาวสุนันทา โสภารัตน�
62123017647 นายยงยุทธ เจนกิจวัฒนาเลิศ
62123017648 นายธนชัย นาควิเชียร
62123017649 ว'าที่ร&อยตรีธเนศ อินทโมนี
62123017650 นางสาวลลิตา สุรามิตร
62123017651 นางสาวสกุลรัตน� จุลลางกูร
62123017652 นางสาวพรทิพย� หลิ่มสุวรรณ
62123017653 นางสาวผกามาส วาชัยสี
62123017654 นางสุภาวดี จองเกียรต์ิ
62123017655 นางสาวสุดารัตน� จินดาพันธ�
62123017656 นางสาวศรีอรุณ พูลเพ่ิม
62123017657 นายอติชาต ดําโชติ
62123017658 นายนิติกร บัวทอง
62123017659 นายเอกชัย คงทอง
62123017660 นายธวัชชัย งามสง'า
62123017661 นางสาวสิริวรรณ เมืองสังข�
62123017662 นางสาวดวงใจ นาวัลย�
62123017663 นางสาวกิติยาภรณ� วนภูมิ
62123017664 ว'าที่ร&อยตรีอํานวย สมาด
62123017665 นางสาวเสาวรส ทับทิมทอง
62123017666 นางสาวสารีนา พินิจทรัพย�
62123017667 นางสาวรัตติยา จันทร�ทิพย�
62123017668 นางสาวภัทรลภา เพชรรัตน�
62123017669 นางสาวชญาดา เกนุ&ย
62123017670 นางสาวรษาทิพย� อินทร�ศรีทอง
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62123017671 นางสาวนาซูฮา สะอิ้ง
62123017672 นางสาวปรียากรณ� บัวเผียน
62123017673 นางสาวรุ'งนภา อินทร�พิลา
62123017674 นายประภัสร� จู&สกุล
62123017675 นางสาวนัชชา เศรษฐมาน
62123017676 นางสาวพัณณิดา สุวรรณเมฆ
62123017677 นางสาวหัทยา สุขแจ'ม
62123017678 นายธนโชติ โชติกรณ�
62123017679 นางสาวจันทร�จุรี นาคสง'า
62123017680 นางสาวพรรณทิพย� จันทวิเศษ
62123017681 นายฐานันต� แซ'ต้ัน
62123017682 นายอนุพงศ� ก่ิงทอง
62123017683 นางสาวปLยวรรณ อินอักษร
62123017684 นายวรากร ทรงเลิศ
62123017685 นางสาวเปIVยมบุญญา สุวรรณบุตร
62123017686 นายสิทธิชัย เพ็งจํารัส
62123017687 นางสาววัลย�ธิดา ปราบแก&ว
62123017688 นางสาวสุวรรณี โมสืบแสน
62123017689 นางสาวนฤมล ทองแก&ว
62123017690 นางสาวนริศรา กองมณี
62123017691 นางสาววรรณพร เขียดน&อย
62123017692 นายวีระพงศ� เต็งฉ&วน
62123017693 นางสาวพงษ�นภา อาชวเมธากุล
62123017694 นายทศพล จันทร�ทอง
62123017695 นายสุธินันท� ชูช'วย
62123017696 นางสาวณัฐภาสิริ จันทร�ศรี
62123017697 นายแสงระวี ชมภูจันทร�
62123017698 นางสาวนันทมาศ เรืองกูล
62123017699 นางสาวรุ'งรัตน� เกตุมงคล
62123017700 นางสาววิยะดา แก&วสุพรรณ
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62123017701 นางสาวกมลวรรณ วิถี
62123017702 นางสาวผัสดี เณรรอด
62123017703 นางสาวสุนิสา เกลี้ยงสุวรรณ
62123017704 นางสาวสุธาสินี อาวุธ
62123017705 นางสาวพรรษชล ปานม่ังค่ัง
62123017706 นางสาวอาริยา แก'นจันทร�
62123017707 นางสาวจิราพร จุลภักด์ิ
62123017708 นางสาวพรพิมล อุ&ยกูล
62123017709 นางสาวธนัญญา ไม&จันทร�
62123017710 นางสาวรัชนี ผิวมณี
62123017711 นายณัฐวุฒิ คตเชินรัตน�
62123017712 นางสาวกัญจณา สาระพางค�
62123017713 นายณัฐนันท� เลิศเกษมฤทัย
62123017714 นางกฤษณา แดงขาว
62123017715 นางจุฑามาศ ศรีสุริยวงศ�
62123017716 นางสาวซานีลา กือจิ
62123017717 นายสถาพร ชาสวัสด์ิ
62123017718 นางสาวพิธภรณ� อุตมา
62123017719 นางสาวอัจฉรา จุลแก&ว
62123017720 นายจรินทร� พงษ�ยูร
62123017721 นางสาวฐิติมา ภักดีฉนวน
62123017722 นายพีระพงษ� เพชรสิทธ์ิ
62123017723 นายเกรียงไกร อุตพันธ�
62123017724 นางสาวณิชกมล ทองประดู'
62123017725 นางสาวแคทรียา มาฆะมาโณ
62123017726 นางสาวอารี ปรีดาผล
62123017727 นางสาวกัญญาพัชญ� ลักษณะแมน
62123017728 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีเมือง
62123017729 นางสาวซัรวาอ� สาเระ
62123017730 นางสาวพิชชาพร แก&วลายทอง
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62123017731 นายเอกกมล ตรองวิริยะ
62123017732 นางสาวอนงค� บัวหลวง
62123017733 นางสาวชวัลลักษณ� พยัฆพันธ�
62123017734 นางสาวเกษสุดา คํานวณ
62123017735 นางสาวพรยมล ฉิมพลี
62123017736 นางสาวถนอมศรี พรหมศรี
62123017737 นางสาวนุตประวีณ� ศรีจันทร�ทอง
62123017738 นางสาวธนพร วรพันธุ�เมธา
62123017739 นางสาวคริษฐา วจีกาญจนะ
62123017740 นางสาวศุจินันท� ศิริรัตน�
62123017741 นางสาวอัสนี แวหามะ
62123017742 นายพงศกร ชัยทอง
62123017743 นางสาววิมลมาศ ปลอดสุวรรณ
62123017744 นายพิศณุ ท'าสอน
62123017745 นางสาวฟาติมา ใจดี
62123017746 นางสาวปLยฉัตร ชุมโชติ
62123017747 นางสาวรังสินี ไกรทอง
62123017748 นายธีรภาพ มูสิกพันธุ�
62123017749 นางสาวชุลีขวัญ นุกูลกิจ
62123017750 นางสาวสุธาสินี สวนกูล
62123017751 นางสาวเบญจมาภรณ� คชสง'า
62123017752 นางสาวฐิตาภรณ� ชํานาญกิจ
62123017753 นางสาวกัญยรัตน� บุญกิจ
62123017754 นางสาวจันทร�จรี แสดง
62123017755 นางสาวปLยกมล ขุนรัง
62123017756 นางสาวมลิกา แดงบํารุง
62123017757 นางสาวภัทรศิริ แสงประสิทธ์ิ
62123017758 นายเกียรติศักด์ิ ทิ้งเหม
62123017759 นางสาวอรอุมา ทิพย�เสภา
62123017760 นายอนุวัฒน� บัวทิพย�
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62123017761 นางสาวมลวิพา สกุลมา
62123017762 ว'าที่ร&อยตรีหญิงนิภาพร พรมขวัญ
62123017763 นางสาวจุไรวรรณ แซ'ต๋ี
62123017764 นางสาวจุติมา โสภากัณฑ�
62123017765 นางสาวศิวนาถ ประพันธ�
62123017766 นางสาวปNญญิสา สุขประเสริฐ
62123017767 นางสาวกมลวรรณ ทิพย�พิมล
62123017768 นายกิตติศักด์ิ ชูชุม
62123017769 นายนัฏฐพล โฮ'สกุล
62123017770 จ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ� ศรีประสม
62123017771 นางสาวฐิติมา ลาวสวัสด์ิ
62123017772 นายอรุณ จันทร�จุไร
62123017773 นางสาวทิพวรรณ ศักด์ิศรีสมบูรณ�
62123017774 นางสาวหนิอัสมานี เดหนิ
62123017775 นางสาวดาร�ลัด โคแหละ
62123017776 นางสาวอิสญาภรณ� แก&วย้ิม
62123017777 นายธีระพันธ� คงพริก
62123017778 นางสาวรวิวรรณ บุญยัง
62123017779 นายพงศกร หลิมเล็ก
62123017780 นางสาววราภรณ� ชัยศิริ
62123017781 นางสาวจิรนันท� ร'าหมาน
62123017782 นางสาวกชกร นครพัฒน�
62123017783 นายนพสิทธ์ิ สุวรรณรัตน�
62123017784 นายสรรชาย บาฮา
62123017785 นายเทพอรุณ ทองศิริ
62123017786 นางสาวอามีเนKาะ อาแว
62123017787 นางสาวมะลิวัลย� ชุมทอง
62123017788 นางสาวชนัฐกานต� โนรีกุล
62123017789 นางสาวอรวรรณ จันทร�ภักดี
62123017790 นางสาวกันตนา ช'วงชน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017791 นางสาวเพ็ญวดี กาวชู
62123017792 นางสาวเจนจิรา ทับจันทร�
62123017793 นางสาวรุ'งนภา เข้ียวแก&ว
62123017794 นางสาวนัสรียะห� สะแอ
62123017795 นางสาวกนกกานต� ยกศิริ
62123017796 นางสาวฮุสนา หมันหลKะ
62123017797 นายเจษฎา ภิรมรักษ�
62123017798 นางสาวชญาณ�นันท� รัชนิพนธ�
62123017799 นายอุซมาน สามะ
62123017800 นางสาวศุทธินี ราษฎร�พิพัฒน�
62123017801 นางสาวฟLรดาว สายิ
62123017802 นางสาวโชติรส สุวรรณรัตน�
62123017803 นายวรวุฒิ สินนุกูล
62123017804 นางสาวขนิษฐา รักษาพล
62123017805 นางสาวกนกวรรณ รู&เพราะจีน
62123017806 นายกรวิชญ� ผ'องแผ&ว
62123017807 นางสาวปLยวรรณ อุดมดี
62123017808 นางสาวนิตยา จันทร�เพ็ชร
62123017809 นางสาวนุรมา มะลี
62123017810 นายเธียรวิชญ� หนูชัยแก&ว
62123017811 นายอิชฌน� วัฒนวิถี
62123017812 นางนิตย�ธิยา บุบผามณี
62123017813 นายเมธวินท� สองสมุทร�
62123017814 นางสาวสุจินันท� ปากลาว
62123017815 นางสาวสุจิตรา มณีรัตน�
62123017816 ว'าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา แสงปาน
62123017817 นายวรัญ^ู วิชัยดิษฐ�
62123017818 นางสาวศุภจารี ศรีมณฑก
62123017819 นางสาวนารีรัตน� คําปล&อง
62123017820 นางสาวพชรมล แสงเพชร

หน&า 594 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017821 นางสาวภาณุมาส หาดแก&ว
62123017822 นางสาวสุภาภรณ� ทองสวาท
62123017823 นางสาวกัลยกร เก้ือพรหม
62123017824 นางสาววนิดา แวววรรณจิตต
62123017825 นางสาววันซารีนา มะแซ
62123017826 นางสาวรวิตา ทองขาวขํา
62123017827 นายจักรกฤษ พานิชผล
62123017828 นางสาวอรวรรณ นาภรณ�
62123017829 นางสาวเยาวลักษณ� ยะลา
62123017830 นางสาวนิภาพร เวชวิมล
62123017831 นางสาวอภิรดี เก้ือบุญแก&ว
62123017832 นายสุรพงษ� ชุมภาที
62123017833 นางสาวสิริรัตน� พ่ึงถ่ิน
62123017834 นายปNลลพ ลีลาสุธานนท�
62123017835 นางสาวติยาพร อรรถชัยยะ
62123017836 นางสาวศรีสุดา การพร&อม
62123017837 นางสาวนิตยา เวชกุล
62123017838 นางสาวอัสมะห� บาโด
62123017839 นางสาวปาลปNกศ� เขียวปากพนัง
62123017840 นางสาวจุฑารัตน� ปNญญโชติกุล
62123017841 นายปLยะพงษ� ทองเจิม
62123017842 นางสาวสุธาทิพย� ลํายอง
62123017843 นางสาวผกามาศ ศรีเทพ
62123017844 นายกฤษณพงศ� ช'วยดํารงค�
62123017845 นายภัทรนันท� พรหมเพศ
62123017846 นางสาวภคมน ประทุมสุวรรณ
62123017847 นางสาวสุฑารัตน� เกกินะ
62123017848 นางสาวกุลลดา รัตนะเทพ
62123017849 นายปLยะพงศ� มุสิกชาติ
62123017850 นางสาวจุติมา หัสโร

หน&า 595 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017851 นางสาวกมลทิพย� ปะหินา
62123017852 นางสาวสุธาวัลย� คันธิก
62123017853 นางสาวรุสมัยนี หะยีอาซา
62123017854 นางสาววรรณนิศา สมเอียด
62123017855 นางสาวพิชาภัค ชัยยะ
62123017856 นางสาวปฎิมากร หมาดสม
62123017857 นางสาวรัตนา จุติพล
62123017858 นายณัฏฐกร สุขทา
62123017859 นางสาวปวีณา ชูเสียงแจ&ว
62123017860 นางสาวแพไพลิน พรหมเอียด
62123017861 นางสาวฐิติกานต� อภิรักษ�เนติพงศ�
62123017862 นางสาวชุติมา กองคลัง
62123017863 นางสาวจุฬาลักษณ� นันทา
62123017864 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยชนะ
62123017865 นางภัทราภรณ� ทรัพย�นิกร
62123017866 นายอมรศักด์ิ แก&วสีนวล
62123017867 นางสาวทิพย�มณี เชื้อบ&านเกาะ
62123017868 นางสาวสุวิญญา สามัญ
62123017869 นายกฤษฎา แก'นอินทร�
62123017870 นายดุลอาธิษฐ� รูปธรรม
62123017871 นางสาวภาวิณี สะรุโณ
62123017872 นายธนากร สุขเพ็ง
62123017873 นางสาวทรรทราภรณ� กิมาคม
62123017874 นายอิทธิพล อินทรทอง
62123017875 นายสามารถ ทองคําชุม
62123017876 นายสิทธิศักด์ิ คงทอง
62123017877 นางสาวอทิตยา ช&างนรินทร�
62123017878 นางสาวณัฐพัชญ� ดําสุวรรณ
62123017879 นางสาวอาภากร เจริญสุข
62123017880 นางสาวประภาพร หม่ืนพล

หน&า 596 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017881 นางสาวเกตน�ศิริ แก&วสว'าง
62123017882 นางสาวชุลีพร ภู'ยอด
62123017883 นางสาวลัดดาวัลย� ก้ิมภู'
62123017884 นางสาวสารินันท� สุวรรณ
62123017885 นางสาวภัสตราภรณ� เชาวเลิศ
62123017886 นางสาวอัญชิสา ทองทิพย�
62123017887 นางสาวอุไรศรี คงหนอ
62123017888 นางสาวนุรมา วาเตะ
62123017889 นางสาวอาภัสรา ศรีสุขใส
62123017890 นายกิตติเดช ประดับเพชร
62123017891 นางสาวสุนันทา เนื้อแก&ว
62123017892 นางเพ็ญเพชร นรากูล
62123017893 นางสาวขวัญรุ&ง ณ วงศ�
62123017894 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงสุข
62123017895 นางสาวพิมสญานิญ แพทย�รัตน�
62123017896 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเกิด
62123017897 นางสาวกานต�สินี หงษ�ภิบาลศิริ
62123017898 นางสาวโฉมชบา จิตต�ดําริ
62123017899 นางสาวธารารัตน� นะระโต
62123017900 นางสาวจุรีพร พลลิพัง
62123017901 นางสาวชนิกานต� ดวงภักดี
62123017902 นางพิมพ�พร แปQนจันทร�
62123017903 นางสาวอารีฟ[ะ สลีมีน
62123017904 นางสาวสุดารัตน� ไชยคงทอง
62123017905 ว'าที่ร&อยตรีศราวุธ ดําอุดม
62123017906 นายวรวิทย� อารีพร&อม
62123017907 นายพงศกร รามสุวรรณ�
62123017908 นายตุลกะ ดรุณศิลปR
62123017909 นางสาวธนาภรณ� ศรีดวง
62123017910 นางสาวกนกวรรณ สุขลิ้ม

หน&า 597 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017911 นางสาวธนัชชา จอกถม
62123017912 นางสาวธนัชพร วัชรมหามงคล
62123017913 นางสาวอัญธิญา เมียนทอง
62123017914 นายจตุรงค� พรมสูง
62123017915 นางสาวณัฐกานต� เซ'งกําเหนิด
62123017916 นางสาวภูษณิศา ปานเมือง
62123017917 นางสาวมุกดา รัตนพันธ�
62123017918 นางสาวชนิตตา อาษา
62123017919 นางสาวอรสา นาคพล
62123017920 นางสาวทิพธิดา คงมณี
62123017921 นางสาวฟารีดา เมฆฉาย
62123017922 นายกฤษฎา สุภชัยพานิชพงศ�
62123017923 นายพีรพล เพชรกุล
62123017924 นางสาวธิดารัตน� ผูกพานิช
62123017925 นางสาวขนิษฐา เนียมน&อย
62123017926 นางสาวชุติมา ดีเจย
62123017927 นายอรรณพ เก้ือก'อบุญ
62123017928 นางสาวขนิษฐา หวันตาหลา
62123017929 นางสาวสุชาดา พรหมฤทธ์ิ
62123017930 นางสาวจุฬาลักษณ� ย่ิงยวด
62123017931 นางสาวลออวรรณ พรหมคามินทร�
62123017932 นายภูมิเดช เกตุนุ&ย
62123017933 นายอธิวัฒน� รักษาสัตย�
62123017934 นางสาววิรัศนี นิยมจิตร
62123017935 นายธีรยุทธ หนูพรหม
62123017936 นางสาวกนกวรรณ มณีนวล
62123017937 นายสุทธิพงค� พรมยอดแก&ว
62123017938 นางสาวฟาริดา มูเก็ม
62123017939 นายสราวุฒิ พานเพ็ชร
62123017940 นางสาวศุภาพิชญ� โสพิกุล

หน&า 598 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017941 นางสาวจุรีรัตน� รักชาติ
62123017942 นางสาวณีรนุช ลีนานนท�
62123017943 นางสาวนัฏศิมา อภิชาตตระกูล
62123017944 นางสาวกัญญาภัทร แสงจันทร�
62123017945 นางสาวปNญจรัตน� โฆษิตศุภกุล
62123017946 นายเตวิช คงวิจิตร
62123017947 นางสาวจิรประภา สุวรรณการณ�
62123017948 นางสาวมนทิรา เกษจินดา
62123017949 นางสาวพรนภา ราษฎร�นิยม
62123017950 นางสาวธนิตา ทองไฝ
62123017951 นางสาวศศิพิมพ� คงศรีพุฒ
62123017952 นางสาวชัญญา ระวิวรรณ
62123017953 นายพัฒนา รักโอ'
62123017954 นายจักรนรินทร� เปIยกบุตร
62123017955 นายสมเกียรติ ธรรมจิตต�
62123017956 นางสาวปLยะวรรณ มีชนะ
62123017957 นางสาวอรอุมา วิเศษแสง
62123017958 นางสาวแสงตะวัน ขวัญแก&ว
62123017959 นางสาวนูรนาซีฟาห� กาเจร�
62123017960 นางสาววิภาวดี รักขวัญ
62123017961 นางสาวรัตนพร ชัยกิจ
62123017962 นางสาวมนัสชนก ไหมจุ&ย
62123017963 นางสาววีรภัทรา วิทยา
62123017964 นางสาวอนุสรา ทองคณารักษ�
62123017965 นางสาวลัดดาวรรณ รักษาแก&ว
62123017966 นางสาวปNฐมาภรณ� แก&วมณี
62123017967 นางสุพัตตรา ตะระชู
62123017968 นางจิรวดี วิจิตร
62123017969 นางสาวสุทธิรัตน� พุ'มพุนพิน
62123017970 นายภูริณัฐ รัตนเมือง

หน&า 599 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123017971 นายธีระยุทธ� ไชยฤกษ�
62123017972 นายพีรชาติ ดีชู
62123017973 นางสาวอารี เศรษฐสุข
62123017974 นางสาวมาริสา ชายโล&ง
62123017975 นางสาวจินตนา บริเพชร
62123017976 นายกิตติศักด์ิ ตามชู
62123017977 นางสุภัชญา พัวลิ่น
62123017978 นางสาวบรรณฑวรรณ เพชรโรจน�
62123017979 นางสาวกันธิชา ห&องริ้ว
62123017980 นางสาววรุณรัตน� ใจสมุทร
62123017981 นางสาวอิสราภรณ� ชูติการ
62123017982 นางสาวปวีณา จินดาเรือง
62123017983 นางสาวสุดารัตน� ช'วยชู
62123017984 นางสาวขวัญชนก ราชธานี
62123017985 นายคุณากร แก&วสุกใส
62123017986 ว'าที่ร&อยตรีเอกพล เพ็ชรแก&ว
62123017987 นางสาวศิวนาถ พุ'มทิม
62123017988 นางสาวกรวีร� สมจริง
62123017989 นางสาวเสาวลักษณ� ยอดจิตร
62123017990 นางสาวพรนภา ดํามิตร�
62123017991 นางสาววิชุดา คงทอง
62123017992 ส.ท.เกริกไกร เรืองเต็ม
62123017993 นางสาวโสภิดา เข็มทอง
62123017994 นางสาวอัจจิมา พรหมมา
62123017995 นางสาวจิตตวดี ขวัญศรีสุทธ์ิ
62123017996 นายกฤษดา ชุมพล
62123017997 นางสาวศุภวรรณ งามเพียร
62123017998 นางสาวสุวรรณวดี ทองคํา
62123017999 นางสาวธัญลักษณ� รัศมีมาลา
62123018000 นางสาวแวซาฟูเราะห� หะยีมายอ

หน&า 600 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018001 นางกุลวดี พรหมวิจิตร
62123018002 นางสาวดารณี กุลหลัก
62123018003 นายรุ'งศักด์ิ ปNZนจีน
62123018004 นายฤทธิศักด์ิ เกษแก&ว
62123018005 นางสาวชนินาถ ชินรัตน�
62123018006 นางสาวอุมาพร เชื้อพราหมณ�
62123018007 นางสาวอรรถพร พลายด&วง
62123018008 นายภาณุวิชญ� สิทธิศิลปR
62123018009 ส.ต.ต.นนทรัตน� รักนุ&ย
62123018010 นายธรรมรินทร� จันบุรี
62123018011 นางสาวมารีนา ยาลาเตะ
62123018012 นางผกามาศ ศรีอักษร
62123018013 นางสาวอาเมรี มามะ
62123018014 นางสาวอมรา ชูจตุโร
62123018015 นางวรรณดี เศษคง
62123018016 นางนัฐติยา จันทร�ศรีทอง
62123018017 นางสาวอารียา สายวารี
62123018018 นางปริฉัตร จันย'อง
62123018019 นางสาวขวัญใจ รอดเกิด
62123018020 นายวิษณุ ทรายแก&ว
62123018021 นายนที อุ'นยวง
62123018022 นางสาวยามีละห� กาปา
62123018023 นายทรงยศ อนันต�ธนพงศ�
62123018024 นายสินสมพร จิตอารีย�
62123018025 นางสาวพัชรา มีผลกิจ
62123018026 นางสาวหทัยชนก แสงโฮง
62123018027 นางสาวสุกัญญา นราจร
62123018028 นางสาวธนัชพร แซ'เฮา
62123018029 นางสาวภัทธิญา ติกจินา
62123018030 นางสาวซอแลฮะ แดเบาะ
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62123018031 นางศรีสุดา แก&วโลก
62123018032 นางสาวรัตนันท� แพรักษา
62123018033 นางสาวสุจินตนา ชํานาญแก&ว
62123018034 นายภาคิน กฎแก&ว
62123018035 นางสาวขวัญชนินทร� สุวรรณมณี
62123018036 นายปNญญา เพชรชู
62123018037 นางสาววรรณิดา ทองรักษ�
62123018038 นางสาวกันต�สินี ขําเกิด
62123018039 นางสาวกรรภิรมณ� ทองเมือง
62123018040 นายทศพร เก้ือก้ิม
62123018041 นางสาวเสาวลักษณ� จุลภักด์ิ
62123018042 นายกิตติพงค� ใจซ่ือ
62123018043 นายพงค�พิชิต วิจิตรเวชการ
62123018044 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรทอง
62123018045 นายปวีร มีทรัพย�
62123018046 นางสาวกะรัต แซ'เลี่ยว
62123018047 นายธนสรณ� เกตุแก'น
62123018048 นางสาวธัญชนก อนุเคราะห�กุล
62123018049 นายศราวิน จุเส&ง
62123018050 นางสาวเจนจิรา ตัณฑอินทร�
62123018051 นางสาวกรรณิกา โบศรี
62123018052 นางสาวปLยรัตน� พัฒนเดชากุล
62123018053 นางสาวรัฐฏณียา ไกรศิลปR
62123018054 นางสาวปริชญา ธรรมเดโช
62123018055 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีแก&ว
62123018056 นางจุฬาวัลย� เสาร�แก&ว
62123018057 นางสาวสุกัญญา อุ'นอบ
62123018058 นางสาวจิราวรรณ เจริญกิจ
62123018059 นางสาวอมรรัตน� รัตนโชติ
62123018060 นางสาวศรินธร เรืองเกตุ
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62123018061 นางสาวมาศวดี มณีมัย
62123018062 นางสาวเทียนธิรา ศรีระสันต�
62123018063 นางสาวเกศวดี กองแก&ว
62123018064 นายศุภวัฒน� สุขเวทย�
62123018065 นางสาวดรัลรัตน� ขุนนุ&ย
62123018066 นางสาวญานิอร จําปา
62123018067 นายนฤดล ศรีเมือง
62123018068 นางสาววิภาณี ครองไตรเวทย�
62123018069 นางสาวณิธฐ�ชิตา ปานก&ง
62123018070 นางสาวศิริวรรณ วาสุเทพ
62123018071 นายสมชาย นวลกลับ
62123018072 นางสาวปรียานุช เก้ือสม
62123018073 นายวิศรุต สีสุข
62123018074 นางสาวนพมาศ เชาวเหม
62123018075 นางสาวศิริรัตน� มณีโชติ
62123018076 นางสาววรรณรัตน� เสง่ียม
62123018077 นางสาวภานุกา ศรีไพบูลย�
62123018078 นางสาวกาญจนา หิรัญราษฎร�
62123018079 นางสาวพัชรีภรณ� สงวนวงศ�
62123018080 นางสาวธยาทิพย� รองเมือง
62123018081 นางสาวปLยพรรณวดี สุขทอง
62123018082 นางสาวกันตนา เลิศไกร
62123018083 นางสาวอภิญญา พรชัย
62123018084 นางสาวประกายดาว กิจกล&า
62123018085 นางสาวผกามาศ จิตราภิรมย�
62123018086 นางสาวชไมพร สงประหยัด
62123018087 นางสาวกนิษฐา อาษาชํานาญ
62123018088 นางสาวศิณีรัตน� โภชากรณ�
62123018089 นายจตุรงค� ขาวผ'อง
62123018090 นางสาวรัตติกาล ณ พัทลุง
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ระดับปริญญาตรี

62123018091 นางสาวรุจิรา จินตพัฒน�
62123018092 นายรณรงค� แสงทอง
62123018093 นางสาวจิราวรรณ คงทอง
62123018094 นายหฤษฎ� ชามทอง
62123018095 นายกิจชัย รําภา
62123018096 นายชัยพัฒน� พรประสิทธ์ิ
62123018097 นายปริญญา ปุนยัง
62123018098 นางสายฝน สุขขัง
62123018099 ว'าที่ร&อยตรีหญิงสุกัญญา เม'งช'วย
62123018100 นางสาวณัฐสุดา จิตกรม
62123018101 นายธรรมรงค� พรหมจันทร�
62123018102 นางสาวภัณทิพย� โชติรัตน�
62123018103 นางสาวอลิสา ราชรักษ�
62123018104 นายกฤตยชญ� พงษ�ธร
62123018105 นางสาวมนัญชญา ชุมคง
62123018106 นางสาวอัยลดา เกตแก&ว
62123018107 นางสาวภัทรภรณ� สุขสบาย
62123018108 นางสาวสุจิตรา ชินเขต
62123018109 นายณัฐวุฒิ บุญเจริญ
62123018110 นายอุกฤษฏ� ญาดี
62123018111 นายมะสูวา ยูนุK
62123018112 นางสาวภัทรวดี หงษ�โต
62123018113 นางสาวเยาวลักษณ� วัชรนพวิภา
62123018114 นายธเนศ จินนุพันธ�
62123018115 นางสาววิภารัตน� สุปNนตี
62123018116 นางสาวดารียา หมะสาสา
62123018117 นางศิรินทิพย� ยุเหล็ก
62123018118 นางสาวนภัสนันท� บุตรแขก
62123018119 นางสาวอังคณา สุขสวัสด์ิ
62123018120 นางสาววรพรรณ คังคะโร
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62123018121 นางสาวจารุวัฒน� พุ'มทอง
62123018122 นางสาวทัศนีย� ไชยแพทย�
62123018123 นายสันต� เก้ือหนุน
62123018124 นางสาววิชุดา ภักดีชน
62123018125 นายพรณศิษฏ� เนียมเกตุ
62123018126 นางสาววรินพร ภู'สุรัตน�
62123018127 นางสาวธิดาวดี อินนาวา
62123018128 นางสาวอัจราภรณ� เงินฉลาด
62123018129 นางสาวธาราทิพย� เกิดสุวรรณ�
62123018130 นางสาวณัฐธิดา กรงไกรจักร
62123018131 นางสาวเจนจิรา ช'วยคงมา
62123018132 นายมูฮัมหมัดซัตตา มะเละ
62123018133 นางสาวชนัฐดา วงศ�ปะสนั่น
62123018134 นางสาวสุวนัน สุบัน
62123018135 นางสาวเขมมิสรา ท&าวสาย
62123018136 นายกุลธวัช อินผึ้ง
62123018137 นางสาวสุนิสา กาลูแป
62123018138 นางสาวธมลวรรณ สุคนธ�
62123018139 นายนัฐธาณ�ดนย� กิติห�ชญารักษ�
62123018140 นางสาวเรวดี บุญช'วย
62123018141 นางสาวพนิดา ใบหมุด
62123018142 นายวโรภาส แปQนสุวรรณ
62123018143 นายชยุต โรจนกิจจารักษ�
62123018144 ว'าที่ร&อยตรีวรพล จันทรรัตน�
62123018145 นางสาวธิดารัตน� แก&วลาย
62123018146 นางสาวจุฑารัตน� รามหนู
62123018147 นางสาวมัชฌภรณ� ใจหลัก
62123018148 นายสมยศ หงษ�วงศ�ไพศาล
62123018149 นางสาวสิริพร ภิพบ
62123018150 นางสาวนิชาภา บุหงารัตน�
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62123018151 นางสาวเอมวิกา ศรีสวัสด์ิ
62123018152 นางสาวปNญญพร เหล'าสกุล
62123018153 นางสาวพจมาศ ไหมทอง
62123018154 นางสาวสาลินี ทองเพ็ง
62123018155 นางสาวนิภาดา หม่ันนิยม
62123018156 นางสาวชาธิญา สัตถาภรณ�
62123018157 นางสาวเยาวลักษณ� อ&นชู
62123018158 นายศุภณัฐ อินทรเพชร
62123018159 นางสาววิไลรัตน� คงทิม
62123018160 นางสาวดวงดาว แสงชัชวาล
62123018161 นางสาวประภาพรรณ พลประสิทธ์ิ
62123018162 นางสาวชนากานต� รัตนชาตรี
62123018163 นางสาวนุชนาถ นิ่มวุ'น
62123018164 นางสาวสุพัตรา ไชยคงทอง
62123018165 นางสาวเฌอริณ ขําทิพย�
62123018166 นายอัดนันท� โซKะโซ
62123018167 นางสาวรอบีอKะ ยูโซะ
62123018168 นางสาวนิรุสมี ยะโกะ
62123018169 นางสาวสุวิมล รัตนอุไร
62123018170 นางสาวนวรัตน� หวังสุข
62123018171 นายพันธภัทร พัฒนเพชร
62123018172 นายกิตติธัช คงปาน
62123018173 นางสาวลัดดาวัลย� อยู'แสง
62123018174 นายชัยรัตน� ประยูเด็น
62123018175 นายธาดาพงศ� นกวิเชียร
62123018176 นายพงศ�พันธุ� ด&วงดี
62123018177 นางสาวอัยดา สายราง
62123018178 นายอนุรักษ� วิลันโท
62123018179 นายเอกรัตน� จุลวรรณโณ
62123018180 นางสาวยมล อนุมาศ
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62123018181 นายธนรัตน� วัฒนเชื้อ
62123018182 นางสาวพรพรรณ มารยา
62123018183 นางสาวรุ'งนภา ฤกษ�ดี
62123018184 นายปรมินทร� ขุนนักการ
62123018185 นางสาวศศิธร บุญแทน
62123018186 นางอัญชลี จริยนันทิยากุล
62123018187 นางสาวสุนิสา สุขขี
62123018188 นายพงศกร วุ'นเขียด
62123018189 นางสาวอังคณา บัวน&อย
62123018190 นางสาววาสนา สูงสุด
62123018191 นางสาวปาลินรดา บุญคล'อง
62123018192 นางสาวปLยดี ชัยคง
62123018193 นายรณฤทธ์ิ ศรีบุญยืน
62123018194 นางสาวนฤมล จันทร�สุข
62123018195 นายสิริพงศ� ม่ิงเมือง
62123018196 นางสาวกนกวรรณ พุ'มนุ'ม
62123018197 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณชาตรี
62123018198 นางสาวนุชนาฎ บินสัน
62123018199 นางสาวรัตน�ติยา สัจจโภชน�
62123018200 นางสาวพินณภา ยียูโซะ
62123018201 นางสาวรัชฎาภรณ� ชูพันธ�
62123018202 นางสาวอลิสา สังคหะ
62123018203 นางสาวสาวิตรี บัวทอง
62123018204 นางสาวกมลวรรณ จันทรจนา
62123018205 นางกฤษณา สังข�จรูญ
62123018206 นางสาวผ'องพรรณ เที่ยงธรรม
62123018207 นายอรรถพล โสภาผล
62123018208 นางสาวจิรนันท� จันทร�ทองอ'อน
62123018209 นายวิทยา ชูกร
62123018210 นางสาวณัฐญาณี สามารถ
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62123018211 นางสาวธาวินี รัตนสําเนียง
62123018212 นางสาวกัญญานันท� บุญทรัพย�
62123018213 นางสาวสุนันทา ประสาน
62123018214 นางสาวโชตินภา นํามะม'วง
62123018215 นางสาวสุมลทิพย� ธีระชัยสมบัติ
62123018216 นายปรัชญา ฤทธิชู
62123018217 นางสาวจิรัชยา บุญสงวน
62123018218 นางสาวอรจุรา แซ'ลิ่ม
62123018219 นางสาวมาลีวัลย� ถมมาลี
62123018220 นางสาววิลาวัณย� ถาวระ
62123018221 นางสาวปฐมาภรณ� บางทอง
62123018222 นายทวีวัฒน� จันทรังศรี
62123018223 นางสาวสิริยาภรณ� คงบุรี
62123018224 นางสาวสรรธีรา กลับโบ
62123018225 นางสาวภาวิณี ตรีสวัสด์ิวงษ�
62123018226 นายปรณัฐ ณ ปานแก&ว
62123018227 นางชนานันทน� กิตติอร'าม
62123018228 นางสาวสุภาพร ชุมขุน
62123018229 นางสาวเกวลิน เพชรโสม
62123018230 นางสาวเกศสินีย� มากศักด์ิ
62123018231 นายนันทชัย ไหมพรหม
62123018232 นางสาวอินทิรา มัตตาพงศ�
62123018233 นายญาณะวรุตม� ชื่นจิตร
62123018234 นางสาววิยุดา สมขวัญ
62123018235 นางสาวปาริฉัตร ธีรกุล
62123018236 นายวัชรพงษ� เพชรรัก
62123018237 นางสาวชลลดา อินทรัตน�
62123018238 นางสาวกุลจิรา ณ สงคราม
62123018239 นายกันต�ธีร� คารวินพฤกษ�
62123018240 นายวรวุฒิ ดาษทอง
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62123018241 นางสาวศรุตยา กองแก&ว
62123018242 นางสาวรุ'งทิวา คงมณี
62123018243 นางสาวจิราภา ปLVนทอง
62123018244 นางจันทกานต� หนูชัยแก&ว
62123018245 นางสาวไซตน ยูโซะ
62123018246 นางสาวทักษิณา เนาวกูล
62123018247 นางสาวศิริวรรณ ขวัญเกลี้ยง
62123018248 นางสาววรรณชนก สายสุวรรณ
62123018249 นางสาวศิมาภรณ� ทองเลี่ยมนาค
62123018250 นางสาววราภรณ� จีนหนู
62123018251 นายจามิกร เต็มศักด์ิ
62123018252 นางสาวอัครณี แก&วกํายาน
62123018253 นางสาวเฉลิมศรี แสงอรุณ
62123018254 นางสาวจาริณี ชมเชย
62123018255 นายธนวัฒน� เมืองใหม'
62123018256 นางสาวสุภาวลักษณ� หนูนาค
62123018257 นายศีกร เทพบุญศรี
62123018258 นางสาวสุวดี หมาดสตูล
62123018259 ว'าที่ ร.ต.ศุภกร สีเมือง
62123018260 ว'าที่ร&อยตรีวรินทร�พงศ� ทิพย�ญาณ
62123018261 นางสาวนฤมล ฉิมพิมล
62123018262 นางสาวณฐา อมรนันทการ
62123018263 นายวรพงศ� เดิมลิ่ม
62123018264 นางสาวชุลิดา ชูชีพ
62123018265 นางสาวดวงกมล สันติวรพงศ�
62123018266 นางสาวเกษรา เจะอุเซ็ง
62123018267 นางสาวภัททิยา คีรี
62123018268 นางสาวศันสนีย� วิชัยดิษฐ
62123018269 นางสาวทัศนีย� ไชยศร
62123018270 นางสาวณัฐนิสา บุญฤทธ์ิ
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62123018271 นางสาวปLยมน ปลักปลา
62123018272 นางสาวพรชนก สุพร
62123018273 นางนันทิดา สามารถ
62123018274 นางสาวรินทร�ลภัส วุฒิปรีชาสิทธ์ิ
62123018275 นางสาววรารัตน� ศรีรัตน�
62123018276 นายตรีรัตน�นนท� ศรีสวัสด์ิ
62123018277 นางสาวหทัยรัตน� รอดการ
62123018278 นางสาววิไลลักษณ� รอดจันทร�
62123018279 นายอาทิตย� ใจทัด
62123018280 นางสาวอสมาภรณ� ขาว
62123018281 นายพนมพร ทองสุข
62123018282 นางสาววิชุดา ณ นรงค�
62123018283 นายอิชย� จ'ายอWอง
62123018284 นายพิทักษ� ดวงจันทร�
62123018285 นางสาวรัตติกาล สุระกุล
62123018286 นางสาวกนกกาญจน� บุญประกอบ
62123018287 นายธวัชชัย ช'วยบํารุง
62123018288 นางสาวเยาวลักษณ� หลีกภัย
62123018289 นางสาวรุจินันท� ขวัญช'วย
62123018290 นางสาวธนัชพร อินกองงาม
62123018291 นางสาวอาทิตยา ศรีวบุตร
62123018292 นางสาวสุนิสา เสนขวัญแก&ว
62123018293 นางสาวดาราตรี บรมฤทธ์ิ
62123018294 นางสาวสุนิษา จันหนู
62123018295 นางสาวรจนา ทองบุญเสริฐ
62123018296 นายกมล แซ'ซํ่า
62123018297 นางสาวเพียงขวัญ ขวัญเมือง
62123018298 นายปฐวี บุญจันทร�
62123018299 นางสาวจุฑารัตน� แก&วงาม
62123018300 นางเมทินี เจ&ยน&อย
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62123018301 นางสาวจุฑารัตน� ใจสว'าง
62123018302 นายณัฐวุฒิ อินทองคํา
62123018303 นางสาวลลิตา อิสระพันธ�
62123018304 นายสุรศักด์ิ อินทร�พรหม
62123018305 นางสาววรัชยา คงสุวรรณ�
62123018306 นางสาวปุณยวีร� คชาอนันต�
62123018307 นางสาวอังคณา ประดับมุขศิริ
62123018308 นางสาวศรระวี ชุมพล
62123018309 นายสุรศักด์ิ แก&วสําลี
62123018310 นางสาวจีระวรรณ โรยสุวรรณ
62123018311 นางสาวสุนิสา ทองนวล
62123018312 นายพละพร ชุมละออ
62123018313 นายสําราญ ศรีสุขใส
62123018314 นางสาวมัณฑณา เรืองทองเมือง
62123018315 นางสาววาสนา สุขสงวน
62123018316 นางสาวอติภา แพร'นาม
62123018317 ว'าที่ร&อยตรีกิตติพงษ� รัตนแก&ว
62123018318 นางสาวพัฒนพร ภักดีใหม'
62123018319 นางสาวฉันทนา กาเด็น
62123018320 นายสุริยา นวนนุ'น
62123018321 นางสาวปLยนุช โขงรัมย�
62123018322 นางสาวอริศรา ขุนวิจิตร�
62123018323 นางสาวจิตลดา แท'นแก&ว
62123018324 นางสาวเบญจวรรณ ไล'กสิกรรม
62123018325 นางสาววานิสา เกษา
62123018326 นางสาวจินดามณี พริ้มพราย
62123018327 นางสาวเบญจวรรณ ฉิมมี
62123018328 นางสาวภัทรานิษฐ� สรรพพันธ�
62123018329 นายจิรกิตต์ิ นฤชาติ
62123018330 นายจรัญ สุขศรีวรรณ
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62123018331 ว'าที่ร&อยตรีธีระยุทธ� สาเรศ
62123018332 นางสาวดุษฎี ศิริวุฒิ
62123018333 นางสาวนูรมี มาหะมะ
62123018334 นางสาวสุทิศา แก&วจันทร�
62123018335 นางสาววสุธิดา พุทธศรี
62123018336 นางสาวรุสนานี ดอเลาะ
62123018337 นางสาวจิราวรรณ อินทสโร
62123018338 นางรุสนา รัตนะ
62123018339 นางสาวปารีดา โตKะประดู'
62123018340 นางสาวพิมพกานต� ขวัญเมือง
62123018341 นางสาวฟาดีละห� หะแว
62123018342 นางสาวสุทธิกานต� แก&วเรือง
62123018343 นายสาธิต ศรีมุข
62123018344 นายพีรพงษ� เหิมพยัคฆ�
62123018345 นางสาววราพร เชนแก&ว
62123018346 นางสาวโซเฟIย เจะและ
62123018347 นางสาวสารีนา เกะรา
62123018348 นางสาวหทัยชนก เพ็งพิทักษ�
62123018349 นางสาวภารตี นาคาพิษ
62123018350 นางสาวกาญจนาภรณ� สมเขาใหญ'
62123018351 นางสุธารส ครุฑจ&อน
62123018352 นางสาวปติญญา วิวรรณ
62123018353 นางสาวสุวิมล คงบ&านควน
62123018354 นางสาวกัลยาพร แซ'เซีย
62123018355 นายวัฒกร จิตราวุธ
62123018356 นางสาวจริยา ทิพย�อักษร
62123018357 นางสาวลักษณา ชาญชัยศักด์ิ
62123018358 นายวัชรากรณ� มาพันธุ�
62123018359 นายสาทิส นัดที
62123018360 นางสาววิไลลักษณ� นุ&ยผุด
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62123018361 นางสาวธัญวลัย สว'างฟQา
62123018362 นางสาวศุภานัน ตลึงจิตร
62123018363 นางสาวธิดารัตน� แซ'ลู'
62123018364 นายจักรกฤษณ� เจียรนัย
62123018365 นางสาวปLยะดา เทพแก&ว
62123018366 นางสาวอมรรัตน� คงเช็น
62123018367 นายเจษฎายุ มุสิแดง
62123018368 นางสาวพัชราภรณ� ศรีพบมหาลาภ
62123018369 นายเกียรต์ิภัทร เข่ือนแก&ว
62123018370 นางสาวธนพร ศรีสุข
62123018371 นางสาวกนกอร ศรีแก&ว
62123018372 นางสาวศิริลักษณ� ช'วยฉ้ิม
62123018373 นางสาวอภิญญา สักคุณา
62123018374 นางสาวสุมาธิป วิเชียร
62123018375 นายคมกฤษฏ์ิ ชูศรี
62123018376 นายอนันตชัย กิติระ
62123018377 นายจักรี ชอบทํากิจ
62123018378 นางสาวสุดารัตน� กังวาล
62123018379 นายอับบาซ บูอีตํา
62123018380 นายณัฏฐากร เก้ือนุ'น
62123018381 นางสาวผกามาส เพชรเล็ก
62123018382 นายอนุชา หาสัตว�
62123018383 นางสาวเตือนใจ ศักด์ิสองเมือง
62123018384 นางสาวฮุสนา มาลัยกูล
62123018385 นางสาวปทุมมา เทพโซะ
62123018386 นางสาวพิมพ�วลัญช� ต้ิงซุ'ยกุล
62123018387 นางสาวชนากานต� ทองเจือ
62123018388 นางสาวพาตีเมาะ สาฮา
62123018389 นางสาวทิพยรัตน� บุญวิเศษ
62123018390 นางสาวเสาวดี มะธุระ
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62123018391 นายนันทวัฒน� เพชรนาค
62123018392 นายเกรียงไกร บํารุงตา
62123018393 นางสาวกรกมล พนาพิทักษ�กุล
62123018394 นางสาวอภิรดี ดีกุล
62123018395 นางสาวศิริพร เพ็ทลุง
62123018396 นางสาวพัณณิตา จันทร�พร&อย
62123018397 นายธวัชชัย วิบูลย�พันธ�
62123018398 นางสาวดวงพร สุขวิสุทธ์ิ
62123018399 นางสาวอาซียัน กูโน
62123018400 นายอิสระ ช'วยรอด
62123018401 นางสาวนูรีซา ดอเลาะ
62123018402 นางสาวปุณฑิยา นิยมวรรณ
62123018403 นายวีรวัฒน� สังข�โชติ
62123018404 นางสาวฐิติพร อุดใจ
62123018405 นายตะวัน วิวัทพงษ�
62123018406 นางสาวดาวประกาย บุญแก&ว
62123018407 นางสาวภารฎา นาครัตน�
62123018408 นางสาวจิรัชญา ดังแก&ว
62123018409 นางสาวนิรมล ถึงเสียบญวน
62123018410 นายวิวัฒน� ดําท'าคลอง
62123018411 นายสิทธิชัย หมัดศรี
62123018412 นางสาวสุดารัตน� บัวรัตนกาญจน�
62123018413 นางสาวธันยพร ปNญญาดี
62123018414 นายบุญยรัตน� ทิพย�ธรรม
62123018415 นายฤทธิเกียรติ ชูน&อย
62123018416 นางสาววิภาวรรณ คงทอง
62123018417 นางสาวศยามล แสงระวี
62123018418 นางสาวมณิกานต� หนูชู
62123018419 นางสาววัชราพร อําลอย
62123018420 นายวณิชย� พลสวัสด์ิ
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62123018421 นางสาวไปรมา คงแก&ว
62123018422 นางสาวศุภารัตน� นวนแก&ว
62123018423 นางอ'อนกมล เอี่ยมคล&าย
62123018424 นางสาวนวลนภา งามขํา
62123018425 นางสาวรุจารัตน� เสือทอง
62123018426 นางสาวนิภา อําไพพิศ
62123018427 นายณัฐศิษฏ� อินทชัย
62123018428 นายสิทธิโชค ทองนุช
62123018429 นายศรราม เกตุแก&ว
62123018430 นางสาวปLลันฑา รื่นพานิช
62123018431 นางสาวพิชชาพร ศรเกษตริน
62123018432 นางสาวรัชดาภรณ� ชาติกูล
62123018433 นางสาวมณีรัตน� เพชรรักษ�
62123018434 นางสาวจันทนา ธาตุศรีนุช
62123018435 นางสาวรัตนา เอียดเกิด
62123018436 นางสาวณัฐธิดา สังข�ศรีสังข�
62123018437 นางสาวกาญจนา ราชานาค
62123018438 นางสาวจิรนันท� ขยันการ
62123018439 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณมณี
62123018440 นางสาวจุฑามาส ศรีสุข
62123018441 นางสาวภาณุมาส ลัภบุญ
62123018442 นายวุฒิสรณ� ธรรมอุปกรณ�
62123018443 นางสาววิไลลักษณ� อิ๋วสกุล
62123018444 นางสาวสุภาภรณ� ทองสุข
62123018445 นางสาววิลาสินี แก&วหนูนา
62123018446 นางสาวกุลธิดา ตนเดช
62123018447 นางสาวกมลวรรณ บัณฑิต
62123018448 นางสาวจันจีรา ฟNกแฟ
62123018449 นายดุสิต ดอกบัว
62123018450 นายกานต� แสงกลัด
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62123018451 นายพลากร เด็นบาเส
62123018452 นางสาวอินทิรา นาคมุข
62123018453 นายเดชยา สุทธินานนท�
62123018454 นางสาวกัญจณา แก'นงาม
62123018455 นางสาวไลลา บากา
62123018456 นางสาวอรวรรณ สีลาย
62123018457 นางสาวเกศริน พรหมจันทร�
62123018458 นายวสิษฐ�พล วินสน
62123018459 นางสาวนพรัตน� จันทร�นุ&ย
62123018460 นางสาวอมรรัตน� รักกะเปา
62123018461 นางสาวสุภาวิณี สุขศรีแก&ว
62123018462 นายอัคร เมษสุวรรณ
62123018463 นางสาวศศิภา ทองสง
62123018464 นางสาวสมฤทัย ชุมช'วย
62123018465 นางสาวนภัสวรรณ จันทิปะ
62123018466 นางสาวนิษฐา เสนพงษ�
62123018467 นางสาวปวันรัตน� สมศรี
62123018468 นายจีรวัฒน� นาคมุข
62123018469 นางสาวอาซียะห� เจะเฮง
62123018470 นางสาวเยาวลักษณ� ชาติทอง
62123018471 นางสาวสุภัสสรา คงทรัพย�
62123018472 นางสาวมาริสา โรมิน
62123018473 นางสาวหทัยกาญจน� ทองสงค�
62123018474 นางสาวกัลยาณี สองเมือง
62123018475 นางสาวสุชาดา แพะทอง
62123018476 นางสาวธัญญรัตน� คงเส&ง
62123018477 นางสาวดาริน สุทธิพล
62123018478 นางสาวนภาพรรณ แต'สกุล
62123018479 นางสาวโนไฮณี รามเดช
62123018480 นางสาวผุสดี ชูลี
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62123018481 นางจริยา บ&านนบ
62123018482 นางสาวอัญญารัตน� หวานสนิท
62123018483 นายณรงค�ชัย ศศิธร
62123018484 นางสาวยุราวัลย� พรหมรักษ�
62123018485 นางสาวนิตยา ปLVนสังข�
62123018486 ว'าที่รตหญิงสมฤทัย เขม&นแก&ว
62123018487 นางสาวกัญญชัญ ชัยรักษา
62123018488 นางสาววราภรณ� ตรีเพชร
62123018489 นายภวิชญ� ยศเมฆ
62123018490 นางสาวธนกมลวรรณ ช'วยบํารุง
62123018491 นางสาวมุกดาวรรณ คงรักษ�
62123018492 นางสาวอรอุมา แก&วส'ง
62123018493 นางสาวครองขวัญ คงทอง
62123018494 นางสาวฐานิตา บัวแก&ว
62123018495 นางสาวศศิมา เรืองสมบัติ
62123018496 นางสาวศรัญญา นพ
62123018497 นางสาวกัญฐภรณ� ทิ้งเหม
62123018498 นางสาวกฤตยา หมาดทิ้ง
62123018499 นางสาวสมมนัส ประสานไทย
62123018500 นางสาวศุภดรัล ปรีชา
62123018501 นายสุรเชษฐ� จันทมาศ
62123018502 นางสาววรินทร�ญา เชี่ยวนาวิน
62123018503 ว'าที่ร&อยตรีฤทธิชัย พรัดชู
62123018504 นายศุภชัย อาจจีน
62123018505 นางทรรศนันทน� ศรีไวยพราหมณ�
62123018506 นางสาวจันทกานต� เก้ือบุตร
62123018507 นายกิตติศักด์ิ สกุลอ'อน
62123018508 นางสาวศศิภา รัญเพ็ชร
62123018509 นางสาวปNณณิกา แซ'หลิม
62123018510 นางสาวณัฎฐาภรณ� รัตนไพร
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62123018511 นางสาวชนัณญา สาระโชติ
62123018512 นางสาวรัตน�รวี อรทัย
62123018513 นางสาวซัลวา เจKะโด
62123018514 นางสาวจิตติมา สังข�แก&ว
62123018515 ส.ต.ต.ธนภัทร ปราบอินทร�
62123018516 นางสาวกุลยา สุทธิชล
62123018517 นางสาวกุลนัฐ บุญสุข
62123018518 นางสาววนัชพร ศรีจงกล
62123018519 นางสาวกนกอร พิมลรัตน�
62123018520 นายธีรพงศ� ขลุกเอียด
62123018521 นางสาวดาราวรรณ แฝงหล&า
62123018522 นางสาวกรรณิการ� ใจเฉ่ือย
62123018523 นายธีรพัฒน� แซ'ชิ่น
62123018524 นายกรกฏ สันทัดการ
62123018525 นางสาวณัฐกาญจน� บุญวงศ�แก&ว
62123018526 นางสาวกมลทิพย� วัฒนพฤกษ�
62123018527 นางสาวจริยาวรรณ เชิดชู
62123018528 นางสาวภัทรา เสรยางกูร
62123018529 นางสาวสุธารัตน� คลอดเพ็ง
62123018530 นางสาวสรญา แซ'ลิ่ม
62123018531 นางสาวสุธิพร จันทร�วิไล
62123018532 นางสาวศิริพร คชสวัสด์ิ
62123018533 นางสาวบุณยวีร� สายสลํา
62123018534 นายพงษ�ศักด์ิ แซ'ต่ัง
62123018535 นางสาวจารุวรรณ เทพคง
62123018536 นายชินรัตน� เดชมณี
62123018537 นางสาวพัชรี จีนเมือง
62123018538 นางสาวพัชราภรณ� ฉิมดี
62123018539 นายวัฒนกิจ ชัยประพันธ�
62123018540 นางสาวศันสนีย� มีเสน
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62123018541 นางสาวกวินนา แก&วแหร&
62123018542 นายศักรินทร� มากบุญ
62123018543 นายวยา พงศ�ธิพันธ�
62123018544 นายสิทธิชัย หลานตํา
62123018545 นายอนุชาติ ภาสกนธ�
62123018546 นางสาวดารารัตน� ศิริกุล
62123018547 นางสาวกิตติมา เหมือนวดี
62123018548 นางสาวรวิวรรณ ชูฤทธ์ิ
62123018549 นางสาวกชมน เสมาพิทักษ�
62123018550 นางสาวธนันยา บุญมิตร
62123018551 นางสาวพจณี ธรรมวิเศษศักด์ิ
62123018552 นายพันธวัช สูงขาว
62123018553 นางสาวพัชรา แก&วปนทอง
62123018554 นางสาวฐิติมา สุขพิทักษ�
62123018555 นางสาวสุชาดา คาวิจิตร
62123018556 นางสาวยามีละห� เซKะ
62123018557 นายสิทธิชัย เวชสุนทร
62123018558 นายภูมินทร� ชํานาญแปQน
62123018559 นางสาวมณฑิตา รัตนพันธ�
62123018560 นางสาวรุจิรา สาระภี
62123018561 นางสาวพัชริญา แก&วเจือ
62123018562 นางสาวซัมซูณี เจะเย็ง
62123018563 นางสาวกรกนก ฤกษ�สมุทร
62123018564 นางสาวณัฐสุดา นัคราบัณฑิตย�
62123018565 นางสาววรัชญาน� มีดี
62123018566 นางสาวธิดารัตน� วุ'นสุข
62123018567 นางสาวธัญจิรา ทองนุ'น
62123018568 นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ�
62123018569 นางสาวสุวิมล เอ'งฉ&วน
62123018570 นายพชร ประกอบแก&ว
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62123018571 นายณรงค� หุ&ยหลี
62123018572 นางสาวพนิดา พวงทอง
62123018573 นางสาวทัศนีย� หัสจักร�
62123018574 นายเดชบดินทร� ชูเกิด
62123018575 นางสาววรนันท� บุญทวิโรจน�
62123018576 นางสาวนูรอัยณี กูเดร�ดาเก็ง
62123018577 นายชโลธร เครือวัลย�
62123018578 นางสาวศิริรัตน� สมเชื้อ
62123018579 ว'าที่ ร.ต.สุกัณฑ� บินสือแม
62123018580 นายณัฐพล ขาวล&วน
62123018581 นางสาววิชิฎา บินเตล็บ
62123018582 นางสาวกนกวรรณ พงษ�เกลี้ยง
62123018583 นางสาวศุภากร แก&วเลิศ
62123018584 นางสาวชลธิชา บุญวาสนา
62123018585 นางสาวอําภา มโนสาร
62123018586 นางสาวพิณนภา บัวแก&ว
62123018587 นายวุฒิชัย เอียดแก&ว
62123018588 นางสาวณัฐพร ทองรักษา
62123018589 นางสาวกุรุพินท� จันทร�เจริญ
62123018590 นางสาวอารัญตรี มณีสม
62123018591 นางสาวสุภัคณา ยงเกียรติกานต�
62123018592 นางสาวซาฟIนา แวอาลี
62123018593 นายภาณุศักด์ิ แถบเงิน
62123018594 นางสาววราภรณ� คฤรักษ�
62123018595 นางสาวกนกวรรณ นารินนท�
62123018596 นางสาวอรทัย อักษรสิทธ์ิ
62123018597 นายนิติธร พละคช
62123018598 นางสาววิชุดา คชกาญจน�
62123018599 ว'าที่ร&อยตรีหญิงญาดา หมันนาเกลือ
62123018600 นางสาวอามาณีย� เงKาะ
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62123018601 นายดํารงค� อภิญ
62123018602 นางสาวฐิณิดา ส'งเสริม
62123018603 นางสาวพรชิตา ศรีสุวรรณ
62123018604 นางสาวรภัทรธรณ� นพเก&า
62123018605 นางสาวนูรไลลา วาจิ
62123018606 นายสิรพงศ� จันทร�เจริญ
62123018607 นายสุริยา กลมเกลี้ยง
62123018608 นางสาวเกวลิน กรายแก&ว
62123018609 นางสาวณัฐสรณ� คงตุก
62123018610 นางสาวจันจิรา สงอนุรักษ�
62123018611 นายบุญธรรม วงศ�พิพันธ�
62123018612 นางสาวปLยภรณ� ทองสง'า
62123018613 นายอนุรักษ� รังสิมันตุชาติ
62123018614 นางสาวสาวิตรี รอดภัย
62123018615 นายธนภูมิ ปNญญานุรักษ�วงศ�
62123018616 นางสาววาสนา นวลศรี
62123018617 นางสาวศวรรณญา จันทร�แนม
62123018618 นางสาวหงสฬาร� เจริญวงศ�
62123018619 นางสาวนพรัตน� สายหยุด
62123018620 นางสาวศศิธร จะวะอรรถ
62123018621 นายว'องไว เชื้อพรม
62123018622 นางสาววรรณวรา หวานสนิท
62123018623 นายธัชภูมิ สุขพิทักษ�
62123018624 นายอับดุลเราะมาน มีสา
62123018625 นางสาวสุณิสา สุวรรณรัตน�
62123018626 นางสาวสุไรวรรณ เกลี้ยงกลม
62123018627 นายนัสวี เพ็งสกุล
62123018628 นางสาวอารยา แสนทวีสุข
62123018629 นางสาววราลักษณ� นวนแก&ว
62123018630 นายศรชัย พิเศษสินธ�
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62123018631 นางสาวศุภลักษณ� อักษรนํา
62123018632 นางสาวลินดา เสนีกาญจน�
62123018633 นายเพทาย ทิพย�พิมล
62123018634 นายเสริมวิทย� หนูสมแก&ว
62123018635 นางสาวกัลยรัตน� รักวิวัฒน�
62123018636 นางสาวสุพรรษา ฉินสุวรรณ�
62123018637 นางสาวมูรือนี แตบาซา
62123018638 นายจตุรวิทย� เผื่อนนาค
62123018639 นายเอกภพ มหาแก&ว
62123018640 นายกิตติศักด์ิ เครือสาย
62123018641 นางสาวปNทมาวดี ชุมรัตน�
62123018642 นางสาวฮัสมัส ยูโซKะ
62123018643 นางสาวบุญญาลักษณ� มหามาตย�
62123018644 นางสาวมลธิดา คีรีธาร
62123018645 นางสาวเกวลี แกล&วกล&า
62123018646 นางสาวสุวนันท� แก&วชุม
62123018647 นายชาญณรงค� เชื้อพันธุ�ลาน
62123018648 นางสาววลีรัติยา มณีฉาย
62123018649 นายนพรัตน� โอษฐฤทธ์ิ
62123018650 นางสาวธนิษฐา ขุนประดิษฐ�
62123018651 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
62123018652 นางสาวดุจลดา ทรัพย�สุนทร
62123018653 นางสาววนิดา แสนเดช
62123018654 นางสาวจันทิมา วงศ�ษาลาภ
62123018655 นายอภิชาติ นิสัน
62123018656 นางสาวมัญชุพร ศรีน&อย
62123018657 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยวิชิต
62123018658 นางสาววณัชยา จันทร�กลับ
62123018659 นางสาวจิตรา ราชพิบูลย�
62123018660 นางสาวอัตติมา โภคัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018661 นายไตรรัตน� ทิพย�จันทร�
62123018662 นางสาวนาเดีย ยานพะโยม
62123018663 นางสาวธันยาภรณ� คุ&มรักษ�
62123018664 นายนพพล สรรพกิจผล
62123018665 นางสาวอมรรัตน� เพ็งจันทร�
62123018666 นางสาววิชรีย� จําปา
62123018667 นางภัทรฤดี เรียงรุ'งโรจน�
62123018668 นางสาวนูร�รี อาแว
62123018669 นางสาวกนกวรรณ รัตนสมบูรณ�
62123018670 นางสาวศศิวิมล บุญลอย
62123018671 นางสาวมะลิวรรณ แก&วอํารัตน�
62123018672 นางสาวพัชรินทร� วิภาวัตตันติ
62123018673 นายกษิดิศ มาศจิตต�
62123018674 นางสาวจุฬาลักษณ� วงศ�อรุณ
62123018675 นางสาวรุ'งฤดี แก&วเสน
62123018676 นางสาวอรวรรณ บรรลือศัพท�
62123018677 นายกมลพงศ� เพ็งสมมุติ
62123018678 นายกชเมธ แก&วมณี
62123018679 นางสาวกานต�ชมพู จันทนาคิน
62123018680 นางสาวปนัดดา บัวเพ็ชร
62123018681 ว'าที่ร&อยตรีณัฐดนัย บุตรแขก
62123018682 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วเมฆ
62123018683 นายธีรพงษ� ศรีมาลา
62123018684 นายอธิวัฒน� อุปฐาก
62123018685 นางสาวธัญญารักษ� ช'วยวงค�
62123018686 นางสาวนันทิชา ชูทอง
62123018687 นางสาวซอฟIยะห� เจะนิ
62123018688 นางสาวมนัสนันท� คงวุฒิ
62123018689 นางสาวศันสนีย� จันทอง
62123018690 นางสาวเรณู สุวรรณมาฆะ

หน&า 623 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018691 นางสาวนันณภัชสรณ� วรรณเสน
62123018692 นางภรณ�ชนก เพชรรัตน�
62123018693 นางสาวกัณทิมา วงค�วรณ�
62123018694 นางสาวอจิราวดี ชุ'มชื่น
62123018695 นางสาวนิตติกา จันทร�ประกอบ
62123018696 นางสาวชุติมา ชูมณี
62123018697 นางสาวตูแวเยKาะ กูแม
62123018698 นางสาวณัฐกัญญา ธรรมสกุล
62123018699 นางสาวธิดารัตน� เพชรนาคิน
62123018700 นางสาวสุภาพร รอดหนู
62123018701 นางภัทรภร ธนศรียา
62123018702 นางสาวพรนิภา ทองคํา
62123018703 นายก&องชณัฐ ชูยงค�
62123018704 นางสาวจิราภรณ� คงศรีทอง
62123018705 นายธีรวัฒน� สนธิเมือง
62123018706 นางสาวธัญญลักษณ� ย่ีมี
62123018707 นางสาวจิรสุดา พรหมทอง
62123018708 นางสาวจิราวรรณ มหาชัย
62123018709 ว'าที่ร&อยตรีวงศ�วรรธนกร คงชนะ
62123018710 นายผดุงพล พัฒนะ
62123018711 นางสาวสุพัตรา ไข'แก&ว
62123018712 นางสาวกรกมล ทองจันทร�
62123018713 นางสาวกนกพร ทับปาน
62123018714 นางสาวณัฐจิรา ยะทัง
62123018715 นายอาดิล ม'าเหร็ม
62123018716 นางสาวศิโสภา สุวรรณภูมิ
62123018717 นายธนิสร พรหมกุล
62123018718 นางสาวสุดารัตน� ก่ิงเล็ก
62123018719 นางสาววิภาณี โตKะดํา
62123018720 นางสาวสุธารัตน� จํานงค�ยา

หน&า 624 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018721 นายทวีรัตน� เรืองวิชา
62123018722 นายรัตนพงษ� ห&วยสม
62123018723 นางสาวปLยะรัตน� จันทร�ปลั่ง
62123018724 นางสาววราภรณ� อุ'นอก
62123018725 นางสาวณัฐสุดา ห'อกุล
62123018726 นายจักรพงศ� ทรัพย�เพ่ิม
62123018727 นางสาวนุชนาถ ฤทธิเพชร
62123018728 นางสาวชนกพร รัตนพันธ�
62123018729 นายศุภโชค ศิริวรรณ
62123018730 นางสาวนิจวรรณ ศรีจรัส
62123018731 นางสาวสาวิตรี สิทธา
62123018732 นายพลวัฒน� ยาวิมุติ
62123018733 นางสาววณีรัตน� วุ'นปาน
62123018734 นางสาววิภาวี ย่ิงยง
62123018735 นายอรรถพล นวลวิจิตร
62123018736 นายปLยะพงศ� จิตต�ประสงค�
62123018737 นางสาวศิวดาต์ิ ดํานาคแก&ว
62123018738 นางสาวรูฮมาร� เจะนิ
62123018739 นายกนต�ธร จิรวงศ�สวัสด์ิ
62123018740 นางสาวพรทิพย� มะหาหมัด
62123018741 นางสาวมาริสา รัตนบุรี
62123018742 นางสาววิไรภรณ� ไชยทอง
62123018743 นางสาวเกศรินทร� บํารุง
62123018744 นางสาวอุมาพร คงเอียด
62123018745 นายธัญวิทย� หลงขาว
62123018746 นางสาวธนิชภรณ� พลายเพ็ชร�
62123018747 นางสาวพัชรินทร� วรรณนุรักษ�
62123018748 นายณภัทร จันทเวช
62123018749 นายณัฐวุฒิ พงษ�จีน
62123018750 นายพีรวัฒน� ทิพยศุภลักษณ�

หน&า 625 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018751 นางสาวเรือนขวัญ ศรีขวัญ
62123018752 นางสาวสนายุ ผุดวัฒ
62123018753 นางสาวสายสุดา บุญศรี
62123018754 นางสาวปNทตมาวรรณ� แจ'มสกุล
62123018755 นายประสิทธ์ิ จันทร�สิงห�
62123018756 นางสาวคอลีเยาะ กละ
62123018757 นางสาวธัญลักษณ� เพ็ชรประสิทธ์ิ
62123018758 นางสาวภัทราพร ณ สงขลา
62123018759 นางสาวสุวัลย�ณี ก้ิมหมKอง
62123018760 นางสาวไอระดา นุ'นมี
62123018761 นายเอกนรินทร� ภักดีสุวรรณ�
62123018762 นางสาวอุบลวรรณ ศรีสงคราม
62123018763 นางสาวอารียา ทับมุด
62123018764 นายกิตติพงศ� พรหมชาติ
62123018765 นางสาวสุชาดา ลิ้มสวัสด์ิ
62123018766 นางสาววราภรณ� เสือแก&ว
62123018767 นายนพรัตน� แสงทอง
62123018768 นางสาวธารีรัตน� วัฒขาว
62123018769 นางสาวจารียา สะนี
62123018770 นางสาวนฤพร ดวงจันทร�
62123018771 นางสาวอรณิชา ช&อนทอง
62123018772 นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช
62123018773 นางสาวจุรารัตน� คําแหง
62123018774 นายสาธิต สิทธิฤทธ์ิ
62123018775 นายวรัญธร รอบคอบ
62123018776 นายสุรศักด์ิ เนาว�ไพร
62123018777 นายกฤชนันต� เอียงเซง
62123018778 นางสาวอทิตยา บุญกวย
62123018779 นายกฤตกร โปอินทร�
62123018780 นางสาวชลธิชา จันทร�แก&ว

หน&า 626 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018781 นางสาวอมรรัตน� จินาคม
62123018782 นางสาวจันฑาทิพย� ดิษฐาน
62123018783 นายภควัต ตัมพวิสิฎฐ�
62123018784 นางสาวลัดดา จิตประไพย
62123018785 นางสาวปรียาภรณ� ตําแหน'งจีน
62123018786 นางสาวสุธิษา เกษเพชร
62123018787 นายอรรถพล คําแก&ว
62123018788 นางสาวปานทิพย� สุขจิต
62123018789 นางสาวอรพินท� พลนาค
62123018790 นางสาวอีมิลเลีย อาแซ
62123018791 นางสาวศุทธินี ต้ิงจันทร�
62123018792 นายทวีเกียรติ ศรีปลอด
62123018793 นางสาวรัชต�มนัน เพชรมุข
62123018794 ว'าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญสุดา ชูประดิษฐ
62123018795 นางจุฑารัตน� หมวกสกุล
62123018796 นางสาวรัชชุตา อุปลา
62123018797 นายปรมินทร� แซ'ฉ้ิน
62123018798 นางสาวสุรีรัตน� โฮ'สกุล
62123018799 นางสาวมณพวรรณ พลจรัส
62123018800 นางสาวต'วนอาอีเซาะห� อัลยุพรี
62123018801 นายธนบัตร เสียมไหม
62123018802 นายธนกฤต นิลพันธ�
62123018803 นายธีรภัทร วัชรปพน
62123018804 นางสาวนวลสกนธ� ห&วยนุ&ย
62123018805 นางสาวฐาฑิณี ไกรเทพ
62123018806 นางธารทิพย� ทองมี
62123018807 นางสาวมูรนี บือซา
62123018808 นางสาวกมลรัตน� จินา
62123018809 นางสาวนฤมล ปานดี
62123018810 นายกฤษดา บัวศรี

หน&า 627 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018811 นางสาวจรัสพร ศรสุรินทร�
62123018812 นายธนพล ภู'เมือง
62123018813 นางสาวสุวดี อิ่มสมบัติ
62123018814 นางสาวสุจิตรา มาดโอสถ
62123018815 นางสาวรุ'งทิพย� บุญหลง
62123018816 นางสาวมะลิวรรณ ศิริสวัสด์ิ
62123018817 นายพิเชษฐ เริ่มสุกรีย�
62123018818 นายมาหาหมัดฟารุต เล็งฮะ
62123018819 นางสาวพิชญา ศิริรัตน�
62123018820 นางสาวอรทัย ฟNงมาก
62123018821 นางสาวปNทมา โว&ยสิน
62123018822 นางสาวชฎาพร แก'นจันทร�
62123018823 นายไชยวัฒน� พุทธฤกษ�
62123018824 นางสาวอัจฉราพร คงพันธ�
62123018825 นางสาวอรพรรณ ขุนอําไพ
62123018826 นางสาวเกศรินทร� พรหมคีรี
62123018827 นายนิพิฐพงศ� สาวงศ�ทะ
62123018828 นางสาวจิตรวดี ทินวงค�
62123018829 นายชัยพร เอกชัย
62123018830 นางสาวพิชามญชุ� หอกุล
62123018831 นางสาววรรภิญา แก&วกระจาย
62123018832 นายกรีฑา พินิจ
62123018833 นายณรงค� วุฒิเศรษฐ�
62123018834 นายพีรชัย อินทรคํา
62123018835 นายนราวิชญ� สุดทอง
62123018836 นายเธียรวิชญ� มรกต
62123018837 นางสาวนุชรี สมแสง
62123018838 นางสาวปวัณรัตน� ศรีอ'อน
62123018839 นางธันยชนก เรืองฤทธ์ิ
62123018840 นางสาวอุษณี แจ'มแจ&ง

หน&า 628 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123018841 นายมะไซเฮะ มะ
62123018842 นางสาวสุจามรี ศรพิชัย
62123018843 นางสาวอทิตา รอดจันทร�
62123018844 นางสาวจารุวรรณ แพน&อย
62123018845 นางสาวอนงค�นาถ รัตนพันธุ�
62123018846 นายนิรันดร� บัวเลิศ
62123018847 นางสาวนฤมล มัชฌิมวงศ�
62123018848 นางสาววนิดา เมฆสัย
62123018849 นางสาวเกษรา อินดํา
62123018850 นางสาวศุภลักษณ� ศิริวงศ�
62123018851 นายสดายุ ขาวจิตร
62123018852 นางสาววรรณา แวสะแม
62123018853 นางอุทัยทิพย� ล&านใจดี
62123018854 นางสาววันทนีย� มากคะนา
62123018855 นายเอกนาท วาณิชย�เจริญ
62123018856 นางสาวนิธิวดี สมิตินทร�
62123018857 นางสาวเกษรา เกตุชู
62123018858 นางสาวบุสริน ละสุสะมา
62123018859 นายปฐมพงศ� คงบัน
62123018860 นางมณฑิรา จันทร�ภักดี
62123018861 นางสาวนุชรี เหมเชื้อ
62123018862 นายสถาพร แสงบุญ
62123018863 นายเอกราช มาลียัน
62123018864 นางสาวศิรินทิพย� มุสิกพันธ�
62123018865 นางสาวสุมณฑา บํารุงจันทร�
62123018866 นายทรงฤทธ์ิ ชัยเจริญ
62123018867 นางสาวนิภาพร ตุดเก้ือ
62123018868 นายยุทธพงศ� แก&วรัตน�
62123018869 นางสาวอุมาพร ณ ระนอง
62123018870 นางสาวอรวรรณ แก&วทอง

หน&า 629 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123018871 นางสาวมัทวัน เกตุกินทะ
62123018872 นางสาวธิดาพร วิทยาพล
62123018873 นางสาวมารียา เวาะโด
62123018874 นางสาวกิตติมา บิลอับดุลล'าห�
62123018875 นางสาววิภาวี มนะวิชิต
62123018876 นายฮูซัย หนูหัน
62123018877 นางสาวเจนจิรา หลีเจ้ียง
62123018878 นางสาวลัลฉมา ส'งแสง
62123018879 นางสาวอติพร โสมณพันธ�
62123018880 นางสาวอุมาภรณ� แสวงผล
62123018881 นายกฤษดา มีสุขมาก
62123018882 ว'าที่ร&อยตรีหญิงอลิศรา นวลแปQน
62123018883 นายบุญเลิศ บัวหนู
62123018884 นายพรณรงค� ยกย'องกุล
62123018885 นางสาวรดาภัค เจ&ยชุม
62123018886 นางสาวพัชรินทร� จุลภักด์ิ
62123018887 นางสาววันวิสา คชเชนทร�
62123018888 นางสาวกรรณิการ� สุดแปQน
62123018889 นางสาวเบญจพร ชูเลื่อน
62123018890 นางสาวอังศุพร บิลหมัน
62123018891 นางสาวชนัญญา ชีพสถาพร
62123018892 นางสาวกุลธิดา ทุมชะ
62123018893 นางสาวสายฝน เครือจันทร�
62123018894 นางสาวสุปรีญา เกิดขุมทอง
62123018895 นายบรรดาศักด์ิ แก&วเพ็ชร
62123018896 นายสถาพร ศรีสงคราม
62123018897 นายอนุพงศ� กระจ'างแสง
62123018898 นางสาวจารุวรรณ ภาระกิจ
62123018899 นางสาวขวัญหทัย แก&วนาค
62123018900 นางสาวสุนิสา ชูชุม
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62123018901 นางสาวศันสนีย� โยมา
62123018902 ว'าที่ร&อยตรีหญิงประภัสสร ศรีวารินทร�
62123018903 นางสาวสัณห�นันทน� สุวรรณรัตนโชติ
62123018904 นางสาวอรญา ยอดจิตร
62123018905 นางวันวิกา แก&วอํารัตน�
62123018906 นายอิมรอน จาหลง
62123018907 นางสาวพิชญานิน มณีรัตน�
62123018908 นางสาวประไพรัตน� วันเข็ม
62123018909 นางสาวอุษณีย� สายควรเกย
62123018910 นางสาวอินทิรา ช'วยแก&ว
62123018911 นายวุฒิชัย ดารากัย
62123018912 นางสาวอังคนา ทองนพคุณ
62123018913 นายสุทธิชัย สูรย�กามรัตน�
62123018914 นายสุริยนต� ศรีสุข
62123018915 นางสาวอุไรภรณ� แสวงบุญ
62123018916 นางสาววรรณิกา เกิดสมศรี
62123018917 นางสาววนิดา สาครไพบูลย�
62123018918 นางสาวอัญชลี โพธิมา
62123018919 นายจักรี ลดารัตน�
62123018920 นายธนวัฒน� ต&นจําปI
62123018921 นางสาวลดาวรรณ� ทุ'งคาใน
62123018922 นางสาวขวัญชนก จุลนิล
62123018923 นางสาววัลยาภรณ� สุวราช
62123018924 นางชลธิชา จริภักด์ิ
62123018925 นางสาวจรรยา ยะลา
62123018926 นางสาวมลฤดี เค่ียมการ
62123018927 นายขจรศักด์ิ รักพงค�
62123018928 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ชาย
62123018929 นางสาวอิสริยาภรณ� เพ็ญศรี
62123018930 นางสาวปLยธิดา พรเจริญ

หน&า 631 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018931 นายอรรถวุฒิ สมบัติ
62123018932 นางสาวจิรฐิตา ปรีชา
62123018933 นางสาวอาแอเสาะ ตือเงาะ
62123018934 นายชาญณรงค� คงทน
62123018935 นางสาวกนกอร ปริยวงศ�กร
62123018936 นายณัฐภัทร สรรเพชร
62123018937 นางสาววรนาฏ บุญทวิโรจน�
62123018938 นางสาวธารทิพย� โนภาศ
62123018939 นายนิยุต พลการณ�
62123018940 นางสาวเมทินี นาคมิตร
62123018941 นางสาวศุคลรัตน� หนูยัง
62123018942 นางสาวซูฟIยะห� บูเกKะเจKะลี
62123018943 นางสาวปวีนา รมทอง
62123018944 นางสาวปNทมาพร การัยภูมิ
62123018945 ว'าที่ร&อยตรีอตินันท� ห&าหยัง
62123018946 นางสาวสุธิดา สิทธิพงษ�
62123018947 นางสาวกนกพร รัญเวศ
62123018948 นางสาวเจริญวรรณ ชายเกตุ
62123018949 นางสาวซัซวัน มะรอเซะ
62123018950 นางสาวฐิติมา บุญสร&าง
62123018951 นางสาวพรรณพัชร� ชนะพล
62123018952 นางสาวนันทวัน ฟQาขจรเกียรติ
62123018953 นางสาวอัญชเกศ บรรดาลลักษณ�
62123018954 นางสาวฟองหทัย บุญหา
62123018955 นางสาวอนุสรา ม'วงนุ'ม
62123018956 นางสาวสุพรรษา ปาทาน
62123018957 นางสาวสุนิสา สวยสุน
62123018958 นางสาวจุฬาลักษณ� เผือกผ'อง
62123018959 นางสาวกมลชนก หนูทอง
62123018960 นายวิวัฒ หนูชุม
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62123018961 นางสาวสุกัญญา เม'งบุตร
62123018962 นายสงคราม สุขอ'อน
62123018963 นางสาวสุกัญญา คงรักษ�
62123018964 นายณัฏฐ ดีขุนทด
62123018965 นายศักดา สักมาด
62123018966 นายธานินทร� สองเมือง
62123018967 นางสาวฮามีนี เงKาะ
62123018968 นายอภิชาติ นกแก&ว
62123018969 นางสาวเจนจิรา สาริปา
62123018970 นางสาวสุนิสา พราหมเพชร
62123018971 นางสาวศรัญณ�รัตน� ธรรมบํารุง
62123018972 นายชญกร ไชยณรงค�
62123018973 นางสาวนิภาพร พันธ�มีศรี
62123018974 นางสาวศรีสุดา ทองทิพย�
62123018975 นางสาวมาลิสา ดรอแม
62123018976 นางสาวกุลธิดา นวะสุทธิ
62123018977 นางสาวสุจิตรา ศรีชุมภู
62123018978 นายณัฐวุฒิ อรุณสวัสด์ิ
62123018979 นางสาวปLVนมณี พรหมชิต
62123018980 นางสาวจารุดา นวลแก&ว
62123018981 นางสาวเพียงตะวัน ไม&ทองงาม
62123018982 นางสาวสุธิดา ย่ีโถ
62123018983 นางสาววิภารัตน� ทองบางพระ
62123018984 นางสาวเสาวภา หนูเจริญ
62123018985 นางสาวพัชรา สถาพร
62123018986 นางสาวอติกานต� ศรีเทพ
62123018987 นางสาวอภิญญา พูลเกิด
62123018988 นางสาวจุฑารัตน� ครองศิล
62123018989 นางสาวปภาดา ชูพูล
62123018990 นางสาวพรรณณิภา คงรอด

หน&า 633 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123018991 นางสาวรัตนาภรณ� อ'วมอ'อน
62123018992 นางสาววิยะดา สําเร
62123018993 นายวิศิษฏ� เรืองพรหม
62123018994 นางสาวสุดาทิพย� ศักดา
62123018995 นางสาวสาวิตรี วุ'นแก&ว
62123018996 นางสาวณัชชา อ'วมเจริญ
62123018997 นางสาวญานิศา โพธิ
62123018998 นางสาวเกศกนก อภิโมทย�
62123018999 นายธนิน แซ'ลิ้ม
62123019000 นายธนาวุฒิ รูปคม
62123019001 นางสาวสุวิมล แซ'ว'อง
62123019002 นางสาวสุรัสวดี แก&วน&อย
62123019003 นางสาวภักดิพร บัวจันทร�
62123019004 นายศักรินทร� ชายชูจีน
62123019005 นางสาวอนงค�นาฏ ชาตรี
62123019006 นายศุภฤกษ� สามัคคี
62123019007 นางสาวจันทิมา แข็งแรง
62123019008 นายสันติภาพ ปานราม
62123019009 นางสาวชิตานนท� ต้ังอั้น
62123019010 นายบรทิน จิณเสน
62123019011 นางสาวซิลมีย� บิลอับดุลล'าห�
62123019012 นางสาวปLยนุช เม'งบุตร
62123019013 นางสาวพิมพ�ลภัส แก&วขําขาว
62123019014 นางสาวอโรชา แสงจันทร�
62123019015 นายสยามภักต� ต้ังอั้น
62123019016 นายชนชิต ชูสุวรรณ�
62123019017 นายธนกฤต หนูสุด
62123019018 นางสาวดนยา มะณีวรรณ
62123019019 นางสาวสุดารัตน� สมาธิ
62123019020 นางสาวฉันทิกา รัตนะกุล
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62123019021 นายจิตตพิสุทธ์ิ จิตต�ภักดี
62123019022 นายณรงค�วิทย� เกษม
62123019023 นางสาวนันท�นลิน จามพัฒน�
62123019024 นางสาววันนิดา ยําทอง
62123019025 นายมานัส กาเดร�
62123019026 นางสาวทิพาพร แก&วมณี
62123019027 นางสาวธัญญา สุดภักดี
62123019028 นางสาวกวินทรา โสมจันทร�
62123019029 นางสาวเบญจมาภรณ� ยังสวัสด์ิ
62123019030 นายณัฐนันท� สุขเจริญ
62123019031 นางเบญจวรรณ สถิตย�ไพร
62123019032 นางสาวชฎาวรรณ หาญชู
62123019033 นางสาวกมลชนก ยกประสพรัตน�
62123019034 นางสาวชนัญชิตา รัตนบุรี
62123019035 นางสาวกานต�นรี มโนวราวุฒิ
62123019036 นายอภิสิทธ์ิ เทพณรงค�
62123019037 นางสาววชิราภรณ� อิสิงห�จันทร�
62123019038 นางสาวต'วนซุรอยยา นิกะจิ
62123019039 นางสาวปLยะวรรณ เพชรชู
62123019040 นางสาวปNทมาวดี หัสจรวย
62123019041 นางสาววิมลสิริ เพ็ชรรัตน�
62123019042 นางสาวเจนจิรา อุบลวรรณ
62123019043 นางสาวฐิติญาภรณ� เนาว�สุวรรณ
62123019044 นางสาวกัลยา ทรงเลิศ
62123019045 นางสาวมัลลิกา ทองเกลา
62123019046 นางสาวจิราวรรณ ฤทธิวงค�
62123019047 นางสาวพนิดา หมาดเท'ง
62123019048 นางสาวนัจวา แหลมกา
62123019049 นายสะอุดี ราแม
62123019050 นางสาวรพีพรรณ ณ ระนอง
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62123019051 นายสันติสุข คงแก&ว
62123019052 นายศราวุธ บาลี
62123019053 นางสาวพัชริดา พรหมดนตรี
62123019054 นางสาวฮาซานะห� เจะแม
62123019055 นางสาวจมาพร หม่ืนชนะ
62123019056 นางสาวรัตติยากร เหมือนวงษ�
62123019057 นางสาวพิมพ�ผกา หมิดหวัง
62123019058 นายณรงค�ศิลปR ขุนนะ
62123019059 นางสาววันใหม' จันทร�เขียว
62123019060 นางสาวภัทรวดี ไพบูลย�
62123019061 นายนิติพงศ� นุ'นเอียด
62123019062 นางสาวจริญา สีแก&ว
62123019063 นางสาวสุภาวดี พากเพียร
62123019064 นายวรพัฒน� เพ'งบุญ
62123019065 นางสาวปภาวี คลังสิน
62123019066 นางสาวพนิตพร สงชุม
62123019067 นายปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ�
62123019068 นางสาวเกศกนก เอียดทอง
62123019069 นางสาววรรณวิศา ต'อผล
62123019070 นางสาวบุรวี ทองใส
62123019071 นายศตวรรษ ศานต�ศิรประภา
62123019072 นางสาวกชพรรณ ทับทิมทอง
62123019073 นางสาวสุรนุช หิรัญธานี
62123019074 นายศิระวรรษ จินทะโร
62123019075 นางสาวณัฐนิช คําทอง
62123019076 นายชาประดิษฐ� เนียมหะ
62123019077 นางสาวกุลสิริ ทองปาน
62123019078 นางสาววรรนิสา รามมาก
62123019079 นายมนตรี สุขบูลย�
62123019080 นางสาวสิริพร จอเอียด
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62123019081 นางสาวไซนKะ บากา
62123019082 นางสาวอัศณา สาและ
62123019083 นางสาวกนกภิชญ� จรประดิษฐ�
62123019084 นางสาวปฏิมา เก่ียวพันธ�
62123019085 นางสาววิภาดา ชัยสวัสด์ิ
62123019086 นายสิทธิพล ทองขาว
62123019087 นางสาวสุทธิดา อินทนะนก
62123019088 นางสาวคุณัญญา เรืองสังข�
62123019089 นางสาวจรรยา เสริมกิจ
62123019090 นางสาวใบเฟLร�น กฤตินันท�โสภณ
62123019091 นางสาวชไมพร ริมเขตร
62123019092 นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท�
62123019093 นางสาวศุภลักษณ� เชยชม
62123019094 นางสาวนฤมล ชูชาติ
62123019095 นางสาวมาริษา จันทราทิพย�
62123019096 นางสาวนลิน รัตนเดชากร
62123019097 นางสาวกนกอร ชัยศร
62123019098 นางสาววิชชุดา กาฬสิงห�
62123019099 นางสาวเกวลิน สีใสคํา
62123019100 นางสาววราภรณ� พูลสวัสด์ิ
62123019101 นางสาวศิริลักษณ� ศรสมศักด์ิ
62123019102 นางสาวสมฤทัย หนูอุไร
62123019103 นางสาวปาริชาติ รัตนานุพงศ�
62123019104 นางสาวนัดดา ทรงลักษณ�
62123019105 นายนุติวัฒน� นวลสมอ
62123019106 นายฎชกร อินทร�บุญสังข�
62123019107 นางสาวโนรดKะ ตาเยKะ
62123019108 นางสาวอัจฉราพร อินทวงษ�
62123019109 นางสาวมณัชยา ผลสง'า
62123019110 นายพงศ�พิเชษฐ แพศักด์ิ
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62123019111 นายภูธเนศ จิรกิจบุญญา
62123019112 นางสาวสุธิมา ภาสะเตมีย�
62123019113 นางสาวสุพรรษา สรรภา
62123019114 นายศรายุทธ์ิ บุตรด&วง
62123019115 นางสาวดารีนา บิลสมาน
62123019116 นางสาวพิชญา สกุลเพ็ชร�
62123019117 นางสาวนันธิยา มณีอ'อน
62123019118 นายสาริน จันทีนอก
62123019119 นางสาวทิพยรัตน� ภูผา
62123019120 นางสาวผกามาศ อินทร�ท'าฉาง
62123019121 นายจรัญ ปNจฉิมเพ็ชร
62123019122 นางสาวณัฐวดี รจนา
62123019123 นายกฤตภาส พรหมพฤกษ�
62123019124 นางสาวปNทมา รัญจวนจิตร
62123019125 นางสาวศิริลักษณ� ลิ้มธนะกุล
62123019126 นายณัฐพร โอพันกาล
62123019127 นางสาวณัฐกานต� พรศรี
62123019128 นางสาวอนิกา ลิ่มสมพร
62123019129 นายปรินทร ฤทธิรุตม�
62123019130 นางสาวสุชานันท� หนูสุวรรณ
62123019131 นางสาวมาราตรี หะยี
62123019132 นางสาววารุณี งามทรัพย�
62123019133 นางสาวจุรีรัตน� แซ'ฮ'อ
62123019134 นายรัชนาท หนูพลิก
62123019135 นางสาวกัลยาณี บุญรักษ�
62123019136 นางสาวหทัยทิพย� ฤทธิจันทร�
62123019137 นายเจตวิทย� เสดสัน
62123019138 นางสาววรรณี กายี
62123019139 นางสาวศิริลักษณ� เกลี้ยงเกิด
62123019140 นางสาวกชพร ชูเจริญ
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62123019141 นางสาวสุภาวัลย� ลัดเลีย
62123019142 นางสาวดวงฤดี เพ็ชรฉุย
62123019143 นางสาวกฤติยา เจริญกิติศัพท�
62123019144 นางสาวจุไรรัตน� สงเคราะห�
62123019145 นางสาวศรวณีย� หนูเผือก
62123019146 นางสาวกรรณิการ� คมสัน
62123019147 นายวัชรพัฐ ชลสงคราม
62123019148 นางสาวสุจารี เจริญมี
62123019149 นางสาวสุดาวัลย� แสวงรู&
62123019150 นายกันตภณ วิบุลศิลปR
62123019151 นางสาวสุภิญญา ทองนุ&ย
62123019152 นายธนภัทร ติปะยานนท�
62123019153 นางสาวอภัยรัตน� พรหมฤทธ์ิ
62123019154 นางสาวณัฎฐธิดา ปณารัตน�
62123019155 นายชัยธวัช แซ'ลิ้ม
62123019156 นายนัฐวุธ มากศรี
62123019157 นางสาวจิราพร อนุจันทร�
62123019158 นางสาวสกาวเดือน หนูปาน
62123019159 นางสาวศุภิสรา แซ'เตีย
62123019160 นายจตุพร เก้ียวทัพ
62123019161 นายธนู นิ่มนวล
62123019162 นางสาววรรณพร หมวดชนะ
62123019163 นางสาวจีราพร ใยฤทธ์ิ
62123019164 นางสาวสิริประภา รัตนแก&ว
62123019165 นางสาวกัญญารัตน� พงษ�วิถี
62123019166 นายระพีพัฒน� เพชระ
62123019167 นายศิวกร รัตนกูล
62123019168 นางสาวศรัลพร ชุมผอม
62123019169 นายธนวัฒน� มีเสน
62123019170 นางสาวตรีชฎา นวนต้ิง
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62123019171 นางสาวอารีต&า สังยาหยา
62123019172 นางสาวอาพาพร รักสิทธิ
62123019173 นางสาวปNทมา งูตูล
62123019174 นางสาวถนอมศรี ชุมศรี
62123019175 นายถิรวุฒิ ทองโอ
62123019176 นางทิพวรรณ� ไพชํานาญ
62123019177 นางสาวโสพิศ หมานมุ'ย
62123019178 นางสาวสิรินทิพย� ง'วนสน
62123019179 นางสาวอีฟตีซัน อูสะนะ
62123019180 นางบุณยวีร� นัสเบอร�เกอร�
62123019181 นายศุภณัฐ ฉิมเก้ือ
62123019182 นางสาวสุกานดา ลิ่มบุตร
62123019183 นางสาวกัญญารัตน� ขําเหลือ
62123019184 นางสาวกรรณิการ� วิรุณ
62123019185 นางสาวกชกร ภัทรภิญโญภาส
62123019186 นางอุทัยวรรณ อ'อนภักดี
62123019187 นายเจษฎา วิโรจน�
62123019188 นางสาววิมลวรรณ ดวงจันทร�
62123019189 นางสาวมณิสรา เมืองโคตร
62123019190 นายปฏิพัฒน�พงศ� ศักดี
62123019191 นายตรีรัตน� รักกะเปา
62123019192 นางสาวอารีดา สาและ
62123019193 นายพชร ศรีกระจ'าง
62123019194 นางสาวพรไพลิน ด&วงศิริ
62123019195 นายชาญณรงค� จันทร�รุ'งเรือง
62123019196 นายจิตรภาณุ จินา
62123019197 นายนวศร เหมทานนท�
62123019198 นางสาวนันติกา เดชมณี
62123019199 นางสาวดาวนภา สุพมิตร
62123019200 นายณัฐพล แว'นแก&ว
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62123019201 นางสาวปริศนา ริยาพันธ�
62123019202 นางสาวปNญญดา จรูญรัตน�
62123019203 นางสาวรัชดาภรณ� รอดสม
62123019204 นางสาวรัตนากร รัตตานุกูล
62123019205 นายทวิภพ จันทรมณี
62123019206 นางสาวศิโรรัตน� รักแก&ว
62123019207 นายกวินดิษฐ� ถาวโรทิพย�
62123019208 นางสาวปวีณา สายนาค
62123019209 นายวรเดชฉัตร สุพัฒน�
62123019210 นางสาวศิโรรัตน� เพ็งมาก
62123019211 นายจักรพงศ� เครือวรพันธุ�
62123019212 นางสาวกชนิภา จันทรจิตร
62123019213 นายสมมาศ เส็นบัตร
62123019214 นายสุรชัย จันทร�แก&วหนู
62123019215 นางสาวยุวดี มีนาง
62123019216 นายธงไชย ชัยเพชร
62123019217 นางสาววันทนา กาญจนรัตน�
62123019218 นายบุรินทร� มีทิพย�
62123019219 นางสาวฮัสนะห� โตะโยKะ
62123019220 นางสาวกฤตติกา แก&วเก&า
62123019221 นางสาวมณีรัตน� แซ'เอี้ยว
62123019222 นางสาวสุนิษา ยังสมัน
62123019223 นางสาววฤดี กรรมการ
62123019224 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสง
62123019225 นางสาววรรณิศา ยังปากน้ํา
62123019226 นางสาวพัชรี ศิริรัตนพันธุ�
62123019227 นางสาวกมลวรรณ ห'อหุ&ม
62123019228 นายญาณกร เลียดดํา
62123019229 นางสาวกิตติญาภรณ� ศรีโร
62123019230 นางสาวสุพรรณา พุ'มพร&อมจิตร
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62123019231 นางสาวอัญชลี อุตรนาค
62123019232 นายพงศ�พันธ� ช'วยไกร
62123019233 นางสาวเกวลี ย่ิงคํานึง
62123019234 นางสาวศุภรัตน� เลิศบุรุษ
62123019235 นางสาวนิชธิมา กรุงไกรจักร�
62123019236 นางสาววันวิสา เกิดชู
62123019237 นายธราวรรษ ชูประสูตร
62123019238 นางสาวฐาปนี พริกนุ'น
62123019239 นางสาวโสภิตา อุยพัตย�
62123019240 นางสาวภิญญาพัชญ� สุขแจ'ม
62123019241 ว'าที่ร&อยตรีหญิงวรรณภา แก&วเขียว
62123019242 นายพิชัยรัตน� ศรีรักษา
62123019243 นางสาวปLยะวรรณ สินจันทร�
62123019244 นายมโน ทองอนันต�
62123019245 นายพนาสัณฑ� ชูประพันธ�
62123019246 นางสาวนริตา มัสตัน
62123019247 นางสาวธนัฎฐา ธนะภาส
62123019248 นางสาวจันทรรัตน� พิภักดี
62123019249 นางสาววนิสรา โตKะอีสอ
62123019250 นางสาวอัญชลินทร� รักษ�เกลี้ยง
62123019251 นางสาวจุฑาภรณ� รามาส
62123019252 นายอรรถพร จรเสมอ
62123019253 นางสาวนันทิดา ฤทธิศักด์ิ
62123019254 นางสาวปLยาพัชร ประก่ิง
62123019255 นายปฏิพล บุณกานนท�
62123019256 นางสาวประพัสศร รักไชย
62123019257 นางสาวอาทิตยา โดยประสงค�
62123019258 นางสาวกรกนก คล&ายจินดา
62123019259 นางสาวภาวิณี ไชยพลฤทธ์ิ
62123019260 นายสกนธ� ธนัตวรานนท�
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62123019261 นางสาวณัฐจริยา ขนานใต&
62123019262 นางสาวรุ&งทิพย� ศรีสวัสด์ิ
62123019263 นางสาวณัฐชา ชูจันทร�
62123019264 นางสาวสุวิชาดา ชูติระกะ
62123019265 นางสาวชัณยานุช สอนจันทร�
62123019266 นางสาวกชกร อภิชนังกูร
62123019267 นางสาวโสวรยพร แซ'ซ่ัว
62123019268 นายอัสลัน สะมะแม
62123019269 นายณัฐวุติ ถุงทอง
62123019270 นางสาวกนกฤทัย เครือแก&ว
62123019271 นางสาวสราลี จํานงค�
62123019272 นางสาวดุษฎี ศรีดํา
62123019273 นางสาวฝาตีมKะ สําลี
62123019274 นางสาวอาภัสรา สุทธิรักษ�
62123019275 นางสาวอวยพร สมเก้ือ
62123019276 นางชนิกานต� จินพล
62123019277 นางสาวจุฑารัตน� ติณพันธ�
62123019278 นายสรศักด์ิ ทองรุธ
62123019279 นางสาวหัทยาภรณ� สนมน&อย
62123019280 นางสาวกชกร เดชสุวรรณ
62123019281 นายอังคฤทธ์ิ โพนชา
62123019282 นางสาวกมลชนก พุฒทอง
62123019283 นายฎายิน อินทวงศ�
62123019284 นายอภิรักษ� ไทยปาน
62123019285 นางสาวเสาวณีย� ง'วนสน
62123019286 นางสาวฐิติกาญจน� เพ็งเซะ
62123019287 นายราชันย� ขําขุน
62123019288 นางสาวนิโลบล เรืองเต็ม
62123019289 ว'าที่ร&อยตรีนรินทร� วงศ�พนม
62123019290 นายเอกพงษ� เปQงแสนหนู
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62123019291 นางสาวซีตีรูซานา ยูโซะ
62123019292 นางสาวอริสรา หัสนีย�
62123019293 นางสาวรัตติยา หวันมาแซะ
62123019294 นายอภิศักด์ิ ใจเพียร
62123019295 นางสาวสุกัญญา ปากบารา
62123019296 นางสาวบุสรอ มะแย
62123019297 นายนิธิศ วัชรมูสิก
62123019298 นางสาวมาลินดา ร'าหมาน
62123019299 นางสาววิมาสิณี ทิพย�ยอดศรี
62123019300 นางสาวณัฏฐา มีพัฒน�
62123019301 นางสาววีรวรรณ ช'วยบํารุง
62123019302 นายสุกฤต หนูชิต
62123019303 นางสาวนูรอามีนี สาและ
62123019304 นางสาวสุนัดดา ทองทิพย�
62123019305 นายเดชาธร สุทธินุ&ย
62123019306 นางสาวมาริษา สุดการงาน
62123019307 นายวันเฉลิม สุขเอก
62123019308 นางสาวชนากานต� เชิดบุญเมือง
62123019309 นางสาวปานทิพย� รัตนวรพิศาล
62123019310 นางสาวจิราภรณ� ขาวเรือง
62123019311 นางสาวเมธินี เมฆกลิ่น
62123019312 นายภัคธร ศรีศักด์ิ
62123019313 นางสาวจินทภา แสงส'อง
62123019314 นายวรุต แก&วประกอบ
62123019315 นายต'วนอีรฟาน กูจิ
62123019316 นางสาวเกตสุดา จิวสืบพงษ�
62123019317 นางสาวอัยนี อูมา
62123019318 นายกฤษนันท� วิรัตน�
62123019319 นางสาวธีมาพร ธรรมสุวรรณ�
62123019320 นายสุชาติ ทองสง'า
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62123019321 นางสาววนิดา กูลกิจ
62123019322 นายสิทธิรักษ� น้ํารอบ
62123019323 นางสาวณทิพรดา รัตนวิไล
62123019324 นายวุฒิชัย เพ็งมี
62123019325 นางสาวสุพรรษา อินทกาญจน�
62123019326 นางสาวกานต�ธิดา ทองใบใหญ'
62123019327 นายนพพล สมนึก
62123019328 นางสาวพัชญ�สิตา เวชพราหมณ�
62123019329 นางสาวอภัสรา สุขเอมโอช
62123019330 นางสาวบุญพิทักษ� ฟุQงนาคมรกต
62123019331 นางเสาวลักษณ� พรรณลําเจียก
62123019332 นางสาวณัชชาภัทร อาริกุล
62123019333 นางสาวปNทมา สมพรมทิพย�
62123019334 นางสาวอาภาภรณ� คณานุรักษ�
62123019335 นายชิษณุพงศ� ศรีรักษา
62123019336 นางสาวเจนจิรา เลขจิตต�
62123019337 นางสาวชฎารัตน� พรรณรังษี
62123019338 นางสาวจันทิมา คงสนิท
62123019339 นางสาวสาธิตา อ'างทอง
62123019340 นางสาวเบญจพร กมัณฑา
62123019341 นางสาวฉัตราภรณ� เฉวียงหงส�
62123019342 นางสาววาริษา ทําเผือก
62123019343 นางสาวศิริขวัญ เกิดใกล&รุ'ง
62123019344 นายปานนพ บุญนํามา
62123019345 นางสาวเพ็ญพร ทองผล
62123019346 นายเฟาซาน จุ&ยน้ําสี
62123019347 นางสาวกนกรัตน� ไสยเกิด
62123019348 นายกริช เนตรพุกกณะ
62123019349 นายชุติพนธ� ศิวาโมกข�
62123019350 นางอมรรัตน� กุศลชู
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62123019351 นางสาวเกศวลิน อยู'จุน
62123019352 นางสาวปLยาพร รอดเหลื่อม
62123019353 นางสาวอภิชญา ปLตาลีมาพร
62123019354 นางสาวนิภาพันธ� สร&อยสนธ์ิ
62123019355 นางสาวฮาบีบะห� ใจสนิท
62123019356 นางสาวทิพวรรณ อินทอง
62123019357 นางสาวสุภาพร ทุ'มชู
62123019358 นายยูนัยดี อารง
62123019359 นางสาวณัฐสุภา หลีสกุล
62123019360 นางสาวพุทธินันท� ดวงสําราญ
62123019361 นางสาวสาวิตรี ศรีเรือง
62123019362 นายธีระพงษ� ธรรมวิเศษศักด์ิ
62123019363 นายสมศักด์ิ บุญขวัญ
62123019364 นายสามารถ เหล็มนุ&ย
62123019365 นางสาวกมลฉัตร หยวกทอง
62123019366 นางสาวริศากุล พรหมบุตร
62123019367 นางสาวอัยดา ดือเลKาะ
62123019368 นายฐิติวัสส� เต็มเปIVยม
62123019369 นางสาวพลอยไพลิน แก&วดารา
62123019370 นางสาวจิรายุ ธรวรินทร�
62123019371 นางสาวสุธิดา บุญเทพ
62123019372 นางสาวภัสรา ขาวสังข�
62123019373 นางสาวจิราภรณ� กาญจนสมบัติ
62123019374 นางสาวสุธาสิณี รัตนไพบูลย�
62123019375 นางสาวพิชญาภรณ� บัวเกตุ
62123019376 นางสาวปณดา ฉายวิเชียร
62123019377 นางสาวธัญญา มณีโชติ
62123019378 นางสาววชิรญาณ� คงศรี
62123019379 นางสาวเสาวลักษณ� คําจวง
62123019380 นางสาวกชกร ข&างแก&ว
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62123019381 นางสาวจิราภาส� ทิมสวัสด์ิ
62123019382 นางสาวศิริพร นวลสีทอง
62123019383 นางสาวเพ็ญพิชชา คณะทอง
62123019384 นางสาวฐิติพร พ'วงฤทธ์ิ
62123019385 นางสาวจริญา มากจันทร�
62123019386 นายธีรุตม� เทพขวัญ
62123019387 นางสาวภรณ�นรา เพ็งชัย
62123019388 นางสาวภรทิชา พรหมทอง
62123019389 นางสาวธัญวรรณ บ&านควน
62123019390 นางสาวสุพัตรา ทองบุญ
62123019391 นางสาวเนติลัข มีคล&าย
62123019392 นางสาวมัชริกา สําเภาแก&ว
62123019393 นางสาวมลทิรา เดชสถิตย�
62123019394 นางสาวสุธาวัลย� ทองสงฆ�
62123019395 นางสาวสุพัตรา สอหีม
62123019396 นางสาววิลาวรรณ ไชยชาญ
62123019397 นางสาวซีตี มะแสหา
62123019398 นางสาวจิราพร อละหุช�ชะ
62123019399 นายวราวุทธ� นิลพฤกษ�
62123019400 นางสาวนภาพิไล จันโอ
62123019401 นางสาวอารณีย� จิตตะนัง
62123019402 นางสาววิภา แซ'เล'า
62123019403 นางสาววิไลวรรณ กาพย�เกิด
62123019404 นายวุฒินันท� พุ'มแก&ว
62123019405 นางสาวธิดารัตน� หลงละเลิง
62123019406 นางสาวสุภาวดี คงจูด
62123019407 นายภัทราวุธ จันทภาโส
62123019408 นางสาวปLยวดี พัฒน�มาศ
62123019409 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีสงคราม
62123019410 นางสาวเจนจิรา สินธู
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62123019411 นางสาววชิรญาณ� สุวรรณจุล
62123019412 นางสาวกนกวรรณ เจือกโว&น
62123019413 นางสาวศิริลักษณ� สะอาดขํา
62123019414 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกวินณภัทร พรหมเพชร
62123019415 นางสาวพรพิมล ไชยเพชร
62123019416 นางสาววิสสุตา เสนารักษ�
62123019417 นางสาวสุพรรณสา ช'วยมิตร
62123019418 นางสาวอรัญญา ชื่นจิต
62123019419 นายอเนก สิทธิยากร
62123019420 นางสาวฮันวาณี แกนุ&ย
62123019421 นางสาววนิดา หลงขาว
62123019422 นางสาวกูนอ เงาะมะเจะ
62123019423 นางสาวธัญญลักษณ� รอดแก&ว
62123019424 นายอธิตพล วีระกุล
62123019425 นางสาวพัชราภรณ� แซ'ต&าน
62123019426 นางสาวจิรภัทร� สิทธิศักด์ิ
62123019427 นางสาววิพรรัตน� นาคน&อย
62123019428 นางสาวณัฎติยา อัยยะศิริ
62123019429 นางเบญจมาศ บุญส'ง
62123019430 นางสาวจุฑาภรณ� แสงศรี
62123019431 นางสาวฉัตรสุดา พรหมเพชร
62123019432 นางอภิชญา อารีกิจ
62123019433 นางสาวปณาลี ชัยเพชร
62123019434 นางสาวจิราภรณ� แซ'ตัน
62123019435 นางสาวฮัสนีย� หนุนอนันต�
62123019436 นางสาวสุรีย� ชูละออง
62123019437 นายคณัฐกานต� แก&วประดิษฐ�
62123019438 นางสาวสุวรรณรัตน� ทองเกิด
62123019439 นางสาวปรากาญ วิไลรัตน�
62123019440 นางสาวนัยนา ด'านวิทยากุล
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62123019441 นางกาญจนา รอดเจริญ
62123019442 นายภูริภัทร ภัทรชุติกุล
62123019443 นางสาวณัฎฐ�นรี บุญทองแก&ว
62123019444 นางสาวปรียานุช ขวัญชุม
62123019445 นายภานุวัฒน� หม่ืนพล
62123019446 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีโยธา
62123019447 นางประภาพร ลิ่มปุYน
62123019448 นางสาวปLยะพร บุญรอด
62123019449 นางสาวมลธิดา มารมย�
62123019450 นางสาวสุภาภรณ� ปาลคเชนทร�
62123019451 นางสาวจุฑามาศ สมล่ํา
62123019452 นายภูริภัทร เปลี่ยวจิตร
62123019453 นายสมบูรณ� ทองนา
62123019454 นางสาวสริตา เทียนเต&ง
62123019455 นางสาวพรพิมล ภู'เขียว
62123019456 นางสาวฮามีดKะห� สะแต
62123019457 นายธัชศึก คุ&มพร&อม
62123019458 นางสาวดารารัตน� เพชรมาก
62123019459 นางสาวปLณฑิรา จิตต�เก้ือ
62123019460 นางสาวอมรรัตน� รักงาม
62123019461 นางสาวฐิติมา วิเชียรโชติ
62123019462 นางสาวน้ําทิพย� สมทอง
62123019463 นางสาวปุญชรัสธ์ิ มากบุญ
62123019464 นางสาวสาวิณี ปานกลาย
62123019465 นางสาวขนิษฐา สามารถ
62123019466 นางสาวกุลกาญจน� หวานรอบรู&
62123019467 นางสาวสิริธิดา นาคบํารุง
62123019468 นางสาวจุฑามณี โชติธรรมานนท�
62123019469 นางสาวสุภนา ปานสีใหม
62123019470 นางสาวอารยา เพชรผ'อง
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62123019471 นางสาวผกาวรรณ ราชรักษ�
62123019472 นางสาวรัชนก มีเดชา
62123019473 นางสาวจินณสุดา ศรีนอง
62123019474 นางสาวสุทธิดา อะหลีกะเส็ม
62123019475 นางสาวธิดารัตน� คงทรัพย�
62123019476 นางสาวเพ็ญวดี เพชรชนะ
62123019477 นางสาวทิตติยา บุญหวาน
62123019478 นางนัดดาธร ยงประเดิม
62123019479 นายพรเทพ พลวิชัย
62123019480 นางสาวสุกัญญา ทับทิม
62123019481 นางสาวอาลาตี ถวายเชื้อ
62123019482 นางสาวชลิตา โรจน�แก&ว
62123019483 นางสาวอรอุมา สั่นสท&าน
62123019484 นายอินทร น'วมอนงค�
62123019485 นางสาวศิรินภา ปรีชา
62123019486 นายวันฮาซัน ดลเราะห�มาน
62123019487 นายณฐวุฒิ จันทร�สว'าง
62123019488 นางจิรา บุญประเสริฐ
62123019489 นางสาวกรรณิการ� แก&วเพ็งกรอ
62123019490 นางสุริดา ทําเผือก
62123019491 นายจรัญ เพชรอาวุธ
62123019492 นางสาวนลิน บุญญานุพงศ�
62123019493 นางสาวโชติกา พิชัยฤกษ�
62123019494 นางสาวกมลวรรณ สารา
62123019495 นางสาวพลอยนภัส พฤติธรรมกุล
62123019496 นางสาวทรงศิริ ประดับศรี
62123019497 นางสาวพฤพร นนทเพช
62123019498 นางสาวสุกัญญา ศิริรัตน�
62123019499 นางสาวจารุวรรณ ศรีชัย
62123019500 นางสาวรัชฎาภรณ� ทองอ'อน
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62123019501 นางสาวสุภัสรา หิรัญ
62123019502 นางสาวกชพรรณ เพชรพูนทรัพย�
62123019503 นางสาวธิดารัตน� คล&ายทอง
62123019504 นางสาวจันทร�จิรา จันทรชิต
62123019505 นางสาวรอฟIอาห� มะแซ
62123019506 นางไซนุง อุ'มชัย
62123019507 นางสาวพรปวีณ� ปานสวี
62123019508 นายประพัฒน� ศรีนวล
62123019509 นางสาวธัญวรรณ สุวรรณพันธ�
62123019510 นางสาวกมลรัตน� สกุลพันธ�
62123019511 นางสาวอาซียKะ หมักหมัน
62123019512 นางสาวจัญจ�ญาลักษณ� คงดี
62123019513 นางสาวชมัยพร ทองสมุทร
62123019514 นางสาวศศิวิมณ บางรัตน�
62123019515 นางสาวธิดารัตน� เพ็ชรรักษ�
62123019516 นายสุเมธ พิบูลรัตน�
62123019517 นางสาวรัชนีกร แสงเพชร
62123019518 นางสาวยุภาพรรณ หีตอักษร
62123019519 นางสาวชัชชษา เทพอุบล
62123019520 นางสาวนงนุช สุวรรณโณ
62123019521 นางสาววิภารัตน� หนูคง
62123019522 นางสาวเจนจิรา คงอินทร�
62123019523 นางสาวพัชราภรณ� รัชวการ
62123019524 นางสาวคณิสสร เพ็งแสน
62123019525 นางสาวอังควรา ทะบัญหา
62123019526 นางสาวกชพร ชูขันธ�
62123019527 นางสาวเสาวรส รัตนะ
62123019528 นางสาวทรงศิริ เจริญช'วย
62123019529 นางสาวหนึ่งฤดี ปานแก&ว
62123019530 นายโฆษิต ฟุกล'อย
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62123019531 นางสาวจุฑามาศ เพชรสุด
62123019532 นางสาวภานุชนาถ คุณวิจิตร
62123019533 นางสาววนิดา ถนิมลักษณ�
62123019534 นางสาวจันทร�ธิมา พรหมฉิม
62123019535 นางสาวยุพา สงแก&ว
62123019536 นายณัฐพล นวลมะโน
62123019537 นางสาวนุชญาดา ทิมลาย
62123019538 นางสาวอาริยา มุสิกะ
62123019539 นางสาวจณิสตา จินา
62123019540 นายจตุวัฒน� รักการดี
62123019541 นางอุไร อาแวลาเตKะ
62123019542 นายโอบนิธิ สีเพชร�
62123019543 นางสาวจุฑามาศ เมืองน&อย
62123019544 นางสาวอาดีลKะ ยีแวเจKะ
62123019545 นางสาวพีชชญา ทองยอด
62123019546 นางสาวปาณิศา ชารีรมณ�
62123019547 นายสันติชัย พลเมือง
62123019548 นางสาวเกสรา แก&วเดียว
62123019549 นางสาวพนารัตน� อินแก&ว
62123019550 นายภานุมาศ พลสุวรรณ
62123019551 นางสาวรดารัตน� สุขจินดา
62123019552 นายณัฐกุล อารีกิจ
62123019553 นางสาวณัฐนิยตา ชนะทัพ
62123019554 นางสาวทิพย�สุดา ทองทิพย�
62123019555 นางสาวจริยา นิกุมเพชร
62123019556 นางสาวปรางทิพย� ผสมสี
62123019557 นางสาวฐิติมา อ'อนนิ่ม
62123019558 นางสาวชฎาพร สิทธิฤทธ์ิ
62123019559 นางสาวสาลิณี รัตนมนตรี
62123019560 นายศิวคุณ ไชยนุราช
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62123019561 นางสาวนิดา ขวัญจันทร�
62123019562 นางสาวยุพา นาควาสิน
62123019563 นางสาวศศิภา รัตนภักดี
62123019564 นางสาววาสนา หนูจิตร
62123019565 นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
62123019566 นางสาวอนุสรา อาวุธ
62123019567 นางสาวกฤติกา ชูโรจน�
62123019568 นางสาวเจนจิรา บุณกานนท�
62123019569 นายอัครพล ยอดดี
62123019570 นายสิทธิพงษ� สอนรัตน�
62123019571 นางจิราภา สง'า
62123019572 นายยงยุทธ บัวบาน
62123019573 นางสาวชญาฎา รัตนพันธุ�
62123019574 นางสาวสาวิตรี เรืองพุฒ
62123019575 นางสาวอลิษา นํายูรี
62123019576 ว'าที่ร&อยตรีบุรินทร� วงษ�สุวัฒน�
62123019577 นางสาวภัทธิญา มณีพงศ�
62123019578 นางสาวจุไรรัตน� สุขตะโก
62123019579 นายอดิศร ประทีป ณ ถลาง
62123019580 นายศิวรักษ� ล้ําเลิศ
62123019581 นายณัฐวุฒิ เพชรรัตน�
62123019582 นายอรรถชัย สมมะลวน
62123019583 นายจิรศักด์ิ หนูช'วย
62123019584 นางสาวมริญา เหม็นเตล็บ
62123019585 นายกสิณ น้ําสงวน
62123019586 นายทศพร ระมัด
62123019587 นางสาวณัฐพัชร� อดุลวงศ�วริศ
62123019588 นางสาวสุกัญญา จันทรพาส
62123019589 นางสาวสุธิดา สนธิสุวรรณ
62123019590 นางสาวภรัณยา พุฒแก&ว
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62123019591 นายดนัย รอดเริง
62123019592 นางสาวสุภาพร ชูประพันธ�
62123019593 นางสาวณิฐฌา จันทองไฝ
62123019594 นายไพโรจน� สุกแดง
62123019595 นางสาววราภรณ� อารีเมตตาคุณ
62123019596 นางสาวกัลญาณี พรหมเพชร
62123019597 นางสาวสุนิสา อินพระแสง
62123019598 นายชนม�ปภัส จิตราภิรมย�
62123019599 นางสาวนัทธมน ใหม'นุ&ย
62123019600 นายภูรินนท� ทรามสงวน
62123019601 นางสาววรัญญา พูลสวัสด์ิ
62123019602 นางสาวณัฏฐนันท� พงศ�พรหม
62123019603 นางสาวจริณี พลันการ
62123019604 นางสาวนิตยา มลิการ
62123019605 นางสาวปพิชญา ทองเผือก
62123019606 นางสาวภานิพัตต� แก&วพิชัย
62123019607 นางสาวเพชรไพลิน แก&วมณีโชติ
62123019608 นายสุรเดช สาแก
62123019609 นายกฤษณพงศ� ศิริธรรม
62123019610 นายวรวิชญ� วังส�ด'าน
62123019611 นางสาวภัทรวดี สมมิตร�
62123019612 นางสาวกชกรณ� นวลสุวรรณ
62123019613 นางสาวกนกวรรณ ชุมช'วย
62123019614 นางสาวอมรรัตน� มาลา
62123019615 นายซุลกีฟลี โตะเจKะ
62123019616 นางสาวภานุชนารถ อินทร�จันทร�
62123019617 นายพงศกร เจนตระกูลเลิศ
62123019618 นางสาวเกสรา เสาะสุวรรณ
62123019619 นางสาวพิชามญชุ� อุดมโชค
62123019620 นางสาวแพรพิไล จงจิตร
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62123019621 นางสาวณัฐกานต� หนูจุ&ย
62123019622 นายเกียรติศักด์ิ สุดภักดี
62123019623 นางสาวเหมพรรณ ยืนยงค�
62123019624 นายวิรัตน� เหมรินี
62123019625 นางสาวชนุตต�ณัฐ ชาญวิจิตร�
62123019626 นางสาวปLยนุช สอนทอง
62123019627 นางสาวนริษา บุญรักษ�
62123019628 นายสุธี จินดานิล
62123019629 นางสาวอภิญญา เพ็ชรสุข
62123019630 นายพิทักพงค� ชัยเพชร
62123019631 นางสาวรัตนา ชูดวง
62123019632 นางสาวสุวนีย� หนูแก&ว
62123019633 นายศราวุธ โสภณ
62123019634 นางสาวณัฏฐนันท� สุวรรณจินดา
62123019635 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�
62123019636 นางสาวปLยะนุช พลวัชรินทร�
62123019637 นางสาวกุลธิดา ดินแดง
62123019638 นางสาวศิโรรัตน� พัฒเวช
62123019639 นางสาวสุทธิดา บุญคง
62123019640 นางสาวหทัยชนก ทองดอนเหมือน
62123019641 นางสาวสาริกา นาคีเภท
62123019642 นางสาวอารียา เจ&ะดุหมัน
62123019643 นางสาวธัญญมาศ ทองขาวเผือก
62123019644 นางสาวพัสรานันท� พูลช'วย
62123019645 นางสาวสุจิตรา แพรกปาน
62123019646 นางสาวงามเนตร ปาลพัฒน�
62123019647 นางสาวขวัญชนก เกลี้ยงขํา
62123019648 นายธนพล พิมพ�ทอง
62123019649 นางสาววริศลักษณ� ศรสังหาร
62123019650 นายนัตพงษ� ชูภู'
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62123019651 นายณัฐกานต� ทองด&วง
62123019652 นางสาวทิพวรรณ พนาสถิตย�
62123019653 นางสาวจันทร�จิรา พูลสวัสด์ิ
62123019654 นางสาวฤทัยรัตน� ลักษณะปLยะ
62123019655 นายคฤษภ� สุขประเสริฐ
62123019656 นางสาวยูอานิส ดือราแม
62123019657 นางสาวกัลทนาวัลย� นามเสน
62123019658 นางสาวภัทรพิมพ� บัวตุม
62123019659 นางสาวชนัญชิดา มธุสรศักด์ิ
62123019660 นางสาวศุภวรรณ ฤทธ์ิมาก
62123019661 นางสาวฟารีด&า หัดหมัน
62123019662 นางสาวสุภัค แก&วภิบาล
62123019663 นายพงศภัก รักทรัพย�
62123019664 นางสาวกานดา รุ'งอาญา
62123019665 นางสาวณัฐกฤตา วิชิตเชื้อ
62123019666 นางสาววิยดา นิลสุข
62123019667 นายพลชาติ ชุมเปIย
62123019668 นางสาวศิริวัลย� นาเคน
62123019669 นางสาวปLยะนุช สีแดงกํ่า
62123019670 นางสาวอนุชตรา ปาโต
62123019671 นางสาวสัณฐ�พิชา ขุนพินิต
62123019672 นางสาววรรณิศา อารีมาน
62123019673 นางสาวกนกวรรณ ทองดี
62123019674 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขคง
62123019675 นายธนาพล พัฒนไกร
62123019676 นางสาวปาณิสรา สงวนนาม
62123019677 นางสาวจุลีวัลย� ตันติพนาทิพย�
62123019678 นางสาวปาณิสรา ดําด&วง
62123019679 นางอรนุช ชุมเพชร
62123019680 นางสาวนฤมล โกบสะอาด
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62123019681 นางสาวจิราพร ด&วงแก&ว
62123019682 นางสาวณัฐรัตน� สามารถ
62123019683 นายวรพงษ� สุขสวัสด์ิ
62123019684 นางสาวอาภาภรณ� ขรัวทองเขียว
62123019685 นายณิชากร รักษ�ยศ
62123019686 นางสาวหทัยรัตน� หล'อศรี
62123019687 นางสาวชุติกาญจน� ตันปLชาติ
62123019688 นายเกียรติชาย สอนประสม
62123019689 นางสาวลัฎธิกา ขนอม
62123019690 นางสาวฐิติมา สินทรัพย�
62123019691 นายขจรภพ ศิริรักษ�
62123019692 นางสาวกนกกาญจน� ทองศิริ
62123019693 นางสาววิชุดา เก้ือคราม
62123019694 นายจิรวัฒน� แกล&วกล&า
62123019695 นางสาวอาภาภรณ� นุ'มนิ่ม
62123019696 นายอรุณโรจน� สิริรัตน�
62123019697 นางสาวกรกนก พัดสุวรรณ
62123019698 นางสาวพัชรา กังแฮ
62123019699 นางสาวศริณภัสร� โชติวัฒน�ธนากูล
62123019700 นางสาวภัทรชนก แซ'ต๋ัน
62123019701 นางสาวธมลวรรณ คําอ'อน
62123019702 นางสาวกมลรัตน� เชื้อทะเล
62123019703 นางสาวมนันยา เมืองเขียว
62123019704 นางสาวกนกพร ทองสมบัติ
62123019705 นางสาวนัยนา บัวจีน
62123019706 นางสาวสุวรรณนิดา มูสอ
62123019707 นางสาววันวิสาข� ศรีสุธรรม
62123019708 นายอภิสิทธ์ิ ร'มเย็น
62123019709 นางสาวจันจิรา ย่ิงยุติ
62123019710 นางนิชานันท� เขียวดํา
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62123019711 นางสาววิภาวดี แก&วช'วย
62123019712 นางสาวณัฐวิการ� ด&วงคง
62123019713 นายธวัชชัย ใจห&าว
62123019714 นายพุธตะวัน เนตรวงศ�
62123019715 นายสุทธิโชติ ลีธนศักด์ิสกุล
62123019716 นายยุทธนา แก&วผุดผ'อง
62123019717 นางสาวชฎาธาร ข'ายม'าน
62123019718 นายวันมาฮาเดร� อาแด
62123019719 นางสาวปุณิกา พงศ�รัตนมงคล
62123019720 นางสาวฐิติวรดา เพชรรักษ�
62123019721 นางจริยาภรณ� รัตนนุพงศ�
62123019722 นางสาวยุวธิดา ชูแก&ว
62123019723 นางอาซีซา หัตถประดิษฐ�
62123019724 นางสาวชนิกานต� บุญฉาย
62123019725 นางสาวพาตีเมาะ ฮะดูมอ
62123019726 นางสาวสุนิดา ชัยรัฐ
62123019727 นางสาวรุสละห� นิเรKาะ
62123019728 นางสาวกัญญาณัฐ แก&วแสงศรี
62123019729 นางสาวพัชรินทร� พัฒน�แช'ม
62123019730 นางสาวตรีลดา นภิบาล
62123019731 นายอุดมศักด์ิ คงแปQน
62123019732 นางสาวจามจุรีย� สมประดิษฐ�
62123019733 นายอาทิตย� โสมสง
62123019734 นางสาวจิตรลัดดา ทองเกิด
62123019735 นางสาวกาญจนาวดี อ'อนทอง
62123019736 นางสาวสุมาลี เรืองนิ่ม
62123019737 นางสาววิลาสินี คงทิม
62123019738 นางสาวอรวรรณ อัคคีสุวรรณ�
62123019739 นางสาวชุติมา ศรีสว'าง
62123019740 นางสาวกฤตนาฎ นามะหึงษ�
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62123019741 นางสาวจุฑามาศ คมประมูล
62123019742 นางสาวขจีพรรณ บุญญานุวงศ�
62123019743 นางสาวสุนิษา ศรีสุทธ์ิ
62123019744 นางสาวสุภาวดี ขาวมี
62123019745 นางสาวมาสีเตาะ ดาแม
62123019746 นางสาวเพชรัตน� รัตนรังษี
62123019747 นายวรพล หละหว่ัน
62123019748 จ.ส.ต.จุฬาวัฒน� เพชรอาวุธ
62123019749 นายชนินทร� ผลพฤกษ�
62123019750 นางสาวศินีนาฏ อารีราษฎร�
62123019751 นางสาวธนวรรณ เวชพันธ�
62123019752 นางสาววราลี ค&าข้ึน
62123019753 นางสาวอาทิตยา สุดเอี่ยม
62123019754 นายณรงค� แซ'โค&ว
62123019755 นางสาวอารีย�รัตน� หีดฤทธ์ิ
62123019756 นางสาวเสาวลักษณ� ทองใย
62123019757 นายสุรชัย หนูรุ'น
62123019758 นางสาวศิริพร คงพูล
62123019759 นางสาวภาวดี สีสุข
62123019760 นางสาววรฉัตร ทองพบ
62123019761 นางอริษา พัวพันธ�
62123019762 นางสาวนาถติกา ถนนทอง
62123019763 นายชาญณรงค� โรจชยะ
62123019764 นายณัฐพัฒน� ศรีธารา
62123019765 นางสาวจิราภรณ� รู&จัก
62123019766 นายจีราวัฒน� วระวาท
62123019767 นางสาววรรณพิมล เพ็ชรสี่หม่ืน
62123019768 นางสาวอานิตา อร'ามเรือง
62123019769 นางสาวพรรณธร หนูหยู
62123019770 นางสาวกาญจนาพร คุรุพงศ�

หน&า 659 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123019771 นางสาวสุชาดา หุราหะนนท�
62123019772 นางสาวสมฤทัย ใจดี
62123019773 นางสาวเมธินี วงษ�ประดิษฐ
62123019774 นายชัยณรงค� โบศรี
62123019775 นายจตุพร เรืองเกิด
62123019776 นางสาวพรชนก บุรี
62123019777 นางสาวอุษา บุตรหิรัญ
62123019778 นายวรเทพ หวังกุหลํา
62123019779 นางสาววสุนันท� เจียนซี
62123019780 นางสาวอารียา ลีเด็ง
62123019781 นางสาวสิริกร เพาะพืช
62123019782 นายพิพัฑฒน� ปNจฉิมเพชร
62123019783 นางสาวดิศราพร ไชยชิต
62123019784 นางสาวสุภาวดี ศรีสม
62123019785 นางวารุณี คงสมบูรณ�
62123019786 นางสาวจุฑากาญจน� ไชยกายุต
62123019787 นางสาวภานินี หลีหมาด
62123019788 ว'าที่ร.ต.หญิงพัทธนันท� จันทรมาศ
62123019789 นางสาวชนัฐกานต� วัตถุ
62123019790 นายอรรถพันธ� แสงอาวุธ
62123019791 นางสาววรรณิษา นุ&ยรอด
62123019792 นางสาวอุไรวรรณ ไพรินทร�
62123019793 นายทวีชัย ศรีสว'าง
62123019794 นางสาวจุฑารัตน� เนระจุน
62123019795 นางสาวกุลวดี เก้ือสม
62123019796 นางสาวสุนันทา นาคแปQน
62123019797 นางสาวปLยสุภัคภรณ� สายทองอินทร�
62123019798 นายปฐมพร นาคสุวรรณ�
62123019799 นางสาวกันทิมา เก้ือกูล
62123019800 นายปLยะ สารประดิษฐ�

หน&า 660 จาก 815            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123019801 นายจรูญ พลายด&วง
62123019802 นางสาวอารีดะ เศษขาว
62123019803 นางสาวอุไรวรรณ ติงหวัง
62123019804 นางเพชรลัดดา จันทร�เกลี้ยง
62123019805 นางสาวนฤมล ลิ้มสุวรรณ
62123019806 นายพัชร เพชรแดง
62123019807 นายเมธี อินทรัตน�
62123019808 นายมนชัย สุประดิษฐ
62123019809 นางสาวตันซีลา ดาราหวี
62123019810 นางสาวสุไฮณีย� กาลูแป
62123019811 นางสาวรัตนาภรณ� เชิงไกรยัง
62123019812 นางสาวจรัสนภา แสงมณี
62123019813 นางสาวฐิติมา ชื่นวิเศษ
62123019814 นางสาวจิดาภา หยังกุล
62123019815 นายอัมรันดร� หะยีแยนา
62123019816 นางสาวนิศรา ศรีสะอาด
62123019817 นายจุมพล นวมนิ่ม
62123019818 นายสมบูรณ� บัวเกตุ
62123019819 นางสาวกาญจนา นราคม
62123019820 นางสาวสินีรัตน� จันทร�ด&วง
62123019821 นางสาววรัญญา เรืองแก&ว
62123019822 นางสาวพิรัลภัสร� จันทร�แดง
62123019823 นางสาววันวิภา บุหลัน
62123019824 นางสาวโสรยา มานะ
62123019825 นางสาวรุ'งนิตย� เด่ียวทิพย�สุคนธ�
62123019826 นางสาวพัชรินทร� มากมณี
62123019827 นางสาวมาริษา ราชธานี
62123019828 นางสาวจิราภรณ� ผยองศักด์ิ
62123019829 นายวินัย รัตนสุวรรณ�
62123019830 นางสาวพัชราภา เก้ือสกุล

หน&า 661 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62123019831 นายเกียรติศักด์ิ แสงขวัญ
62123019832 นางสาวนูรียะห� ดือเระ
62123019833 นางกมลวรรณ เอียดคง
62123019834 นายทวีรักษ� ยาดี
62123019835 นางสาวปาณิสรา จิตต�แก&ว
62123019836 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย
62123019837 นางสาวเจนจิรา บุญฤทธ์ิ
62123019838 นายจาตุรนต� พุทธํารงค�
62123019839 นางสาวสุชิรา ซุยโพธ์ิน&อย
62123019840 นางสาวภรณ�ระวี ฝNVงขวา
62123019841 นางสาวปNญญารัตน� ขุนไชยศรี
62123019842 นายจักรกฤษ แสงแก&ว
62123019843 นางสาวไหมสุรีย� เหมมัน
62123019844 นางสาวสาธิญา เกลี้ยงกลม
62123019845 นางสาวนิจสุภา หลักซุม
62123019846 นางสาวศิริพร อาชวะสมิตร�
62123019847 นางสาวเบญจมาศ ทรายอ'อน
62123019848 นางสาวรัชฎาภรณ� โสมล
62123019849 นางสาวชญานิน แก&ววิชิต
62123019850 นางสาวสุภาพร คชหาญ
62123019851 นายประเสริฐ วิไลรัตน�
62123019852 นางสาวกัณฐาภรณ� วงศ�วิวัฒน�
62123019853 นายปLยพงษ� กมลภิวงศ�
62123019854 นางสาวแกมกาญจน� สุขอนันต�
62123019855 นางสาวศรันญ'า ท'าเทศ
62123019856 นางสาววรารัตน� รัตนผล
62123019857 นางสาวกรณ�ศิทรรศน� เที่ยงธรรม
62123019858 นายภูสิทธ์ิ จุ&ยนคร
62123019859 นางสาวปาริฉัตร สังข�ทอง
62123019860 นางสาวจุฑามาศ พันธมนัสโสภา

หน&า 662 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123019861 นางสาวอัญชลี คงสุทธิ
62123019862 นายธนิต ศรีสุกุล
62123019863 นางสาวเยาวดี คล&ายสมบัติ
62123019864 นางสาวเปรมฤทัย ยินดีรักษ�
62123019865 นางสาวเสาวรัตน� ฉิมศรี
62123019866 นางสาวรุ'งทิพย� เพ็ชรสมาน
62123019867 นางสาวณัฐธิกา ก'อสกุล
62123019868 นางสาวกนกวรรณ ศรีเกตุ
62123019869 นางสาวสราลี ชนกกานต�
62123019870 นางสาวกิตติพร จันทมาศ
62123019871 นางระเริง บุญชูช'วย
62123019872 นางสาวปNทมาภรณ� ศิริพฤฒิกุล
62123019873 นางสาวจารุวรรณ อนุพัต
62123019874 นางสาวรัชฎาภรณ� ดนสวี
62123019875 นางสาวชุติมณฑน� รักษา
62123019876 นางสาวดวงใจ ชะนะพาล
62123019877 นางสาวสุธาสินี นามนวล
62123019878 นางสาวกมลชนก ตรีพันธ�
62123019879 นายสันติ ทรัพย�นิกร
62123019880 นางสาวกฤติยา เสือบุญทอง
62123019881 นางสาวนุรฮูดา มัจฉา
62123019882 นางสาวหทัยชนก สามแก&ว
62123019883 นางสาวรัชนก มณีรัตน�
62123019884 นางสาวสุจิตรา ประกับศิลปR
62123019885 สิบเอกนฤเบศร จันทร�ทองมล
62123019886 นางสาวจารุวรรณ รัตนภรณ�
62123019887 นางสาวสุนิษา เพชรศรี
62123019888 นางสาวศิริพร บุญรัตน�
62123019889 นางสาวจิดาภา ชูสุทธ์ิ
62123019890 นางสาวพัทธมน มาตรพล

หน&า 663 จาก 815            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123019891 นางสาวสมหญิง ศรีปรางค�
62123019892 นายชาคริต พยัพพฤกษ�
62123019893 นางสาวพัธตู ลีเฮ็ง
62123019894 นางสาวจันทร�สุดา เพ่ิมพูล
62123019895 นางขัตติยาณี สมบัติ
62123019896 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก
62123019897 นางสาวอานุชตรา ทรงนาศึก
62123019898 นางสาวประพาฬสาย บาโง&ย
62123019899 นายพีระศักด์ิ คงต้ัง
62123019900 นางสาวเปรมฤดี รอดกอ
62123019901 นางสาวพรจันทร�ทรา คํานวณ
62123019902 นายสุกรี มะเซ็งบางี
62123019903 นางสาวศิริพร ขุนนัดเชียร
62123019904 นายเอกพล ครุฑดํารงชัย
62123019905 นายนราธร หนักแก&ว
62123019906 นางสาวศิริวิมล ถุงทอง
62123019907 นางสาวอรอุมา มิตรศิริ
62123019908 นางสาวนฤมล จําเริญสัตย�
62123019909 นายธํารงศักด์ิ ทองเขาน&อย
62123019910 นางสาวศิริรัตน� สองพัง
62123019911 นางสาวอรวรรณ หวังสป
62123019912 นางสาวปาณิศา รัตนญาติ
62123019913 นางสาวสุดาพร แซ'จัง
62123019914 นางสาวชูรัยนิง โตะนา
62123019915 นางสาวนงนุช นาคต&อย
62123019916 นายปLยะพงศ� มุขรัษฎา
62123019917 นายธีรพงศ� แซ'ฮ'อ
62123019918 นางสาวสาลิณี แก&วกํายาน
62123019919 นางสาวพรนภา สม&อ
62123019920 นางสาวเสาวลักษณ� หุ&มสมบัติ

หน&า 664 จาก 815            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62123019921 นางสาวนูรอัยซะ ระเด'นอาหมัด
62123019922 นางธิวาวรรณ ขุนสิทธ์ิ
62123019923 นายศุภณัฐ เมปริญญา
62123019924 ว'าที่ร&อยตรีหญิงธัญญธร อภิบุญกุลภัทร
62123019925 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกันตาภา หมานเจริญ
62123019926 นางสาวอรอุมา ภูบังดาว
62123019927 นางสาววรินทิพย� โนนกอง
62123019928 นางสาวหทัยชนก ทับทิมทอง
62123019929 นางสาวจุรีพร แสงรัตน�
62123019930 นางสาวณฤมล สุวรรณะ
62123019931 นางสาวเขมวรรณ พิทักษ�พิเศษ
62123019932 นางสาววาสนา หวันอาหลี
62123019933 นางสาวฤทัยทิพย� ฤทธิมา
62123019934 นางสาวสารภี กายโรจน�
62123019935 นางสาวสุพัตรา โชติ
62123019936 นางสาวสุวรรณ�ดี โทบุรี
62123019937 นางสาวพรสินี หลอดศิลปR
62123019938 นายสันติชัย คงขํา
62123019939 นางสาวกษมา โชติมณี
62123019940 นางสาววรกานต� ไพรสัณฑ�สินธ�
62123019941 นางสาวสุณีภร เทียมวรรณ
62123019942 นางสาวภาณี ยอดเสาร�
62123019943 นายสุทธิพร ไกรนุกูล
62123019944 นางสาวสรินนา สนิเห
62123019945 นางสาวหยาดเดือน สุกระโน
62123019946 นางสาวนุชรี เกษศิริ
62123019947 นางสาวขนิษฐา ชิตรัฐถา
62123019948 นางสาวสุชาดา นิลศรี
62123019949 นางสาวณัฐธา เสมาชัย
62123019950 นางสาวฮาซานKะ ยะมาย

หน&า 665 จาก 815            
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62123019951 นางสาวกาญจนาภรณ� มัคสิงห�
62123019952 นายจักรพันธ� อ'อนแก&ว
62123019953 นายณัฐวุฒิ ช'วยเกิด
62123019954 นางสาวณัฐติกานต� รังษี
62123019955 นายศุภศักด์ิ ชูแสง
62123019956 นายธีรพงษ� ชอบทํากิจ
62123019957 นางสาวสุนิสา เต็งมีศรี
62123019958 นางสาวสุวนันท� สาหมาน
62123019959 นางสาวแคทลียา ราชพลี
62123019960 นายปารีวัต แก'นเพ็ชร
62123019961 นางสาวกรองกาญจน� เวชรักษ�
62123019962 นางสาววิรัญชนา ไชยยาน
62123019963 นางสาวสุภาวรรณ ราชเดิม
62123019964 นางสาวศิริรัตน� คงพราหมณ�
62123019965 นางสาวสิริวรรณ แซ'หลี
62123019966 นางสาวกุลธิดา วิชัยชลีชล
62123019967 นางสาวสุวนันท� ฤทธิรงค�
62123019968 นางสาวสุภาพร ณรงค�ทอง
62123019969 นางสาววิวรรธณี ศรีเอี่ยมศิลปR
62123019970 นางสาวนงลักษณ� ขาวเรือง
62123019971 นางสาวนัสรอฮ อูมา
62123019972 นางสาวสุธาสินี สงนุ'น
62123019973 นางสาวชัญญนันท� นพสุวรรณ
62123019974 นางสาวกัลย�สุดา เพ็ชรรัตน�
62123019975 นางสาวจุฑาภรณ� ด'านกุลชัย
62123019976 นางสาวปทุมรัตน� อยู'น&อย
62123019977 นางสาวซูลัยดา กาเดร�
62123019978 นางสาวณัฐกาญจน� ตาปQองวงศ�
62123019979 นางสาวพัทธานันท� พงหลง
62123019980 นางสาวสุชาดา เสนาสุข
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62123019981 นางสาวสุรัสวดี อินทรอักษร
62123019982 นางสาวนาฏจุฑา ชํานาญกิจ
62123019983 นางสาวกันติยา ทองทิพย�
62123019984 นางสาวเบญจวรรณ ภิรมย�
62123019985 นางสาวธิดารัตน� กุลชาติ
62123019986 นางสาวสายชล ขุนณรงค�
62123019987 นางสาววริยา ว'องไว
62123019988 นายพัฒนา วิเศษสา
62123019989 นายธนพนธ� แก&วอิ่ม
62123019990 นายนัทวิทย� เปล'งอรุณ
62123019991 นางสาวเกวดี แก&วเพ็ชร
62123019992 นางสาวเมธิตา จิรกิจบุญญา
62123019993 นางสาวพรรณราย แก&วเหล็ก
62123019994 นางผาสุข ทองสม
62123019995 นางสาวสุนิศา เมืองสิ้น
62123019996 นางสาวประภัสสร หนูบุญมี
62123019997 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร�ตุ&น
62123019998 นางสาวสาเราะฮ� อุสมัน
62123019999 นางสาวไพรนภา เก้ือกูล
62123020000 นางสาวปLยธิดา อ'อนน&อม
62123020001 นางสาวเขมิกา ศรีพลกรัง
62123020002 นางสาวกนกวรรณ อนันตาภรณ�
62123020003 นางสาวสุมลรัตน� นาลักษณ�
62123020004 นางสาวปLVนอนงค� คงสุข
62123020005 นายณัฐชนน วิมล
62123020006 นางสาวฐิติมา มณีโชติ
62123020007 นางสาวกฤตติยา แย&มเย้ือน
62123020008 นางสาวพัณณ�ชิตา หมู'แก&ว
62123020009 นางสาวแพรพรรณ เสนหมาด
62123020010 นางสาวพาขวัญ พรรณราย
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62123020011 นายสุภัทรชัย สังข�เทพ
62123020012 นางสาวแวสารีปะห� แม
62123020013 นางสาวธิดารัตน� ไชยจิตต�
62123020014 นางสาวศรปภัษฏ� ธนัฌฐานุพงศ�
62123020015 นางสาวณฐิกา ช&างชนะ
62123020016 นางสาวกรศิริชนม� เลิศศักด์ิชัย
62123020017 นางสาวรสนา ใจดี
62123020018 นางสาววาสินี สระทองเยาว�
62123020019 นางสาวญาณรัตน� ช'วยพัฒน�
62123020020 นางสาวชุติกาญจน� ตระกูลดี
62123020021 นางสาวสุกัญญา เสนาการ
62123020022 นางสาวภัทรมน แก&วมณี
62123020023 นางสาวศิรดา มะปL
62123020024 นายอริย�ธัช มัฏฐารักษ�
62123020025 นางสาวนัทธภรณ� สุขสว'างโรจน�
62123020026 นางสาวนก มาลัยแดง
62123020027 นางสาวมนัสวี วัฒนสมัย
62123020028 นายสันทัด เพ็งสกุล
62123020029 นางสาวเบญจพร คงวัดใหม'
62123020030 นางสาวสุภัสสร สงคง
62123020031 นางสาวเสาวภา รักหอม
62123020032 นางสาวรีทิส ยูโซะ
62123020033 นางสาวพนาพร นิจศักด์ิ
62123020034 นางสาวบุษยมาศ ชาญอักษร
62123020035 นางสาวภิญญดา บุญพรหม
62123020036 นางสาวปราณี แก&วเจือ
62123020037 นางสาวธีรารัตน� คงประเสริฐ
62123020038 นายตรัยรัตน� กล&าหาญ
62123020039 นางสาวสุรัญญา เทพทอง
62123020040 นายวิชญชาคร แดงนาเพียง
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62123020041 นางสาวฐิติชญา วิไล
62123020042 นายอนันต� หนาเหตุ
62123020043 นางสาววัลยา ประธานนนท�
62123020044 นางสาวสุวรรณ คําแหง
62123020045 นางสาวอัซมา หลงมิหนา
62123020046 นางสาวเปาซียKะ มะนอ
62123020047 นายวีรเทพ ชุมเชิงกาญจน�
62123020048 นางสาวซารีนา บุตรหลํา
62123020049 นางสาวเรวดี คีรีเดช
62123020050 นางสาวรัฏดา ราชเดิม
62123020051 นายยงยุทธ สุนันทเสวก
62123020052 นางสาวอินทิรา แก'นจันทร�
62123020053 ว'าที่ร&อยตรีนริศ ตันศุภนราธร
62123020054 นางสาวนันทวัน สุขขะ
62123020055 นางสาวศิรินภา โปสิงห�
62123020056 นางสาวจรรยา สินณรงค�
62123020057 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
62123020058 นางสาวกมลชนก เพ็งทองแก&ว
62123020059 นางสาวธมลวรรณ วรรณทอง
62123020060 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุพรรณ
62123020061 นายรัชชานนท� เชาว�ช'างเหล็ก
62123020062 นางสาววลัยพร หัศพงศ�
62123020063 นายสุริยะ เพ็ชรนิล
62123020064 นางสาวกิตติยาพร คงหอม
62123020065 นางสาวธิดารัตน� ชิณวงศ�
62123020066 นางสาวสิริลักษณ� เจริญลาภ
62123020067 นางสาวฟาตีหKะ บาเหะ
62123020068 นางสาวณัฐธิดา แก&วบํารุง
62123020069 นายนพณัฐ ต้ังวรางกูร
62123020070 นางสาวพรสวรรค� คงแก&ว
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62123020071 นายสุทธิรักษ� พรมทะนา
62123020072 นางสาวอรพรรณ พินพวง
62123020073 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณไตรย�
62123020074 นายอาทิตย� โชติรัตน�กูล
62123020075 นางสาวอาภาภรณ� หนูเสน
62123020076 นายไพสิฐ สงวนการ
62123020077 นางสาวกนกพร วงศ�สวัสด์ิ
62123020078 นางสาวมาริษา อังศุคราญ
62123020079 นายเปรมศักด์ิ มิตรปYาเว
62123020080 นายพชร โมฬี
62123020081 นายอามีรินทร� แซะอามา
62123020082 นางสาวแวซอฟIยะห� ดาหะยี
62123020083 นางสาวชลธิชา คันธิก
62123020084 นางสาวซูไรดา แวสะมะแอ
62123020085 นางสาวเบญจวรรณ ด&วงขวิด
62123020086 นางสาวณัฐชยา เสนประดิษฐ�
62123020087 นางสาวรัชฎาพร ทองประดับ
62123020088 นางสาวธัญญา แซ'หลิม
62123020089 นายสุรศักด์ิ ช'วยอักษร
62123020090 นางสาวพรนพิน จันทร�รัศมี
62123020091 นางสาวพัชรียา สมทรง
62123020092 นางสาวปาลชาติ ศรีสว'าง
62123020093 นางสาวกฤษณา ช'วยเพชร
62123020094 นางสาวอารยา ทิมกระจ'าง
62123020095 นางสาววันณวรรธน� เทพพิทักษ�
62123020096 นางสาวตวงรัตน� สุนทรานันทกุล
62123020097 นางสาวจริยาภรณ� รัตนเทพี
62123020098 นายนพัฐกรณ� เจริญชัยนุชกุล
62123020099 นางสาวจิรพร พันธ�ทิพย�
62123020100 นางสาวอลิษา บรรจงสุทธ์ิ
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62123020101 นางสาวสุพิชญา มีแก&ว
62123020102 นางสาวปณัฐฎา ขอจุลซ&วน
62123020103 นางสาวกัณฐมาศ ภิญโญวัฒนาพร
62123020104 นางสาวลลิตา โสมติด
62123020105 นายโยธิน อุไรรัตน�
62123020106 นางสาวสุรนันท� ทองมา
62123020107 นางสาวมลฤดี แทรกสุข
62123020108 นางสาวประภาศรี ชูชาติ
62123020109 นางสาววิลาวรรณ ลิเหล็ก
62123020110 นางสาวอรียา ชนะกุล
62123020111 นางสาวณาเดีย หะยีปะจิ
62123020112 นางสาวสุภัชชา ศรีคชา
62123020113 นางสาวเบญจวรรณ แต'งเรียม
62123020114 นางสาววีณา หวันเหล็ม
62123020115 นายสรรเพชร ทองฉาย
62123020116 นายพงศ�พัฒน� พรายพรรณ�
62123020117 นางสาวขวัญตา ไชยมาตย�
62123020118 นางสาวณิชาภัทร ชูดํา
62123020119 นางฤทัยรัตน� ดําเกิงเกียรติ
62123020120 นายภาณุวัฒน� นวมนิ่ม
62123020121 นางสาวมณีรัตน� สุวรรณเทียบ
62123020122 นางสาวจันทิมา วิบุลย�ศิลปR
62123020123 นางสาวสิรีธร ลุ&งก่ี
62123020124 นายชัยชนะ หนูนุ&ย
62123020125 ว'าที่ ร.ต.สุธินันท� คู'มณี
62123020126 นางสาวจันทิมา หอมกลิ่น
62123020127 นายไวยวิทย� แสนภักดี
62123020128 นางสาวสุภัสสร สัมพันธ�
62123020129 นางสาวปNทมาวรรณ ช'วยครุฑ
62123020130 นายสุรศักด์ิ สารสิทธ์ิ
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62123020131 นางสาววิไลลักษณ� ช'วยทอง
62123020132 นายสุนทร ชูมณี
62123020133 นายอุดม ต&นวิชา
62123020134 นางสาวบุญญา สุวรรณมณี
62123020135 นายภาณุพงศ� พ่ึงแย&ม
62123020136 นายนพรัตน� อุดมสกุล
62123020137 นางสาวพัตรพิมล สมบัติแก&ว
62123020138 นางสาวโสภาวรรณ ทองหอม
62123020139 นายเกียรติศักด์ิ แปQนหนู
62123020140 นางสาวขวัญตา แก&วกาญจน�
62123020141 นางสาวชิดชนก ชนะพล
62123020142 นายวรายุทธ� จุลเสวตร�
62123020143 นางสาวศศิกร พูนแก&ว
62123020144 นายไพศาล พรมขวัญ
62123020145 นายอธิวัฒน� แก&วนิล
62123020146 นายเอกชัย หนูสง
62123020147 นายสราวุธ เขียนขาบ
62123020148 นางอริญา แก&วนวลจริง
62123020149 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงขาว
62123020150 นางสาวจิราพร เหมทานนท�
62123020151 นางสาววันวิสาข� โมราศิลปR
62123020152 นางสาวปริศนา สังข�สกุล
62123020153 นางสาววาสนา บุญชิต
62123020154 นายประดิพัทธ� ขวัญแก&ว
62123020155 นายชวกร โปQซ้ิว
62123020156 นางสาวดวงสมอน เสานุ&ย
62123020157 นางสาวกรเกตุ ชูชุม
62123020158 นางสาวธนิษฐา นาคดํา
62123020159 นางสาวสาวิกา สาหมัด
62123020160 นายสรปกรณ� เชาว�ช'างเหล็ก
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62123020161 นางสาวฝQายทิพย� สมคิด
62123020162 นางสาวธารีวรรณ ปลอดภัย
62123020163 นายเกริกไกร แซ'เลี้ยว
62123020164 นายสิรวิชญ� จันทร�มณี
62123020165 นางสาวประกายรุ&ง ศรีนวลปาน
62123020166 นางสาวสมศรี สมหวัง
62123020167 นางสาวจารุวรรณ ศรีเพชร
62123020168 นางสาวสุรีลักษณ� จิตรละเอียด
62123020169 นางสาววิภารัตน� วันเสน
62123020170 นายสมศักด์ิ ชูช'วยคํา
62123020171 นายเฉลิมชัย แซ'เล&า
62123020172 นางสาวจารุเนตร สิทธยางกูร
62123020173 นางสาวนันท�หทัย อินทนาศักด์ิ
62123020174 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนชู
62123020175 นางสาวมยุรา ขนาดผล
62123020176 นางสาวอทิยาทร หนูพุ'ม
62123020177 นายศุภกิจ สั้นดํา
62123020178 นางสาวลดารัตน� สุขคล&าย
62123020179 นายอนิวรรต ศรีนวลขาว
62123020180 นางสาวปLยวรรณ แท'นทอง
62123020181 นางสาวปาลิตา แก&วมีบุญ
62123020182 นายวัชระพงศ� พุ'มนุ'ม
62123020183 นางวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62123020184 นายพัฒนา แสงกูล
62123020185 นางสาวมัญลิกา ช'วยทุกข�
62123020186 ว'าที่ร&อยตรีหญิงญาโณทัย ชุมศรีเมฆ
62123020187 นางสาวอติพร ทองอินทราช
62123020188 นางสาวปาหนัน เจริญลาภ
62123020189 นายพลภิชัย รักษาม่ัน
62123020190 นายสาทิส ทองบุญเรือง
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62123020191 นางสาวอุษา โฮ'ฮก
62123020192 นางสาวจันทิมาภรณ� ไชยเพชร
62123020193 นายจุฑาวัฒน� บุรัมพฤกษ�
62123020194 นางสาวสิมาภรณ� เข็มขาว
62123020195 ว'าที่ร.ต.หญิงฤทัยพร เส&งสุวรรณ�
62123020196 นายเจษฎา กิจปาโล
62123020197 นายอนันต� ศิริภักด์ิ
62123020198 นางสาวโซเฟIย เจะแต
62123020199 นายพรชัย ทองเทพ
62123020200 นางกชภัส พิทักษ�ปNทมกร
62123020201 นางสาวสุดธิดา เบ็ญจธรรมรักษา
62123020202 นางสาวไซนูร� เจKะแล
62123020203 นางสาวลัดดาวัลย� ยืนยาว
62123020204 นางสาวกุสุมา แปะเที่ยว
62123020205 นางสาวลลิตตา พินลานทุ'ม
62123020206 นางสาวศิริพร คงนาค
62123020207 นายวริศ ผิวขํา
62123020208 นายสิทธิพร เจียรศิริ
62123020209 นางสาวศิริพร ย่ิงคํานึง
62123020210 นางสาวนิตยา ไสยสุคนธ�
62123020211 นางสาวโสภิตา แก&วฟQา
62123020212 นางสาวปรีดาภรณ� เพ็งจันทร�
62123020213 นายดํารงค� ต้ิงเหม
62123020214 นางสาวภาวนี สูน'าหู
62123020215 นายอรรถสิทธ์ิ พงษ�สวัสด์ิ
62123020216 นางสาวณัฐฑิกานต� เทียมดี
62123020217 นางสาวกัญญารัตน� นวลลออ
62123020218 นายวัฒนกิจ พรหมทอง
62123020219 นายพงษ�ศักด์ิ ทรัพยาสาร
62123020220 นายกุลธร ทรัพย�หนุน
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62123020221 นางสาวปณิตา สุชลธารา
62123020222 นางสาวเกศณี วัฒนชัย
62123020223 นายฉมาพฤทธ� ศรีใหม'
62123020224 นางสาวกนกวรรณ ประดิษฐการ
62123020225 นางสาวกาญจนา ถือม่ัน
62123020226 นางสาวปุณณภา แสงเสน'ห�
62123020227 นางสาวประกายแก&ว ไชยะ
62123020228 นายณัฐพล ผลความดี
62123020229 นางสาวสาฑิณี ถิระกุลวรรณ
62123020230 นางสาวอัสรา เสมาสี
62123020231 นางสาวกรรณิกา เหมาะพิริยะ
62123020232 นายศุภพงษ� บัวพันธ�
62123020233 นายวิสุทธ์ิ สุวัฒนานุกร
62123020234 ว'าที่ ร.ต.มูฮําหมัดไซฟู เจะมูดอ
62123020235 นายไพศาล คงน'วม
62123020236 นางสาวอาทิชา ไชยชนะ
62123020237 นางสาววิมลรัตน� สุดจิตร�
62123020238 นายธนพล สว'างอัมพร
62123020239 นางสาวสุวนันท� บัวทอง
62123020240 นายธีระพันธ� หนูคง
62123020241 นางสาวนูรียะห� หะยีสะมะแอ
62123020242 นางสาวณัฐนันต� เพ็งมรดก
62123020243 นายโอฬาร ลีลาศิลปศาสน�
62123020244 นางสาวปาริชาต จินดาเรือง
62123020245 นางสาวมาสือนะ อาลี
62123020246 นางสาวกนกวรรณ คงสิน
62123020247 นายไกรสิทธิ สานุจิตต�
62123020248 นางสาววิภาดา นารี
62123020249 นายจักรพันธ� พรหมทัตโต
62123020250 นางสาวปLยะฉัตร พรหมช'วย
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62123020251 นางสาวภาวิณี เยาว�รง
62123020252 นายธนวัฒน� จริงจิตร
62123020253 นายธนกร บรรลือพืช
62123020254 นางสาวกชพรรณ เนาวรัตน�
62123020255 นางสาวเรวดี เรืองช'วย
62123020256 นางสาววรนาฎ เสวกวัง
62123020257 นางสาวญานิศา จันทโชติกุล
62123020258 นางสาวลลนา ภักดีโชติ
62123020259 นางสาวอรวรรณ ทุมพันธ�
62123020260 นายกันตพงศ� มหิมา
62123020261 นายภูวเดช เอียดคลองชี
62123020262 นางสาวเสาวลี ทองไหม
62123020263 นางสาววิชิตา จันทร�แจ'มศรี
62123020264 นางสาวอังคณา ดําจันทร�
62123020265 นางสาวธีรยา อุไรรัตน�
62123020266 นางพรธิดา อินทรรักษ�
62123020267 นายนพพร โชติพันธ�
62123020268 นางสาวจิราพา ปาละกุล
62123020269 นางสาวพัชราพร ศรีเรือง
62123020270 นางสาวสิริยากร ลีหนันทกุล
62123020271 นางสาวนภเกตน� มีเลี่ยม
62123020272 นางอนงค� เสง่ียมวรกุล
62123020273 นางสาวสุภาวดี คงแก&ว
62123020274 นายชาญณรงค� ไชยหงษ�
62123020275 นางสาววิลาสิณี สุขสงค�
62123020276 นายตาวฟLร มะ
62123020277 นางสาวศิริพัชร เขียดน&อย
62123020278 นางสาวลภัสรดา รอดเกลี้ยง
62123020279 นางสาวธารารัตน� เอียบสร&างก้ี
62123020280 นางสาวสุวนันท� จินดาพล
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62123020281 นางสาวเจริญตา บุญส'ง
62123020282 นางสาววิลาวัลย� ทองน&อย
62123020283 นางสาวเสาวลักษณ� พลพิชัย
62123020284 นายธีรยุทธ แซ'ลิ่ม
62123020285 นางสาวกาญจนา ทองเจริญ
62123020286 นายวนัช แก&วมุกดา
62123020287 นางสาวลีลาวดี ชุมทอง
62123020288 นางสาวสุนันสินี คงทอง
62123020289 นางสาวราตรี ทองสกุล
62123020290 นางสาวโฟมจันทร� หมีนหา
62123020291 นางสาวจุฑารัตน� เอียดเสน
62123020292 นายเกียรติพิทักษ� เกียรติอังกูร
62123020293 นางสาวนูรียะห� นิภิรมย�
62123020294 นางสาวอุชุกร พรหมทอง
62123020295 นางสาวศิณีนาฏ ชาญณรงค�
62123020296 นางสาวเมย�วิภา อวนข&อง
62123020297 นายอนุชิต พัฒน�ลําภู
62123020298 นางสาวลีลาวดี หนูเผือก
62123020299 ว'าที่ ร.ต.หญิงดรุณีย� ชัยสุวรรณ�
62123020300 นางสาวรัศมี เปXนสุข
62123020301 นายพิเชฐ ดีถนัดกิจ
62123020302 นายปฏิพัทธ� พันธ�ทิพย�
62123020303 นางสาวจิรา คงจันทร�
62123020304 นางสาวรัชดาวรรณ คํากลั่น
62123020305 นายเอกรัฐ อยู'บํารุง
62123020306 นายนัสเซอร� สามัญ
62123020307 นายวัชระ เชื้อสาย
62123020308 นายกีรติ สังแสตมปR
62123020309 นางสาววิภารัตน� ยังสวัสด์ิ
62123020310 นายมงคลชัย กองรัตน�
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62123020311 นางสาวธมลวรรณ รัตนวิจิตกูล
62123020312 นางสาวนัฐริกา ปานแก&ว
62123020313 นางสาวศิริวรรณ� พริกดํา
62123020314 นายแทนไท รอดทับ
62123020315 นางสาวเยาวภา สุระกา
62123020316 นางสาวกัญญพัชร ประดิษฐพร
62123020317 นางสาวนิรชา รูปโอ
62123020318 นางสาวจิตติมา ศรีนุ'น
62123020319 นางสาวกัลยรัตน� ด&วนรู&ที่
62123020320 นางสาวพรทิพ หนูวงค�
62123020321 นางสาวณัฐวรรณ พันธ�งาม
62123020322 นางสาวอติภา ชูสงค�
62123020323 นางสาวซุไรตา ฮะมะ
62123020324 นางสาวมารีนี ปะลาวัน
62123020325 นางสาวภิญญารัตน� ทองขาว
62123020326 นายธีระสวัสด์ิ ชูเขียว
62123020327 นางสาวสาลิวรรณ บุญรัตน�
62123020328 นางสาวสุดธิดา คงแก&ว
62123020329 นางสาวสุภารัตน� ท'าดี
62123020330 นางสาวมัตฑิชา พิทักษ�รัตน�
62123020331 นายอนุพร วุฒิศักด์ิ
62123020332 นายธนวิทย� แก&วมูณี
62123020333 นางสาวนุชจรี เปQาอินทร�
62123020334 นางสาววิลาสินี สงฆ�รักษ�
62123020335 นางสาวนราพร แซ'ท'าม
62123020336 นายอุทัย สุวรรณมาศ
62123020337 ว'าที่ร.ต.คมสัน ศิริ
62123020338 นายอธิพงศ� ศะศิเดโช
62123020339 นายยาดิพงศ� แก&วประไพ
62123020340 นายอนิรุทธ์ิ แซะอาหลี
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62123020341 นางสาวอรนุช ทุเรศพล
62123020342 นางสาวขนิษฐา จินดามัย
62123020343 นางสาวรุ'งอรุณ ณรงค�มี
62123020344 นายเสริมพล พันธุ�ทอง
62123020345 นางสาววิภาวรรณ ลิ่มอรุณ
62123020346 นางสาววศินี ทาสุวรรณ
62123020347 นางสาวณัฏฐกันย� ศรีสังข�ทอง
62123020348 นางสาวจันทรา เหล'ากูล
62123020349 นางสาวจรีรัตน� ไชยวงศ�
62123020350 นายจักรพงษ� ทองมาก
62123020351 นางสาวอนุสสรา สมเพ็ชร
62123020352 นางสาวเพ็ญนภา พันธ�คง
62123020353 นางสาวนุสรา รุ'งแดง
62123020354 นางสาวอนุสรา นําพล
62123020355 นางสาวสุภาวดี บรรจงการ
62123020356 นางสาวอัซมาวีย� ยุคุณธร
62123020357 ว'าที่ ร.ต.หญิงขวัญใจ ศรีจันทร�
62123020358 นางสาวฑิฆัมพร ประสิทธ์ิ
62123020359 นางสาวนาตาชา เดชะปQอม
62123020360 นางสาวจุฑาดา รักสวัสด์ิ
62123020361 นายจิรศักด์ิ สีแดง
62123020362 นางสาวศิวพร สิทธิบุตร
62123020363 นางสาวสุพิชญา บัวแก&ว
62123020364 ว'าที่ ร.ต.สราวุธ สุขะปานะ
62123020365 นายจิรวุฒิ จันทร�นวล
62123020366 นายอดินันต� มีนา
62123020367 นางสาวสุนันทา จู&ห&อง
62123020368 นายบวรวิทย� รักขประเสริฐ
62123020369 นางสาวลินดา มุเก็ม
62123020370 นายอภิสิทธ์ิ สีสุข
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62123020371 นางสาวสมศรี แต'งเลี่ยน
62123020372 นางสาวสุวรรณา มณีพรหม
62123020373 นางสาวนุชสรา จู&จ&อย
62123020374 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรักษ�
62123020375 นางสาวพิชญาภา มุสิกะประยูร
62123020376 นายพัสกร ขันตี
62123020377 นายพิศิษฐ� สงัดกิจ
62123020378 นางสาวทิพวรรณ โอชาพงศ�
62123020379 นางสาววริยา โสดา
62123020380 นางสาวนันทิดา แก&วเล็ก
62123020381 นายอนุสรณ� จันทร�เทพ
62123020382 นายชรินทร� นวลแก&ว
62123020383 นางสาวสุนิตา จันทร�โพธ์ิ
62123020384 นางสาวรัตนาภรณ� พูลบุญ
62123020385 นางสาวผุสดี สัช^ูกร
62123020386 นางสาวลัดดาวรรณ ถ่ินกาญจน�
62123020387 นางสาวซารีย'า บิลแหละ
62123020388 นางสายธาร แก&วเบี่ยง
62123020389 นางสาวรุ'งนภา สุขแก&ว
62123020390 นายคุณานนต� ไข'มุกข�
62123020391 นางสาวซูนัยนะห� ปูโจะอูมง
62123020392 นางสาวสุพัตรา เดชสถิตย�
62123020393 นางเบญจมาศ ปริกรรมศิลป
62123020394 นางสาวจันทร�นิภา ภูน้ําขาว
62123020395 นางสาวมารีซะห� เจKะโหวะ
62123020396 นางสาววรรณภา เพ็ชร�รัตน�
62123020397 นายสุพจน� พูลสวัสด์ิ
62123020398 นายพชร ผกาแก&ว
62123020399 นายธีรพงศ� เหลื่อมแก&ว
62123020400 นางสาวชุติมณฑน� สายน&อย
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62123020401 นายธีรวุฒิ เพ็งสวย
62123020402 นางสาวจริญญา ปลอดขลิบ
62123020403 นางสาวศรสวรรค� น&อมกรานต�
62123020404 นางสาวไลลา ติสามานิ
62123020405 นางสาวเมธินี หลงหัน
62123020406 นางสาวนลินี ศรีสวัสด์ิ
62123020407 นางสาวกนกรัตน� แก&วขาว
62123020408 นางสาวเจนจิรา เปIยกบุตร
62123020409 นางสาวระวีวรรณ สุขเนาวรัตน�
62123020410 นางสาวกนกวรรณ ชัยสิทธ์ิ
62123020411 นางสาววรรณีดา เหมทานนท�
62123020412 นางสาวฐาปนี เอ&งฉ&วน
62123020413 นางสาวมณีมาส โชคบุญเลี้ยง
62123020414 นางจันทร�ธิรา งามแปQน
62123020415 นางสาวภานุชนารถ คงแก&ว
62123020416 นางสาวเปรมฤดี คงทรัพย�
62123020417 นางสาวสุธาวัลย� พรายอําไพ
62123020418 นางสาวชฎาพร นาคสิงห�
62123020419 นางสาวพัชราภา แสงขาว
62123020420 นางสาวพัชรินทร� เจนสง'า
62123020421 นางกาญจนา ลายหมู'
62123020422 นางสาวบุษปรัศว� ราชประดิษฐ
62123020423 นางสาวศิรินทรา ก้ิมหม็อง
62123020424 นางสาววิรัชรี รัตตโอภาส
62123020425 นางสาวจินตนา ศรีคีรี
62123020426 นางสาวณัฐริกา ทองซุ&ย
62123020427 นางสาวอัญชลีย� ไกรทอง
62123020428 นางสาวนภัสสร ทรัพย�มี
62123020429 นางสาวพรพรรณ ทองคํา
62123020430 นายอุดม ทิมทอง
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62123020431 นางสาวเนตรนภา เกิดบัวทอง
62123020432 นายนัฐวุฒิ ขุนพิบูล
62123020433 นางสาวกมลวรรณ สินธุเพ็ชร�
62123020434 นางสาวกรรณิการ� เกิดเมืองเล็ก
62123020435 นางสาวฐิติรัตน� ตาหล&า
62123020436 นางสาวจุไรรัตน� นาคน&อย
62123020437 นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงค�
62123020438 นางสาวศิริรัตน� แก&วปนทอง
62123020439 นายไกวัลย� ขุนล่ํา
62123020440 นายเจริญศักด์ิ เทพนุกูล
62123020441 นางสาวสิริญญา ปานขาว
62123020442 นายเจษฎา หนองคาย
62123020443 นางสาวนูรฮายานา เจKะมิง
62123020444 นางสาวอัสมะ เจะนิ
62123020445 นางสาวรชินชล พุ'มจุ&ย
62123020446 นางสาวอิราวดี รามจันทร�
62123020447 นางสาวฉัตรติกา ฤทธ์ิหมุน
62123020448 นางสาวกุลสตรี ชุมจิตร
62123020449 นางสาวธนิดา มะห�โมดี
62123020450 นางสาวภัศราภรณ� โอชา
62123020451 นางสาวณัฐนรี วงศ�นาคพันธ�
62123020452 นายกิตติศักด์ิ สายสวะ
62123020453 นางสาวศศิพร สุมาลี
62123020454 นางสาวเบญจมาศ จันทร�ปาน
62123020455 นางสาวซูรานี ซิมะแซ
62123020456 นางสาวจุฑามาศ สมวงษ�
62123020457 นายอนุกูล จอมบดินทร�
62123020458 นางสาวกมลวรรณ ริยาพันธ�
62123020459 นายอดิเทพ วงศ�วิวัฒน�
62123020460 นางสาววราภรณ� พลประสิทธ์ิ
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62123020461 นางสาวดาราวดี เรนเหม
62123020462 นางสาวธนาวดี กาฬจันโท
62123020463 นางสาวรัติยา ณ นคร
62123020464 นายธนวิทย� จงจิตต�
62123020465 นางสาวกิจติญา เอ'งฉ&วน
62123020466 นางสาวสุมนา นิตขลิบ
62123020467 นางสาวศลิษา ภูเขาทอง
62123020468 นางสาวจิราภรณ� ขาวสนิท
62123020469 นางสาวนาดีบะห� อีซอ
62123020470 นางสาววิรินทร�รัชฎ์ิ ชูศรี
62123020471 นายธวัชชัย เข็มทอง
62123020472 นางสาวเบญญาภา ฉัตรชุติมากุล
62123020473 นางสาวภารดี บุญมาศ
62123020474 นายธีรภาพ อุณพันธุ�
62123020475 นายปรม พรหมมาศ
62123020476 นางสาวนพวรรณ จันทร�มณี
62123020477 นายวาทิตย� ศรีสุวรรณ
62123020478 นางสาววชิราภรณ� พิมเสน
62123020479 นายสมชาย เดชมณี
62123020480 นางสาวรอซิหยKะ ลาเตะ
62123020481 นางสาวรัชฎา รอดทอง
62123020482 นางสาววรรณิสา คงสมุทร
62123020483 นายสุริยา สาสนัส
62123020484 นางสาวรังสิมันต� ห'อคํา
62123020485 นางสาวสุกัญญา พิศแก&ว
62123020486 นางสาวสุทธิดา สุทธินุ'น
62123020487 นางสาวอักษร คงนวล
62123020488 นางสาวสุกุลวดี พรหมแก&ว
62123020489 นางสาวนริศา ศรีสอาด
62123020490 นางสาวจิรฐา ขุนฤทธ์ิสง

หน&า 683 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020491 นางสาวสิริพร ทองคํา
62123020492 นายฤกษ�พฤหัส เลื่องสุนทร
62123020493 นางสาวสินีนุช จันทร�บุญแก&ว
62123020494 นางสาวธนิษฐา เจริญเกียรติกุล
62123020495 นางสาวณัฐพัชร� สงวนทอง
62123020496 นางสาวกมลทิพย� ปะนะรัตน�
62123020497 นางสาวปรียานุช ชอบทํากิจ
62123020498 นางสาวนฤสรณ� เซ'งเส&ง
62123020499 นางสาวกรกนก ละอองสุวรรณ
62123020500 นายกรกช สุขสวัสด์ิ
62123020501 นางสาวขนิษฐา บัวพันธุ�
62123020502 นางสาวธัญชล ก้ิมเส&ง
62123020503 นายณัฐพล เดชชุม
62123020504 นางสาวขนิษฐา มีแก&ว
62123020505 นางสาวเอรวรรณ กKงหว่ัน
62123020506 นางสาวนัสวี พิศพักตร�
62123020507 นางสาวดารัสนี กลับสติ
62123020508 นางสาวปLยวรรณ บัวกิง
62123020509 นายสถาพร หอมสูง
62123020510 นางสาวพัชรวลัย ไตรวงศ�
62123020511 นางสาวมุกดาวรรณ ศรีจันทร�
62123020512 นางสาวธัญญานุช วุ'นดี
62123020513 นางสาวณัฐริกานต� จินดา
62123020514 นางสาวจิราภรณ� รัตนะ
62123020515 นางสาวบุณฑริกา กุลไนยชน
62123020516 นางสาวเพ็ญนภา ด&ามทอง
62123020517 นางสาวอาภาพร คงแก&ว
62123020518 นายนฤเบศร� เภอรักษ�
62123020519 นางสาวธนภรณ� พุทธรัตน�
62123020520 นางสาวนารียา ยีละงู
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62123020521 นางสาวดวงกมล พิริเกรง
62123020522 นางสาวนฤมล สุดรักษ�
62123020523 นางสาวจุฑามาศ เกิดเมืองเล็ก
62123020524 นางสาวธัญวรัตม� เพชรรอด
62123020525 นางสาวปาริษา โรจนวัฒน�
62123020526 นายมะรูดี มะแซ
62123020527 นางสาวดารารัตน� พูลเพ่ิม
62123020528 นายชัยธวัช ทองรักษ�
62123020529 นางสาวเบญจพร สมเขาใหญ'
62123020530 นางสาววัฐวดี ทองสุกพราว
62123020531 นายปรากรณ� มีขาว
62123020532 นางสาวสิริพัฒข� แสงวรรณลอย
62123020533 นางสาวธนณัฏฐ� หงษ�ทอง
62123020534 นางสาวศีตลา ตู&ลารักษ�
62123020535 นางสาวก่ิงกาญจน� ทับทิมไทย
62123020536 นายสุรพศ มณีคุณ
62123020537 นางสาวปวีณา เรืองมาก
62123020538 นางสาวศุภสุตา หอมรื่น
62123020539 นายอรุณ หีตชะนา
62123020540 นางสาวอภิชญา โทรัตน�
62123020541 นางสาวฤทัยวรรณ สุดชู
62123020542 นางสาวนันทกาญจน� กรดแก&ว
62123020543 นายเจษจรินทร� แผ&วบริวาล
62123020544 นายสุรพล สงคราม
62123020545 นางสาวภัทรพร กลอนสม
62123020546 นางสาวจริยา ขวดทอง
62123020547 นายอดุลย� ชูด&วง
62123020548 นางสาวจันทร�จิรา แก&วช'วย
62123020549 นายสิทธิโชค จิตรรักษ�
62123020550 นางสาววนกมล ปลื้มใจ
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62123020551 นางสาวเกษมณี ใจสอาด
62123020552 นางสาวอารยา โตKะบ&าย
62123020553 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนาคร
62123020554 นางสาวกนิษฐา คิดชอบ
62123020555 นางสาวสุภาพร จุฑาภิรักษ�
62123020556 นางสาวฐิติมา สังข�เสือ
62123020557 นางสาวภัชริตา แก&วสุขใส
62123020558 นายวศินชัย จรูญวงศ�
62123020559 นางสาวมัทนกาล เกษรินทร�
62123020560 นางสาวชลธิชา พวงลําเจียก
62123020561 นายธรรมนูญ จุติยนต�
62123020562 นางสาวกนกวรรณ รักนุกูล
62123020563 นางสาวอลิสา ด&วงดํา
62123020564 นายอภิญญา นิติธรรมานุสรณ�
62123020565 นางสาวอาตีกัส มายอ
62123020566 นายอภิชัย ฉิมพลี
62123020567 นางสาวกานต�ธิดา ศรีโยธา
62123020568 นางสาวอธิชา พรหมปลัด
62123020569 นายปLยะพงศ� สังควังค�
62123020570 นางสาวปLยรัตน� พินิจ
62123020571 นางสาวกรรณิกา ทรายทอง
62123020572 นางสาวศรีสุดา มีนาโพธ์ิ
62123020573 นางสาวธัญลักษณ� สมณะ
62123020574 นางสาวนาดา แสงเอี่ยม
62123020575 นางสาวสุคันธมาส ทองศรี
62123020576 นางสาวปLยะนันท� ทองนุ'น
62123020577 นายสัตยา หลีนิ่ง
62123020578 นางสาวอนิส สาและ
62123020579 นางสาวอรสา จันธิปะ
62123020580 นางสาวกชพรรณ หนูสง

หน&า 686 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020581 นายวุฒิชัย พลการ
62123020582 นางสาวลลิสา กังวาลก&อง
62123020583 นางสาวอัจฉรา ทองปาน
62123020584 นางสาวอัญนูดา หลันหนKะ
62123020585 นางสาวกมลทิพย� จ้ิวฮวด
62123020586 นายณัฐพล ทรัพย�มณี
62123020587 นางสาววนบุษปR รักษ�วงศ�
62123020588 นายชุติพนธ� ยาจาติ
62123020589 นางสาวถิรนันท� เรียนสุด
62123020590 นางสาวจุฑามาศ สุทธิรักษ�
62123020591 นางสาวกัลญารัตน� สืบเพ็ชร�
62123020592 นางสาวสุจิตรา รุ'งเรือง
62123020593 นายอุดมศักด์ิ เพชรมาก
62123020594 นายรณฤทธ์ิ ด'วนเดิน
62123020595 นางสาวปาริชาต ชนะภัย
62123020596 นางสาวพัชรา จงไกรจักร
62123020597 นายสุรเชษฐ� วงศ�อนุ
62123020598 นางสาวจิตสุภา อินทอง
62123020599 นางสาวสุชาดา มากชิต
62123020600 นางสาวสุภัทรา โนนกอง
62123020601 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณะ
62123020602 นางสาวนุสรา โสะแสะ
62123020603 นางสาวเรวดี ศรีสมุทร
62123020604 นางสาวจันทิมา บัวนา
62123020605 นายรัฐธรรมนูญ อังคะปาน
62123020606 ว'าที่ร.ต.วิรยุธน� มีพัฒน�
62123020607 นายเอกชัย เกตุแก&ว
62123020608 นางสาววีณา สิทธิฤทธ์ิ
62123020609 นางสาวสุกัญญา วิมุติการ
62123020610 นางสาวณัฐวรรณ ชํานาญ
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62123020611 นางสาวพิพัฒนพร สนธิเมือง
62123020612 นายภูสโรจ โรจเรณุมาศ
62123020613 นางสาวณัฐพร เพราพันธ�
62123020614 นายนฤเทพ เรืองวิชา
62123020615 นางสาวสิริมา สุขสบาย
62123020616 นายรามิล รัชชะ
62123020617 นางสาวณภัชนันท� ชูความดี
62123020618 สิบเอกวิรัช กู&เมือง
62123020619 นางสาวนนทนา ไชยกุล
62123020620 นางสาวรัชนี ยมจันทร�
62123020621 นางสาววัชราวดี โสอินทร�
62123020622 นางสาวกมลชนก พิกุลทอง
62123020623 นางสาวสุกาญจนา แซ'หว'อง
62123020624 นางสาวผกาวรรณ ทองคะหะ
62123020625 นางสาวขวัญกมล เครือวัลย�
62123020626 นายฮารน ปะดุกา
62123020627 นายวิรศักด์ิ หิ้นเต้ียน
62123020628 นางสาวธิดาณี สุดจิตร
62123020629 นางสาวยุวรัตน� เสริมสิน
62123020630 นางสาวสิรินยา โมสิกะ
62123020631 นายวรศักด์ิ สรรณ�เพชร
62123020632 นางสาวอรอนงค� รักนุกูล
62123020633 นายพงศ�พล สืบสาย
62123020634 นางสาวพัชรี หมีนหวัง
62123020635 นางสาวชุตาภรณ� ผึ้งดอกไม&
62123020636 นางสาวมัณฑนา ชูทอง
62123020637 นางสาวนุชนารถ พุทธแก&ว
62123020638 นางสาวออรานัด สะมะลี
62123020639 นางสาวตัยยีบะฮ� นิ่งสระ
62123020640 นางสาวชญาดา หนูเสน
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62123020641 นางสาววรนิต ประสพเนตร
62123020642 นางสาวจุฬาวัล มุขพริ้ม
62123020643 นางสาวสุทธิดา ทองมาลา
62123020644 ว'าที่รตดาวรุ'ง ทูลยอดพันธ�
62123020645 นางสาวอลิสา มีพริ้ง
62123020646 นางสาวกนกพิชญ� สุกช'วง
62123020647 นายนรากร เล'นทัศน�
62123020648 นางผาณิต ขุมทอง
62123020649 นางสาวนารีมัส เจKะฮามะ
62123020650 นายธิติ ไทยกําเนิด
62123020651 นางสาวนุรมา ยูโซะ
62123020652 นางสาวจิราวรรณ ชูทอง
62123020653 นางสาวนาตยา ชิดสม่ัน
62123020654 นายชาญณรงค� ชูมณี
62123020655 นางสาวกัญญารัตน� รอดช'วง
62123020656 นางสาวนุรมีย� เบ็ญติสหัสอําไพ
62123020657 นางสาวปรีญานันท� วงศ�สวัสด์ิ
62123020658 นางสาวชฎามาศ แสงทวี
62123020659 นางสาวอภรรัตน� เพ็ชรทอง
62123020660 นางสาวอโณทัย รักเอียด
62123020661 นางสาวอาภา บุญช'วย
62123020662 นายธีระพงศ� พรหมกุล
62123020663 นายณัฐวัตร เกิดหิรัญ
62123020664 นางสาวพรชฎารัตน� ศรีน&อย
62123020665 นางสาวเกศสินี เมืองแคล&ว
62123020666 นางสาวสุไรนี จิตบรรจง
62123020667 นางสาวบุษยมาส ยอดราช
62123020668 นางสาวจันทร�พิมพ� อาวรณ�
62123020669 นายคเณศ คุ&มพยันต�
62123020670 นางนันทวัน เสาวรส
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62123020671 นางสาวยุวรรณดา ไทยเอียด
62123020672 นายภานุพงศ� อติสิงห�
62123020673 นางสาวเฉลิมขวัญ เขียวกุ&ง
62123020674 นางสาวเกศกนก ดีตลอด
62123020675 นางสาววิภารัตน� ชูแสง
62123020676 นายมูหมัดซอเร หะยีเฮง
62123020677 นายกิตติศักด์ิ เพชรโตรม
62123020678 นางสุปราณี บุญทอง
62123020679 นางสาววิชภา สีชุม
62123020680 นางสาวสิริรัตน� รื่นรวย
62123020681 นายวิธวินท� ณ สงขลา
62123020682 นางสาวตรีรัตน� เจนจิตร�
62123020683 นางสาวฐานียา สุวรรณกาญจน�
62123020684 นางสาววัลวิภา แจ'มจิตร
62123020685 นางสาวนลินทิพย� นุ'นทิพย�
62123020686 นางสาวปรียานุช แก&วมี
62123020687 นางสาวปณิตา บัวทอง
62123020688 นางสาวฐิตาพร ภู'ประไพ
62123020689 นางสาววันทนีย� โภคเนืองนอง
62123020690 นางอรนิสา จงสวัสด์ิ
62123020691 นางสาวอัคลีมา แวฮามะ
62123020692 นางสาวอิงฟQา อุปมา
62123020693 นางสาวสุภาพร ศรีมุกข�
62123020694 นางสาวศิรินทร สกุลรัตน�
62123020695 นางสาวจิราภา จาราสถิตย�
62123020696 นายเอกตะวัน สรรเสริญ
62123020697 นางสาวสาธินี ไชยวงษ�
62123020698 นางสาวอัญชณา เสรมราษฎร�
62123020699 นางนฤมล นุ'นเกษ
62123020700 นางสาวกัญญารัตน� มาศโอสถ
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62123020701 นางสาวชลิสา บัวเกตุ
62123020702 นางสาวนภัสวรรณ เรืองศรี
62123020703 นางสาวศิริพร เพชรชํานาญ
62123020704 นายวิฑูรย� อุทเวียง
62123020705 นางสาวสุจิตรา สุขใส
62123020706 นางสาวธนาภา สว'างฤทธ์ิ
62123020707 นางสาวรอฮําซะห� ฮายีเจKะอาแว
62123020708 นายมานัส จันโสKะ
62123020709 นายมูฮํามัดซาฟูวัน มะดือเระ
62123020710 นางทิพวรรณ นวนสมศรี
62123020711 นางสาวศิริรัตน� ทองไทย
62123020712 นางสาววิมลรัตน� อนุภักด์ิ
62123020713 นายธวัชชัย เฉลิมเกียรติ
62123020714 นายเทพพิทักษ� แข็งมาก
62123020715 นางสาวสุภาพร มีมะแม
62123020716 นางสาวสุรางคณา สุขแก&ว
62123020717 นายทวีสิน ระวิโรจน�
62123020718 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ บุญพันธ�
62123020719 นายณัฐชัย ศรีสง'า
62123020720 นางสาวอุไรวรรณ รามทัศน�
62123020721 นางสาวมนทิรา ราชัย
62123020722 นางสาววนิชยา พรหมทอง
62123020723 นายธีรพงค� เดชะชัยนันต�
62123020724 นางสาวสุนันทา บัวจันทร�
62123020725 นางสาวรวิวรรณ ไชยชิต
62123020726 นายปฐพี เศษธนู
62123020727 นางสาวปNทมาวรรณ บุญอุดร
62123020728 นางสาวกัณญาภัค แช'มละออ
62123020729 นางสาววราพรรณ ขันนุ&ย
62123020730 นางสาวกฤตติยา เดชา
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62123020731 นายวุฒิชัย แทนหนู
62123020732 นางสาวสิดาพร ภิรมย�
62123020733 นางสาวจุดาวรรณ นิลมณี
62123020734 นายณัฐดนัย หม่ืนละม&าย
62123020735 นางสาวนฤมล แสงพรหมวิหาร
62123020736 นางสาววิไลโฉม อินทร�พรหม
62123020737 นางสาวขวัญกมล เชื่องยาง
62123020738 นางสาวเหมวรรณ ไชยเดช
62123020739 นางสาวดารบุศย� ไสลเพ็ชร
62123020740 นายพงศกร พรรณราย
62123020741 นางสาวปNทมา เดชา
62123020742 นางสาวจิราภรณ� พันทา
62123020743 นางสาววิจิตรา คงฉิม
62123020744 นางสาวจิรพรรณ ศรีฟQา
62123020745 นางสาวดวงกมล ปานมาตย�
62123020746 นายกิตติศักด์ิ จีนไทย
62123020747 นางสาวกนกพร ซุ'นห&วน
62123020748 นายนพดล ทับทิมเพียร
62123020749 นางสาวอรุณประภา มาฆะมาโณ
62123020750 นายอมรเทพ สุขหนู
62123020751 นางสาวธนิษฐา ชนะพาล
62123020752 สิบตํารวจเอกสมพร เรืองแก&ว
62123020753 นายจีรศักด์ิ ชิตแก&ว
62123020754 นางสาวอําภาวดี คงสิน
62123020755 นายสรรเพชร เครือยศ
62123020756 นางสาวสุภาวรรณ สุขสงค�
62123020757 นางสาวลภัสรดา อักษรสมบัติ
62123020758 นางสาวจิรนันท� คุ'มเค่ียม
62123020759 นายเดชดนัย เจาะจิตร
62123020760 นางสาวพิมพ�กานต� สุขสัมผัส
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62123020761 นางสาวณัฐฐาพร สุมาลัย
62123020762 นางสาวธัญญา ฟองศักด์ิ
62123020763 นางสาวบุษยมาส ซ่ือดี
62123020764 นางสาววรัญญา นราฤทธิพันธ�
62123020765 นายประเวศ การพนักงาน
62123020766 นายวิทยา เกษรินทร�
62123020767 นางสาวเพ็ญนภา จินดา
62123020768 นางสาววิลัยวรรณ บุญเลิศ
62123020769 นางสาวณัฐธิดา ปรีชาวาด
62123020770 นายดรัณภพ หึงษาชู 
62123020771 นางสาวกิตติมา คงทอง
62123020772 ว'าที่ร.ต.หญิงภัทราภรณ� กันแก&ว
62123020773 นางสาวธมลวรรณ ชูแก&ว
62123020774 ส.ต.ท.เชิดตระกูล ทิพย�กองลาศ
62123020775 นายวรุฒ ศรีดุกา
62123020776 นายจิรายุวัฒน� ทองบางพระ
62123020777 นางสาวศศิธร กว&างซ&วน
62123020778 นางสาวสุมณฑา สุวรรณโณ
62123020779 นายสิริราช หัสรังษี
62123020780 นางสาวพรนภา พูนแก&ว
62123020781 นางสาวจารุวรรณ ทองทิพย�
62123020782 นางสาวฑิฆัมพร นราอาจ
62123020783 นางสาวยาวีร'า ดาหมาด
62123020784 นางสาวมาซีเตาะ เปาะเลาะ
62123020785 นายสุกฤษฎ์ิ ซุยจินา
62123020786 นางสาวอรวรรณ วรเศรษฐศักด์ิ
62123020787 นางสาวอัจฉรา เกตแก&ว
62123020788 นางสาวสุดารัตน� ทองสี
62123020789 นายสมยศ สุดชี
62123020790 นางสาวพัชรินทร� อิ่มใจ
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62123020791 นางสาวนิรัตฎา พิบูลย�
62123020792 นายอภิสิทธ์ิ มีภพ
62123020793 นายภาณุพงศ� นุ'นทอง
62123020794 นางสาวรัชฎาภรณ� ประพันธ�
62123020795 นายวิศรุต ศรีสุวรรณ
62123020796 นางสาวสุภัชชา ปานม่ังค่ัง
62123020797 นางสาวสุรางคนา คงทอง
62123020798 นายทรงยศ พลทะขันธุ�
62123020799 นางสาวอุสาห�พันธุ� นาพญาธีระกุล
62123020800 นางสาวดนิตา มุกข�ทอง
62123020801 นางจิรชยา ยศเมฆ
62123020802 นางสาวกนกวรรณ เลียงวัฒนชัย
62123020803 นางสาวทิพย�ตะวัน แก&วเพ็ชร
62123020804 นางสาวอัจจิมา แก&วพรหม
62123020805 นางวัลภา เมืองสวัสด์ิ
62123020806 นางสาวกวินธิดา ยุวงค�
62123020807 นางสาวฟาตีน'า งKะสมัน
62123020808 นางสาวอลิสา ปานยัง
62123020809 นายสิทธิโชค นวลศรี
62123020810 นายสุริยะ ชุมทอง
62123020811 นางสาวนูรซาฮาดะห� ดอเลาะ
62123020812 นายพีชญา ศรีทอง
62123020813 นางสาววลัยลักษณ� เจียงอุด
62123020814 นางสาวสุนิสา พลด&วง
62123020815 นางสาวจันทร�ธิญา จตุทอง
62123020816 นางสาวนูรไอนี บาเหะ
62123020817 นางสาวพัชรี วงศ�พิพันธ�
62123020818 นางสาวจุฑามาศ นวลเพชร
62123020819 นางสาวอัจฉราวดี สยามล
62123020820 นายรังสรรค� ปลื้มกมล
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62123020821 นางสาวจิระประภา โตKะกาสอ
62123020822 นางสาวอนิตา เอียดตรง
62123020823 นายธนาธิป ทวีทรัพย�
62123020824 นางสาวสาวิตรี เลิศตระกูล
62123020825 นางสาวพัทธวรรณ รุ'งเรือง
62123020826 นางสาวแวกัษมา แวหะยี
62123020827 นางสาวปวีณ�นุช เกิดสุข
62123020828 นางสาวศิริลักษณ� อินทรวิเศษ
62123020829 นายวิทวัส แสงแก&ว
62123020830 นางสาวอริสรา เอียดทวน
62123020831 นางสาววีรยา อินทกาญจน�
62123020832 นางสาวณฤทัย บัวบางกรูด
62123020833 นายภาณุวัฒน� หมุกแก&ว
62123020834 นายนาอีม ราชชํารอง
62123020835 นายสุริยะ ทองกัน
62123020836 นางสาวนาตยา ยงเย้ืองคง
62123020837 นายเกรียงสิทธ� ยังสกุล
62123020838 นายปรเมษ ย้ิมหิ้น
62123020839 นางสาวณัฐริกา คงนิล
62123020840 นายครรชิต โอมาก
62123020841 นายกฤตภาส สายช'วย
62123020842 นางสาวจิระวรรณ ชุมแสง
62123020843 นางสาวภัทรีพันธ� จันทร�อุ'น
62123020844 นายวุฒิศักด์ิ อธิกูล
62123020845 นายสิทธิชัย เพ'งบุญ
62123020846 นายธนันธร ชูคํ้า
62123020847 นางสาวกิตติมา มธุรส
62123020848 นางสาวสุพจนี รตะเสรี
62123020849 นางสาวณัจมา บุญยรัตน�
62123020850 นางสาววิชุณี แนมน&อย

หน&า 695 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020851 นางสาวสุธาสินี จันทร�แจ'มใส
62123020852 นางสาวปาริชาต ทองใหญ'
62123020853 นายจตุพร นวลเลื่อน
62123020854 นางสาววัชรี ปานบุญ
62123020855 นางสาวกรทอง หงษ�มณี
62123020856 นางสาวชนาภา เสียมไหม
62123020857 นางสาวกันยารัตน� หอมหวล
62123020858 นางสาวภัทริยา รูปโอ
62123020859 นางสาวนฤมล ถาวรสังข�
62123020860 นางสาวจรรยา รัจรัญ
62123020861 นางสาวหัทยา หม่ืนต้ัง
62123020862 นางสาวโสรยา สุขยืน
62123020863 นายอภิเดช ใจพันธ�
62123020864 นางสาวเพ็ญพิชชา ไกรวุฒิสม
62123020865 นางสาวจรรย�สมร จันทวงศ�
62123020866 นายจักรพงษ� บุญร'วม
62123020867 นางสาวการะเกตุ หนักแน'น
62123020868 นางสาวปNทมาวดี ทิพย�โภชน�
62123020869 นางสาวจุฑามาศ นิลบุตร
62123020870 นายศิริวัฒน� ศรีสุริยวงศ�
62123020871 นางสาววรรณพร ขวัญชุม
62123020872 นางสาวกนกวรรณ ไมยวงษ�
62123020873 นายวรวัฒน� แซ'คู
62123020874 นางสาวชนาพร หมวกชุมบก
62123020875 นางสาวอโรญา สังข�สุวรรณ
62123020876 นางสาวกิติยา คํานวน
62123020877 นางสาวกาญจนาถ นิ่มเหมกร
62123020878 นายวรา วาสนา
62123020879 นางสาวธิดารัตน� อีวัน
62123020880 นางสาวสุกาญดา พรหมใหม'

หน&า 696 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020881 นางสาวจิรัชญา มูสิแดง
62123020882 นางสาวทรงพร บํารุงญาติ
62123020883 นางสาวนุชรินทร� คุยม'วงพันธ�
62123020884 นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิทากุล
62123020885 นางสาวโรสมีนา เหลKาะ
62123020886 นางสาวสุฎาพร เสียงล้ํา
62123020887 นางสาวมารีน'า ระหังภัย
62123020888 นางสาวธนิดา แหละยุหีม
62123020889 นางสาวภัทรวดี สุขแจ'ม
62123020890 นางสาวสุดารัตน� สีดุกา
62123020891 นางสาวเดียนา ยูโซะ
62123020892 นางสาวจิดาภา เพ็งช'วย
62123020893 นายวรัญ^ู บริสุทธ์ิ
62123020894 นายเจตริน อาชาฤทธ์ิ
62123020895 นางสาวตอฮีเราะห� เจKะหมิน
62123020896 นางสาวชนกนันท� ชัยณรงค�
62123020897 นางสาวณัฐินี มัชฌิกะ
62123020898 นายพชรพงศ� ศรีรัตนพันธ�
62123020899 นางสาวอภิฤดี หาญณรงค�
62123020900 นางสาวพัชรินทร� จันทรถ
62123020901 นายวรปรัชญ� มานพศิลปR
62123020902 นางสาววิลาพร เหล'ารินทอง
62123020903 นางสาวสมฤดี เม'าทอง
62123020904 นายอธิวัฒน� อินทรพัฒน�
62123020905 นางสาวผุสดี ชุมพงศ�
62123020906 นางสาวชฎาพร ทินรัตน�
62123020907 นางสาวปราญิชา ภูขะมา
62123020908 นางสาวฐิติพร เศวตศิลปR
62123020909 นางสาวจุฑามาศ สังข�สิงห�
62123020910 นางสาววชิราภรณ� ปราชญ�อักษร

หน&า 697 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020911 นางสาวประทุมมาลย� สังงาม
62123020912 นางสาวสุทธิดา เจียวกKก
62123020913 นายก&องยศ ทองโชติ
62123020914 นางสาวตฤณรดา ช'วยทอง
62123020915 นายวิเชษฐ แก&วเรือง
62123020916 นางสาวกุลธิดา ชะนะชู
62123020917 นางสาววากิณา บุญมาศ
62123020918 นางสาวนภาภรณ� ภักดีราช
62123020919 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชรลุ
62123020920 นางสาวเสาวณีย� บานสุคนธ�
62123020921 นางสาวทองประกาย ทัดแก&ว
62123020922 นางสาวกณัชชา เสง่ียมงาม
62123020923 นางสาวฐิติรัตน� อติชาตนันท�
62123020924 นางสาวสุรีย�รัตน� ชูยัง
62123020925 นางสาวกมลพรรณ แก&ววิจิตร
62123020926 นางนฤมล ธนวนิชนาม
62123020927 นางสาวพรชนก ย้ิมกริ่ม
62123020928 นายสักรีย� เจKะซีกะ
62123020929 นางสาวดีนา ดูดิง
62123020930 นางอาอีฉKะ หีมเบ็ญหมาน
62123020931 นางสาวธนวรรณ อินทรร'วง
62123020932 นายสุธรรม จอมแก&ว
62123020933 นางสาวภรณ�พิรา สุขดี
62123020934 นางสาวธัญวรัตน� ฤทธิรงค�
62123020935 นางสาวอารีย� จิตต�หลัง
62123020936 นางสาวอัจฉราพร เพชรพงศ�
62123020937 นางสาวเสาวภา เวลาดี
62123020938 นายอมรชัย เผนานนท�
62123020939 นายจินตวัฒน� เด'นดวง
62123020940 นางสาวมุมีนะห� สะอิ

หน&า 698 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020941 นางสาวสุรีพร สัมพันธ�
62123020942 นายเสาวฤทธ์ิ ชูขันธ�
62123020943 นางสาวภาวิณี สาระวารี
62123020944 นายทวียศ พรหมดําเนิน
62123020945 นางสาวพิชชา คงเมือง
62123020946 นางสาวพัทสุดา เทพคงคา
62123020947 นายศิวณัฐ เลขะการณ�
62123020948 นางสาวฆรีมา หลวงรักษ�
62123020949 นางสาวสุวิมล ศรีทองมา
62123020950 นายอภิชิต สระทองอุ'น
62123020951 นายชัยธวัช เรืองผล
62123020952 นายสันติชัย บุญสุวรรณ
62123020953 นางสาวพรสินี นุ'มนุ'น
62123020954 นายเชาวลิต สุวรรณมณี
62123020955 นางสาวสมฤทัย อินทรพรหม
62123020956 นายจตุรภุช โสตรโยม
62123020957 นางสาวปวีณา เพชโรภาส
62123020958 นางสาววรารัตน� ทุมสิงห�
62123020959 นางสาวกิตติยา ดุริยรัฐการ
62123020960 นางสาวธนพร ชูประจง
62123020961 นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน
62123020962 นางสาวจีระวรรณ เพชรประกอบ
62123020963 นางสาวบุศรินทร� สมัยสงฆ�
62123020964 นางสาวธาราทิพย� ไชยณรงค�
62123020965 นางพีรญา ทิพย�เดช
62123020966 นางสาวนิมัสสรา สุไลมาน
62123020967 นางสาวณัฐรี รักษ�ไทย
62123020968 นางสาวฐาพิร�ณัท เหมหา
62123020969 นางสาวซอฟIยะห� ปานทน
62123020970 นายศิวะพงศ� พรหมสวาสด์ิ

หน&า 699 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123020971 นายนิอาลาม นิมะ
62123020972 นางสาวกรรณิการ� ส'งท'ามะพลา
62123020973 นางสาวอมรรัตน� ช'างสลัก
62123020974 นางสาวชญาพัฒน� พลากร
62123020975 นางสาวพัทธ�ธีรา เอียดสุด
62123020976 นางสาวขวัญธิดา จันทร�พรหมศรี
62123020977 นางสาวน&อมนภา พรมวิสัย
62123020978 นายพนา บัวแก&ว
62123020979 นางสาวน้ําฝน นามสม
62123020980 นางสาววาสนา นิสสิริ
62123020981 นางสาวอรอุมา วิรุฬพรรณ�
62123020982 นายวรรณชัย อุภัยพงศ�
62123020983 ส.ต.ต.วรุฒิ เพ็ชรแก&ว
62123020984 นางสาวชฎาธาร รักสวัสด์ิ
62123020985 นายมารุต เกลาเกลี้ยง
62123020986 นางสาวรุ'งทิวา หนูจีน
62123020987 นางสาวหทัยรัตน� หนูปาน
62123020988 นางสาวตวงรัตน� บัวดํา
62123020989 นางสาวเมธินี สุขแก&ว
62123020990 นางสาวพจนารถ จันทมณี
62123020991 นายอัครพงษ� เผือกภูมิ
62123020992 นางสาวเบญจมาศ แก&วมณี
62123020993 นายเจตริน ทิพย�ดี
62123020994 นางสาวเจนจิรา คงแคล&วภัย
62123020995 นายพิเชษฐ� คิดขยัน
62123020996 นายพรชัย อักษรชู
62123020997 นางสาวชาลิยา ทองคง
62123020998 นางสาวนัฐตยา นาวาล'อง
62123020999 นางสาวนูรฮาฟIซา สาอิ
62123021000 นายประกายเพชร ชื่นเรณู

หน&า 700 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021001 นางสาวภรณ�ชนก มะโนรส
62123021002 นางสาวธัญญาลักษณ� เทพเฉลิม
62123021003 นางสาวนภัสวรรณ คชรักษ�
62123021004 นางสาวชุติมาศ ธรรมปรีชา
62123021005 นางสาวเขมวิกา ขุนทนะ
62123021006 นางสาวสุนิตา นวลศรี
62123021007 นางสาวอังศุมาลิน บ'อหนา
62123021008 นางสาวศรัญญา ทองคลอด
62123021009 นางสาวณัฐณิชา คงศรีทอง
62123021010 นายอนัตต� ทิพย�รักษ�
62123021011 นายธีรวัฒน� พลายด&วง
62123021012 นางสาวสุทธิดา แซ'ลิ่ม
62123021013 นางสาวสุดารัตน� ทองมี
62123021014 นายนิรันดร� นิเฮง
62123021015 นายพลากร โสะขาว
62123021016 นางสาวมนัสนันท� รังสิวรารักษ�
62123021017 นางสาวอนุสรา นิสะนิ
62123021018 นายณัฐภัทร ชูรัตน�
62123021019 นางสาวสุดารัตน� ทองชูใจ
62123021020 นางสาวพรพรรณ โพธิรักษ�
62123021021 นายสุทธิพร มินทอง
62123021022 นางสาวสุหัชชา หล'อศรี
62123021023 นางสาวแพรวขวัญ เชยชื่น
62123021024 นางสาวลลิตา เชื้อพุทธ
62123021025 นางสาวอุไรวรรณ ผิวนิล
62123021026 นางสาวรัชนีกร จินดา
62123021027 นายธนากร เข็มทิศ
62123021028 นางสาวนฤมล ชุมศรี
62123021029 นางสาวศิรินธร ทองจันทร�แก&ว
62123021030 นางสาวสุรีพร สังหนู

หน&า 701 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021031 นางสาวประวีณา ทองทิพย�
62123021032 นางสาวนิดา ตาเดอิน
62123021033 นางสาวดุษยากรณ� ดําแก&ว
62123021034 นางสาวประกายรัตน� ชูศักด์ิเหลือง
62123021035 นางสาวนุชนาถ ปานรัตน�
62123021036 นายอารีย�รูส ดารายีสอฮอ
62123021037 นางสาววรางคณา บุญญวงศ�
62123021038 นางสาวปฐมา กกนาค
62123021039 นายภ.ภูมิ รัฐจักร
62123021040 นางสาววิลาวัลย� ศรเกษตริน
62123021041 นางสาวสกุลดาว ต้ิวพานิช
62123021042 นางสาวเพ็ญนภา ดําเจริญศักด์ิ
62123021043 นางสาวปLยนุช สุขช'วง
62123021044 นายณัฐพนธ� ศรีวิริยะไพบูลย�
62123021045 นายสถาปNตย� วรจินต�
62123021046 นายสรายุธ เครือง&าว
62123021047 นางสาวจิรา รัตนกระจ'าง
62123021048 นายพัฒนพงศ� พลดี
62123021049 นางสาวสุชาดา สมพิศ
62123021050 นางสาวนวรัตน� นุราช
62123021051 นางสาวภัทรธิราภรณ� สดากร
62123021052 นางสาวอุไรยา หลงขาว
62123021053 นายนรภัทร หิรัญจรัสแสง
62123021054 นางสาวดาริยา อุบลจินดา
62123021055 นายเอกนรินทร� แก&วศรีจันทร�
62123021056 นางสาวเบญจพร เรืองโรจน�
62123021057 นายสุภศิลปR ช'วยชู
62123021058 นางสาวกชพร สุบรรณน&อย
62123021059 นางสาวศิริรัตน� อติสิงห�
62123021060 นางสาวณัฐธันยา จินโต

หน&า 702 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021061 นางสาววิรุณรัตน� ทองเฟUVอง
62123021062 นางสาวศุภรัตน� ทองคํา
62123021063 นางสาวเบญจรัตน� คงเพชร
62123021064 นางสาวจันทร�สุดา สีดุก
62123021065 นายทัศนัย เพชรานนท�
62123021066 นางสาวจุฑารัตน� เก'งตรง
62123021067 นางสาวกชพรรณ ชินภัควัต
62123021068 นายธีรเมศวร� ไชยชนะ
62123021069 นางสาวธนัญญา หลงเส็ม
62123021070 นายชัยวัฒน� เพ็ชร�รอด
62123021071 นางสาวเงิน แก&วเหมือน
62123021072 นางชัญญานุช พัดดํา
62123021073 นายณัฐพล เพชรศรีทอง
62123021074 นายธนทัต ทองฉิม
62123021075 นางสาวรัชญา มณีรัตน�
62123021076 นางสาวพัชรศมล เพชรชํานาญ
62123021077 นางสาวนุสรา สินรัตน�
62123021078 นางสาวสิราณี ศรีเกตุ
62123021079 นางสาวปLยะดา ทองอยู'
62123021080 นายสมรัก วอทอง
62123021081 นางสาวภิญาภัทร พจนวิเศษ
62123021082 นางสาวเสาวลักษณ� นิ่งราวี
62123021083 นางสาวจิดาภา อินทร�ย้ิม
62123021084 นายวรวิทย� ทับทิมเมือง
62123021085 นางสาวกรกนก สุขอร'าม
62123021086 นายวิทยา เล็กขํา
62123021087 ว'าที่ร&อยตรีหญิงขนิษฐา ลารีนู
62123021088 นางสาวพันธราภรณ� พิมพ�หล'อ
62123021089 นางสาวจุฑาทิพย� ช'วยคล&าย
62123021090 นายธนศักด์ิ สุวรรณ�

หน&า 703 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021091 นางสาววรรณดี อินทร�จันทร�
62123021092 นางสาวศิริภรณ� นุรักษ�
62123021093 ส.ต.อ.มนัสนัน แก&วทรายขาว
62123021094 นายภาณุทัช รัตนางกูร
62123021095 ว'าที่ร&อยตรีศิริชัย ศิริแก&ว
62123021096 นายกริชฎาพัฒน� นาคสุข
62123021097 นางสาววิภาไล จงจิตร�
62123021098 นางสาวผกามาศ ทองหุน
62123021099 ว'าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา พุทธรักษา
62123021100 นางสาวอามิตา ตาเดอิน
62123021101 นายเอกศักด์ิ จันทร�รัศมี
62123021102 นางสาวสุภาวดี ศรีสมโภชน�
62123021103 นางสาวทิพานัน ขุนบุญจันทร�
62123021104 นายปLยะ ปรีดาศักด์ิ
62123021105 นางสาวอัฐชุรีย� หญ&าปรัง
62123021106 ว'าที่ ร.ต.หญิงศิริกัญญา พรหมทอง
62123021107 นางสาวรัตนา สุรียพรรณ
62123021108 นายมนัส ร'าเริง
62123021109 นางสาวสิริมา ลาภบุญ
62123021110 นางสาวจริยา โตKะประดู'
62123021111 นางสาวศิริลักษณ� พระภายไชย
62123021112 นายวิทวัช บุตรสามบ'อ
62123021113 นางสาวสุดารัตน� นาคีเภท
62123021114 นางสาวพิราวรรณ นุ&ยย'อง
62123021115 นางสาวกรรณิการ� ศรีจารุเมธาศักด์ิ
62123021116 นางสาวนวิยา พงศ�วิฑูรย�
62123021117 นางสาวจันทิมา แก&วพรหม
62123021118 นางสาวพิมานมาศ ธรรมรักษ�
62123021119 นางสาวภรณ�ทิพย� ผิวเหมาะ
62123021120 นางสาวอาทิตา บุญยรัตน�

หน&า 704 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021121 นายชิตวร อนุรักษ�
62123021122 นางสาวช'อผกา อินทชาติ
62123021123 นายศุภฤกษ� ขมัน
62123021124 นายศุภชัย จิตรา
62123021125 นางสาวสุธามาศ บุญศรีทอง
62123021126 นางสาววรรณิกา บุญมา
62123021127 นางสาวกฤติกา เพชรเล็ก
62123021128 นางสาวจริยา ด&วงฉุย
62123021129 นางสาวลัดดาวัลย� มาลาวงศ�
62123021130 นางสาวฟLตเราะห� กาซา
62123021131 นางสาวสุนีพร แก&วเรือง
62123021132 นายกิตติ ศรีเทพ
62123021133 นางสาวขนิษฐา บัวอินทร�
62123021134 นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ
62123021135 นางสาวพริมพลอย หลอมทอง
62123021136 นางสาวสุนิษา พัตราพล
62123021137 นางสาวซีรีฮัน ลาลา
62123021138 นายอัษฎาวุฒิ สูงสุด
62123021139 นางสาวสุนิษา เรืองพะวัง
62123021140 นางสาววิชชุอร เพ็ชรา
62123021141 นางสาวศุภวรรณ ช'วยบํารุง
62123021142 นายอรรถพร ปLVนละมัย
62123021143 นางสาวบุณปวีร� พรหมเพชร
62123021144 นางสาวพนิดา แดงน&อย
62123021145 นางสาวฐิติธัญญา กุลมาตย�
62123021146 นายชาญณรงค� ขวัญเพชร�
62123021147 นางสาวฉัตรฤดี นวลประจักษ�
62123021148 นางสาวสุธาสินี จุลแก&ว
62123021149 นายสมเกียรติ คชพันธ�
62123021150 นางสาวนันทนัช นิตยาจารย�

หน&า 705 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021151 นางสาวมินตรา แก&วมาก
62123021152 นายวุฒิภัทร ชัยกิตติพร
62123021153 นางสาวชฎาพร อินทรพรหม
62123021154 นางสาวปรียาภรณ� นิยม
62123021155 นางสาวชนากาญจน� คงแก&ว
62123021156 นางสาวอนัญญา อารีบําบัด
62123021157 นางสาวสกาวรัตน� ศรพิชัย
62123021158 นางสาวทัศนียา คงทอง
62123021159 นายณัฐวุฒิ ช'วยเอื้อ
62123021160 นางสาวสุชานุช จิตต�ประกอบกุล
62123021161 นางสาวขวัญตา เพ็งสกุล
62123021162 นางสาวกิติยา ธรรมพากร
62123021163 นางสาวปทิตตา อัมพะณคร
62123021164 นางสาวกันทิมา กลีบบัว
62123021165 ว'าที่ ร.ต.หญิงจริยา หนูสงค�
62123021166 นางสาวแพรวผกา ศักด์ิดี
62123021167 นายเทวินทร� ส'งสุข
62123021168 นางสาวสุพัฒน�ตรา ละอองทอง
62123021169 นางสาวพัชราภรณ� มากแก&ว
62123021170 นายนัครินทร� วิเชียร
62123021171 นางสาวสิริพร บิลหมัด
62123021172 นายสิทธิพร กอบวัฒนกุล
62123021173 นางสาววชิรา เดชปNญญา
62123021174 นายวิษณุวัฒน� มากนคร
62123021175 นางสาวอีลฮาม อารง
62123021176 นางสาวจริยา ประชุม
62123021177 นายมนตรี ก้ิมเส&ง
62123021178 นายอภิวัฒน� เรืองจัตวาศรี
62123021179 นางสาวออมสิรินทร� รักนาชาติ
62123021180 นางสาวณัฐธิดา เนียมวดี

หน&า 706 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021181 นางสาวศิริวรรณ บุญกิจ
62123021182 นายยศตระกูล ยกศิริ
62123021183 นายอโณทัย เจยาคม
62123021184 นายฐิติพงศ� สง'ากอง
62123021185 นางสาวสุพรรณี คุ&มภัยรันต�
62123021186 นางสาวชลิกา ปานม่ังค่ัง
62123021187 นางสาวถิรนันท� จันทร�เรือง
62123021188 นายสหรัฐ ชาติภิรมย�
62123021189 นางสาวธวัลพร เภอสม
62123021190 นางสาววรรณ�ภัสส�ฤดี เหมสะโร
62123021191 นางสาวอรธิรา ด&วงเงิน
62123021192 นางสาวอริสา ยังโยมร
62123021193 นางสาวสุภาภรณ� บานเช&า
62123021194 นางสาวสโรชา ทองเม่ิน
62123021195 นายวรากร ลีลาเศรษฐกุล
62123021196 นางสาวอนุชศรา สุธาโภชน�
62123021197 นางสาวพัชราภรณ� พจนอารี
62123021198 นายอภิรักษ� ชูมี
62123021199 นางสาวสกุณา สรรเพ็ชร
62123021200 นางสาวสุธาทิพย� อามิตร
62123021201 นางสาวสกาวเดือน จันสุข
62123021202 นางสาวสุธิดา แก&วมล
62123021203 นางสาวสุรัญญา เอียดฤทธ์ิ
62123021204 นางสาวปุณยนุช เก้ือสกุล
62123021205 นางสาวรสกร ย้ิมนุ&ย
62123021206 นางสาวธาราพร บุษบก
62123021207 นายธวัชชัย ทองวิเศษ
62123021208 นางสาวนันทกาญน� แสนขํา
62123021209 นางสาวณัฐริณีย� เต็มพร&อม
62123021210 นายเอกวิทย� โปณะทอง

หน&า 707 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021211 นางสาวกาญจนา บริสุทธ์ิ
62123021212 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สัญญาธิกุล
62123021213 นายอนุสรณ� ทองใหญ'
62123021214 นางสาวภวิศา ทองอยู'
62123021215 นายรุสดี มะสูกา
62123021216 นางสาวสุภาณีย� ศรีดํา
62123021217 นายดาราศักด์ิ เพ็ชรสังข�
62123021218 นางสาววราภรณ� คะตะวงษ�
62123021219 นางสาวศรสวรรค� ติงหงะ
62123021220 นายเอกสิทธ์ิ จันช'วย
62123021221 นางสาววรรวิสา ศรีวิชัย
62123021222 นางสาวนิจชนันท� ชูศรี
62123021223 นางสาวอรอนงค� ยอดสุรางค�
62123021224 นางสาวกานดา ชูแก&ว
62123021225 นางสาวอังคณา เจKะเอ็ม
62123021226 นางสาวประกามาส ธัญชลีนาวงศ�
62123021227 นางสาวสุธารา สุวรรณดวง
62123021228 นางสาวอรสา บุญมา
62123021229 นางสาวอาริยา ปลอดเถาว�
62123021230 นายพงษ�สันต� ด&วงคง
62123021231 นางสาวปาษิชา หอมหวล
62123021232 นางสาววันเพ็ญ กาญจนสมบูรณ�
62123021233 นางสาวระรินธร ทองรัตน�
62123021234 นายสมภพ อารักข�ศักด์ิสกุล
62123021235 นางสาวกชกร อุปถัมภ�
62123021236 นางสาวฉัตราพร โกมาสถิตย�
62123021237 นางสาวศศิณา คงเหลือง
62123021238 นายณัฐดนัย เลิศคณาวนิชกุล
62123021239 นางสาวรัตนาภรณ� ชิณพงษ�
62123021240 นางสาวศิวพร สุรพจน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021241 นายจาฏ_พัจน� นาคสันต�
62123021242 นางสาวอาภรณ�รัตน� เยาว�ดํา
62123021243 นางจันทร�ญา ทรงศรี
62123021244 นางสาวสุรีย�รัตน� หมาดเส็ม
62123021245 นางสาวรัตนาวดี นิ่มแก&ว
62123021246 นางวนัฐศนันท� กลิ่นจันทร�
62123021247 นางชลาลัย สุทธินนท�
62123021248 นางสาวอันธิกา ศักโต
62123021249 นางสาวณัฐริกา ญาณรัตน�
62123021250 นางสาววิภาพันธ� สุวรรณประดิษฐ�
62123021251 นางสาวแคทลียา บุษบงกรด
62123021252 นางสาวกฤษณา คงพัฒน�
62123021253 นายสมโชค ใจห&าว
62123021254 นางสาวกมลทิพย� อินทรินทร�
62123021255 นางสาวปภัฒวริญญ� ชํานาญกิจ
62123021256 นางสาวรมิตา สุยศรีสุข
62123021257 นางสาวจุฑารัตน� พรหมจิตร
62123021258 นางกัณฑิมา สุทธการ
62123021259 นางสาวรัชณีกร พูลพิพัฒน�
62123021260 นายอนุวัช สิงห�สาโร
62123021261 นางสาววันวิสาฆ� แตงอ'อน
62123021262 นายจีรวัฒน� วิเชียร
62123021263 นางสาวภัทราวดี อินทร�วิเศษ
62123021264 นางสาวเสาวภา ทองชล
62123021265 นางสาวพิชญอร บุณยเกียรติ
62123021266 นางสาวยุวดี ช'วงโชติ
62123021267 นางสาวจิราภรณ� ศรีทอง
62123021268 นางสาวสุภาวดี จิตสุภานันท�
62123021269 นายวัชรพล สําเภารัตน�
62123021270 นางสาวสุดาทิพย� ดวงประทุม

หน&า 709 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021271 นางสาวดารกา ศรีจรัส
62123021272 นางสาวพจณิชา ย'องเซ'ง
62123021273 นายบดินทร� ชั้นผั้น
62123021274 สิบตํารวจตรีภาณุวัฒน� มณีรัตน�
62123021275 นางสาวสุวนันท� หล&าเปIZย
62123021276 นางสาวจิราวรรณ รัตนโสภณ
62123021277 นายศรัญย�พล เสาะสาย
62123021278 นางสาวลลิดา พลายด&วง
62123021279 นางสาววรัญญา โกสกุล
62123021280 นายศิวพล พันธฤทธ์ิ
62123021281 นายธรณ�ธันย� โยธา
62123021282 นายโอภาศ ฉิมดํา
62123021283 นายฤทธิเดช เบญจกาญจน�
62123021284 นางสาวสรัลนุช แก&ววีด
62123021285 นายอนุสรณ� พิชิตการค&า
62123021286 นายอรรถกร ทวยเจริญ
62123021287 นายกฤษณะ อักษรชื่น
62123021288 นางสาววิชชุดา ทองคุปต�
62123021289 นางสาวฉัตรติญา ตังตกาญจนา
62123021290 นางสาวยุภาวัลย� บุญพรหม
62123021291 นางสาวปภัสสร กังวานเกียรติกุล
62123021292 นางสาวนิลวดี ไชยชาญ
62123021293 นายเกียรติมงคล นาคคง
62123021294 นางสาวต'วนอาบีดะฮ� ต'วนลิแต
62123021295 นายธีรเดช ผ'องฉวี
62123021296 นางสาวอนัญญา ทองประดับเพชร
62123021297 นางสาวนูรอัยมี หวันชิตนาย
62123021298 นายสมฤทธ์ิ จันดวง
62123021299 นายศิริพนธ� ทับไทร
62123021300 นางสาวจันทร�จิรา กอบการ

หน&า 710 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021301 นางสาวไรหนับ ติงโหยบ
62123021302 นางสาวนิศารัตน� รักเดชา
62123021303 นางสาวขวัญฤดี อิ่มสะอาด
62123021304 นางสาวอภิรดา ทองคํา
62123021305 นางสาวนูรีดา เจKะโซะ
62123021306 นางสาวเพียงโพยม ทองม่ัน
62123021307 นางสาวภาวดี พูลจุ&ย
62123021308 นางสาวผกามาศ โนนุษย�
62123021309 นางสาวรัชนก พาหละ
62123021310 นายศิวนัท บัวแก&ว
62123021311 นายธีรคุณ ศรเดช
62123021312 นายนิติศาสตร� ผสม
62123021313 นางสาวอนิตา พงษ�มุลี
62123021314 นางสาวเบญญาภา นามปNญญา
62123021315 นางสาวจิรัชยา เจริญขุน
62123021316 นางสาววรินทร�ภัค อาจหาญ
62123021317 นางสาวกาญจนา โบบทอง
62123021318 นางสาวเสาวลักษณ� สังไพฑูรย�
62123021319 นางสาวเจนจิรา สุดจิตร
62123021320 นางพิชามญชุ� สังข�ทองกูล
62123021321 นางสาวกชพรรณ ณัฐพงษ�หฤทย�
62123021322 นางสาวพันวัสสา หาแก&ว
62123021323 นางสุภัชญา มณีนวล
62123021324 นางสาวศิริวรรณ� จันทร
62123021325 นางสาวพัชรี พรหมนุรักษ�กิจ
62123021326 นางสาวปณัฐติยา เหมหา
62123021327 นางสาวอักษรสวรรค� รําเภย
62123021328 นายสถาพร ลักษณะปLยะ
62123021329 นายภูริวัฒน� กาญจนนิยม
62123021330 นางสาววนิดา อินทร�นาค

หน&า 711 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021331 นายไมตรี จันทร�มาศ
62123021332 นางสุนิสา ก่ีสุ&น
62123021333 นางสาวอาอีซัส อาแว
62123021334 นายสงกรานต� ประกอบมูล
62123021335 นางสาวอาทิตตยา สุขสายเมือง
62123021336 นางสาวหทัยทิพย� ภูมิเมือง
62123021337 นางสาวสินีนาฎ ศรีประสิทธ์ิ
62123021338 นางสาวฮานีซะ ดอแต
62123021339 นางสาวสุดารัตน� ไชยทอง
62123021340 นางสาวจิรวัฒนา เทพยศ
62123021341 นางสาวสุนิสา บัวซัง
62123021342 นางสาววิไลพร พูนสวัสด์ิ
62123021343 นางสาวสุจรรยา ลอยประเสริฐ
62123021344 นางสาวพิมพ�ฤดี จันทรังษี
62123021345 นางสาวศินภา บุญวัน
62123021346 นายนฤทธ์ิ มหาชัย
62123021347 นางสาวชนกานต� คงทอง
62123021348 นางสาวนุสรา เพชรานนท�
62123021349 นายพิทวัช เพ็งเกลี้ยง
62123021350 นางสาวพรรวินท� สุขกระโทก
62123021351 นางวาสนา ลิ้มเวียงสิริวงศ�
62123021352 นางสาวนิตย�นภา ภาชโน
62123021353 นางสาวศุภลักษณ� อินทร�พรหม
62123021354 นางสาวทัศนีย� เลาะ
62123021355 นายราวุฒิ จงไกรจักร
62123021356 นางสาววิภาวดี ภิญโญ
62123021357 นางสาวกนกศรี เอียดเนตร
62123021358 นางสาวมาญีดา ยูโซะ
62123021359 นางสาวอรอมล บัวต&น
62123021360 นางสาววัฒนวรรณ ส'องแสง

หน&า 712 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021361 นางสาวโสภาวัลย� อ&นเซ'ง
62123021362 นายชินวัฒน� วัชรินทรชัย
62123021363 นางสาวพรชนก นาดี
62123021364 นางสาวไอนะห� มะแม
62123021365 นายทศพร แก&วศรี
62123021366 นายอัมซัน สาและ
62123021367 นางภัทราวรรณ แปQนประจุน
62123021368 นางสาวกรนิภา สังข�แก&ว
62123021369 นายวัฒนะ มีเพียร
62123021370 นายบุญญฤทธ์ิ เพ็ชรทับ
62123021371 นายอนุชา เม'งช'วย
62123021372 นางสาวฐิติญาภรณ� กาญจนะ
62123021373 นางสาวดารณี ธนูสิงห�
62123021374 นางสาวอลิสา วังวิวัฒน�ขจร
62123021375 นายกฤษฎา แซ'เจียง
62123021376 นางสาวนิลาวรรณ ชูวารี
62123021377 นางสาวปNทมาพร ทองสุข
62123021378 นายธนธรณ� แซ'ว'อง
62123021379 นายธีรภัทร� สุขยามผล
62123021380 นางสาวอลิสา จันทรมณีย�
62123021381 นางสาวศศิวรรณา มะแอเคียน
62123021382 นายอัศวเมศร อินทร�ขาว
62123021383 นายสนธยา แนวหาด
62123021384 นายพันธเศรษฐ บุญทอง
62123021385 นางสาวสุดารัตน� ปราบพล
62123021386 นายวันชนะ เอ'งฉ&วน
62123021387 นายศุภณัฐ บัวแก&ว
62123021388 นายปรัชญา สุขอนันท�
62123021389 นางสาวลลิตวดี บุญชูวงศ�
62123021390 นางสาวผริตา ภควันท�

หน&า 713 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021391 นางสาวสุวรรณี ศรีสังเวช
62123021392 นางสาวธัญชนก เลิศเกษมฤทัย
62123021393 นางสาวจุฬาวรรณ เกิดด&วง
62123021394 นางสาวณัฐธิดา ธนบัตร
62123021395 นางสาวนะดา นูเด็น
62123021396 นายเชิดพงษ� เมธากิตตินันต�
62123021397 นางสาวขวัญฤทัย โอชุม
62123021398 นายวีระพันธ� อู'เจริญ
62123021399 นางสาวดวงกมล ฉุ&นย'อง
62123021400 นางสาวเลอลักษณ� ทองเกตุ
62123021401 นายนราวิชญ� โสบุญ
62123021402 นางสาวจุฑามาศ ณะเอียด
62123021403 นายอดิสรณ� ทองโท
62123021404 นายชัยพิพัฒน� ชัชเวช
62123021405 นายอัซรอย ลอแม
62123021406 นายวงศ�ธวัช สงเทพ
62123021407 นายนิรันดร จินดาภรณ�
62123021408 นางสาวภรันยา พลรัตน�
62123021409 นางสาววรัญชลี อิ้ววังโส
62123021410 นางสาวกัญญารัตน� เพชรทอง
62123021411 นายพงศ�ยศนันทร� ย่ิงแก&ว
62123021412 นางสาวปวีณา หีมหลี
62123021413 นายกําธร ไกรวงศ�
62123021414 นางสาวยุวดี สิทธิชัย
62123021415 นางสาวกรรณิการ� เกิดศิริ
62123021416 นางสาวศิรายุ แก&วอําไพ
62123021417 นายพงษ�พัฒน� ลิ่มบุตร
62123021418 นางสาวเบญจวรรณ ดําเนินผล
62123021419 นางสาวนิตยา แก&วขวัญ
62123021420 นางสาวปLยนุช ณ ระนอง

หน&า 714 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021421 นางสาวฑิฆัมพร บูรณะพล
62123021422 นางสาวปริมลักษณ� คงวัดใหม'
62123021423 นายจักรวรรษ วิมูลชาติ
62123021424 นางสาวอนุชิดา สุขสีเสน
62123021425 นางสาววรรณรัตน� เชื้อบ'อคา
62123021426 นางสาวกรรณิกา สังข�ทอง
62123021427 นางสาวเบญจมาศ สุทธิรักษ�
62123021428 นางสาวกัญญา การะกํา
62123021429 นางสาวอัจฉรา บางแก&ว
62123021430 นางสาวสุนิสา ยมสุขขี
62123021431 นายสันติสุข คงสวัสด์ิ
62123021432 นางสาวอุษณีย� จันเดชะ
62123021433 นายชัยณฤทธ์ิ บุตรเลี่ยม
62123021434 นางสาวชนัฐฐา ดวงสุวรรณ
62123021435 นางสาวทิพย�ธิดา เฉลิมวรรณ�
62123021436 นางสาวศศิมา ประสารการ
62123021437 นายโกเมธ ชัยขรรค�
62123021438 นางสาวขนิษฐา สงวนงาม
62123021439 นางสาวเลิศลักษณ� คชบก
62123021440 นางสาวปกิตตา มหาวงศ�
62123021441 นางสาวหนึ่งหทัย สารูญ
62123021442 นายณัฐพงษ� ชูชมกลิ่น
62123021443 นางสาวจุฑารัตน� บัวเนียม
62123021444 นางสาวตัลซีล องศารา
62123021445 นางสาวอรวิตา เมืองแก&ว
62123021446 นางสาวณัฐปุญญิศา สนธิกลับ
62123021447 นางสาวณัฐชยา สิทธิโม
62123021448 นางสาวปLยนุช สุวรรณกิจ
62123021449 นายณัฐพงศ� ลือชัย
62123021450 นายอนุพงศ� ขวัญทอง

หน&า 715 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021451 นางสาวกาญจนา นิ่มปลอด
62123021452 นางสาววิไลวรรณ แสงทอง
62123021453 นางสาววรรณนิสา เมืองคํา
62123021454 นางสาวธัญลักษณ� ช'างคิด
62123021455 นางสาววริศรา แก&วมณี
62123021456 นางสาวธัญญารัตน� พุดขุนทด
62123021457 นายวรุตม� งานดี
62123021458 นางสาวอมราวดี เทพคุม
62123021459 นายยุทธพงษ� เสมอภพ
62123021460 นางสาววารี รตะวังกุล
62123021461 นายสรรพวิทย� สิงหเสม
62123021462 นายชวนันท� อKอสปอนด�พันธ�
62123021463 นางสาวอลิศา คงกุล
62123021464 นางสาวกนกวรรณ บุญจันทร�
62123021465 นางสาวพรรณพร สายบัว
62123021466 นางสุคนธ� ธานีรัตน�
62123021467 นายอาทิตย� สุวรรณเมฆ
62123021468 นางสาวสุชัญญา คงเวช
62123021469 นางสาวภัสรา บัวอนนท�
62123021470 นางสาวอันธิกาล รักดํา
62123021471 นางสาวบัณฑิตา อักโขพันธ�
62123021472 นางสาวนุชนาฎ บุหงา
62123021473 นางสาวมนธิกา ศรีพล
62123021474 นางสาวซารีนา กาเร็งสานา
62123021475 นายธนวัฒน� รัตจักร�
62123021476 นางสาวภัทราวดี รอดกําเนิด
62123021477 นางสาวปฏิพร บุญประกอบ
62123021478 นางสาวทิพยเนตร อัครานุภาพพงศ�
62123021479 นายพันธกานต� ธานีรัตน�
62123021480 นายพงศ�สรณ� แสงจํานงค�
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62123021481 นางสาวชารินี เต็งมีศรี
62123021482 นางสาวธมลวรรณ ชายเรือน
62123021483 นางสาวปวีณา เจียวย่ี
62123021484 นางสาวรุจิรา เดชอรัญ
62123021485 นางสาวสาฝIยKะ เหมมาลา
62123021486 นางสาวเกสรทิพย� เพชรชู
62123021487 นางสาวอิสกันดัร ปูยุด
62123021488 นายเรวัตตะ พูนเกิด
62123021489 นางสาวอรวรรณ สุยเห&ง
62123021490 นางสาวสุนันทา บุญโก&
62123021491 นางสาวชนษร ธรปNญญาโชติ
62123021492 นายกิตติศักด์ิ ชูช'อเกตุ
62123021493 นายจักราวุธ ดาราเรือง
62123021494 นางสาวบุษยมาส โอสถสภา
62123021495 นางสาวญาณิศา เกตุสิงห�
62123021496 นายปรีชาพล สุขสวัสด์ิ
62123021497 นางสาวธิดารัตน� แซ'ลิ่ม
62123021498 นางสาวจุฑาทิพย� คงวัฒนานนท�
62123021499 นางสาวมนัสยา ไทยฤทธ์ิ
62123021500 นายธีรศักด์ิ อินทรกําเหนิด
62123021501 นายศตวรรษ จันทรประทักษ�
62123021502 นายขจรเกียรติ สร&อยทอง
62123021503 นางสาวสุภาพร ทองศรี
62123021504 นางสาวซารีนา ขรีด'าโอKะ
62123021505 นายงามพล เทพเงิน
62123021506 นางสาวอรติมา ทองแก&ว
62123021507 นางสาวสุนทรียา สุวรรณปากแพรก
62123021508 นายเจน สุวรรณกิจ
62123021509 นายจิโรจน� ทรงอาวุธ
62123021510 นางสาวบุษยา หม่ืนจิตร
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62123021511 นางสาวมนัชนก แก&วหนู
62123021512 นางสาวรวีวรรณ เกิดศิริ
62123021513 นางสาวจริยา ราชอําไพ
62123021514 นายธนวัฒน� เข็มทิศ
62123021515 นางสาวแพรวนภา สาสนัส
62123021516 นางสาวพัชรี หวังโสะ
62123021517 นายภัฑธวุธ บุญการ
62123021518 นางสาวกัญญาพร ย'องนุ'น
62123021519 นางสาวจริยา ศรีนาค
62123021520 นางสาววราลักษณ� คมนาคม
62123021521 นายกิตติพงศ� พรหมน&อย
62123021522 นายณัฐพล สวัสดิรักษ�
62123021523 นางสาวพุทธมาส เพชรพูล
62123021524 นางสาวสุนิสา สงวนสกุล
62123021525 นายสุรเทพ นาคสิงห�
62123021526 นางสาวสุรีรัตน� เมืองเกิด
62123021527 นางสาวชนากานต� ปริยศิลา
62123021528 นางสาวอุไรรัตน� บุญแก&ว
62123021529 นางสาวกาญจนา บุญคง
62123021530 นายพิษณุ สมใจ
62123021531 นายเดชาธร นันทสุวรรณ�
62123021532 นางสาวกัญญารัตน� สุทธิมาศ
62123021533 นางสาวนิศาชล ด&วงมาก
62123021534 นางสาวดวงใจ น้ํารอบ
62123021535 นายเจษฎา ตราชู
62123021536 นายกิตติชัย ทองนอก
62123021537 นายศุภชัย สนิทใจ
62123021538 นางสาวนิภาภัทร� เทพหมวด
62123021539 นางสาวจิรวดี บัวแสง
62123021540 นายเด'นณรงค� ธรรมกิจ
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62123021541 นางสาวเนตรชนก แก&วกรูด
62123021542 นายณัชภัทร จิตติศักด์ิ
62123021543 นางสาวมิญฐกาญจน� สินณรงค�
62123021544 ว'าที่ร&อยตรีประกิต ได&รูป
62123021545 นางสาวศศิประภา หนูยัง
62123021546 นายฤทธิเกียรต์ิ กันทพงศ�
62123021547 นางสาวฐาปนี พุฒทอง
62123021548 นางสาวพรนิภา สุขแก&ว
62123021549 นางสาวอรวีรา ทองคํา
62123021550 นางสาวธัญรดา ใจจ&อง
62123021551 นางภัทราวรรณ หมวดคง
62123021552 นายณรงศักด์ิ สังข�ทอง
62123021553 นางสาวเจนจิรา พฤกษ�พนม
62123021554 นายนาคเณศ คงศีล
62123021555 นางสาวพิมพ�ลภัส เมืองอุดม
62123021556 นางสาวกัลยาณี ดํารัส
62123021557 นางสาวนิศาชล ช'างเสียง
62123021558 นางสาวนูรไลล'า สาอุ
62123021559 นางสาววรรณวรัตม� นราพงศ�
62123021560 นางสาวฉัตรอนงค� จิตต�สุภาพ
62123021561 นางสาวสุธาทิพย� ชูขันธ�
62123021562 นางสาวฮัสมา นาคสง'า
62123021563 นางสาวกนกศรี ปราบปNญจะ
62123021564 นายปณชัย ชูหนู
62123021565 นางสาวชนิตา ด&วงสุข
62123021566 นางสาวปาณิศา เดชบุญญาภิชาติ
62123021567 นางสาววัลนิภา สัปรส
62123021568 นางฑาณิดา นิตย�พนุช
62123021569 นางสาวเสาวลักษณ� แตงอุไร
62123021570 นางสาวแก&วนพรัตน� เรืองศรี
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62123021571 นางสาววิวรรณดา เมฆตรง
62123021572 นางสาวอังคณา ทองปรุง
62123021573 นางสาวจันทวรรณ กลมเกลี้ยง
62123021574 นางสาวสุดารัตน� ทองไตรภพ
62123021575 นายนิติพงษ� คงแก&ว
62123021576 นายกาศฎา แก'นศิริ
62123021577 นางสาวนฤมล ผู&วานิช
62123021578 นางฟQาลิขิต นิลรักษ�
62123021579 นางสาวฮาวา มัจฉา
62123021580 นายสุรชัย ขาวนาขา
62123021581 นางสาวรุ'งนภา ดวงทอง
62123021582 นางสาวจันทิมา บุญพิทักษ�
62123021583 นายนพดล บุญสุข
62123021584 นางสาวมาริษา ดุลเจริญ
62123021585 นางสาววิภาวดี บุญทอง
62123021586 นางสาวสุดารัตน� ทิพย�สุราษฎร�
62123021587 นางเอกฤทัย คําแหง
62123021588 นางสาวชวาลา เส็นพร&าย
62123021589 นางสาวดารุณี ชูสกุล
62123021590 นางสาวสุปารัณ กลีบแก&ว
62123021591 นางสาวจุฑามาศ อัจฉริยสินสุข
62123021592 นางสาวณัฐมน สิทธิสุทธ์ิ
62123021593 นายสุวศิน เขียวสุวรรณ
62123021594 นางสาวศิริภา ต&นหน
62123021595 นางสาวผุสรัตน� สิทธิดํารงค�
62123021596 นายอธิธัช อั่นบุญศรี
62123021597 นางสาวจริยา ไทยปาน
62123021598 นายทินกร สุมิพันธ�
62123021599 นางสาวดานัยยา อรุณพานิช
62123021600 นายปNญญวัฒน� ชูแก&ว
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62123021601 นางสาวศุภาวรรณ เสนาสวัสด์ิ
62123021602 นางสาวจีรวรรณ แดงกุล
62123021603 นางสาววศินี แปQนนวล
62123021604 นางสาวณัฏฐาภรณ� วัฒนประดิษฐกุล
62123021605 นายกฤษฎา ฉิมเรือง
62123021606 นายสนธยา ทองเต็ม
62123021607 นางสาวกรรณิการ� บุญประกอบ
62123021608 นายพนมศักด์ิ จันทร�ผ'อง
62123021609 นางสาวนารีรัตน� เกศแก&ว
62123021610 นางสาวสุชาดา สมมะโนหมาย
62123021611 ว'าที่ ร.ต.ทศวรรษ รักสกุล
62123021612 นางสาวชญากาญจน� วรรณโชติ
62123021613 นางสาวกุสุมา โกษาพงษ�
62123021614 นายสุรเชษฐ ทองโอเอี่ยม
62123021615 นางสาวธนนันท� ตุกังหัน
62123021616 นางสาววันวิสาข� เงินสี
62123021617 นายณัฐพล โปธิยอง
62123021618 นายกฤษกร ศรีเพชร
62123021619 นางสาวกนกนวล เฉิดฉายมณีนิล
62123021620 นางสาวโสภิตา สุวรรณ
62123021621 นายนิวัฒน� เต'งทิ้ง
62123021622 นางสาวกาญจนา จันทร�สวัสด์ิ
62123021623 นายจรุวัฒน� ชัยสุตานนท�
62123021624 นางจันทิมา เจKะหมิน
62123021625 นายวรเมธ เจียวกKก
62123021626 นางสาวมีนมิกา ช'องลมกรด
62123021627 นายสราวุธ อักษรสมบัติ
62123021628 นายนพพร พรหมสาลี
62123021629 นายนุพล โกกนุต
62123021630 นางสาวนุชเนตร รักงาม

หน&า 721 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123021631 นางสาวนูรอีมานณีย� มะแด
62123021632 นางสาวนาเดียร� เจKะปอ
62123021633 นายสุไอดี เจKะเซ็ง
62123021634 นางสาวจิรายุส สุขสําราญ
62123021635 นายกัปภัทร� ธรรมพูนพิสัย
62123021636 นายอภิภู ดวงแก&ว
62123021637 นางสาวนภัสกร เทียนมนัส
62123021638 นายวัชรินทร� ปราบปรี
62123021639 นางสาววาธินี พันธุ�อธิคม
62123021640 นางสาววจีพร ศรียาภัย
62123021641 นางสาววาสนา ศรีษะน&อย
62123021642 นางสาวมลธิชา ทองเอียด
62123021643 นายยุทธนา บุญลอย
62123021644 นางสาวน&อมจิตร มณีนูน
62123021645 นายจตุพล คงหอม
62123021646 นายเอกวิทย� แซ'เห&ง
62123021647 นางสาวกมลนัทธ� สิทธี
62123021648 นางสาวนภัทร สุวรรณชาตรี
62123021649 นางสาวปรียาวรรณ สังขาว
62123021650 นายจิรพงษ� นุ&ยขอมดี
62123021651 นางสาวอัญชลี บางโรย
62123021652 นางสาวทิตยานันท� สุวรรณหมาด
62123021653 นางสาวกาญจน�สุดา ศรีสลับ
62123021654 นายอมรเทพ บํารุงญาติ
62123021655 นายภาคิไนย เต็มไพโรจน�
62123021656 นางสาวพรรณี ทองสงฆ�
62123021657 นางสาวชนากานต� สวนประพัฒน�
62123021658 นางสุวิมล ทุมมาลี
62123021659 นางสาวเจนจิรา แสงศรี
62123021660 นายสุเชษฐ� รักธรรม
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62123021661 นางสาวเกศรินทร� พลับจีน
62123021662 นางสาวศิริลักษณ� เสนปาน
62123021663 นางสาวณัฐสุดา ชูดวง
62123021664 นางสาวศิริขวัญ วรสิงห�
62123021665 นางสาวอุบลรัตน� นวนทอง
62123021666 นางสาวสุธิษา จันทร�ปรุง
62123021667 นางสาวทิพวรรณ สุตระ
62123021668 นายพาสกร ย้ิมมาก
62123021669 นางสาวธาริณี สัญวงษ� 
62123021670 นายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ
62123021671 นางสาวนิตยา ทองแดง
62123021672 ว'าที่ร.ต.ธนะศักด์ิ คู'มณี
62123021673 นายจิรศักด์ิ สิทธิรักษ�
62123021674 นางสาวอุรารัตน� ศรีสุขโชติ
62123021675 นางสาวศิริขวัญ สําลี
62123021676 นายวุฒิศิลปR รังสิตสวัสด์ิ
62123021677 นางสาวกมลทิพย� พรหมคุ&ม
62123021678 นางสาวโซเฟIย ดูหมาน
62123021679 นางสาวพิมพ�ชนก นุ'มนวล
62123021680 นางสาวพรชนก บูรณะเทพ
62123021681 นางสาวนูรีหมKะ แวกาจิ
62123021682 นางสาวจุรีรัตน� แซ'ด'าน
62123021683 นางสาวนรีกานต� สุทธิชยาพิพัฒน�
62123021684 นางสาวรอฮีหมKะ มะแซ
62123021685 นายบุญโชค สุวรรณ�
62123021686 นายปกรณ� บุญสวัสด์ิ
62123021687 นายณัฐวัฒน� ศรีรัตน�
62123021688 นายกําชัย หวันหมKะ
62123021689 นางสาวธัญญาภรณ� โกละกะ
62123021690 นางสาวสุทธิดา จําปาทอง
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62123021691 นางสาวสาลีฮะ ดีแม
62123021692 นายนัฐพงศ� หนูช'วย
62123021693 นางสาววรัญญา โกยสกุล
62123021694 นางสาวมัลลิกา เงาะเศษ
62123021695 นายเจษฎา สุขเจริญ
62123021696 นางสาววายุดา มากบุญ
62123021697 นางสาวพสุธิดา ชูน&อย
62123021698 นางสาวยศวรรณ ชูโชติ
62123021699 นางสาวนาฏกานต� พ'วงแสง
62123021700 นางสาวขวัญชนก ทองคํา
62123021701 นางสาวจิรัชญา กูลเมือง
62123021702 นางสาวรุจิเรจ หมาดแหน&ง
62123021703 นางสาวสุนิษา มหาฬาร�
62123021704 นายอับดุลเลาะ มะเล็ก
62123021705 นายกวี ศรีคง
62123021706 นางสาวซูไรยา มูเซKะ
62123021707 นางสาวสุภาวดี ชุมวงษ�
62123021708 นางสาวโชษิตา เสนทอง
62123021709 นางสาวพัชรีภรณ� พุทธพงศ�
62123021710 นางสาวอรรัมภา มาลาสีตะ
62123021711 นางสาวนิชชานา ขันฤทธ์ิ
62123021712 นางสาวรอฮานKะ ปะดอมะ
62123021713 นางสาวสุดารัตน� สําเภาทอง
62123021714 นายสถาพร นุ'นทิพย�
62123021715 นายวีรพัฒน� สักพันธ�
62123021716 นายกฤตินันท� ตันติกฤตยา
62123021717 นางสาวเสาวลักษณ� แก&วช'วย
62123021718 นายเจนณรงค� สะลิมิง
62123021719 นางสาวภัทราวดี ละลอบ
62123021720 นางสาวปรีดาภรณ� รัตนกระจ'าง
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62123021721 นางสาวราตรี ลี่เปQว
62123021722 นางสาวจุฑามาศ จุลจงกล
62123021723 นางสาวปLยะวรรณ เทวกุล
62123021724 นางสาวสุพัตตรา พรหมมาศ
62123021725 นางสาวทิพย�สุดา ทิ้งเมือง
62123021726 นายนเรศ สังขาว
62123021727 นายนัฐกานต� เขตอนันต�
62123021728 นางสาวปLยพร โรจน�พัฒนสุข
62123021729 นางสาวเกษร สินประสงค�
62123021730 นางสาวรอเมKาะ มะกูวิง
62123021731 นางอุมาพร สังข�แท'น
62123021732 นางสาวรวิพร ฤกษ�ดรุณ
62123021733 นางสาวกัลยา ไชยศรี
62123021734 นายวรวุฒิ เชียงทอง
62123021735 นายนภดล นุ'นเหว'า
62123021736 นายฤทธิชัย ชัยวิชิต
62123021737 นายอิสกานดา กมาลอ
62123021738 นางสาวอังคณา มะเด่ือ
62123021739 นางสาวจุฑามาศ พิทักษ�
62123021740 นางสาวนฤมล คงสังข�
62123021741 นายจูนศักด์ิ ฉิมมี
62123021742 นายธีวินท� จีรพงศ�
62123021743 นางสาวเสาวลักษณ� เต&าน้ํา
62123021744 นางสาวอภิญญา ไชยรัตน�
62123021745 นางสาวราตรี จอนมะริด
62123021746 นางสาวจารุวรรณ ศรีโชติ
62123021747 นางสาวนูรฮายาตี แวมะ
62123021748 นางสาววิภารัตน� ช'วยพิทักษ�
62123021749 นางสาวรัตติยากร ชูชีพ
62123021750 นางสาวปวีณา ยอดแก&ว
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62123021751 นางสาวกัลยา ดวงทอง
62123021752 นางสาวสุริษา รักษา
62123021753 นายรุ'งโรจน� พรหมหาญ
62123021754 นายธิติโชค คูบูรณ�
62123021755 นางสาวซูไวบะฮ� อาบู
62123021756 นายสุเมต เมฆสุวรรณ
62123021757 นางสาวจินดารัตน� ชูสุข
62123021758 นางสาววรรณพร เหมหมัน
62123021759 นายธีระวุฒิ แต'งสวน
62123021760 นางสาวมาเรียนา รีเปXญ
62123021761 นางสาวสุนิสา บุญรุ'ง
62123021762 นางสาวนูร�สาลีฮาห� บินนาแซ
62123021763 นางสาวมณฑาทิพย� ศรีโภคา
62123021764 นางสาววิภาดา รักทองจันทร�
62123021765 นางสาวจรรจิรา ชูศรี
62123021766 นายชนกพงศ� โปเหลือ
62123021767 นางสาวพนิดา เกตุสุภะ
62123021768 นางสาวเปรมวดี ช'วยราม
62123021769 นางสาวชนิดา จันทร�ผ'อง
62123021770 นายชนิตพล เขียวงามดี
62123021771 นางสาวสุวัยดา ดอเลKาะ
62123021772 นายณัฐชนน ไกรนรา
62123021773 นางสาวเบญจวรรณ หลงละเลิง
62123021774 นางสาวสุปรียา กันทะมา
62123021775 นายชาญวิทย� แก&วนพ
62123021776 นางสาววนิศรา สุขจันทร�
62123021777 นายวัชรินทร� อินทคง
62123021778 นายอิสรศักด์ิ โกศัยสุข
62123021779 นายนนทวัฒน� มณีโชติ
62123021780 นางสาวดุษฎีภรณ� นุ'นปล&อง
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62123021781 นางสาวสุไลลา อาแว
62123021782 นางสาวแอนจิรา หนูปลอด
62123021783 นางสาวรุ'งอรุณ บุญเกิด
62123021784 นางสาวเยาวลักษณ� กรดแก&ว
62123021785 นายสถาปนา ถ่ินหนองจิก
62123021786 นางสาวลัดดาวัลย� ไชยมะโน
62123021787 นางสาววทันยา อมรมณี
62123021788 นางชวิชญ�ตา จันทร�แก&ว
62123021789 นางสาวรัตนาพร ขุ&ยด&วง
62123021790 นางสาวชุติมา ถนอมมิตร
62123021791 นางสาวสิรินุช ขวัญแก&ว
62123021792 นางสาวทวีพร พันทวีศักด์ิ
62123021793 นายธรรมธัช นิลพัฒน�
62123021794 นางสาวสรียา พุทธศุกร
62123021795 นางสาวมาลินี พูลพิพัฒน�
62123021796 นายตัรมีซี เจKะเซะ
62123021797 นางสาวอารีรัตน� สุริวงศ�
62123021798 นางสาวมัญชรี ศรีจําลอง
62123021799 นายปLยศักด์ิ นวลแก&ว
62123021800 นางสาวกนกพร พัฒทอง
62123021801 นางสาวเบญจรัตน� สุวัณณะศรี
62123021802 นางสาวสุกัญญา ประนมรัมย�
62123021803 นางสาวฐิติมา นามะวงศ�
62123021804 นายอันวาร� หะยีแวดือราแม
62123021805 นางสาววรารัตน� ขุนจันทร�
62123021806 นางสาวยัซมี ยือริง
62123021807 นางสาวรัชพร แดงดี
62123021808 นางสาวพุธิดา แซ'โค&ว
62123021809 นางสาวราตรี พิมพรรณ
62123021810 นายนันทวัฒน� แก&วบุตร
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62123021811 นางรัชนู พานิช
62123021812 นางสาวเสาวลักษณ� ล'องเพ็ง
62123021813 นางเสาวลักษณ� แก&วอํารัตน�
62123021814 นายแวนาแซ แวยูโซะ
62123021815 นางสาวนิตยา นิลรัตน�
62123021816 นางสาวฉัตรวดี พันธุ�ดิษย�
62123021817 นางสาววรินทิพย� พุทธสาระพันธ�
62123021818 นางสาวปLยะพร สนธิพงษ�
62123021819 นางสาวกุลธิดา ประวงศ�
62123021820 นางสาวกัลยามาศ สอนรัตน�
62123021821 นายอัฎฐาวุธ พรัดวิเศษ
62123021822 นางทฤฒมน พิบูลย�
62123021823 นางสาวนริศรา เจะมุสา
62123021824 นางสาวอามานี สาและ
62123021825 นายสุทธิรัตน� พรมเมศ
62123021826 นางสาววรรณวิศา รักเส&ง
62123021827 นางนภัสร�นันท� เสนอินทร�
62123021828 นางสาวรัตนา เกิดกายพันธ�
62123021829 นายสิทธิวัฒน� บรรลือวิริยะ
62123021830 นางสาวแมะยะ หะยีดาโอะ
62123021831 นายภาสกร รัตนพันธ�
62123021832 นางสาวศยามล รอดนิตย�
62123021833 นายนพสิทธ์ิ พูลเกิด
62123021834 นายวีรศักด์ิ มากคงแก&ว
62123021835 นางสาววิภาณี นาวาแก&ว
62123021836 นางสาวพนิดา คงชูศรี
62123021837 นางสาวเบญจมาศ สมวงศ�
62123021838 นางสุมาลี เรือทอง
62123021839 นางสาวจีรวรรณ แก&วประกอบ
62123021840 นางสาววรัตน�ดา รักชาติ
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62123021841 นายมนตรี สุวรรณรัตน�
62123021842 นางสาวฮาบีบKะ หวังกูหลํา
62123021843 นายสถาพร คงกะพันธ�
62123021844 นางสาวนรีกานต� ช'อมณี
62123021845 นางสาวปLVนฤดี จิตรเจริญ
62123021846 นายกมล สุรินทร�
62123021847 นางสาวเรวดี เชิงสมอ
62123021848 นางสาวกัญญารัตน� สังสินชัย
62123021849 นายวัฒนากร เที่ยงธรรม
62123021850 นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา
62123021851 นางสาวจุฑาทิพย� มีแสง
62123021852 นางสาวมาลัยรัตน� คันธานุกูล
62123021853 นายศราวุฒิ พานิช
62123021854 นางจุฬาลักษณ� ธรณีบาล
62123021855 นายศรายุธ ขวัญนุ&ย
62123021856 นางสาวศุภรัตน� ช'วยเรือง
62123021857 นางสาวภณิดา อรุณรัตน�
62123021858 นางสาวพิไลพร เพชรกาศ
62123021859 นายกิตติศักด์ิ ชูเมือง
62123021860 นางสาวนูเรียณี บือราเฮง
62123021861 นางสาวพรพิมล โสภณสิริ
62123021862 นางสาวฐิติกา ลือสวัสด์ิ
62123021863 นางสาวสุนิสา ฉิมมณี
62123021864 นางสาวนวลจันทร� ชาญนคร
62123021865 นางสาวสุนทรี เพชรขาว
62123021866 นางสาวชลธิชา สุขสวัสด์ิ
62123021867 นางกนิษฐา แซ'อึ่ง
62123021868 นางสาวลัดดาวัลย� อ'อนทอง
62123021869 นางสาวสุวิมล ขาวจันทร�
62123021870 นางสาวมัณฑนา จันทรุมาศ
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62123021871 นางสาวฟLรดาวส� แยบรอแย
62123021872 นางสาวอาซีซะ ย่ีเส&ง
62123021873 นางสาวมูนีเรKาะ นิตีมุง
62123021874 นายวิทยา อินทบุตร
62123021875 นางสาวสุภาวรรณ แสงเงิน
62123021876 นางสาวรัชดาภรณ� พันธ�เศรษฐ�
62123021877 นางสาวเบญจมาภรณ� ก้ิมเถ้ียว
62123021878 นางสาวปริชาต ชูยัง
62123021879 นางสาวนิตยา บัวเพ็ชร
62123021880 นางสาวสุกัญญา เสกกาเดีย
62123021881 นายภาณุภัทร เอกวานิช
62123021882 นายอิลฮัม กอเน็ง
62123021883 นางสาวกรรณิการ� ไม&เรียง
62123021884 นางสาวพัชรัตน� มัธยมกูล
62123021885 นางสาวเตชินี สินศักด์ิ
62123021886 นายฐานิศร� ชุมแสง
62123021887 นางสาวธัญวรรณ วิชัยดิษฐ�
62123021888 นางสาวฐิติมา สิงห�โต
62123021889 นางสาวธีรพร นิ่มนวล
62123021890 นายสราวุธ สัจจา
62123021891 นางสาวนุรอัยณีย� เจKะเตKะ
62123021892 นางสาวชนิดา กาญจนดี
62123021893 นางสาวบุษยมาศ กุยุคํา
62123021894 นางสาวกรรณิกา เส&งดํา
62123021895 นางสาวคณิดา อนุรักษ�
62123021896 นางสาวพันธกานต� รัตนพันธ�
62123021897 นางสาวศิรินทร�รัชฎ� บุญขวัญ
62123021898 นายภูชนะ บุญมี
62123021899 นางสาวรุ'งทิวา พานิชชาติ
62123021900 นางสาวรัตนาภรณ� นาคนิคาม
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62123021901 นางสาวนงลักษณ� เอียดทอง
62123021902 นายประวิทย� คงสมบุญ
62123021903 นางสาวกันต�ฤทัย ดาวเรือง
62123021904 นางสาววรวรรณ เปIยชาติ
62123021905 นายเสกสรร สอนปลอด
62123021906 นางสาวมณฑิรา คชินทร
62123021907 นางสาวสายฝน เทพธง
62123021908 นางณัฏฐนิชา สระหนองห&าง
62123021909 นางสาวประกายพรึก หลงขาว
62123021910 นางสาวชไมพร อ'อนเกตุพล
62123021911 นางสาวทิพวรรณ มีแก&ว
62123021912 นางสาวณัฐวดี หวังประพิณ
62123021913 นางสาวสุดารัตน� สิทธิชัย
62123021914 นางสาวกิตติยาภรณ� กิตติวานิช
62123021915 นายมนินธ� กิตติธรกุล
62123021916 นางสาวเสาวลักษณ� เก้ือภักด์ิ
62123021917 นางสาวเบญจมาศ ช'วยอิน
62123021918 นายวรเมธ ทองพิจิตร
62123021919 นางสาวรดาณัฐ ควนวิไล
62123021920 นางสาวชาลิณี ทองนิมิตร
62123021921 นางสาวอังสุมาลิน นวลล'อง
62123021922 นายธีรภัทร� วงค�ทอง
62123021923 นางสาววาริศา สินธุวงษ�
62123021924 นายอมรเทพ วงษ�สวัสด์ิ
62123021925 นายอนุรักษ� ขุนเสถียร
62123021926 นางสาวสุริพร เพ็ชรคงทอง
62123021927 นางสาวซอฟIยKะ หมานละงู
62123021928 นางสาววริษฐา ชมขวัญ
62123021929 นางพิชนันท� หางาน
62123021930 นางสาวอลิษา สมใจ
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62123021931 นางสาวพณิตา พูลคํา
62123021932 นางกุศล ลายสิงห�
62123021933 นางสาวกนกกาญจน� สุขบาล
62123021934 นางสาวกานต�ธิดา หนูชัยแก&ว
62123021935 นางสาวณัฐศิมา สุวรรณชาตรี
62123021936 นายพรชัย จันทร�อุทัย
62123021937 นางสาวพิมพ�พจี แสงมณี
62123021938 นางสาวประทุมทิพย� สุขน&อย
62123021939 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน�
62123021940 นางสาวอภิชญา ไตรอภิรักษ�
62123021941 นางสาวลลิอร คงแก&ว
62123021942 นางสาวเสาวลักษณ� ช'วยชะนะ
62123021943 นางสาวจุฑามาศ อินทนุพัตร
62123021944 นางสาวชมพูนุท เอี่ยนเล'ง
62123021945 นางพิไลพร นิลวัต
62123021946 นางสาววรพรรณ จันทร�เพชร
62123021947 นางสาวสรญา ขวัญใจ
62123021948 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี
62123021949 นางสาวณัฐิดา น้ําเงิน
62123021950 นางสาววิพรรัตน� รักษาศรี
62123021951 นางสาวรัตนาภรณ� ปNญญาคํา
62123021952 นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ
62123021953 นายธัญธร ประทีป
62123021954 นางสาวจุรีพร เลอเลิศวิเชียร
62123021955 นางสาวพรรณรัตน� ปากบารา
62123021956 นางสาวนฤมล เลาลาด
62123021957 นายศุภณัฐ ทิพย�บุญทรัพย�
62123021958 นางสาวกชภัส มณีโรจน�
62123021959 นางสาวจิรัญญา ทองสาม
62123021960 นางสาวสามินี ทิพย�มาศ
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62123021961 นายจตุพร จันทร�ก่ิว
62123021962 นางสาวอารีรัตน� แทนโป
62123021963 นางสาวธารารัตน� เพชรส'งศรี
62123021964 นางสาวอัจฉราภรณ� ธนาคุณ
62123021965 นายณัฐพล หยิมปL
62123021966 นางสาววารุณี สีหนูสงคราม
62123021967 นางสาวกมลชนก หนูเพชร
62123021968 นางสาวกนกนันท� เขียวสม
62123021969 นายชนะ ใจตรง
62123021970 นางสาวจุฑามาศ ทองเรือง
62123021971 นายสุริยา กุมารจันทร�
62123021972 นางสาวธิดารัตน� นาคฤทธ์ิ
62123021973 นายนิอาลีย� เบ็ญต'วนกูโนร�
62123021974 นายแสนรัก ไกรสิทธ์ิ
62123021975 นางสาวจารุวรรณ หมาดอะดํา
62123021976 นางสาววิไล คงถ่ิน
62123021977 นางสาวนันทิชา ฤทธ์ิเดช
62123021978 นางสาวอาทิมา ครุฑดํารงชัย
62123021979 นายณัฐวัตร บัวพรหม
62123021980 นายเจตณรินทร� อินทอง
62123021981 นายนิพนธ� ทับไทร
62123021982 นางสาวปLยาภรณ� ซุ&ยขาว
62123021983 นางสาวอรอนงค� ภิรมย�ฤกษ�
62123021984 นายณัฐกิตต์ิ บุญธรรม
62123021985 นางสาวณัฐธิดา กํามะหย่ี
62123021986 นางสาวสายใจ บุญมณี
62123021987 นางสาวมยุรี เส&นปาน
62123021988 นางสาวศุภรัตน� บุญคํ้า
62123021989 นางสาวพุธิตา พรหมมณี
62123021990 นางสาวพรรวี แผ'นพานิช
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62123021991 นางสาวอังคณา นบนอบ
62123021992 นางสาวมยุรา เหล'นยี
62123021993 นางสาวอรอุมา ผิวดํา
62123021994 นายสมโภชน� ชูสุวรรณ
62123021995 นางสาวกัลญาณี ทองเพชร
62123021996 นางสาวปLยะรัตน� เพชรพรม
62123021997 นางสาวสุดา ศรัทธาเทพ
62123021998 นางสาวมาลินี มะโซ
62123021999 นางสาวเสาวนิตย� นาถประดิษฐ�
62123022000 นายอันวา หะยีนิมะ
62123022001 นายวัชระ ดํานิล
62123022002 นายมนัสวิน นุชนารถ
62123022003 นางสาวนิตยา เพชรรัตน�
62123022004 นางสาวฉัตรฤดี สุขเกิด
62123022005 นางสาวภัณทิรา สันโดด
62123022006 นางสาวฐานพัฒน� แก&วขาว
62123022007 นางสาวสุทธิณี เมธาทรงสถิตย�
62123022008 นายวิษณุ ไชยบุรี
62123022009 นายชาญณรงค� เกิดเนตร
62123022010 นางสาวกมลทิพย� อินทรบํารุง
62123022011 นางสาวมะลิ เศษขาว
62123022012 นางสาวจิดาภา โบบทอง
62123022013 นางสาวอานิสา อูมา
62123022014 นางสาววาตี เจKะเงKาะ
62123022015 นางสาวแวนูรอีมาน ดาหะยี
62123022016 นางสาวญาณวรรณ ชูใหม'
62123022017 นางสาวอาลีมา ราชเพชร
62123022018 นางสาวพิมลพรรณ เพชรกําเนิด
62123022019 นายสันติราษฏร� กรีแก&ว
62123022020 นางสาวเสาวณี อรชร
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62123022021 นางสาวจันทิมา คงผอม
62123022022 นางสาวลัดดาวัลย� เพ็ชรล&าน
62123022023 นางสาววลี หมายดี
62123022024 นางสาวปรียาภัทร หนูคง
62123022025 นายอภิชา ประมวลศิลปR
62123022026 นางสาวธิดารัตน� ปานแดง
62123022027 นางสาวจุฑามาศ นพประดิษฐ�
62123022028 นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
62123022029 นางสาวศศิธร ทองเดิม
62123022030 นายณัฐบวร สังข�ทอง
62123022031 นางสาวเพ็ญนภา รัสสลาม
62123022032 นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
62123022033 นางสาวกรวรรณ รัตนโกสินทร�
62123022034 นายสุกิจ อภิชนภักดี
62123022035 นายอาทิตย� แพชนะ
62123022036 นางสาวกนกพร คุ&มรักษ�
62123022037 นางสาวสุดารัตน� ฤกษ�มีชัย
62123022038 นางสาวปLยะนุช ทวีศรี
62123022039 นางสาวหฤทัย ขุทรานนท�
62123022040 นายนฤเทพ อินสวรรค�
62123022041 นางสาวทิพรัตน� ศิริมากุล
62123022042 นางสาวกฤษณา โอรากิจ
62123022043 นายณัชชลกร ทัดแก&ว
62123022044 นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร
62123022045 นางสาวธัญญารัตน� แสงอุ'น
62123022046 นางสาวนิจวรรณ พรมสุวรรณ
62123022047 นางสาวเบญจทิพย� ง'วนสน
62123022048 นางสาวณฐารินทร� สิงห�ทวีศักด์ิ
62123022049 นางสาวอริศรา จันเมฑา
62123022050 นางสาวปวีณา ทอดทิ้ง
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62123022051 นายทศพล ชนีมาส
62123022052 นายต'วนอะฮ�หมัด ปาแซ
62123022053 นางสาวสุทธิดา คงทิม
62123022054 นายธาดา เศษขาว
62123022055 นางสาวจิราภรณ� แซ'โค&ว
62123022056 นางสาวนุสรา สุวรรณ�
62123022057 นางสาวเสาวรส ละมัย
62123022058 นายวนันธร พลภักดี
62123022059 นางสาวจิราภรณ� ฤทธิชาญชัย
62123022060 นางสาวปรารถนา อินทรสมเคราะห�
62123022061 นายสมพร ทรงศรี
62123022062 นายธีรศักด์ิ เจนรบ
62123022063 นางสาวเกศศิริ สุดสาย
62123022064 นางสาวชลลดา ทองตําลึง
62123022065 นายณรงค�ชัย คงผอม
62123022066 นางสาวมณีวรรณ วุฒิไชย
62123022067 นางปาริชาต สวัสดิวงศ�
62123022068 นางสาวเสาวภา ฉายศิริวัฒนา
62123022069 นางสาวซูเฟIยร� หะมาดุลลาห�
62123022070 นางสาวซูสานี กาเจร�
62123022071 นางสาวจินต�นิภา บัวอินทร�
62123022072 นางสาวราชาวดี จันทร�ทอง
62123022073 นางสาวชฎาภรณ� สุโสะ
62123022074 ว'าที่ ร.ต.หญิงปNทมา ฆังรัตนะ
62123022075 นางสาวสุนิสา ทองคํา
62123022076 นายณัฐวุฒิ ดีช'วย
62123022077 นายอิสมาแอล ยันติง
62123022078 นายเกียรติศักด์ิ อินทรมณี
62123022079 นางสาวทับทิม อิ่มสวัสด์ิ
62123022080 นางสาววาสินี แก&วสุวรรณ
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62123022081 นายประสาน คําชุม
62123022082 นางสาวอังคณา มนต�หาญ
62123022083 นายอนุวัฒน� วิหคฤทธ์ิ
62123022084 นางสาวสิริรัฐ สิงบุตรดี
62123022085 นางสาวนิชาภัทร จันทร�โสด
62123022086 นางสาวปาริตา ชูเปIย
62123022087 นางเพ็ญพร ช'อผูก
62123022088 นางสาวจุฑามาศ สุขสม
62123022089 นางสาวนุชนาถ กกแก&ว
62123022090 นางสาวจุฑามาศ อรุณพงค�
62123022091 นางสาวอัญญรัตน� วิจาราณ�
62123022092 นางสาวธิดารัตน� ปNญญาอภิวงศ�
62123022093 นางสาวจุฑามาศ รัตนสูตร
62123022094 นางเบญจวรรณ พาลิชัน
62123022095 นายอนุพงษ� นาคมุข
62123022096 นางสาวสุภาวดี ศิริรัตน�
62123022097 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิทอง
62123022098 นางสาวขนิษฐา ทองกอบ
62123022099 นางสาวกนกวรรณ เทพษร
62123022100 นางสาวเมทินี เจKะนา
62123022101 นางสาวนิภาพร จิตมัง
62123022102 นางสาวนารีภรณ� พรหมเพชร
62123022103 นางสาวสุพิชฌาย� สัตย�ประกอบ
62123022104 นางสาววรลักษณ� พัฒนพงศ�
62123022105 นางสาวเจติยา สุดสมพร
62123022106 นางสาวอนิตสรา แก&วโชติรุ'ง
62123022107 นางสาวเพชรดา บุญชูพงศ�
62123022108 นางสาวธิดารัตน� ต้ันสึ้ง
62123022109 นายสุพิเชษฐ� ธารณาดร
62123022110 นางสาวกุลณัฐ นวลแก&ว
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62123022111 นางสาวมณีรัตน� วัตถุ
62123022112 นางสาวชยานิษฐ� แก&ววารี
62123022113 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีทอง
62123022114 นางสาวปรารถนา ยอดขยัน
62123022115 นางสาวกมลเนตร สุติก
62123022116 นางสาวอารีรัตน� แสงอุ'น
62123022117 นางพรพรรณ ดําเหลื่อม
62123022118 นายฮาฟIซ พิชิตแสนยากร
62123022119 นางสาวเปมิกา อินทร�แก&ว
62123022120 นายสรวัศ สินจําเริญ
62123022121 นางสาวอาภาภรณ� โตKะยะเล
62123022122 นายชัยพงค� เสมียนคิด
62123022123 นายณัฐวัฒน� สุวรรณรัตน�
62123022124 นางสาวอริสา สียกเอ&ง
62123022125 นางสาวมณฑิตา อิ่นอ&าย
62123022126 นางสาวชาลินี บุญสวัสด์ิ
62123022127 นางสาวอาภรณ� ทองสกุล
62123022128 นางสาวธัญญรัตน� รุณปNกษ�
62123022129 นายธนาวุธ อินทร�ธานี
62123022130 นางสาวมณีนุช ชูกะชั้น
62123022131 นายวรรณ�วิศิษฐ์ิ บาลจ'าย
62123022132 นางสาวเยาวลักษณ� เนาวนัติ
62123022133 นางสาวฐิติมา คิดดี
62123022134 นางสาวซารีฮะห� หะยีแยนา
62123022135 นางสาวศิริพร เสน'หา
62123022136 นางสาวอารยา แก&วประเสริฐ
62123022137 นางสาวนัซริน ละอุ
62123022138 นายสันติวิทย� เต&งชู
62123022139 นายราชันย� ทองช'วย
62123022140 นางสาวศิรินาถ เทียมเมือง
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62123022141 นางสาวธันรดา บัวชาวเกาะ
62123022142 นางสาวอาติกะธ� เอ็มบุตร
62123022143 นางสาวสุนีย� แววัลจิต
62123022144 นายอมรเทพ ภูมิภมร
62123022145 นางสาวจุฑามาศ ชูศรี
62123022146 นางสาวปNทมาพร คําแหง
62123022147 นางสาวไอลดา หนูคง
62123022148 นายอภิวัฒน� ชุติจิรัฐิติกาล
62123022149 นางสาวชุติมา ศิริกุล
62123022150 นางสาวธารทิพย� โสดาหวัง
62123022151 นางสาวพุทธชาด คงกําเนิด
62123022152 นางสาวกษมา ดอกแย&ม
62123022153 นางสาวอัสรา เซ็งสาเมาะ
62123022154 นางสาวเกษรา จักรพิมพ�
62123022155 นางสาวฐานิกา ทองย&อย
62123022156 นางสาวบัณฑิตา ชูศรี
62123022157 นายสันติ เกาะแก&ว
62123022158 นางสาวปLยนาถ สุตตะระ
62123022159 นางสาวอรวรรณ อินทวงศ�
62123022160 นายหทัย วรรณคํา
62123022161 นางสาวชนนิกานต� ก'อสกุล
62123022162 นางสาวชฎาพร อุ'นแอบ
62123022163 นางสาววิภาวดี ก่ิงจันทร�
62123022164 นายวิวัฒน� ปLติจะ
62123022165 นางสาวอมราพร หมายปาน
62123022166 นางสาวศิรินยา น&อยมา
62123022167 นางสาวขนิษฐา วณีรัตน�
62123022168 นางสาวกานดา จันทร�เอียด
62123022169 นางสาวทิพวรรณ ฤกษ�สุทัศน�
62123022170 นายปพนธีร� เกตุแก&ว
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62123022171 นางสาวปNทมา ย้ิมเนียม
62123022172 ว'าที่ร&อยตรีจตุรงค� ปานมาศ
62123022173 นางสาวตรีเนตร พัวพันธ�
62123022174 นายธีระศักด์ิ อนุรักษ�
62123022175 นางสาวสุธีรา ตามภานนท�
62123022176 นางสาวอัจฉรี พรหมน้ําแก&ว
62123022177 นางสาวปาริตา คําศรี
62123022178 นางสาวเมตตาจิต จิตรจง
62123022179 นางสาวสุพรรษา ขุนราม
62123022180 นายทรงพล ศรีมหาดไทย
62123022181 นางสาวอรอุมา อาทิตย�ลับ
62123022182 นางสาวสินีนาฏ เพ็ชรประเสริฐ
62123022183 นางสาวกันตินันท� แก&วสนั่น
62123022184 นางสาวนิศารัตน� ปNZนรูป
62123022185 นางสาวอาภีรนิตย� งานแข็ง
62123022186 นางสาวศิวลักษณ� แซ'หลี
62123022187 นางสาวปณิตา บุญพรหม
62123022188 นางสาวจุฑารัตน� เพชรฤทธ์ิ
62123022189 นายทศพล สวนะทรงธรรม
62123022190 นายวาทิตย� พลคณา
62123022191 นางสาวสุภาวดี ศิริรัตน�
62123022192 นางสาววริญดา วานิ
62123022193 นายปLยะพงศ� ณ นคร
62123022194 นางสาวธีระพร ขนอม
62123022195 นางสาวธาดารัตน� หวานแก&ว
62123022196 นางสาวลลนา สกุลรัตน�
62123022197 นางสาวณัฐกมล วิจิตร
62123022198 นางสาววรรณรวี ฤทธ์ิรักษา
62123022199 นางสาวนันทวดี พัฒนประดิษฐ
62123022200 นางสาวธนาอัญ เกิดศิริ

หน&า 740 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123022201 นางสาวอรุณี ศรีนุ'น
62123022202 นางสาววันวิสา ถาวราภรณ�
62123022203 นางสาวสุดารัตน� แดงเรือง
62123022204 นางสาวกมลรัตน� บุญทอง
62123022205 นางสาวโสรยา หลําสุบ
62123022206 นางสาวสุวภัทร นวสุธารัตน�
62123022207 นางสาวเจนจิรา เกลี้ยงกลม
62123022208 นายเอกภาพ ช'วยเรือง
62123022209 นางสาวรุสณานี พลผอม
62123022210 นางสาวกนกวรรณ บุตรด&วง
62123022211 นางสาวอมล ศิริคําหอม
62123022212 นางสาวสายรุ&ง พรมศรี
62123022213 นายวิสิทธิศักด์ิ รักเดชะ
62123022214 นายชาญศักด์ิ แรงสาริกรรม
62123022215 นางสาวปLยภรณ� ชื่นวิเศษ
62123022216 นายชัยวัฒน� สร&อยอินทนิล
62123022217 นายณัฏฐิพัฒน� คาวินวิทย�
62123022218 นางสาวหฤทัย ชัยสาลี
62123022219 นางสาวกรกนก จรรยาธรรม
62123022220 นายอภินันท� ปานมา
62123022221 นางสาวฮาลีเมาะ สาและ
62123022222 นางสาวพิชชาภา ทองศรีนุช
62123022223 นายศุภณัฐ ชยุตพงศ�พันธุ�
62123022224 นางสาวจุฑาทิพย� อ'อนชาติ
62123022225 นางสาวศิริพร เสนดํา
62123022226 นายจตุรพิธ ศรีรักษ�
62123022227 นางสาวกรรณิกา เนาว�วิลาศ
62123022228 นายวัชรินทร� สิรพัฒนพิพัฒน�
62123022229 นางสาวนูรฮาฟIซัน แวหะยี
62123022230 นายปริวรรต ไชโย
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62123022231 นางสาวธนพัฒน� ฆังคะมโณ
62123022232 นางสาวสิรามล จรุงกีรติวิมล
62123022233 นางสาวองค�อร รัตนพันธ�
62123022234 นายสุรชัย หวังดี
62123022235 นางสาววิลาวัลย� เงาศรี
62123022236 ส.ต.ต.นพรัตน� เมืองมี
62123022237 นายวาฑิตย� นาคะปLณฑ�
62123022238 นายพัฒนพงศ� ท'วมเพ็ชร
62123022239 นางสาวจรัสพร แก&วรัตน�
62123022240 นางสาวฉัตฑริกา จันทร�นุ'น
62123022241 นางสาววชิราพร ดิษฐ�ราชา
62123022242 นางสาวบุณยานุช บุญทอง
62123022243 นางสาวยุวดี กลิ่นหอม
62123022244 นายยศสรัล ทองโมถ'าย
62123022245 นางสาวปวริศา สุวรรณพัฒน�
62123022246 นางสาวศรุตา กล'อมทอง
62123022247 นายนฤดม พูลศิริ
62123022248 นางสาวภัทราภรณ� วัฒนา
62123022249 นางสาวบุณยนุช หนูเพชร
62123022250 นางสาวปLVนฤทัย จุ&ยน&อย
62123022251 นางสาวศิรดา ช'วยชู
62123022252 นางสาวศศิธร จันทร�แก&ว
62123022253 นางสุพัตรา นุชภู'
62123022254 นางสาวธัญวรัตน� รักษาพราหมณ�
62123022255 นายธนันวัฒน� จิตสุคนธ�
62123022256 นางสาวปริฉัตร อักษรจิตร�
62123022257 นางสาวจุฑารัตน� จุลภักด์ิ
62123022258 นางสาวชฎาพร สังข�จันทร�
62123022259 นางสาวกัญญาณัฐ เกตุทอง
62123022260 นายวัฒนา จันทนะวงค�
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62123022261 นางนุชชารี นาคประดิษฐ�
62123022262 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� ฉิมละ
62123022263 นางสาวมาริษา ไชยมิตร
62123022264 นายพงศนันท� สงค�ประภา
62123022265 นางสาวนภสร สุวรรณรัตนโชติ
62123022266 นางสาวสิริพร อินทกาญจน�
62123022267 นางสาวทรายขวัญ คงภักดี
62123022268 นางสาวรัตนา ริยาพันธ�
62123022269 นายสุธรรม รัตนสมาหาร
62123022270 นางสาวจุรีพร รามรงค�
62123022271 นางสาวสุธิษา ก'องาน
62123022272 นางสาวทิพย�สุดา ศิริรักษ�
62123022273 นางสาววารุณี คล'องทะเล
62123022274 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณบุตร
62123022275 นางสาวเสาวลักษณ� โอยสวัสด์ิ
62123022276 นางสาวจิราภรณ� ศรีรักษ�
62123022277 นายธนวัฒน� เพชรศรี
62123022278 นายปLยณัฐ ขํากลับ
62123022279 นายดลวัตน� แซ'อึ่ง
62123022280 นายภารณ จันทร�เมืองไทย
62123022281 นางสาวนิภาวรรณ เพียรกิจ
62123022282 นายมงคล เชยกลิ่น
62123022283 นางสาวพิศมัย รัตนบุรี
62123022284 นายกิติวรรธน� นุ'นบุญคง
62123022285 นายวชิระ อุดมสุขสวัสด์ิ
62123022286 นางสาวกชนิภา รองเดช
62123022287 นางสาวจุฑารัตน� เปลี่ยนวงศ�
62123022288 นายวุฒิชัย คํากลั่น
62123022289 นางสาวเขมิสรา ทองทรัพย�
62123022290 นางสาวฤทัยนิตย� นิจผล
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62123022291 นางสาวนูรมา ตาเยKาะ
62123022292 นางสาวธีรินัดดา คงคล&าย
62123022293 นางสาวบัซลา เลาหสกุล
62123022294 นางสาววิไลพร กาหลง
62123022295 นางสาวสุภาภรณ� ขุนล่ํา
62123022296 นายเอนก แซ'ฉ่ัว
62123022297 นายจักรพงศ� นิยมญาติ
62123022298 นางสาวนภาดา สงวนสัตย�
62123022299 นายจักรพรรณ� ขวัญเมือง
62123022300 นางสาวศุภมาส ใจสมุทร
62123022301 นางสาวจันฑิมา สามะ
62123022302 นายสุพัฒน�ชัย พรหมเลิศ
62123022303 นางสาวสุพรรษา ประพันธ�
62123022304 นางสาวสุภาวิตา แสงศรี
62123022305 นางสาวรัชณี รักกะเปา
62123022306 นางสาวศศิวิมล เอี่ยมสกุล
62123022307 นายสุรศักด์ิ สมพงษ�
62123022308 นางสาวจันทิมา ไกรทอง
62123022309 นางสาวปLยรัตน� กตัญชลีกูล
62123022310 นางสาวณัฐฐิมา พลรส
62123022311 นางสาวกมลทิพย� ศตะรัต
62123022312 นางจันทิมา แก&วทับทิม
62123022313 นางสาววรรณพร ฟุQงเฟUVอง
62123022314 นางสาวเกณิกา ทองละมูล
62123022315 นางพัชรี หนูอุไร
62123022316 นายมณี เลี่ยมสุวรรณ
62123022317 นางกนกวรรณ ลักษณะสมบูรณ�
62123022318 นางสาวคชาภรณ� พัฒน�สีทอง
62123022319 นายประดิษฐ� เลิศชู
62123022320 นางสาวสุนิสา สุขเกษม
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62123022321 นางสาวพรรษมณฑ� รักขพันธ�
62123022322 นางสาวเจนจิรา รอดแก&ว
62123022323 นางสาวศศิธร บัวใหญ'
62123022324 นางสาวจิราภรณ� ทองขาว
62123022325 นายจักรพันธ� รวบรัด
62123022326 นางสาวพิมพิกา จันทร�เส&ง
62123022327 นางสาวพรชิตา ฟองฝNZน
62123022328 นางสาวกัลยา เพ็ชรถัด
62123022329 นางสาววิลาวรรณ มณีรัตน�
62123022330 นายนนทชัย อินทะปNทม�
62123022331 นางสาวรุจิรา สุตราม
62123022332 นางสาวมณธิญา จูค&า
62123022333 นายนราศักด์ิ ภักดีชน
62123022334 นางสาวสุวดี ศิลปRสวัสด์ิ
62123022335 นางสาวอนงค�นาถ ศรีสุข
62123022336 นางสาวฐานิดา แปQนสมบุญ
62123022337 นายณัฐนนท� เพชรร'วง
62123022338 นายภัทรพล เกตุเกลี้ยง
62123022339 นางสาวฉัตราภรณ� พุฒทอง
62123022340 นางสาวเสาวลักษณ� ชุมจีด
62123022341 นางสาวอรวรรณ ชูกร
62123022342 นายณัฐพล นิลแสง
62123022343 นางสาวพัชรีภรณ� หล&าเปIยะ
62123022344 นางสาวประภากร แขกพงค�
62123022345 นางสาวปาริชาต แสวงสุข
62123022346 นายอัรฟาต แวสือแม
62123022347 นางสาวรินรดา ชํานาญกรณ�
62123022348 นางสาวจารุกัญญ� รัตนญาติ
62123022349 นางปLยะนุช ช'วยชนะ
62123022350 นางสาววารุณี ฟองชล
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62123022351 นางสาวอรพรรณ อุทุม
62123022352 นางสาวเจนจิรา ทับจิตร
62123022353 นางสาววารุณี นนทิกร
62123022354 นางสาวกรวรรณ เชาว�แก&ว
62123022355 นางสาวพณัญญา คชเวช
62123022356 นางสาวภาณุมาศ แสงปาน
62123022357 นางสาวอังศนา ทองคํา
62123022358 นางสาวปาริฉัตร ด&วงตุด
62123022359 นายนิมูฮัมหมัดซากี กาเจ
62123022360 นายอธิพงศ� สุภาพ
62123022361 นายพิชิตพล สงนุ&ย
62123022362 นางสาวเบญจพร โชติช'วง
62123022363 นางสาวละมุน ทองดี
62123022364 นางสาวภัคณิชา ลิ้มสุวรรณ
62123022365 นางสาวเพชรธารา คงมณี
62123022366 นางสาวขวัญนภา วัตถุ
62123022367 นางสาวภัทชานีย� เพ็ชรต&อย
62123022368 นางสาวอุไรวรรณ เริกสโมสร
62123022369 นายกฤษณ�ขจร แพ'งรักษ�
62123022370 นางสาวจารุภรณ� นุ&ยสอน
62123022371 นางสาวโชติกา พะมณี
62123022372 นายอารีย� ราเหม
62123022373 นางสาวปทิตญา อวยศิลปR
62123022374 นางสาวณัฐพร แก&วเจริญ
62123022375 นางสาววนิชดา บิลโตKะและ
62123022376 นางสาวศิริรัตน� แกล&วทนง
62123022377 นางสาวกาญจนา พ&นภัย
62123022378 นางสาวเยาวเรศ หนูหมอก
62123022379 นางสาวกรรณิกา ลอยทาน
62123022380 นางสาวจุฑามาศ นาคเอก
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62123022381 นางสาวเบญจวรรณ แสงรัตน�
62123022382 นางสาวอริญามล จันทร�กKก
62123022383 นางสาวธนิสา ฤกษ�มาก
62123022384 นางสาวพิมพ�พิศา แซ'พั่ง
62123022385 นางสาวศิรินภา แสวงมี
62123022386 นางสาวอมรรัตน� หญีตปQอม
62123022387 นางสาวภรณ�ธิดา ภาวงศ�
62123022388 นางสาวนพกช กลับกลาย
62123022389 นายปรเมศวร� ขาวทอง
62123022390 นายพงศธร บุญญวงศ�
62123022391 นางสาวสุพรรณี เจริญรูป
62123022392 นางสาวจีรพร ไกรสิทธ์ิ
62123022393 นางสาวปนัสยา พัฒนยรรยง
62123022394 นางสาวกัญญาภัทร รักเมือง
62123022395 นางสาวจุรีรัตน� ก่ิงชุม
62123022396 นางสาวพัชราวรรณ จิตรจง
62123022397 นายต&นศักด์ิ นามภักด์ิ
62123022398 นางสาววรัญญา ลิ่มอิฐ
62123022399 นายพรชัย รัตนภักดี
62123022400 นางสาวชฎาพร เนาวพันธ�
62123022401 นางสาวธัญญเรศ มะสุนี
62123022402 นางสาวกันช�วลัย เนื้อเกลี้ยง
62123022403 นายภูรินท� พูลศิริ
62123022404 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ รัชชู
62123022405 นางสาวเสาวลักษณ� เรือนไทย
62123022406 นางสาวดวงกมล ทิพย�ประสงค�
62123022407 นางสาวธันยพร บุญมี
62123022408 นางสาวพันรวี พิมสาร
62123022409 นายอดิศร เสนาคง
62123022410 นางสาวณัฐชนก เจริญ
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62123022411 นางสาวสุชาดา ทานทน
62123022412 นายศักรินทร� ใจม่ัน
62123022413 นางสาวสุวรรณา ขุนชาญ
62123022414 นางสาวปรีดาภรณ� วรรณะ
62123022415 นางสาวปวริศา สุนทรนนท�
62123022416 นายปฐมภพ แซ'บ&าง
62123022417 นายธาดาพงศ� จงไกรจักร�
62123022418 นางสาวรุ'งทิวา ขนานแก&ว
62123022419 นางสาวเนตรนภา พุฒน&อย
62123022420 นายสุริยา แทนสุวรรณ�
62123022421 นางสาวสุนิษา สวัสดี
62123022422 นางสาวภัทราภรณ� บํารุงศิลปR
62123022423 นางสาวเสาวลักษณ� แซ'เฮง
62123022424 นายอภิชัย เต'าจีน
62123022425 นางสาวกรรณิกา คงภักดี
62123022426 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมวราภรณ�
62123022427 นางวัลยา โทธรัตน�
62123022428 นางสาวปาณิศา สีภักดี
62123022429 นายศักด์ินรินทร� จีนพัฒน�
62123022430 นายสิริพงษ� แสงเดช
62123022431 นางสาวเพ็ญโสภา แพรกทอง
62123022432 นางสาวภคนันท� แซ'อุ&ย
62123022433 นายภัสร�นนท� รักษา
62123022434 นางสาวจริยา ฤทธ์ิสมานราษฎร�
62123022435 นางสาวสุภารัตน� วรรณวาสน�
62123022436 นางสาวพิชชากร โรจนกิจ
62123022437 นางสาวธิดารัตน� นิลเมฆ
62123022438 นางสาวนันทพร จระมาศ
62123022439 นางสาวนันทนา ปNทมาสังขพิทักษ�
62123022440 นางสาวณันฐิณี มณีนูญธวัฒน�
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62123022441 นายกิตติพงษ� รักษาศรี
62123022442 นางสาวพัชรี ศรีสมุทร
62123022443 นางสาวศรีหทัย จันทร�ดํา
62123022444 นางสาวจารุวรรณ เรืองเพ็ชร
62123022445 นางสาวอวยพร นวลเต็ม
62123022446 นายสุทธิชาติ อินทรรักษ�
62123022447 นางสาวนรีรัตน� อิฎฐผล
62123022448 นางสาวศไลทิพย� บุญนิธิ
62123022449 นางเปรมฤดี เกตุโรจน�
62123022450 นางสาวธิดารัตน� สังข�คร
62123022451 นางสาวศิริวรรณ เค่ียมพันธ�
62123022452 นางสาวชัชฎาภรณ� พัทราช
62123022453 นายสุวิชา สังข�ทอง
62123022454 นางสาวขวัญฤทัย ยังมี
62123022455 นางสาวสุกัลยา เสียมไหม
62123022456 นางสาวปLยาภรณ� วังศิริกุล
62123022457 นางสาวเพ็ญวดี เสมอภพ
62123022458 นางวาสินี ภูมิภมร
62123022459 นางสาวเลิศขวัญ กระจ'างพัฒน�วงษ�
62123022460 นางกชพร เบ'งกิจ
62123022461 นางสาวรัชนี มณีวงศ�
62123022462 นายสิทธิชัย สุระกา
62123022463 นายภาณุภัฒน� หาญสาริกิจ
62123022464 นายเทอด ทนทาน
62123022465 นางสาวศศินา ประภัศร
62123022466 นางสาวฤทัยชนก หัตถา
62123022467 นางสาวธัญญาลักษณ� อรุณรัตน�
62123022468 นางสาวจริญญา สระแก&ว
62123022469 นางสาวธัญญรัตน� ตรีรัตนประคอง
62123022470 นางสาวชณัฐสรณ� หัวใจเพ็ชร
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62123022471 นายรุสลัน ปาแว
62123022472 นางสาวพจนาจ ชมภูพล
62123022473 นางสาวอรวรรณ มาดโอสถ
62123022474 นางสาวหนึ่งฤทัย เหมือนดี
62123022475 นางสาวดาราวดี สมหนองหาร
62123022476 นางสาวจันทพร นวลคล&าย
62123022477 นางสาวปานทิพย� คมขํา
62123022478 นางสาวกรรณิการ� คงนุ'ม
62123022479 นางสาวสุกัญญา คงขุนทศ
62123022480 นายคเณศ จันทร�เล็ก
62123022481 นางสาวสุคนธ�วรรณ ทองย&อย
62123022482 นางสาวมายาวี ยีมาซา
62123022483 นางสาวลภัสรดา ชูสงดํา
62123022484 นางสาววรัญญา เดชฉิม
62123022485 นางสาวสุกัญญา นาคประเสริฐ
62123022486 นางสาวศุภกาญจน� จันทร�ยืนยง
62123022487 นางสาวนูรอารีนา ยูโซะ
62123022488 นางสาวจิราวดี นวลคง
62123022489 นางสาวลัดดาวัลย� โชติรัตน�
62123022490 นางสาวรัตนา เหรัญญะ
62123022491 นางพิชญาภัคต� วงศ�พิทักษ�
62123022492 นางสาวฮัลมี เจKะมุ
62123022493 นายณ ภัทร�พล ทองรักษ�
62123022494 นางเกศินี ส'งข'าว
62123022495 นางสาวฟาตีเมาะห� สมานสกุลภักดี
62123022496 นางสาวจริยา ผลิรัตน�
62123022497 นางสุวรรณา แต'งบุญงาม
62123022498 นางสาวจิตต�ศจี รุ'งเรืองทิพย�สุภา
62123022499 นางสาวสุธาทิพย� พรหมจรรย�
62123022500 นางสาววิชญ�นันท� ทองท'าฉาง
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62123022501 นายกัสซาฟรีย� ธรรมรักษา
62123022502 นางสาวมัสณา หะยีเมาะสาแม
62123022503 นางสาวศศิธร ศรีประวรรณ
62123022504 นางสาวณัชชารินทร� รักษ�ศรีทอง
62123022505 นางสาวพิชญาภา จารุเกียรติกุล
62123022506 นางสาวจิราวรรณ อินทร�สม
62123022507 นางสาวหทัยจิตร แซ'เค่ียน
62123022508 นางสาวก่ิงกาญจน� รัตนพันธ�
62123022509 นายเสถียร ก่ิงเล็ก
62123022510 นางสาวแพรนภัส อนุพันธ�
62123022511 นายภาสกร มาลยาภรณ�
62123022512 นายจักรกฤษณ� ชูชาติ
62123022513 นางสาวรุ'งสิฐฐี นุราช
62123022514 นายสราวุฒ หนูแก&ว
62123022515 นายสัญญา สินตุ&น
62123022516 นางสาวชินานันต� สุดวิไล
62123022517 นางสาวนัศริน ศรีเพ็ชร
62123022518 นางสาวเอมิกา โบบทอง
62123022519 นางสาวศิริมา มะโซKะ
62123022520 นายวิวรรธน� คงทน
62123022521 นายณัฐพร จุลเพ็ชร
62123022522 นายสุรเชษฐ� กล่ําดิษฐ�
62123022523 นางสาวสุวิรยา ชุมทอง
62123022524 นางสาวภัทริน สะระ
62123022525 นางสาวสุกัญญา โตKะหลาง
62123022526 นางสาวสุภิญญา ย่ังยืน
62123022527 นายนิอิมรอน ปLเตKะ
62123022528 นางสาวปาริชาติ หนูดํา
62123022529 นางภวรัณชน� นันทะกูล
62123022530 นายพิชศรากรณ� สมบุญ
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62123022531 นางสาวสุรัชดา หนูทอง
62123022532 นางสาวมณีนุช พรมพิชัย
62123022533 นายอภิชาติ เล'าซ้ี
62123022534 นางสาวเมธาวี ขันสําลี
62123022535 นางสาวนริสสา สุขะ
62123022536 นางสาวพัชรพร เทพจินดา
62123022537 นางสาวบุษกร ทันพิสิทธ์ิ
62123022538 นางมารีแย มูเซKะ
62123022539 นายสมิทธ� สินกัน
62123022540 นางสาวณัฐฑริกา วิเชียร
62123022541 นางสาวอัญธิกา แซ'อึ่ง
62123022542 นางสาวปLยะรัตน� กอบวัฒนกุล
62123022543 นางสาววิชญาภรณ� หมัดอาสิน
62123022544 นางสาวฐิยาพร สหนิบุตร
62123022545 นางสาวคุณิตา มิตรเปรียญ
62123022546 นางสาวอามีระห� หะรงค�
62123022547 นายทศพล สุวภา
62123022548 นางสาวจิราวรรณ เพชรฤทธ์ิ
62123022549 นายวัชรกิติ จ'าแก&ว
62123022550 นางศศิธร เพชรกรรณ�
62123022551 นางสาวฟาดีละห� ปาตี
62123022552 นางกฤติญดา ธรฤทธ์ิ
62123022553 นางสนธยา สนธิสุวรรณ
62123022554 นางสาวสุกัญญา ใหลตระกูล
62123022555 นางสาวไอรดา แก&วม่ิงดี
62123022556 นางสาวนินัสริน หะนิแร
62123022557 นางสาวนูรมุซินีน เจKะเยะ
62123022558 นางสาวเนตรชนก กิมเสาว�
62123022559 นายกฤษฎ� ธรรมโชติ
62123022560 นายนัตพล จีระภา
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62123022561 นางสาวพิชามญชุ� เดชภักดี
62123022562 นายชวกิจ ศิริสุวรรณ
62123022563 นางสาวเหมือนขวัญ พัฒน�ชู
62123022564 นายกฤษณะ บุญชูดํา
62123022565 นางสาวศรารัตน� ธรรมนพรัตน�
62123022566 นางสาวชัญญานุช ปLVนทองคํา
62123022567 นางสาวลัดดา สกุลมณี
62123022568 นางสาวสุดารัตน� จ'าแก&ว
62123022569 นางสาวริสตีน'า กิจการ
62123022570 นางชุติมา ขวัญเมือง
62123022571 นางสาวสุวัจนี เพชรนิล
62123022572 นางสาวนพมาศ บริรักษ�
62123022573 นางสาววรัชยา ปานเมือง
62123022574 นายซูปIยัน ฮินนะ
62123022575 นางสาวปนัสยา คําอุบล
62123022576 นางสาวอทิตยา อินทมา
62123022577 นายพลวัตร ศรีสมุทร
62123022578 นางสาวปLยนันท� ทองยวน
62123022579 นางสาวธัญธิดา คุ&มเพชร
62123022580 นางหฤทัย สั้นดํา
62123022581 นางสาวนริศรา บุญมณี
62123022582 นายธีระสิน รินรัตน�
62123022583 นางสาวเพ็ญนภา ทวีสุวรรณวงศ�
62123022584 นางสาวจันจิรา เพ็งสง
62123022585 นางสาวรูสมานีซา ปะดอมะ
62123022586 นายสุรเชษฐ� กาฬวงค�
62123022587 นายเจษฎา สโมสร
62123022588 นางสาวมยุรี ศรีพงษ�พันธุ�กุล
62123022589 นางสาวจินดาพร ต'วนโต
62123022590 นางสาวจีรนันท� เดชสองแพรก
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62123022591 นายจุลจักร หนูสงวน
62123022592 นางสาวเนตรนภา ศรนารายณ�
62123022593 นายวีระศักด์ิ สุภาพโรจน�
62123022594 นางสาวอนันต�ญา จันทร�ปาน
62123022595 นางสาวเหมือนฝNน อิสลาม
62123022596 นางสาววิภาสินี โฉมฉาย
62123022597 นางสาวนัทธชา ทาระพันธ�
62123022598 นางสาวเปมิกา ทองตัน
62123022599 นายอรรถชัย สมบูรณ�
62123022600 นางสาวลักขณา นงรัตน�
62123022601 นายวัชระพงษ� บรรจงสุทธ์ิ
62123022602 นางสาวพรสมัย พูลช'วย
62123022603 นายธนกฤต จันทรโชตะ
62123022604 นางสาวอังศุมาลี อนุศิลปR
62123022605 นางสาวรัชฎาพร พุทธส'องศรี
62123022606 นายธนพล คงมาก
62123022607 นางสาวอาอีเสาะ วาโด
62123022608 นางสาวศุภลักษณ� ระเบียบโอษฐ
62123022609 นางสาวพัชรี ชุมขุน
62123022610 นางสาวเรืองอุไร เซ่ียงฉิน
62123022611 นายพลิษฐ� จารุจารีต
62123022612 นายธนพล คงทรัพย�
62123022613 นายทศพล ยอดจิตร
62123022614 นางสาวรามีลKะ มะมิง
62123022615 นางสาวนลิน ชวนชม
62123022616 นางสาวนุชรี พูลผล
62123022617 นายพงศ�พิสุทธ์ิ หาญสุวัฒน�
62123022618 นางสาววิยะดา สุขชา
62123022619 นายชนุดร เกิดสม
62123022620 นายนิติกร ช'างทอง
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62123022621 นางสาวเจียระไน แย&มมีศรี
62123022622 นางสาวอณัศยา จินตกานนท�
62123022623 นางสาวกมลรัตน� พลอินตKะ
62123022624 นางสาวกนกพร จันทร�หงษ�
62123022625 นางสาวกิตติยา หนูภัยยันต�
62123022626 นางสาวอรอุมา บุญคง
62123022627 นายชัยณรงค� เขียวคดี
62123022628 นางสาวอัจจิมา นําพา
62123022629 นายวีระศักด์ิ องศารา
62123022630 นางสาวเภาลีนา ขมักการ
62123022631 นางสาวอทิตา เพชรพิรุณ
62123022632 นางสาวเบญจมาศ หอมเดช
62123022633 นางสาววัลย�ลิกา ด&วงมาก
62123022634 นายณัฐภัทร พูลสมบัติ
62123022635 นางสาวเนตรชนก สวนกูล
62123022636 นางสาวนภัสสร อักษรสม
62123022637 นางสาวอรพรรณ ทองเกิด
62123022638 นายณัฐพล สาดอาหลี
62123022639 นางสาวทิพาพร ชูสวน
62123022640 นางจามจุรี บุญเปXง
62123022641 นางสาวซูฮายลา หะยีสาแม
62123022642 นางสาวอริญา สุวรรณวงศ�
62123022643 นายสันติ แหวนเพ็ชร
62123022644 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกัญยาณี เสือแก&ว
62123022645 นางสาววิไลพร สิงประสงค�
62123022646 นายธีรพงศ� หีตแก&ว
62123022647 นายนิทัศน� สังข�แก&ว
62123022648 นางสาวสิริขวัญ แซ'อุ&ย
62123022649 นางสาววีนัส หม&อน้ําร&อน
62123022650 นางขวัญตา ขวัญแดง
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62123022651 นางสาวลัดดาวัลย� แก&วน&อย
62123022652 นายวรรณกร ศรเพชร
62123022653 นางสาวจริยา หมาดมีหนา
62123022654 ว'าที่ร&อยตรีหญิงปLยาภรณ� อินทรนุพัฒน�
62123022655 นายวีรพล คงกะพันธ�
62123022656 นางสาวชนัฐปภา วรรณโชติ
62123022657 นางสาวจันทิรา ขาวสะอาด
62123022658 นางสาวสุดารัตน� ทองประกอบ
62123022659 นางสาวรัตน�ชฎาภรณ� สนใจ
62123022660 นางสาวณาฐชญา กาลานุสนธ์ิ
62123022661 นางสาวชนากานต� มาโนช
62123022662 นายพิสิทธ์ิ พิทยาวาณิชย�
62123022663 นางสาวกาญจนาพร อุ'นทรัพย�
62123022664 นางสาวชุติมา ไชยเสนา
62123022665 นางสาวฐิฎาพร ประกอบศรี
62123022666 นางสาวกมนียา บิลหละ
62123022667 นายชนม�เจริญ บุญเพ่ิม
62123022668 นายชยาทิตย� แก&วพิทักษ�
62123022669 นายณรงค�ฤทธ์ิ คงสิทธ์ิ
62123022670 นางสาวดวงกมล ชูเดชา
62123022671 นางสาวพิชญ�สินี เนติธรรมกุล
62123022672 นายเกริกฤทธ์ิ บุญเรือง
62123022673 นางสาววารีรัตน� พุ'มพวงทอง
62123022674 นางสาวกรรณิการ� ละออสุวรรณ
62123022675 นางสาวหทัยชนก การชนไชย
62123022676 นางสาวปLยนันท� คงกอ
62123022677 นางสาวรัชนีกร จันทร�สด
62123022678 นางสาวกมลทิพย� รัตนชุม
62123022679 นางสาวอารีรัตน� ครุฑปNกษี
62123022680 นางสาวกุษาวดี เพชรสุข
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62123022681 นางสาวพิมพ�ชนก ผลทวี
62123022682 นายพัฒนพงค� มีสุข
62123022683 นางสาวกุลนิษฐ� นิลปNกษี
62123022684 นางสาวจันทร�สุดา หนูเนื้อ
62123022685 นางอรวรรณ พรมทองบุญ
62123022686 นางสาวกาญจนาวดี หอยเอียด
62123022687 นางสาววิชญาพร ทองสงฆ�
62123022688 นางสาวสวรรยา สวนานนท�
62123022689 นายกษิดิศ สมนึก
62123022690 นางสาวฐณิชาฌ� สมจิตต�
62123022691 นางสาวธัญชนก บูรณศิลปR
62123022692 นางสาวกมลรัตน� หุนเจริญ
62123022693 นางสาวสิตานัน เสวกพันธุ�
62123022694 นางสาวธนญา ภูมิลักษณ�
62123022695 นางสาวสมใจ สุเหร็น
62123022696 นางสาวพิมพ�ผกา ทิศยานะ
62123022697 นางสาวรัชนี รักษ�ศรีทอง
62123022698 นางสาวพัชรี แสงสม
62123022699 นางสาวปาณิสรา เทพเสนา
62123022700 นางสาวอาทิตติยา แสงสุริยันต�
62123022701 นางสาวอรวิภา เรืองพจน�
62123022702 นายศักรภพน� วรภัณฑ�วิศิษฎ�
62123022703 นางสาวสิริพา แซ'ขวย
62123022704 นางสาวดนยา เมืองขาว
62123022705 นางสาวรุจิรา ปล&องอ'อน
62123022706 นางสาวฉัตรวลี นิยมญาติ
62123022707 นางสาวกานต�รวี สุวรรณทิพย�
62123022708 นางสาวสุภาพร คหะวงค�
62123022709 นางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง
62123022710 นางสาววชิราภรณ� ปNจฉิม
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62123022711 นางสาวณัฐธิดา จรัสศรี
62123022712 นายคมกริช วงศ�สวัสด์ิ
62123022713 นางสาวอรอนงค� สายสิญจน�
62123022714 นางสาวพัชราภา สงจันทร�
62123022715 นายไตรรงค� เส'งเอียด
62123022716 นางสาวกุลชญา วงศ�พึ่งไพบูลย�
62123022717 นายอภิสิทธ์ิ จิตตนูนท�
62123022718 นางสาววนัสนัน สมเขาใหญ'
62123022719 นางสาวปรางค�ทิพย� ทองขาว
62123022720 นางสาวอารยา ทองศร
62123022721 นายอาทิตย� บําเพ็ญ
62123022722 นางสาวณัฐธยาน� ทองแท&
62123022723 นายกิตติพงษ� จิยาเพชร
62123022724 นายวาณิช เต็มไป
62123022725 นายอนาวิน หะมะ
62123022726 นางสาวสุวิชญา หมวดสิงห�
62123022727 นางสาวอรกานต� บุญเครือ
62123022728 นายอุดมศักด์ิ คงสุข
62123022729 นางสาวจุรีรัตน� เมืองปNญโญ
62123022730 นางสาวนุชสรา เสวกะ
62123022731 ว'าที่ ร.ต.ติณพัชร� ล'าโสตร�
62123022732 นายศรชัย ศิริรัตน�
62123022733 นางสาวกาญจนาพร คงผอม
62123022734 นางสาวซอฟIยะห� จันทร�เพ็ญ
62123022735 นางสาวสุจิวรรณ เอี่ยมสกุล
62123022736 นางสาวณัศรีน บิลละเตKะ
62123022737 นางสาวเจนจิรา ชูสกุล
62123022738 นางสาวสาวิตรี โชตยาสีหนาท
62123022739 นางสาวสุภัชชา ขุนฤทธ์ิ
62123022740 นางสาวรัญชิดา ธรรมจินโณ
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62123022741 นางสาวอาภาภรณ� บัวสังข�
62123022742 นางสาวทิชานันท� ขวัญเพชร
62123022743 นางสาวเปมิกา เพ็ชรจุ&ย
62123022744 นางสาวนูรฮาซียะ มะสาแม
62123022745 นายปวีณ ไผ'ชู
62123022746 นางสาวอารียา ตวนกูพงศ�
62123022747 นางบุปผารัตน� จินโต
62123022748 นางชรินทร�ทิพย� บรรณกิจ
62123022749 นางสาวโสรยา สอหัด
62123022750 นางสาวณัฐธยาน� มีเหลือ
62123022751 นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนช
62123022752 นางสาวณปภัช จันสมบัติ
62123022753 นางสาวอรอนงค� บุญรัตน�
62123022754 นางสาวสุธัญญา เรืองศรี
62123022755 นางสาวสิริกัลยา ตลึงจิตร
62123022756 นางสาวณัฐธิดา หนูนาวี
62123022757 นางสาวเฉลิมขวัญ หลิมแก&ว
62123022758 นางสาวมัสลิน โสภามิตร�
62123022759 นายนันทกาล ประพันธ�
62123022760 นางสาวชนกกมล พร&อมมูล
62123022761 นางสาวนันทนา วันชัย
62123022762 นางสาวจีรนันท� ภาศภิรมย�
62123022763 นางกาญจนา เหลKาะโตKะหมัน
62123022764 นายภานุพงศ� เชื้อแย&ม
62123022765 นายโชคอนันต� แสงศรี
62123022766 นางสาวอาภาภรณ� รักพันธ�
62123022767 นางสาวอรรัมภา ศรีวาจา
62123022768 นางสาวชฎาพร มหาสุข
62123022769 นางสาวรุ&งลาวัลย� วิภาคพจนกิจ
62123022770 นางสาวเกณิกา บุญมา
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62123022771 นางสาวณัฐฐาภรณ� มากหวาน
62123022772 นางสาวนภัสสร บานกระจาย
62123022773 นางสาวเพ็ญนภา รักหอม
62123022774 นางสาวยุวพร อภัยแสน
62123022775 นางสาวอรวี ศรีงาม
62123022776 นางสาวมันทนา เพชรชู
62123022777 นางสาวศิรินทิพย� เพ็ชรอาวุธ
62123022778 นายธวัช ภู'เจริญโภคา
62123022779 นางสาวศันศนีย� รู&รอบ
62123022780 นางสาวสุพัตรา เพชรประสม
62123022781 นายทศพล เพ็งแก&ว
62123022782 นางสาวปวีณา ทองจันทร�แก&ว
62123022783 นางสาววันทการ บุญสุวรรณ�
62123022784 นายศักรินทร� มยาเศรษฐ
62123022785 นายปฐมพงษ� ชูราช
62123022786 นางสาวเพ็ญพรรณ ชัยสงคราม
62123022787 นางสาวโซเฟIย รอฮิง
62123022788 นางสาววาทิณี สีหวัด
62123022789 นางสาวขนิษฐา หนูคง
62123022790 นางสาวสุนิษา หงษ�ทอง
62123022791 นายณัฐิวุฒิ โล'ดํารงรัตน�
62123022792 นางสาวจันทมณี ทรัพย�อาภากรกุล
62123022793 นางสาวปานเลขา หวานชื่น
62123022794 นายชาญยศ เชื่อมใจ
62123022795 นางสาวมุกรวี ขาวสนิท
62123022796 นายภูวเดช วิชัยดิษฐ
62123022797 นางสาวกฤติกา พิมพ�พงษ�
62123022798 นางสาวนูรุลอีซาตี จะมะจี
62123022799 นางสาวสุภิญญา ไชยทอง
62123022800 นายณัฐกิตต์ิ ปรุกระโทก
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62123022801 นายณัฐพีร แก&วประเทศ
62123022802 นางสาวดุจฤดี บุญธรรม
62123022803 นายอนุพล ไชยพฤกษ
62123022804 นางสาวกาญจนา พัฒนสิริโยธิน
62123022805 นางสาวกนกวรรณ ปลอดชุ'ม
62123022806 นางสาวธนิดา สองเมือง
62123022807 นางสาวสหพร มีแก&ว
62123022808 นางสาวพิชญา แก&วเกลี้ยง
62123022809 นางสาวนิตยา จันทร�ชาตรี
62123022810 นางสาวอัจฉรา ปานแก&ว
62123022811 นายอารีฟ วาแม
62123022812 นางสาวปริฉัตร จ&อยทอง
62123022813 นายเจษฎากร ไชยยะ
62123022814 นายสุมล อินทรอักษร
62123022815 ว'าที่ร.ต.อภิเชษฐ� กองแก&ว
62123022816 นางสาวรวิวรรณ มีแสง
62123022817 นายวันฟาดิล แวเด็ง
62123022818 นางสาวศิริมา วัฒนสังข�
62123022819 นางนิรมล รัตนบุรี
62123022820 นายอดิศร ขวัญพรหม
62123022821 นางสาววิไลวรรณ กาญจนถ่ิน
62123022822 นางสาวกรกนก จันทนกาญจน�
62123022823 นายรัตนพล เจียมตัว
62123022824 นายกิตติธัช โยมญาติ
62123022825 นายนพดล เคลื่อนทอง
62123022826 นางสาวภัทรพร บุญสนอง
62123022827 นายศรายุทธ พุทธวรรณ
62123022828 นางสาวเกวลี หนูทอง
62123022829 นางสาวสุภาภรณ� ทองใบ
62123022830 นางสาวเนตรอนงค� แจ&งสว'างวงค�
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62123022831 นางสาวขนิษฐา สมขันธ�
62123022832 นางสาวหัทยา โสมปาน
62123022833 นายธนชาต สุระคําแหง
62123022834 นางสาวมารตี หม่ืนคง
62123022835 นางสาวพรทิพย� ดํามี
62123022836 นางสาวอรวรรณ จันทร�อักษร
62123022837 นางสาวณัฐณิชา ตันติปรีชานันท�
62123022838 นางสาวโชติมา นิลอรุณ
62123022839 นางสาวลออตา ลางคุลเกษตริน
62123022840 นายศาศวัต ลอยวิสุทธ์ิ
62123022841 นางสาวจิตลดา สงคง
62123022842 นายวรวิทย� แก&วมณี
62123022843 นางสาวศวรรยา ปลัดสงคราม
62123022844 นางสาวณัฐกา ลิ่วล'อง
62123022845 นางสาวสุชาดา อนงค�
62123022846 นางสาวอรวรรณ นวลอ'อน
62123022847 นางสาวจิราพา สรประสิทธ์ิ
62123022848 นายอัศวิน สุขสันติกมล
62123022849 นางสาวอามิตา สาคอ
62123022850 นางสาวธัญญามาศ จันทร�ทิตย�
62123022851 นายแวอาลิสมัน แวสะมะแอ
62123022852 นายฟุรกอน อาลี
62123022853 นางสาวเสาวลักษณ� พุฒบุญ
62123022854 นายวิศรุต กาญจนพงศ�พันธุ�
62123022855 นางสาวสินีนาฏ ฤทธิเดช
62123022856 นายกรรณวัต หล'อเพชร
62123022857 นายพิชิต ดารากัย
62123022858 นางสาวชญานิศ พุทแก&ว
62123022859 นางสาวศศิธร สุขนุ'ม
62123022860 นายวัชรินทร� แก&วรักษ�
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62123022861 นายปราชญ� จิตแฉล&ม
62123022862 นางสาวเกศรินทร� ซอมแก&ว
62123022863 นายกิตติพงษ� สอนอินทร�
62123022864 นางสาวนัฐพร พัฒน�ทอง
62123022865 นายภัทรพล ชุมสุข
62123022866 นางสาวทิพย� ชะนะชู
62123022867 นางสาวอธิตยา จําปา
62123022868 นายดํารงศักด์ิ อธิกุลรัตน�
62123022869 นางสาวกันต�ฤทัย สังข�แก&ว
62123022870 นางสาวสุภัสตรา บัวทอง
62123022871 นางสาวรัชนีกันต� สังฆ�สําราญ
62123022872 นางวรางคณา จันทร�โสะ
62123022873 นางสาวปนัสยา กัณหกุล
62123022874 นางสาวอัจฉรา ศรีทิพย�พิทักษ�
62123022875 นางสาวธนิศา ภูมิสถิตย�
62123022876 นางสาววริษฐา อนุราช
62123022877 นางมณฑา รักบัวทอง
62123022878 นายกฤษฎา เพชรจันทร�
62123022879 นางสาวสุภาวรรณ บุญเก้ือ
62123022880 นางสาวพรรทิรา เอี่ยมนิล
62123022881 นายศรัทธา เจนจริยานนท�
62123022882 นางสาวแวเยาะ บือราโอะ
62123022883 นางสาวพลอยไพลิน แก&วพูล
62123022884 นางสาวอรวรรณ ทองสุข
62123022885 นางสาวพัสตราภรณ� กาฬสิงห�
62123022886 นางสาวพรรษา มารมย�
62123022887 นางสาวอิศยารัณชณ� คํานวนจิต
62123022888 นางสาวณัฐธิดา ร'มแก&ว
62123022889 นางสาววิราภรณ� แก&วก&องกังวาน
62123022890 นายนันทิวัฒน� จิตสุภานันท�
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62123022891 นางสาวรัตนา สีผม
62123022892 นายภัทศา ปริญญานิยม
62123022893 นางสาวพีระวรรณ� เชื้อบ&านเกาะ
62123022894 นางสาวขนิษฐา ทองปรีชา
62123022895 นายทศพล พูลแก&ว
62123022896 นางสาวอรพินท� เจริญธรรม
62123022897 นายชนัญ^ู โคตรสมบัติ
62123022898 นายเฟาซี ลือมานKะ
62123022899 นางสาวศิริวรรณ แก&วประโชติ
62123022900 นายวีระศักด์ิ อุปฐาก
62123022901 นายสุชาติ สุขศรีวรรณ
62123022902 นางสาวบุปผา เรืองรอด
62123022903 นายพุทธิพงศ� จงสวัสด์ิ
62123022904 นางสาวจณิสตา ไทยเกิด
62123022905 นางสาวรัตนาวรรณ บุญวงศ�
62123022906 นางสาวอสิธารา มุขนาค
62123022907 นางสาวกรวิกา ศรีสมุทร�
62123022908 นายจักริน ชื่นทับ
62123022909 นางสาวพัชราภรณ� เพชรบูลย�
62123022910 นางสาวรสพร ทองภูเบศ
62123022911 นายคมกฤช เพชรทอง
62123022912 นางสาววนัสชา ศรีสุกใส
62123022913 นางสาวกนกวรรณ ทองพิทักษ�
62123022914 นางสาวศิริพร เมืองไทย
62123022915 นางสาวอนัญญา เทือกสุบรรณ
62123022916 นางสาวปราณรวีร� วงศ�จําเริญอัมพร
62123022917 นายธีรเทพ อรรถกิจเจริญ
62123022918 นางสาวนุชรีย� สุวรรณวัฒน�
62123022919 นายศิระ อัถรัฐ
62123022920 นางสาวปวิตรา ชัยวัฒนพงษ�
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62123022921 นายอานัส และมะลี
62123022922 นางสาวเนติชา คลองมดคัน
62123022923 นางสาวมณฑาทิพย� พฤษพันธ�
62123022924 นางสาวอาวาติฟ ลาเตKะ
62123022925 นางสาวนภัค อักษรศรี
62123022926 นายณัฐพันธุ� บัวเพชร
62123022927 นางสาวอารีรัตน� มะเด่ือ
62123022928 นางสาวศิริพร ผ'องศรี
62123022929 นายอดิศร แซ'เฮ'า
62123022930 นางสาวอามิธตา หมัดเหล็ม
62123022931 นายเกียรติศักด์ิ ดอกบัว
62123022932 นายสุรศักด์ิ พรมดี
62123022933 นางสาวกานต�ธิดา นวลทอง
62123022934 นางสาวอัษภางค�กุล บุญส'ง
62123022935 นางนภาพร ใจเปIVยม
62123022936 นายวัชรินทร� แซ'อุน
62123022937 นางสาวพุทธรักษ� สมสิริ
62123022938 นางสาวปราณี เส&งโสด
62123022939 นายวีระพันธ� จันทรมาศ
62123022940 นางสาวพิทยรัศม์ิ ช'วยจันทร�
62123022941 นางสาวเกษรา สีเมืองรัตน�
62123022942 นางกนกกาญจน� จอมบดินทร�
62123022943 นางสาวณัฏฐกันย� กาญจนี
62123022944 นางสาวทัณฑิกา ไกรเทพ
62123022945 นางสาวอ'อนนุช สมรูป
62123022946 นางสาวธมลลักษณ� หนูดาษ
62123022947 นายณัฐชนน ว'องไชยสิทธ์ิ
62123022948 นายอานัส หมาดหวัง
62123022949 นายพลากร พัฒนวิวัฒน�กุล
62123022950 นางสาวสุกัญญา พรหมทอง
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62123022951 นายภัคพงค� ตันติวิวัฒน�
62123022952 นางสาวปNทมาภรณ� เจนการ
62123022953 นางสาวกนกทิพย� บุญวงศ�
62123022954 นางสาวจุฑามาศ ม'วงสวย
62123022955 นางสาวภิรวรรณ พันธ�ประสงค�
62123022956 นางสาวบุญสิตา พลเดช
62123022957 นายพีรพัฒน� พรหมชาติ
62123022958 นางสาวเบญจวรรณ ช'วยเกลี้ยง
62123022959 นางสาวโชติกา นาคกลัด
62123022960 นางสาวปาริชาต ตัญญาหาญ
62123022961 นายศิวะวุฒิ นุชชาวนา
62123022962 นางสาวพรกนก วีระเกียรติ
62123022963 นายอภิชาติ วงษ�แก&ว
62123022964 นางสาวทิพสุวรรณ วิณะ
62123022965 นางสาวเสาวลักษณ� แพงมี
62123022966 นางสาวจิราพร เรืองยังมี
62123022967 นางสาวภัคจิรา บุญเสริม
62123022968 นางสาวทัญษา คุ&มเพชร
62123022969 นายบุลากร ตู&ลารักษ�
62123022970 นางสาวเบญญทิพย� คชนิล
62123022971 นายถกรกันต� เภกก้ิม
62123022972 นางสาวน้ําฟQา ศรีเปQา
62123022973 นางสาวปรนฐลิกา พาหมะ
62123022974 นายปLยะพงศ� เวชกุล
62123022975 นางสาวสุภารัตน� แสนทอง
62123022976 นางวิลาวัลย� แต&มจันทร�
62123022977 นายสิทธิญาณ ลิวา
62123022978 นายศุภนัฐ แคล&วคลาด
62123022979 นายสกิจรัตน� มังคลา
62123022980 นายวัชรพล มุททารัตน�
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62123022981 นางสาวกรชินี ศรีรักษา
62123022982 นายพงศธร รักรัษฎา
62123022983 นายณัฐภูมิ จันเสนีย�วงษ�
62123022984 นางสาวณัฏฐา ขนานเภา
62123022985 นายธนพงศ� จินิราช
62123022986 นายอัครพล ไชยยศ
62123022987 นางสาวจริยา เพ็ชรราม
62123022988 นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชรทอง
62123022989 นางสาวพชราภรณ� ศรีอักษร
62123022990 นางสาววิชุดา ดํานิล
62123022991 นายจารุวัฒน� วิชัยดิษฐ�
62123022992 นางสาวณัฐมล บรรยงคิด
62123022993 นางสาวอัจฉราภรณ� ปานแก&ว
62123022994 นางสาวนัฎฐานันท� รัตนาพร
62123022995 นายดนุพล จินดาพล
62123022996 นางสาวขวัญจิรา เชาว�สุวรรณ
62123022997 นางสาวสรจฐพร หนูเสน
62123022998 นางสาวจิระวลักษณ� ชัยยศ
62123022999 นางสาววนิดา จิตหม่ัน
62123023000 นางสาวนูรตัสนีม เงาะ
62123023001 นางสาวเกศรินทร� คํานิล
62123023002 นางสาวกฤษฎ�กนก ใสหนู
62123023003 นายจิรเมธ ชุมช'วย
62123023004 นายอนันต� พลันการ
62123023005 นางณิชานันท� คมกล&า
62123023006 นางสาวพนิตนันท� สุขะปณะ
62123023007 นางสาวรอยฮาน สาแลKะ
62123023008 นายสุริยะ แก&วอ'อน
62123023009 นางสาวณัฐรุจา ผิวผ'อง
62123023010 นายคฑาวุธ ขําชุม
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62123023011 นางสาวชญานิศ ชูสุวรรณ�
62123023012 นายชวนนท� เนตรประไพ
62123023013 นางสาวลักขณา ฤทธิมา
62123023014 นางสาวกมลวรรณ เสียมไหม
62123023015 นางสาวอทิตยา ไทยแก&ว
62123023016 นางสาวสุภานันท� โสภากิจ
62123023017 นางสาวปารมี อํามาตย�โยธิน
62123023018 นายพัลลภ สุขบุญทอง
62123023019 นางสาวปาลิตา สมประสงค�
62123023020 นางสาวธัสสุตา นิลบุญ
62123023021 นายวรภัทร สุทิน
62123023022 นางสาววารุณี รักษ�รอด
62123023023 นางสาววิไลลักษณ� จารึก
62123023024 นายวรท ทิพยมงคล
62123023025 นางสาวอลิษา นิลพันธ�
62123023026 นางสาวเสาวนันท� ทองอารัญ
62123023027 นางอัญชนา บูรณวงศ�
62123023028 นางสาวสุทธิดา ประสมศรี
62123023029 นายประเสริฐ ลิมานิ
62123023030 นายสุรชัย จิตศรัทธา
62123023031 นางสาวอาอีดะห� นิบง
62123023032 นายมาโนช มงคล
62123023033 นางสาวดวงสมร เอี่ยมสอาด
62123023034 นางสาวสมฤดี ฤทธิมาส
62123023035 นางสาวศุภานันท� สันติชัยรัตน�
62123023036 นายพลภัทร พิริยสถิต
62123023037 นางสาวธิวาภรณ� มีวงศ�
62123023038 นางสาวลัลดาวรรณ ทองนุ'น
62123023039 นางสาวหทัยรัตน� งามขํา
62123023040 นางสาวดวงพร รังษี
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62123023041 นางสาวสุภาวดี ภักด์ิดีมาก
62123023042 นางสาวชญานิศ วงศ�สว'างศิริ
62123023043 นายอภิวัฒน� จิตม่ัน
62123023044 นางสาวปรีชญา ด&วงสา
62123023045 นางสาวมูนาดา บุตรรักษ�
62123023046 นางสาวภัชชนก ฤทธิประกิจกร
62123023047 นางสาวนุชนาฏ โสKะฝI
62123023048 นางสาวอังสุมารินทร� อุทธิยา
62123023049 นายนพเดช หันน้ําเที่ยง
62123023050 นายวีระชัย หนูด&วง
62123023051 นางสาวชมพูนุช รสจันทร�
62123023052 นางสาวทิพวัลย� ไตรรัตน�
62123023053 นางสาวเสาวณีย� ละฮา
62123023054 นางสาวไอลดา สุขแก&ว
62123023055 นางสาวปุณณดา ชาญชัยชูจิต
62123023056 นางสาวกวิสรา เหมเดโช
62123023057 นางสาวภัษราภรณ� ช'วยอินทร�
62123023058 นางสาวสุภาพร อ'อนรัตน�
62123023059 นางสาวหนึ่งฤทัย มีหวัง
62123023060 นางสาวจันทนา สมกําลัง
62123023061 นางสาวปNทมาภรณ� ชมเทศ
62123023062 นางสาวอารียา อินทร�ทอง
62123023063 นายเชิดสกุล สุขประสาร
62123023064 นางสาวจิรารัตน� ศรียาเทพ
62123023065 นางสาวขนิษฐา สุวรรณโณ
62123023066 นางสาวทวีพร อภิรักษ�มันตา
62123023067 นายวัชรพล พลอยขาว
62123023068 นางหนึ่งดาว โอปลอด
62123023069 นางสาวจุฬาภรณ� แซ'ลิ่ม
62123023070 นางสาวจันจิรา แจ'มพิศ
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62123023071 นางรัตน�ชฏา รักษ�ศรีทอง
62123023072 นางสาวภัทรานิษฐ� ห'อทอง
62123023073 นางสาวปLยฉัตร ตรีไว
62123023074 นางสาวศิริพร สุทธิสาร
62123023075 นางสาววลัยลักษณ� ซังปาน
62123023076 นางสาวอาอีคKะ ขาเรมดาเบะ
62123023077 ว'าที่ร&อยตรีหญิงปริยา แก&วทองประคํา
62123023078 นายสิทธิพงษ� หมวดเพ็ง
62123023079 นางสาวจิตสุภา แดนชัย
62123023080 นางสาวกมลนัทธ� เอี่ยมพร
62123023081 นายบุญโชค พรหมแก&ว
62123023082 นางสาวมะลิษา หนูมาก
62123023083 นางสาวศิรินันท� สุวรรณนิจ
62123023084 นางสาวนันทวัน คันธานุกูล
62123023085 นางสาวนิสารัตน� สอนคง
62123023086 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�นิกร
62123023087 นายชาตรี เถ่ือนเทพ
62123023088 นางสาวปวีณา คงขาว
62123023089 นางสาววรรธิดา ไทยพัฒน�
62123023090 นางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธ์ิ
62123023091 นางสาวจุฑารัตน� บุญมาก
62123023092 นางสาวชไมพร แก&วอรุณ
62123023093 นางสาวศศิธร ตันตินิธิวรกุล
62123023094 นางสาวประกายทิพย� ถ่ินชาญ
62123023095 นางสาวซูรายยา อาบู
62123023096 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�ทอง
62123023097 นางสาวสิรินยา พรมเพ็ชร
62123023098 นางสาวทิพย�วิภา โสตถิรัตนพันธ�
62123023099 นางสาวอ&อยทิพย� พรหมรักษา
62123023100 นางสาวอัสมา สุวรรณ�
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62123023101 นางสาวอรวรรณ ทวีสุข
62123023102 นายสิทธิกร สังข�นุ'น
62123023103 นางสาวสุชาดา เส็งขาว
62123023104 นางสาวธัญชนก อินทรพฤกษา
62123023105 นางสาววิลาสินี ตาเจริญ
62123023106 นายมานาเซ มะลาเฮง
62123023107 นางสาวหฤทธาดา เกษเพ็ชร
62123023108 นางสาวกีญาสะฮ� โตKะขวัญ
62123023109 นางสาวสายฝน บัวเกลี้ยง
62123023110 นางสาวทสมา อรชร
62123023111 นางชาลิดา ชื่นพันธ�งาม
62123023112 นางสาวสินีนาถ จันทมาศ
62123023113 นางสาวสุนันทา รักกลัด
62123023114 นางสาวกฤษติกา แท'นทอง
62123023115 นายนที ไชยสวัสด์ิ
62123023116 นางสาวอภันตรี แสงอาวุธ
62123023117 นางสาวชนิภา สุขพล
62123023118 นางสาวจันทิมา แปQนพัฒน�
62123023119 นางสาวณัฐสิมา วิรันจตี
62123023120 นายณฤทธ์ิ โสยดี
62123023121 นางสาวอมรรัตน� ชาญพล
62123023122 นายยุรนันท� ดําแก&วหล'อ
62123023123 นางสาวญาณิศา โอชะโร
62123023124 นางสาวชุติกานต� ภูมิสถิตย�
62123023125 นางสาววัชรี แก&วชนะ
62123023126 นายภาคิไนย วงษ�ขจร
62123023127 นางสาวสุดารัตน� ชอบแต'ง
62123023128 นางสาวภีรฎา หนูทอง
62123023129 นางสาวทราภรณ� ทองคง
62123023130 นายฐณัท ผลกอบกุล
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62123023131 นางสาวอาทิติยา แก&วช'วง
62123023132 นายวิภาส ทวิชศรี
62123023133 นางสาวศศิประภา มีหาดยาย
62123023134 นางจีรภา ขวัญอ'อน
62123023135 นายขจรพล ทองเกลี้ยง
62123023136 นางสาววันวิสา แก&วจันทร�
62123023137 นายคมสัน หนูมา
62123023138 นางพิสมัย เทพประคอง
62123023139 นางสาวปLยพัชร� แก&วสนั่น
62123023140 นางสาวจรุงจิต จิรศิลปR
62123023141 นายเอกชัย ผลพัสดุ
62123023142 นางสาวนิภาพร มณีรัตนโชติ
62123023143 นางสาวอังคณา โบศรี
62123023144 นางสาวจุฑามาศ เส&งสุ&น
62123023145 นายสุวิมล เพ็งสกุล
62123023146 นายเชิดชัย ดวงแปQน
62123023147 นางสาวปLยะมาศ สุระกา
62123023148 นางสาวพัชรี พุ'มคง
62123023149 นางสาวอัจรา สมบัติ
62123023150 นางสาวกัญญารัตน� แพรกเมือง
62123023151 นางสาวแพรวพรรณ ศรีกลับ
62123023152 นายปริญญา แก&วผอม
62123023153 นางสาวรูซานา สนิ
62123023154 นางสาวจันฑิมา อินดํา
62123023155 นางสาวอัญชิสา ซ'วนยุก
62123023156 นางสาวดุจเดือน ทองแก&ว
62123023157 นางสาวปนัดดา แก&วประดิษฐ�
62123023158 นายณัฐวัตร สุขสําเภา
62123023159 นายไพโรจน� ทองหยู
62123023160 นางสาวกมลวรรณ อินทร�คง
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62123023161 นางสาวจิราพร เรืองศาสตร�
62123023162 นางสาวสิรินาถ นวลวัฒน�
62123023163 นางสาวสุไหลยKะ หมะและ
62123023164 นางสาวศิริรัตน� อิติยะ
62123023165 นายคณิศร� แซ'ฮั่น
62123023166 นางสาวกนกวรรณ บิลอาหวัง
62123023167 นางสาวสุพัตรา สงกรด
62123023168 นายสาธิต เพชรรักษ�
62123023169 นางสาวสุริยาพร มีภาค
62123023170 นางสาวอัณณ�ณัชญาณ� กล'อมสุวรรณ�
62123023171 นางสาวอรวรรณ แซ'ล่ํา
62123023172 นายวีรศักด์ิ รอดเกิด
62123023173 นายธนากร วราสินธ�
62123023174 นางพิชามญชุ� ศรีกุล
62123023175 นางสาวสุณีรัตน� คนขยัน
62123023176 นายวชิรวิทย� เกิดแก&ว
62123023177 นายอนันตชัย ชื่นม่ันนุษย�
62123023178 นางสาวชุติมา จันทร�ประสิทธ์ิ
62123023179 นางสาวเกศนีย� มากช'วย
62123023180 นางสาวพนิดา พูลเสถียร
62123023181 นางพิมพ�พิลาศ จันทร�รัศมี
62123023182 นางสาวรัตนาภรณ� ครุฑบัตร
62123023183 นายธรรมรัฐ บุญหนุน
62123023184 นางสาวรุ'งนภา แว'นแก&ว
62123023185 นางสาวนาตยา นุ'นแก&ว
62123023186 นางสาวพิชญา เพ'งกิจ
62123023187 นายจักษ�พันธ� จิตจร
62123023188 นางสาวอมไอมาน กอตอ
62123023189 นางสาวกุสุมา ศรศุภราช
62123023190 นายปณิธาน แจ'มฟQาชื่น

หน&า 773 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123023191 นางสาวชุติมา เพ็ชร�ดุก
62123023192 นางสาวณัฐธิดา ส'งไชโย
62123023193 นายประภาค แก&วประภาค
62123023194 นายณัฐพงศ� เอี๋ยวสกุล
62123023195 นายศิวณัฐ ทองสุข
62123023196 นางสาวจิรภิญญา เจือจุน
62123023197 นายภานุเทพ เกตุพล
62123023198 นางสาววรรณทิพย� โชติมณีโรจน�
62123023199 นางสาวปLยมาศ ชูขํา
62123023200 นางสาววรลักษณ� บัวชุม
62123023201 นายจักรรินทร� แช'มตา
62123023202 นางสาวธนวรรณ ทองเอียด
62123023203 นายอาดัมส� หะยีแวดือราแม
62123023204 นางสาวกมลรัตน� ทองแท&
62123023205 นางสาวสุนิสา ย่ีสุ'น
62123023206 นางสาวกันยารัตน� ยาบา
62123023207 นายหนึ่งบุรุษ พลจร
62123023208 นายจิรภัทร คงเพชร
62123023209 นางสาววชิรญาณ� นาคมาศ
62123023210 นายพชร ชูชํานาญ
62123023211 นางสาวตันติมา อุตรภาศ
62123023212 นายจุลินทร� ปานขวัญ
62123023213 นางสาวศิวพร หะยีอาบูบากาด
62123023214 นางสาวสุณิสา ทองมีแสง
62123023215 นางสาวรัตวัน ปLยจันทร�
62123023216 นางสาววันเพ็ญ เพชรสงคราม
62123023217 นางสาวสโรชา ผุดผ'อง
62123023218 นางสาวอัญชลี ศรีจันทร�
62123023219 นายพชร ภัทธิยธนี
62123023220 นางสาวสุปราณี ปรุงเหล็ก
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62123023221 นายภาสกร อุเทนศักด์ิสุวัฒน�
62123023222 นางสาวธีรวรรณ บํารุงชาติ
62123023223 นางสาวฐิติมา นบนอบ
62123023224 นางสาวกุสุมา พลยมมา
62123023225 นางสาวดารีน'า วะจิดี
62123023226 นายเกิดทรัพย� จันทร�ทอง
62123023227 นางสาวนิศารัตน� รสมิตร�
62123023228 นางสาวศิรินภา ชูวิเชียร
62123023229 นางศิรารัตน� สาระพงศ�
62123023230 นายนันทวิทย� หลุ'งต้ี
62123023231 นายศักรินทร� เทพฉิม
62123023232 นางสาวกานติมา หัสนีย�
62123023233 นางสาวณัฐฐิตา เรืองราย
62123023234 นางสาวศกุนตลา เลิศปารสกุล
62123023235 นางสาวซอลีฮะ โตKะป[ะ
62123023236 นายจตุพล ทรงแก&ว
62123023237 นางสาววิภาวดี แซ'เหล&า
62123023238 นายนฤมินทร� ค'านคร
62123023239 นางสาววนิศา สนธิเมือง
62123023240 นางสาวเยาวเรศ เกตุแก&ว
62123023241 นายสุรเดช ศรีมณี
62123023242 นางญาณิศา ใจห&าว
62123023243 นางสาวโศภิดา ช'วยชูหนู
62123023244 นางสาวอัสรานี เชาว�ช'างเหล็ก
62123023245 นางสาวปLยะนุช แปงเม
62123023246 นางสาว^ุรญานี บิลังโหลด
62123023247 นางสาวนิศาชล ทองแปQน
62123023248 นางสาวธิดารัตน� บุญแก&ว
62123023249 นายสมพงศ� ศรชัย
62123023250 นางสุรัสวดี ซังปาน
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62123023251 นายจรินทร� สุวรรณ
62123023252 นางพิณทิพย� จันทรโชโต
62123023253 นางสาวศิริวดี เด็นศิริ
62123023254 นางสาวฐิติรัตน� ชลชลา
62123023255 นายสมชาย ชูเชย
62123023256 นางสาวเสาวณีย� นวลวัฒน�
62123023257 นางสาวสิริรัตน� ประชุม
62123023258 นางสาวอังศิรินทร� กลับรอด
62123023259 นางสาวยุพาวดี ใจโปร'ง
62123023260 นางสาวจุธาพร สมบุญ
62123023261 นางสาวอภิษฎา โพธิตา
62123023262 นางสาวณัฐสิมา เปลี่ยวพยัค
62123023263 นางสาวปNญจมาศ ตารมย�
62123023264 นางสาวณัฐธิสา แซ'ภู'
62123023265 นางปรียาภัทร หลีเส็น
62123023266 นางสาวสุรัตน� นางบุตรดี
62123023267 ว'าที่ ร.ต.เอกรินทร� ฉิมพลี
62123023268 นางสาวชนิดาภา รุ'งเรือง
62123023269 ว'าที่ร&อยตรีหญิงปNทมา แสงสว'าง
62123023270 นางสาววรัญรดา ยังสําราญ
62123023271 นางวรุณณชา มานะวัฒนากิจ
62123023272 นางสาวศุภานิช แก&วละเอียด
62123023273 นางสาวจันทร�เพ็ญ ใจซ่ือ
62123023274 นางสาววิรวรรณ อนงค�
62123023275 นางสาวพาอีซKะ ดอเลาะ
62123023276 นางสาวศกลรัตน� แต&มต'อผล
62123023277 นางสาวพิมพ�วดี แก&วบ&านดอน
62123023278 นายจีรศักด์ิ พานทอง
62123023279 นางสาวกรวรรณ สังข�แก&ว
62123023280 นางสาวชรินรัตน� ศรีคําผึ้ง
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62123023281 นางสาวศโรชา อ&อยทอง
62123023282 นายมนัส เพียงลิ้ม
62123023283 นางสาวนุรอาซีนา สาอะ
62123023284 นางสาวรมย�ชลี ดําสะอาด
62123023285 นางสาวณิชารีย� เพชรอาวุธ
62123023286 นางสาวยุวธิดา คงบุญ
62123023287 นางสาวสาวิตรี มณีใส
62123023288 นางสาวโสมสิริ ไกรขาว
62123023289 นายศักยา ลักษณะสมบูรณ�
62123023290 นางสาวกรกนก คณะครุธ
62123023291 นางสาวกุลณัฐ แดงเอียด
62123023292 นายกิจจ�พิภัช เกตุแก&ว
62123023293 นางสาวปุณฑริกา ตราหนู
62123023294 นายสุภาพ บุญทอง
62123023295 นางสาวนันท�นภัส จินตนา
62123023296 นางสาววริศรา ทองหอม
62123023297 นายวัชรพงษ� โพธิสาร
62123023298 นางสาวช'อผกา อินทร�แก&ว
62123023299 นางสาวสุธาทิพย� วิเชียรวงค�
62123023300 นางสาวนิชนันท� เจ&ยชูผล
62123023301 นางสาวฉมศิกานต� อภิภัทรเกียรติ
62123023302 นางสาวกนกกุล ซังปาน
62123023303 นางสาวทิพยรัตน� เพ็ชรรัตน�
62123023304 นางสาวนินูรีซัน นิจิ
62123023305 นางสาววรรณิษา นอสืบ
62123023306 นางสาวศุภรัตน� พิบูลย�
62123023307 นางสาวพิรญาณ� เพชรละเอียด
62123023308 นายจตุพล จุติประภาค
62123023309 นายอนวัช วงศ�ทวิชาติ
62123023310 นางสาวเสาวลักษณ� เกษรินทร�
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62123023311 นางสาวตติยา ผางสา
62123023312 นางสาวทิพวรรณ ปราศภัย
62123023313 นางสาวพุธณศา รัตนพงษ�
62123023314 นางสาวอัตติยา เทพทอง
62123023315 นางสาวกอชญา ฉิมลี
62123023316 นางสาววันทณี ชูเชิด
62123023317 นางระพีพร รัตนพันธ�
62123023318 นายณัฐพงศ� ลิ่มอรุณ
62123023319 นางสาวกนกวรรณ หนูพินิจ
62123023320 นางสาวกิราปาย ชาตวิทยบุตร
62123023321 นางสาวกาญจน�สุมาศ บํารุงชาติ
62123023322 นางสาวเกศสุดา พานิชชาติ
62123023323 นางสาวอรสา ชายแม
62123023324 นางสาวกรวรรณ อ'อนแท&
62123023325 นางสาวอัฟนาน อีแต
62123023326 นางสาววราพันธุ� สอนอินทร�
62123023327 นางสาวสารีณี กามะ
62123023328 นายจารุวัฒน� บัลลังค�
62123023329 นางสาวสุวรรณี เทือกทักษ�
62123023330 นายสมพงศ� หลําพรม
62123023331 นางสาวเกศศินี อ่ํากอง
62123023332 นางพัสชาร� มนตรีวัฒนา
62123023333 นางสาวสุภาพร มณีรัตน�
62123023334 นายณรงค�ศักด์ิ เมืองสวัสด์ิ
62123023335 นางสาวชไมพรรณ เจียรมาศ
62123023336 นางสาวอนุชตรา พินลานทุ'ม
62123023337 นางสาววราภรณ� ภูมิระเบียบ
62123023338 นางสาววารีรัตน� สงระวิ
62123023339 นางสาววนิศา อินศิริ
62123023340 นางสาวสารีนา โตKะเตK
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62123023341 นางสาวกนกวรรณ ทองเสน
62123023342 นางสาวชนัฐฐา ไชยบุรินทร�
62123023343 นางสาวบุษยา แก&วงาม
62123023344 นายทวีโชค ก้ัววิบูลย�
62123023345 นายจิรพันธ� พัฒน�นิล
62123023346 นายวัชรพงษ� วิจักขณ�รัตนะ
62123023347 นางสาวจีรภา ชูจีน
62123023348 นางสาวศิรีรัตน� ชุมพงค�
62123023349 นางสาวธิดารัตน� เพชรห&วยลึก
62123023350 นายอนิศักด์ิ เกตุเพชร
62123023351 นางนิตยา ชัยวิชิต
62123023352 นางสาวมลฤดี สุทธิ
62123023353 นางสาวรัชภร ยุบลศิริ
62123023354 นางสาวธุมาวดี นามตาปI
62123023355 นางสาวโสภิฏา ฤทธาภิรมย�
62123023356 นางสาวจิรายุ แซ'คู
62123023357 นางสาวกรกนกวรรณ เขียนงาม
62123023358 นายไพศาล คําแก&ว
62123023359 นายยรรยง ชามะสนธ์ิ
62123023360 นางสาวณัฐยา โกมัย
62123023361 นางสาวกาญจนา บุญรงค�
62123023362 นางสาวอัมพร ลีลากานต�
62123023363 นางสาวสิริขันติกาญจน� ชอบธรรม
62123023364 นางสาวธิดาภรณ� สุขไร
62123023365 นางสาววาริดา คล&ายบุตร
62123023366 นายวันพิตตรี เดาะหวัง
62123023367 นางสาวกวิตา บุญไทย
62123023368 นางสาวจุฑารัตน� ทุ'มกKก
62123023369 นางสาวภาวิดา ยอดผะกา
62123023370 นายกานต�ชนก พิริยะนันทกาญจน�
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62123023371 นางสาวจุฑามาศ ทองสาร
62123023372 นางสาวยุภาพร คําพุทธ
62123023373 นายลภัส จุลสุรางค�
62123023374 นางสาวนัตติยา ทองย&อย
62123023375 นางสาวสุพัตรา นะราเทียม
62123023376 นางสาวณัฐวรรณ สุธานพดล
62123023377 นางสาวศิวพร รักษ�ไชย
62123023378 นางอัญชลี กิจจารักษ�
62123023379 นางสาวภคพร ณ นคร
62123023380 นางสาวจิราวรรณ ไชยชนะ
62123023381 นางสาวกนกวรรณ ณ รินทร�
62123023382 นายเดชชาติ พัฒโณ
62123023383 นายซาลีม คงหัด
62123023384 นางสาววรรณฤดี คล&ายสมบัติ
62123023385 นายอติชาติ แดงอุดม
62123023386 นายอนุวัฒน� วะเจดีย�
62123023387 นางสาวเจนขวัญ พุฒพงษ�
62123023388 นางสาวเจนจิรา ธรรมคันที
62123023389 นางจรวยพร จารุเจตน�
62123023390 นายนฤพล มณีแดง
62123023391 นายอาชวัช สุดรักษ�
62123023392 นางสาวกมลทิพย� แก&วตาทิพย�
62123023393 นางสาวจารุวรรณ สุมาส
62123023394 นางสาวสุฑาทิพย� จ'ายยัง
62123023395 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณกาญจน�
62123023396 นางสาวศิริลักษณ� คะหาญ
62123023397 นางสาวกนกวรรณ บุญมา
62123023398 นางสาวกาญจนา เรืองทอง
62123023399 นางสาวสุวรรณา รอเกตุ
62123023400 นางสาวสุนทรี เหินหาว
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62123023401 นายทินกร จีนหว่ัน
62123023402 นายอิสระ ใจสบาย
62123023403 นางสาวกานต�กนก โสดามุข
62123023404 นางสาวณัฐชาภรณ� อภิชาตกุล
62123023405 นายทรงธรรม รักเมือง
62123023406 นางสาวนราวดี ภักดีสุวรรณ
62123023407 นางสาวชลนันท� สุวรรณจันทร�
62123023408 นางสาวสุชาดา อโณทัย
62123023409 นางสาวสิรินันท� คล&ายขวัญ
62123023410 นางสาวเสาวนีย� แย&มลังกา
62123023411 นางสาวทิพวรรณ ดินแดง
62123023412 นางสาวรอกีเยาะ เจKะดอมะ
62123023413 นางสาวจิณญ�ธัญญา บํารุง
62123023414 นางสาวอุบลวรรณ นวเลิศปNญญา
62123023415 นางสาววรรจชนก หนูสีคง
62123023416 นางสาวอารีรัตน� ศรีไชย
62123023417 นางสาวภานี ชูศรี
62123023418 ส.ต.ท.วีรยุทธ� แดงขาว
62123023419 นายณัฐกิตต์ิ สุวรรณเวียง
62123023420 นางสาวปรียาภรณ� สีแก&วอินทร�
62123023421 นางสาวดารุณี รอดแก&ว
62123023422 นางสาวอชิรญาณ� เพชรจรัส
62123023423 นายวสันต� พวงทิพย�
62123023424 นางสาวชัญญา เพชรรักษ�
62123023425 นางสาวภูริตา กุลวราโสภณ
62123023426 นางสาวบุญญานุช ฤทธิเพ็ชร
62123023427 นางสาวต&องตา ช'วยชูวงศ�
62123023428 นางสาวจารุวรรณ เพชรชู
62123023429 นางสาวญาสุมินทร� ทองพันธุ�
62123023430 นางสาวรติกาล นวลจันทร�คง
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62123023431 นางสาววัลยา แก&วศรีมาก
62123023432 นายภาณุพงศ� จงจรูญรังสรรค�
62123023433 นางสาวศิริรัตน� สังหลัง
62123023434 นายพิพัฒน� หวานนุวงศ�
62123023435 นางสาวกัญญรัตน� เกลี้ยงทอง
62123023436 นางสาวกรรณิการ� ศรีทอง
62123023437 นางสาวรัตน�ศิริ ขวัญแก&ว
62123023438 นายพรเทพ วันเครือ
62123023439 นางปรางค�ทิพย� กาญจนสุวรรณ�
62123023440 นางสาวธนาภรณ� นุชเกลี้ยง
62123023441 นายสิขรินทร� คุณัญญานนท�
62123023442 นางสาวนิสา เกิดทอง
62123023443 นายถิรวัฒน� ศรีอนันต�
62123023444 นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี
62123023445 นางสาวกัญญารัตน� ผลทอง
62123023446 นางสาวปLยรัตน� วิเชียรศรี
62123023447 นางสาวรัฐติยา จรเปลี่ยว
62123023448 นางสาวอรอุษา จิตบุตร
62123023449 นายสุธรรม ศรทอง
62123023450 นายมะนอ สาระ
62123023451 นางสาวนันทรัตน� ศิริศิลปR
62123023452 นางสาววิภา หัวนาค
62123023453 นางสาวศศินา ขํานุรักษ�
62123023454 นางสาวกุลวริน โตKะแอ
62123023455 นายกฤษณะ ฤทธาภัย
62123023456 นางสาวยุวดี บาลโรย
62123023457 นางสาวธัญชนก เกียรติเสรีกุล
62123023458 นางสาวจันทิมา นพสถิตย�
62123023459 นางสาวคอฎียKะ เถาวัลย�
62123023460 นางสาวกัญจนา หนูช'วย
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62123023461 นายวงศธร คงทองเอียด
62123023462 นางสาวรัตน�สุดา ไชยศล
62123023463 นางสาวจุฑามาศ ชูทอง
62123023464 นายเปIVยมศักด์ิ ประสาร
62123023465 นางสาวพิมพ�รัมภ� ชายเกตุ
62123023466 นางสาวพรรณี ประกอบผล
62123023467 นางสาวชไมพร คงสงค�
62123023468 นางสาวรังษิยา ผลประเสริฐ
62123023469 นางสาวศจีนาถ เจริญสง
62123023470 นางสาวรุจิกาญจน� พรหมศร
62123023471 นางสาวพิยดา เจียวกKก
62123023472 นางสาวเฉลิมพร มีพวกมาก
62123023473 นางสาวเสาวลักษณ� ดีสมุทร�
62123023474 นางสาวนพภัสสร แก&วสาระ
62123023475 นางสาวเมธิมาศ เจียวกKก
62123023476 นายกันทรากร พุ'มจุ&ย
62123023477 นางสาวปLยะรัตน� บุญศรี
62123023478 นางสาวจิตรวดี ฤทธิชัย
62123023479 นางสาวฐมรัตน� ชอบเสรี
62123023480 นางสาวเพลินดาว ทองหนูนุ&ย
62123023481 นางสาวเจนจีรา ฤทธิอา
62123023482 นางสาวธันยพร ทองดีย่ิง
62123023483 นางสาวดวงรัตน� คงดี
62123023484 นางสาวอุมาพร มากรักษ�
62123023485 นางสาวปาริชา โศจิรัตน�
62123023486 นางสาวกนกวรรณ ย'องเส&ง
62123023487 นางสาวรุสนา เหมมณี
62123023488 นางสาวกรรณิกา ครุฑแก&ว
62123023489 นางสาวรติพร เพชรแก&ว
62123023490 นายทนัฐชา สวัสดี
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62123023491 นายวโรตม� พัฒนสมุทร
62123023492 นางสาวอรชนก เก้ือเดช
62123023493 นางสาวอลิษา ลิ้มสุวรรณ
62123023494 นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ�
62123023495 นางสาวขวัญฤดี ทองยวน
62123023496 นางสาวสุวนัน สังข�ทอง
62123023497 นางสาวกนกวรรณ นันทพิสิฐ
62123023498 ว'าที่ ร.ต.หญิงยุพาวรรณ อินนุรักษ�
62123023499 ว'าที่ร.ต.เฉลิมพงศ� สินทรัพย�
62123023500 นางสาวบุญญิสา หนูบูรณ�
62123023501 นางสาวลัดดาวัลย� ทองนุ'น
62123023502 นางสาวจรรจิรา สุรินทร�
62123023503 นางสาวภาสุณีย� จิตรหม่ัน
62123023504 นางสาวสุทธิรัตน� แปQนแก&ว
62123023505 นางสาวธัญมาส เกษจันทร�
62123023506 นายวรวุฒิ สมัยสง
62123023507 นางสาวภัทราภรณ� ภัทรวังฟQา
62123023508 นางสาวมลชนก ยอดมณี
62123023509 นายวงศ�สุวรรณ ศรีเรือง
62123023510 นางสาวเอมอร รุ'งบรรณาพันธ�
62123023511 นางสาวสุดารัตน� บัวหอม
62123023512 นางสาวสุวิมล มัคจิตร�
62123023513 นายวรเชษฐ บุตรสมัน
62123023514 นางสาววราภรณ� คงแก&ว
62123023515 นางสาวธิดารัตน� สุพุทธยางกูร
62123023516 นางสาวนิติพร สังข�ทอง
62123023517 นางสาวอรทัย องค�สันติภาพ
62123023518 นายปริทัศน� อินทร�ทอง
62123023519 นางสาวศศิพร เพ่ิมบุญ
62123023520 นางสาวมณฑิรา ศิริรัตน�จิรางกูร
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62123023521 นางสาวรติวรรณ มีทอง
62123023522 นางสาวศิรดา เหมทานนท�
62123023523 นางสาวรัตนา ขาวหิรัญ
62123023524 นางสาวเสาวลักษณ� ย่ิงเมืองทอง
62123023525 นางสาวอานีซะห� สะระตี
62123023526 นางสาวศจีรัตน� แก&วหนู
62123023527 นางสาวอัจรี แก&วภักดี
62123023528 นางสาววิลัยวรรณ เกลี้ยงตะพงษ�
62123023529 นางสาวโศภิชา ซ้ึงสุนทร
62123023530 นางสาวนาปIเสKาะ มะเซ็ง
62123023531 นางสาวภาวินี ศรีขวัญ
62123023532 นางสาวสุกัญญา หม่ืนแสน
62123023533 นางสาวนันทรัตน� ชุติจิรัฐิติกาล
62123023534 นายกฤตภาส โชคคณาพิทักษ�
62123023535 นางสาวกมลรัตน� เสนีย�ชัย
62123023536 นางสาวญาณิศา รัชชะ
62123023537 นางสาวชัญณิชชา พรหมบุตร
62123023538 ว'าที่ร&อยตรีอภิสิทธ์ิ จินุพงศ�
62123023539 นางสาวพรสวรรค� กลับดี
62123023540 นางสาววันนัยดา มูละ
62123023541 นางสาวปาริฉัตร เอี่ยมน้ํา
62123023542 นางสาวณัฐธิดา ทองเดิม
62123023543 นายอัศนัย พูลสวัสด์ิ
62123023544 นายสิทธิรักษ� ดําคล้ํา
62123023545 นางปาณิชา นวลพรหม
62123023546 นางสาวอมรรัตน� คงสุวรรณ
62123023547 นางสาวสุนิสา จงจิต
62123023548 นางสาวราริกา กาญจนดี
62123023549 นางสาวสุเนตร โชติธรรมโม
62123023550 นางสาวสุกัญญา นาคา
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62123023551 นางสาวธัญลักษณ� เหมะรักษ�
62123023552 นางสาวขนิษฐา ปNVนสันเทียะ
62123023553 นายรณยุทธ ปานทอง
62123023554 นางสาวณัฐนิตา บุญสนิท
62123023555 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยขาว
62123023556 นางสาวศุภลักษณ� แข็งแรง
62123023557 นางสาวพัชรินทร� จีนใหม'
62123023558 นางสาวจารุวรรณ แสงใส
62123023559 นายจิรวัฒน� จินดาเพชร
62123023560 นางสาวณัฐกฤตา ลิ่มวัน
62123023561 นางสาวนันทนา ทุมผล
62123023562 นางสาวณัฐธยาน� ด'านวงศ�ทอง
62123023563 นางสาวธันยพร บุญพันธ�
62123023564 นายกิตติศักด์ิ ปLยะมิตร
62123023565 นายสรวิศ เกษรมาศ
62123023566 นางสาวจุฑามาศ โชคดี
62123023567 นางสาวรัชฎาภรณ� ตาลประสิทธ์ิ
62123023568 นางสาวปLยารัตน� ก่ิงเล็ก
62123023569 นางสาวศวิตา เค่ียมการ
62123023570 นายสุรพัฒน� บัวสุวรรณ
62123023571 นางสาวดวงกมล แผนคง
62123023572 นางสาวธัญญลักษณ� โสพล
62123023573 นางสาวสุรีย�พร องสารา
62123023574 นางยูไวรียะห� เสียมไหม
62123023575 นางสาวลักษณารีย� อรชร
62123023576 นางสาวนรินธร เวชกุล
62123023577 นายชลมาศ เอกวุฒิพงศ�ชัย
62123023578 นายชนาธิป ชลสาคร
62123023579 นางกมลชนก ชนะภักดี
62123023580 นางสาวอารีน'า หลานหาด
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62123023581 นางสาวณัฐธยาน� โชติกะ
62123023582 นางสาวณภัสนันท� ทองขาว
62123023583 นางสาวสุวรรณนิสา ใบระหมาน
62123023584 นางสาวนิลยา ทองรักษ�
62123023585 นางสาวสุธิกานต� ภู'สาย
62123023586 นางสาวอรวรรณ บุญคงทอง
62123023587 นางสาวซานียะห� มะสะอาว
62123023588 นางกรรณิการ� ดําคง
62123023589 นางสาวดนุภา แดงเพ็ง
62123023590 นางสาวกมลวรรณ พารเพิง
62123023591 นางอัญชลิกา ศิวะศิลปRชัย
62123023592 นายชัยยุทธ กรองมะเริง
62123023593 นางสาววลัยภรณ� หนูเนตร
62123023594 นายกิตติพล หนูดํา
62123023595 นายนิติพัฒน� วังปรีชา
62123023596 นางสาวกนกกาญจน� สิทธิชัย
62123023597 นางสาวชิดชนก จันทรกรัด
62123023598 นางสาวปLยเนตร เพ็ชรพร&อม
62123023599 นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี
62123023600 นายสุพจน� กรดเต็ม
62123023601 นางสาวดุษฎี หวดด&าหละ
62123023602 นางสาวนิธิกุล หงษ�ทอง
62123023603 นางสาวนัชนียะห� หีมเกะ
62123023604 นางสาวรัตติพร นวนศรี
62123023605 นางสาวนินูเรีย แวซู
62123023606 นางสาวศิริลักษณ� หนูย้ิม
62123023607 นางสุวดี ทิพย�ธารัตน�
62123023608 นางสาวรุ&งลาวัลย� บุญเฟUVอง
62123023609 นางสาวศิริขวัญ วิชิตแย&ม
62123023610 นางสาวมัชฌิมา ยงเย้ืองคง
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62123023611 นายปรียะวัฒน� นทีสรรพวุฒิ
62123023612 นางสาวภัทรวดี ปานสกุล
62123023613 นางสาวสกุนตลา พวงไข'มุกข�
62123023614 นางภัทร�วลัญช� หิรัญกุล
62123023615 นางสาวธันยาภรณ� สุขพงษ�
62123023616 นางสาวสุธิดา ศรีประสิทธ์ิ
62123023617 นางชลกนก อินจันทร�
62123023618 นางสาวภารวิณี ดวงไทย
62123023619 นางสาวสุชาดา แซ'ลิ้ม
62123023620 นางสาวอัจฉราภรณ� พงษ�พันธ�
62123023621 นางสาวศศิประภา ชุติเดโช
62123023622 นางสาวผกามาศ พิเชียรโสภณ
62123023623 นางสาวธนาทิพย� มณีนิล
62123023624 นายธีรเดช ย่ิงคํานึง
62123023625 นางสาวสุชาดา สุขสําราญ
62123023626 นางสาวลีลาวดี เจKะอุมา
62123023627 นางสาวนิตยา นาภูมิ
62123023628 นางสาวสุทิษา จันทพงษ�
62123023629 นางสาววันทนา พวงจันทร�
62123023630 นางสาวอนิสา บัลนาลังก�
62123023631 นางสาวสุมิตราวดี พุทธกําเหนิด
62123023632 นางสาวสุดารัตน� ศรีเทพ
62123023633 นายอนุศักด์ิ ขุนเสถียร
62123023634 นางสาวอรัญญา ล'องหลง
62123023635 นายเจษฎา แก&วบุญ
62123023636 นางสาวจีรานันท� อินทร�กรูด
62123023637 นางสาวนวลจันทร� เกียรตินราสกุล
62123023638 นางสาวณัฐนรี ท'าจีน
62123023639 นางสาวอุมาพร ทิพช'วย
62123023640 นางสาวกุสุมา ใบระหมาน
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62123023641 นางสาวชุติมา ใจห&าว
62123023642 นายพรเทพ สรรพพันธ�
62123023643 นางสาวศิริรัตน� แซ'ต๋ัน
62123023644 นายทินกร ขอสวัสด์ิ
62123023645 นางสาวธณาพร นุ'นมัน
62123023646 นางสาวนัดดา มิหล&า
62123023647 นายเกรียงไกร ศรีทอง
62123023648 นางสาวอารีรัตน� คงเมฆ
62123023649 นางสาวพรทิพย� นวลไทย
62123023650 นางสาวกนกวรรณ ก้ิมสงวน
62123023651 นายอภิวัฒน� มีสิทธ์ิ
62123023652 นางสาวมาซูวิน วาเด็ง
62123023653 นางสาวสุริยาภรณ� สมศิลปR
62123023654 นางสาวจิรวดี ใจเย็น
62123023655 นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี
62123023656 นายปLยะพัทย� รักนุกูล
62123023657 นางสาวนพวรรณ พรหมอินทร�
62123023658 นายธีรวุฒิ ทาจันทึก
62123023659 นางสาววัตถาภรณ� ทองคํา
62123023660 นางสาวธัญวรัตม� พลภักดี
62123023661 นางสาวฟารีดา มูดอ
62123023662 นางสาวตมิสา พูลสวัสด์ิ
62123023663 นายธวัชชัย กลิ่นวาโย
62123023664 นางสาวดารุณี ลานง
62123023665 นางสาวฐิติพร หนูเนตร
62123023666 นางสาวนิภาพร จันทาพูน
62123023667 นายรัยยาส บิลละเตKะ
62123023668 นางสาวกรกนก ปานสุวรรณ
62123023669 นางสาวจิราวรรณ ศรีขวัญช'วย
62123023670 นางสาวกฤษนัน แซ'ต่ัน
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62123023671 นางสาววิระนันท� ทิพย�รักษ�
62123023672 นางสาวจุฑารัตน� ดีทองอ'อน
62123023673 นางปาริชาติ พัฒน�นุ'น
62123023674 นางสาวภัทรพร ชูเกิด
62123023675 นางสาวกมลวรรณ แข็งพิลา
62123023676 นายอลงกรณ� อึ้งเจริญ
62123023677 นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี
62123023678 นายรังสรรค� ห&องหาย
62123023679 นางสาวกมลวรรณ รอดเกิด
62123023680 นางสาวกรชกร โตศรีจันทร�
62123023681 นางสาวสุภารัตน� พิใจดี
62123023682 นายสุภาษิต ทิ้งบริรักษ�
62123023683 นางสาววิไลลักษณ� แดงสุวรรณ
62123023684 นางสาวชิตสมัย ทองวิเศษ
62123023685 นางสาวรัชตรี คทายุทธ
62123023686 นางสาวกัณณิกา นวลหวาน
62123023687 นางสาวพชรพร ย่ิงดํานุ'น
62123023688 นางสาวพิชชาพร บุญฮก
62123023689 ว'าที่ร&อยตรีประสิทธ์ิ เงินถาวร
62123023690 นางกัญญาภัทร แก&วประภาค
62123023691 นางสาวโชติกา คงพัฒน�
62123023692 นายสุรศักด์ิ ย&อยสวัสด์ิ
62123023693 นายนพพล ไชยบุญ
62123023694 นางสาววันวิสาข� สุพรรณวงศ�
62123023695 นางสาวฝนทิพ เลิศจํารัสพงศ�
62123023696 นางสาวสาธิยา สุขสวัสด์ิ
62123023697 นางสาวปรมาภรณ� มากศรี
62123023698 นางสาวอภิญญา ผดุงเดชสิริ
62123023699 นายศราวุธ คําแท'น
62123023700 นางสาวอุบลรัตน� จุลทอง
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62123023701 นางสาวอามาณี บือแน
62123023702 นางสาวมัดดีฮะห� เซKะ
62123023703 นางกัญญ�ณณัฏฐ� ชลอสันติสกุล
62123023704 นางสาวปLยมาศ กําลังเก้ือ
62123023705 นางสาวมนัชญา ฤทธิกัน
62123023706 นางสาวเบญจวรรณ กลสามัญ
62123023707 นายวิษณุ พรหมแก&ว
62123023708 นางสาวจิราพร ชัยทิพย�
62123023709 นายธีระพงษ� สุนิมิตร
62123023710 นางสาวจันทนา ชูเดช
62123023711 นางสาวตุลากาญจน� สุขสาร
62123023712 นางสาวณัฐกานต� แซ'เล&า
62123023713 นางสาวกาญจนาพร คิดรอบ
62123023714 นายประภาส เจริญกิจ
62123023715 นางสาวนุชจรี บัวดวง
62123023716 นางสาวรัตนา คะชินทร
62123023717 นายทรงวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62123023718 นางสาวขวัญจิรา ไชยเภท
62123023719 นางสาวภีรนันท� จันทร�มณี
62123023720 นางสาวนันทิกานต� หมานระเด็น
62123023721 นางสาวกนกวรรณ แนะแก&ว
62123023722 นางสาวลักษณพร เสาร�แก&ว
62123023723 นางสาวไพลิน เพชรสังข�
62123023724 นายกันต�กวี สังข�รอด
62123023725 นายชานนทร� มากไชย
62123023726 นางสาวสุดารัตน� ทิมโม
62123023727 นางสาวพรพิมล กองเพชร
62123023728 นางสาวเกศกนก แก&วหนูนา
62123023729 นางสาวกฤตวรรณ ทองคณารักษ�
62123023730 นางสาววนิดา หมีดนุ
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62123023731 นางสาวอภิญญา ศักด์ิแสง
62123023732 นางสาวศรินยา ปNตตลอด
62123023733 นายสงกรานต� ดอกไม&หอม
62123023734 นางสาวสุภาวรรณ พรหมสุข
62123023735 นางสาวศุภธิดา พรหมมา
62123023736 นางสาวอุไรรัตน� คุระเอียด
62123023737 นางสาววิจิตรา อื้อมุกดากุล
62123023738 นางสาวศิราณี คงนวล
62123023739 นางสาวนัสรีน จิตใจ
62123023740 นางสาวมัซนะฮ� สะแต
62123023741 นางสาวชนกนารถ พุมดวง
62123023742 นายสุภวัฒน� นนทิโกมล
62123023743 นายรัฐศักด์ิ ฟุQงนภากาศ
62123023744 นางสาวจิตติมา จันทร�เพชร
62123023745 นายมะยูกี วาเด็ง
62123023746 ว'าที่ร&อยตรีหญิงเกสรา ธรรมจิตต�
62123023747 นายนรพล แก&วซัง
62123023748 นายขจร พิพัฒชนะ
62123023749 นายกฤษฎา แทนออมทอง
62123023750 นางสาวพิชญ�สินี จีรพงศ�
62123023751 นางสาวประไพวัลย� ศรีสวัสด์ิ
62123023752 นางสาวกิตติมา บุญสว'าง
62123023753 นางสาวณัฐวดี รักษ�จินดา
62123023754 นางสาวณัฐนิศ มูลกุล
62123023755 นางสาวพรทิพย� หมวดเมือง
62123023756 นายพงค�ศักด์ิ ชูจันทร�
62123023757 นางสาววิลัยวรรณ� พัฒนสิงห�
62123023758 นางสาวนูรมาวาตี เจKะเลKาะ
62123023759 นายชยพล นุ'นทิพย�
62123023760 นางสาวณัฐนิตา โสพิกุล
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62123023761 นายเอกพงศ� ไทยเกิด
62123023762 นายณัฐกุล ศรีทองขวัญ
62123023763 นายวีรพงศ� พรหมมาก
62123023764 นายชัยวิทย� คลองรั้ว
62123023765 นางสาวศศินันท� ชื่นชม
62123023766 นายอนุวัฒน� หยุ&งนา
62123023767 นายจักรกฤษณ� เสือแก&ว
62123023768 นางรุสนี ดําดี
62123023769 นางสาวสุภิญญา หนูศรีแก&ว
62123023770 นางสาวจุรีย� เรืองนะ
62123023771 นางสาวจันทิมา ว'องธารักษ�
62123023772 นางสาวสมฤทัย ย'อเซ'ง
62123023773 นางสาวกานติมา พลรักษ�
62123023774 นางสาวโรฮานา บินสาแลKะ
62123023775 นางสาวยารอนะห� ดือเระ
62123023776 นางนาฎลดา ฐานะกาญจน�
62123023777 นางสาวนภัสวรรณ นามวงค�
62123023778 นายอนัส อีแต
62123023779 นางสาวดวงฤดี โปอินทร�
62123023780 นายพนมสิทธ์ิ สุดมา
62123023781 นางสาวธัญญาภรณ� มณีรัตน�
62123023782 นายอภิชาติ ภูมี
62123023783 นางสาวอาตีกะห� สาอิ
62123023784 นางสาวธนพร ประเสริฐ
62123023785 นางสาวบัณฑิตา ขุนทองสวัสด์ิ
62123023786 นายเมธัส สังข�เพ็ชร
62123023787 นางสาววรรณนิภา เดชคํ้า
62123023788 นางสาวอามานี่ ยุคุณธร
62123023789 นางสาวสุณัฐฐา สีทอง
62123023790 นางสาวขนิษฐา หม'อมวิญญา
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62123023791 นางสาวสุนิสา รักษา
62123023792 นายภาคภูมิ สดากร
62123023793 นายอิสรา ทายทอง
62123023794 นางสาวพชรกร เต็มรัตน�
62123023795 นายชัยรัตน� แดงก'อเก้ือ
62123023796 นางสาวจิราภรณ� เอ็มเล'ง
62123023797 นายธีระพงศ� สุวรรณมณี
62123023798 นางสาวสุธาวัลย� ยังสุข
62123023799 นางสาวชฎารัตน� ฤทธิรุตม�
62123023800 นางสาวพรพิมล พุ'มพร&อมจิตร
62123023801 นายสนธยา ชูขันธ�
62123023802 นางสาววินิตา แซ'ลิ้ม
62123023803 นายชาญวิทย� มะลิพันธ�
62123023804 นางสาวองศา รามัญวงษ�
62123023805 นางสาวไพลิน เซ'งหวาน
62123023806 นางสาวกมลวรรณ เทพมณี
62123023807 นายณัฐวุฒิ เพชรสังข�
62123023808 นางสาวมารีนา จารู
62123023809 นางสาวเพ็ญพักตร� อินทร�ทองช'วย
62123023810 นางสาวนฤมล มูลแปร
62123023811 นายฉันทัช จรทะผา
62123023812 นางสาวอัญญดา มีสุข
62123023813 นางสาวคณิสนันท� จาตุประยูร
62123023814 นางสาวสุภาพร หาญสุวรรณ
62123023815 นางสาวสิริมา สวัสดิมงคล
62123023816 นางสาวกฤตยา พงศ�ประยูร
62123023817 นางสาวลภัสรินทร� รัตนบุรี
62123023818 นางสาววลัยลักษณ� ช'างสลัก
62123023819 นางสาวธัมมนาถ เพ็งพอรู&
62123023820 นางสาวสุมาลี ชลนัย
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62123023821 นางสาวสุพัตรา แกล&วทนงค�
62123023822 นางสาวจารุวรรณ จันทรโชติ
62123023823 นางสาวศิวพร กลับผดุง
62123023824 นางสาวอักกรีมา หมานจิตร
62123023825 นายนัฐพงษ� สิทธิหล'อ
62123023826 นางสาวนิรัตน� เพชรแก&ว
62123023827 นางสาวนลินรัตน� ขุนรัตน�
62123023828 นายชูเกียรติ เก้ือกูล
62123023829 นางสาวอนุสรา สุวรรณโณ
62123023830 นายปรินทร� ใจดํารงค�
62123023831 นางสาวสุธัญญา สุธีโสภณพิพัฒน�
62123023832 นางสาวอพินญา มาลาแวจันทร�
62123023833 นางสาววิมลสิริ ใหมดํา
62123023834 นายวัชรินทร� เศษธนู
62123023835 นางสาวรัตนา สิทธิเวช
62123023836 นางสาวอุมาพร ใจสมุทร
62123023837 นางสาวอรวี พลานชุน
62123023838 นางสาวอุษา กันดูวงศ�
62123023839 นางสาวเวธกา เทพรักษา
62123023840 นางสาวสุจาสินี ยอดดนตรี
62123023841 นางสาวนูรฮูดา ดือราแม
62123023842 นางสาววิภารัตน� หนูสาย
62123023843 นางสาวธัญญลักษณ� สุดลึก
62123023844 นางสาวศตยาพร จันทร�ร'ม
62123023845 นางสาวณัฐธิดา อ'อนเกลี้ยง
62123023846 นายอภิวิชญ� อินทรัตน�
62123023847 นางสาวสุธาทิพย� สัมพันธมาศ
62123023848 นางสาวภัทรกันต� นวลแปQน
62123023849 นางสาวเลอลักษณ� ทิศเกลี้ยง
62123023850 นางสาวจุฑาทิพย� เรืองแก&ว

หน&า 795 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123023851 นางสาวธนาภรณ� เมืองเกิด
62123023852 นางสาวรัตติยากร ศรีเรือง
62123023853 นายณรงค�ฤทธ์ิ นุ'นทอง
62123023854 นางสาวศุภวรรณ ปานทอง
62123023855 นายเอกวิทย� อินทโก
62123023856 นางสาวณัฐกานต� เกตุแก&ว
62123023857 นางสาวสุภาวดี เขาทอง
62123023858 นางสาวปLยพรรณ สนนิคม
62123023859 นางสาวศิริประภา ทองวล
62123023860 นางสาวปรียาภรณ� แก&วสังข�ไชย
62123023861 นางสาวนฤมล เพชรรงค�
62123023862 นางสาวซูไฮดา ยะปาร�
62123023863 นางสาวศิริรัตน� จันทบูรณ�
62123023864 นายบุญรัตน� บุญออม
62123023865 นางสาวถิรวรรณ จีนธาดา
62123023866 นางสาวเบญจรัตน� ไสยเกตุ
62123023867 นายณัฐพล ฤทธิกุล
62123023868 นางสาวอัฐภิญญา ผิวผ'อง
62123023869 นางสาวขนิษฐา สุภาสถาน
62123023870 นางสาววรัญญา พรหมมา
62123023871 นายอาทิตย� สมทอง
62123023872 นางสาวซัมซียะห� สาเมKาะ
62123023873 นางสาวศศิวรรณ บุญวงค�
62123023874 นายเพียวพันธุ� วรรยาต
62123023875 นายสุวิทย� มาลาเลศ
62123023876 นางสาวสิราวรรณ คงทิม
62123023877 นางสาววาสนา แก&วไทย
62123023878 นางสาวปรีดานันท� คงเย็น
62123023879 นางสาวลักษยา สีดํา
62123023880 นายอัมหมัดไซฟูล แวหะมิ

หน&า 796 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123023881 นางสาวกุลนัฐ รัตนเขตต�
62123023882 นางสาววลัยมาศ ดําแก&ว
62123023883 นางสาวภาวิตา ยกเส&ง
62123023884 นางสาวปLยนุช ด&วนมี
62123023885 นางสาวครองศิริ ชนก
62123023886 นายองอาจ อินทประโภช
62123023887 นางสาวปาวีณา ชุมวรฐายี
62123023888 นางสาวฐิติมา ธรรมวิจิตร
62123023889 นางสาวภาสินี ศรีโภคา
62123023890 นางสาวอังศุมาลี ปาลกะวงศ�
62123023891 นางสาวอุษณี วงค�พิพันธ�
62123023892 นายณัฏฐ�กร บัวสม
62123023893 นางสาวทิพวรรณ เภาวนะ
62123023894 นางสาวศิริพรรณ นาคพันธ�
62123023895 นางสาวจันจิรา นิลนิยม
62123023896 นางสาวก่ิงกมล เกิดสมบัติ
62123023897 นางสาวธัญจิรา อรัญดร
62123023898 นางสาวรอฮีหมKะ จูบิง
62123023899 นางสาวศิริลักษณ� นันทิกะ
62123023900 นางสาวไอนุน ยีปอง
62123023901 นางสาวลดาวัลย� รักษาพล
62123023902 นางสาวจาริวรรณ สังข�เมฆ
62123023903 นางสาวกนกวรรณ เจียะรัตน�
62123023904 นางสาวศิริวรรณ แก&วหนองเสม็ด
62123023905 นายวีระศักด์ิ บุญมา
62123023906 นางสาวสิริพร แก&วควรชุม
62123023907 นางสาวนรีรัตน� ฤทธิพันธ�
62123023908 นางสาวอรจิรา ฤทธิแก&ว
62123023909 นางสาววารุณี พรหมศรี
62123023910 นางสาวยุวรรดา คงแก&ว

หน&า 797 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123023911 นางสาวกนกวรรณ ปราบเภท
62123023912 นางสาวสุรีรัตน� วรสุข
62123023913 นายกฤษดา เพชรทอง
62123023914 นายจิรวัฒน� แก&วเกาะสะบ&า
62123023915 นายวสันต� ขาวสนิท
62123023916 นางสาวทัศนีย� สุวรรณโชติ
62123023917 นางสาวสิตานัน ยุวลักษณะกุล
62123023918 นางสาวดวงกมล คงขึม
62123023919 นางสาวชัญญพัชร� ไกรนรา
62123023920 นางสาวพลอยไพลิน ชายภักตร�
62123023921 นางกาญจนา ขุนชู
62123023922 นางสาวเสาวนีย� บุญเชิด
62123023923 นางสาวนพวรรณ เพชรสุวรรณ
62123023924 นางสาวรุ'งตะวัน ศรีปาล
62123023925 นางสาวกณิกนันท� คําหนู
62123023926 นายพงค�พันธ� สมัยกาญจน�
62123023927 นายฐิติพงศ� กอบกาญจน�
62123023928 นายสุธน ชุมนวล
62123023929 นางสาวณัฐกฤตา แสงเงิน
62123023930 นางสาวเปรมกมล ขุนรัตน�
62123023931 นางสาวจุฑารัตน� รุ'งนิมิตร
62123023932 นายณัฐวุฒิ ซ่ัวเซ'งอิ้ว
62123023933 นางสาวอมาเลียร� หะยีสาแล
62123023934 นายชัยวัฒน� เก&าเอี้ยน
62123023935 นางสาวธนาภรณ� หม่ืนอักษร
62123023936 นางสาวจิดาภา เชาวเลิศ
62123023937 นางสาวอนงค�นุช กลิ่นเรือง
62123023938 นางสาวเกษราภรณ� แนวถาวร
62123023939 นางสาวสุขิตก�ญารัชต� สาริพันธ�
62123023940 นางสาวซัสวานี หมัดสู

หน&า 798 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123023941 นางสาวสุทธิดา ชูรัตน�
62123023942 นางสาวรจนา บุญรัตน�
62123023943 นางสาวพิมพ�วิภา แย&มประดิษฐ�
62123023944 นางสาวธิดารัตน� พยายาม
62123023945 นางสาวณัฐริณี สีระยา
62123023946 นางสาวนันทิยา ศรีรักษา
62123023947 นางสาวจิรนันท� ศรีคล้ํา
62123023948 นางสาวกุลวานีย� แว
62123023949 นางสาวณัฐพร เครือเก้ียว
62123023950 นางสาวสุนารี แก&วเหลา
62123023951 นางสาวสุดารัตน� ย&อยคุณา
62123023952 นายจักรินทร� วิเศษสินธุ�
62123023953 นางสาววราภรณ� ชอบทํากิจ
62123023954 นางสาวพรสุดา จันตะมะ
62123023955 นางสาวพัชรี ปIไสย
62123023956 นางสาวลลิตา รัญจวนจิตร
62123023957 นางสาวสุชาดา มีสิทธ์ิ
62123023958 นางสาวยุภาวรรณ เพชรศรีสังข�
62123023959 นางสาวอนุรักษ� ปานทน
62123023960 นางสาวนงลักษณ� สิตบุศย�
62123023961 นายพรผล บุตรสุวรรณ�
62123023962 นางสาวภาชญา จุลภักด์ิ
62123023963 นายจิตกรณ� สุทธิ
62123023964 นางสาวจิราวรรณ� รักษา
62123023965 นางสาวผกามาศ ชูรักษ�
62123023966 นางสาวกฤติยา เสวตชาติ
62123023967 นายภาศิษฎ� ดิษฐปาน
62123023968 นางสาวกฤติยาภรณ� แก&วมะไฟ
62123023969 นางฐิมาภรณ� อาจนาฝาย
62123023970 นางสาวนลินี บุญประสพวิทยา

หน&า 799 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123023971 นางสาววรินยุพา ภัทรศีลสุนทร
62123023972 นางสาวหทัยรัตน� หยีหาสัน
62123023973 นางสาวพรพรรณ ซ่ือตรง
62123023974 นางสาวญาดา จินดารักษ�
62123023975 นางสาวปุณยนุช เผือกเกิด
62123023976 นางชนิดาภา เขียวทองจันทร�
62123023977 นายธนาเดช ริยาพันธ�
62123023978 นางสาวจารุวรรณ อุ'นกําเนิด
62123023979 นายธนากร หนูเยาว�
62123023980 นางสาวพัชมณ มารถโอสถ
62123023981 นางนุชนาถ ชัยมณี
62123023982 นางสาวจุฑาทิพย� เสนี
62123023983 นางสาวนูรเลีย ตาเยะ
62123023984 นายจีรวัฒน� อําพล
62123023985 นางสาวเยาวลักษณ� ติงหวัง
62123023986 นางสาวอาตีกะห� หมานสนิท
62123023987 นางสาวอตินุช เจ&ยงาน
62123023988 นางสาวสุนิสา อรุณโชติ
62123023989 นางสาวกัญญ�วรา นุ'นทอง
62123023990 นางสาวอนุสรา สองสา
62123023991 นางสาวศศิธร มัคสิงห�
62123023992 นายศุภวัฒน� ทองมี
62123023993 นายธีระพล ถนอมจิตร
62123023994 นางสาวลีลาวดี บุญณะแก&ว
62123023995 นายกฤติเดช สุขเรือง
62123023996 นายธวัชชัย สุนทรนนท�
62123023997 นางสาวลักขณา จินดาวงศ�
62123023998 นายอภิชาต ย่ิงไพเราะ
62123023999 นางสาวเบญจวรรณ ล&อเส็ง
62123024000 นางสาวนุจรี หนูเนื้อ

หน&า 800 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123024001 นางสาวรัชดา แหลมศักด์ิ
62123024002 นางสาวธนาภรณ� สุกใส
62123024003 นางสาวชลธิชา แสงศรี
62123024004 นายพุฒิพงศ� ปราบปราม
62123024005 นางสาวณัฐติกาล เย็นแจ'ม
62123024006 นางสาวศิริรัตน� หวังผล
62123024007 นางสาวลีนา เจะสามะ
62123024008 นายทวีศักด์ิ โสมแก&ว
62123024009 นางสาวพรรณพิมล กล'อมแก&ว
62123024010 นางสาวอรทัย สุขจันทร�
62123024011 นางสาวจริยา หนูขุนทอง
62123024012 นางสาวพัชรินทร� ณ สุวรรณ
62123024013 นายภานุวัฒน� โรจชะยะ
62123024014 นายชาริส วงแหวน
62123024015 นางสาวภัทรานี แก&วก&องกังวาน
62123024016 นางสาวปภาวดี ศรีสว'าง
62123024017 นางสาวกนกวรรณ เกิดสมบัติ
62123024018 นางสาวศุภนารี มุสิกสาร
62123024019 นายพินิจ ขุนชู
62123024020 นายวีรชาติ จุเส&ง
62123024021 นางสาวนิตากุล ขุนฤทธ์ิมนตรี
62123024022 นางสาวฐิติญา ผมหอม
62123024023 นางสาวสุภาวดี ไข'บุญนาค
62123024024 นายนันทวิชญ� จ๋ิวประดิษฐกุล
62123024025 นางสาวธัญญารัตน� เพชรรัตน�
62123024026 นายวีรภัทร มีเสน
62123024027 นางสาวชาลิตา น้ํารอบ
62123024028 นางรุสนานี บาโฮะ
62123024029 นางสาวกานต�ธิดา ลาภวงศ�
62123024030 นางสาวปานอนงค� ชนะกุล

หน&า 801 จาก 815            
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ระดับปริญญาตรี

62123024031 นางสาวฐิตารีย� กะลาสี
62123024032 นายธนากร บํารุง
62123024033 นายอริยะ นิยมพร&อม
62123024034 นางสาวณัฎฐาพร แสงสุวรรณ�
62123024035 นางสาวศจี หมาดสตูล
62123024036 นางสาวธรรษณัญต� กําพลวรรณ
62123024037 นางสาวณัฐกาญจน� สมสุวรรณ
62123024038 นางสาวกิตติยา สุขช'วง
62123024039 นางสาวอันธิกา เพชรคงทอง
62123024040 นายไกรรงค� บุญทองขาว
62123024041 ว'าที่ร&อยตรีธีรไนย เพ็ชรโสม
62123024042 นางสาวสิรินารถ ปานมาศ
62123024043 นางสาวจุฑาทิพย� สังเมฆ
62123024044 นางสาวศันสนีย� คล&ายอักษร
62123024045 นางสาวสุกัญญา ช'วยนคร
62123024046 นางสาวนวลจุฑา สอกุล
62123024047 นางสาวศรีสุดา มณะโส
62123024048 นางสาวมาริษา มณีฉาย
62123024049 นายธีรพงศ� เพ็ชรคงทอง
62123024050 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองช'วย
62123024051 นางสาวรัตนา จันทร�เกิด
62123024052 นางสาวสุรัสสา ทรัพย�เจริญ
62123024053 นางสาวณัฐพร ผิวดี
62123024054 นายอดิศักด์ิ ชนะเมือง
62123024055 นางสาวธัชพร นามโชติ
62123024056 นางสาวกรรณิกา ศรีเทพ
62123024057 นางสาวเสาวลักษณ� ปล&องไหม'
62123024058 นางสาวปNทมา วิเศษ
62123024059 นายอรัญ หะยีฟาฎิล
62123024060 นางสาวภัทรวรรณ หมานบ'าว
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62123024061 นางสาววิไลวรรณ จิตรา
62123024062 นางสาวนันทิยา ทองปา
62123024063 นายกวินบน แก'นกูล
62123024064 นายเวทิศ โรหิโตปการ
62123024065 นางสาวพิมพ�รพี คัณราช
62123024066 นายสิทธินันท� สวนจันทร�
62123024067 นางสาวบุษยาพร จันทนนท�
62123024068 นางอมรรัตน� เพชรเจริญ
62123024069 นายชนชนม� เหมทานนท�
62123024070 นางสาวสาวิตรี บุญช'วย
62123024071 นายยุทธนา ปรีชายุทธ
62123024072 นางวลัยลักษณ� เพ็งแก&ว
62123024073 นายเชิดพงษ� หม่ันถนอม
62123024074 ว'าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค� สงนุ'น
62123024075 นางสาวอนีส ยูนุธ�
62123024076 นางสาวธัญยพร แดงละอุ'น
62123024077 นางสาวสุดารัตน� ขุนเนียม
62123024078 นางสาวศิริรัตน� เกลี้ยงกลม
62123024079 นางสาวปLยะดา ชัยเพชร
62123024080 นางสาวณัฐชา จันทับ
62123024081 นางสาวธิดารัตน� จันทร�โชติ
62123024082 นายคณิน ลือเกียรติคุณ
62123024083 นางสาววรุณี เทพรัตน�
62123024084 นางสาวสุรีรัตน� เรือศรีจันทร�
62123024085 นางสาวเหมือนสีดา สัสดี
62123024086 นางสาวกัญญาณัฐ พิริยะสถิตย�
62123024087 นางสาวสุภารัตน� เพชรลิ้ม
62123024088 นางสาวภัทรวัล โกมลกุญชร
62123024089 นางสาวรัตนาวดี ทองมาก
62123024090 นางสาววรรณภา ประโยชน�ชล
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62123024091 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกนกวรรณ เหมือนทอง
62123024092 นางสาวอาทิติยา จันทร�เกิด
62123024093 นางสาวอัญชิสา ม่ันคง
62123024094 นางสาวจุรีรัตน� บัวแก&ว
62123024095 นางสาวสุพรรณษา ทองแดงล&วน
62123024096 นางสาวกนกวรรณ พรมยัง
62123024097 นางสาวนูรีซัน ซิกะ
62123024098 นางสาวจิรฐา ทองศรี
62123024099 นางสาวนันทวัน เริ่มวงศ�
62123024100 นางสาวกาญจนา อนุยะโต
62123024101 นางสาวชฎาพร ไหมการ
62123024102 นายประเสริฐ จินดา
62123024103 นางสาวพัทธ�ธิรา เทพพิชัย
62123024104 นางสาวอินทุอร เบิกบาน
62123024105 นางสาวภาวิณี คําแก&ว
62123024106 นางสาววันเพ็ญ สัมพันธ�
62123024107 นางสาวกาญจน�ชนก จงจิตต�
62123024108 นางสาวขจีวรรณ หนูแก&ว
62123024109 นางสาววิลัยลักษณ� ชูแก&ว
62123024110 นางสาวอาทิตยา เดชศรี
62123024111 นางสาวนิอามีนา เจKะสมอเจKะ
62123024112 นางสาวศุภลักษณ� เวชรัตน�
62123024113 นางรุจิรัตน� พรหมศักด์ิ
62123024114 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทิพย�
62123024115 นางสาวสายฝน รัตนศรีสุข
62123024116 นางสาวนิภัทรา เติมศิริรัตน�
62123024117 นางสาวธนสร จันทเขต
62123024118 นางสาวพัทธนันท� ยศเมฆ
62123024119 นางสาวจิราพร วรรณะ
62123024120 นายอภิญญา บุญทรง
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62123024121 นางสาวพรสวรรค� ซุ'ยก้ิม
62123024122 นางสาวกุลยานันท� ชัยพงศ�ฤทธ์ิ
62123024123 นายพงศ�ศิริ ใสใจดี
62123024124 นางสาวพุทธธิดา ทองอินทร�
62123024125 นางสาวธนาวรรณ กันทะ
62123024126 นางสาวสุชานันท� ต&นพุ'ม
62123024127 นางสาวอัญชลี ชูสุริแสง
62123024128 นายธีรยุทธ หาญทะเล
62123024129 นางสาวมุฐิตา แสะอาหลี
62123024130 นางสาวอุมาพร จันทร�ทอง
62123024131 นางสาวพรอุมา สมวงศ�
62123024132 นายชัยธวัช บุบผารัตน�
62123024133 ส.ต.ท.สุรศักด์ิ พัดต๋ัน
62123024134 นายศุภเดช นุ&ยนุ'น
62123024135 นางสาวสิริยากุล บุญชู
62123024136 นางสาวจุติพร ดํามุณี
62123024137 นางสาวนูรีซา สามะ
62123024138 นางสาวจุฬาวรรณ จิตต�ภักดี
62123024139 นางสาวธัญสินี คชสงคราม
62123024140 นางสาวจิราพร ยอดแก&ว
62123024141 นางสาวเกศกนก สมศรี
62123024142 นางสาวสุวรรณี โพชสาลี
62123024143 นางสาวมัลลิกา พรหมทอง
62123024144 นางอารดา แย&มเขียว
62123024145 นางสาวณัฐพร ตรีพงษ�
62123024146 นางสาวสุดารัตน� แย&มมีศรี
62123024147 นายสรยุทธ� เขมะดุษฎี
62123024148 ว'าที่ ร.ต.วิทวัฒ รัตนะ
62123024149 นางสาวสัตรียา สาโอะ
62123024150 นางสาวพิณนภา ธรรมมิกะกุล
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62123024151 นางสาวจันทิมา ปานสมุทร
62123024152 นายวรวิทย� แก&วดีเลิศ
62123024153 นายเอกภพ สมใจ
62123024154 นางสาวกรกชกร คงแก&ว
62123024155 นางสาวสาริยา ปล&องไหม
62123024156 นางสาวกนกนาถ สังข�รอด
62123024157 นายเทศวัฒน� โสภา
62123024158 นายภานุพงศ� เกตบุตร
62123024159 นางสาวรัตนาภรณ� พรมเมฆ
62123024160 ว'าที่ร&อยตรีกฤษฎากร ศิริรัตน�
62123024161 นางสาวสุทธิดา ใจสบาย
62123024162 นางสาวจินตหรา ยังจันทร�อินทร�
62123024163 นางสาวปLยะวรรณ นกจันทร�
62123024164 นายพงศ�ภูวนัย รัตนพงศ�
62123024165 นางสาวพิมพ�พิศา ศรีสุวรรณ
62123024166 นางสาวศิรินทร�ทิพย� กามุณี
62123024167 นางสาวจิรนารถ บุญแท&
62123024168 นางสาวสุกัญญา เนตรบุตร
62123024169 นายดนุภูมิ ปLยะทัต
62123024170 ว'าที่ ร.ต.หญิงรัตนาภรณ� วิชัยดิษฐ
62123024171 นายโชติวรรธน� ศิลปวิสุทธ์ิ
62123024172 นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
62123024173 นางสาววนิดา ชูนาค
62123024174 นายแสงสุรีย� ปานเฉลิม
62123024175 นางสาวพัชรีวรรณ มีเจ&ย
62123024176 นางสาวมนัสชนก บุญอุทัย
62123024177 นางสาวกนกวัลย� จันทวี
62123024178 สิบตํารวจเอกอรรณพ สาขะญาณ
62123024179 นางสาวอนุสรา โกงเหลง
62123024180 นางสาวจิดาพา ศรีวิเศษ
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62123024181 นายบุตรคอลิด มูลกุล
62123024182 นางสาวนูรฟLรดาวส� ซือเนาะ
62123024183 นายเอกพงศ� ศรัทธาผล
62123024184 นางสาวปNทวรรณ พุ'มกอ
62123024185 นางสาวศศิธร ดวงหลังสวน
62123024186 นายติณณภพ บุญทอง
62123024187 นางสาวลัดดาวัลย� เพชรศรี
62123024188 นางสาวณัฐญาดา สงแก&ว
62123024189 นางสาวธิดารัตน� แทนโป
62123024190 นายชวกร วงศ�ฤคเวช
62123024191 นางสาวปLยะรัตน� หนูจีน
62123024192 นายเฉลิมพล ศิวะศิลปRชัย
62123024193 นางสาวกนกวรรณ อิทธิสะอาด
62123024194 นายสุรเดช ยอดประดิษฐ�
62123024195 นางสาวศิริรัตน� จันทร�สุขศรี
62123024196 นางสาวสิริวรางศ� มูลมงคล
62123024197 นางสาวศรีสุภา ผลพูน
62123024198 นายเศวตโชติ ลือชัย
62123024199 นางสาวปNทมา ไกรสวัสด์ิ
62123024200 นางสาวญาสุมินทร� เตบสัน
62123024201 นายสุธารา ทองสุข
62123024202 นางสาวเบญญทิพย� ปาคะเชนทร�
62123024203 นางสาวพัสตราภรณ� ขวัญม'วง
62123024204 นางสาวศิริลักษณ� เพ็ชรจํารัส
62123024205 นางสาวฟLตรียา ทศพรรณ
62123024206 นางสาวนิศานาถ กาญจนภักด์ิ
62123024207 นางสาววราภรณ� สอาด
62123024208 นายแสงเพชร ขนาบศักด์ิ
62123024209 นายปฐมพงศ� รัตนไชย
62123024210 นางสาวฐิติมา สินลี่

หน&า 807 จาก 815            



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาตรี

62123024211 นางสาวอัจฉราภรณ� จุฑามาตย�
62123024212 นางสาวสุดารัตน� สมมุ'ง
62123024213 นางสาวทิพย�สุดา จุลเจิม
62123024214 นางสาวสวรรญา นิลแก&ว
62123024215 นางสาวกุลจิรา มากทอง
62123024216 นางสาวเอกอนงศ� รติคณิตพงศ�
62123024217 นางสาวจารุพร วรรณโสภณ
62123024218 นายนิวัฒน� ชุมศรี
62123024219 นางสาวสุจันทรา ปรีชาพงษ�
62123024220 นางลิปLการ� การิง
62123024221 นางสาวภัทรา รัตนาพร
62123024222 นายสิทธิพร จงจิตร�
62123024223 นายกฤษฎา จันทร�มณี
62123024224 นางสาวศศิธร หลักบ&าน
62123024225 นางสาวรสสุคนธ� ดวงจันทร�
62123024226 นายรวิกร เทพสาลี
62123024227 นางสาวภัณฑิรา บุญขวัญ
62123024228 นายรอมดีย� เอียดเตKะ
62123024229 นางสาววราลักษณ� บุญทองใหม'
62123024230 นางมาริษา แสงสุวรรณ
62123024231 นางสาวฟาเซียน สาแมง
62123024232 นายสันติภาพ ศรีหมุ'น
62123024233 นางสาวกันตนา กลิ่นสุวรรณ
62123024234 นายสํารวย สุขแดง
62123024235 นางสาววิชชุตา เทพหมวด
62123024236 นางสาวธุมวดี พุทธสุภะ
62123024237 นางสาววาฮีด&า หมัดสุก
62123024238 นายโยธิน จูงพงศ�
62123024239 นางสาวรวิวรรณ สมภักดี
62123024240 นางสาวธัญญารัตน� กลับรินทร�
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62123024241 นางสาวอัญธิการ� พนังแก&ว
62123024242 นางสาวพนิตนันท� ใจแจ&ง
62123024243 นายวัชรพงษ� เอ็กหลี
62123024244 นายอาจหาญ ปุญนุวงศ�
62123024245 นางเยาวมาส ณ นคร
62123024246 นางจิตติมา รัตนพันธ�
62123024247 นายฮาซัน สาแล
62123024248 นางสาวอัจฉริยาพร กุลบุตร
62123024249 นางสาวฤดี ทองขาวเผือก
62123024250 นายชาญชิช สุขศิริ
62123024251 นางสาวศรีสุดา เมฆเสน
62123024252 นายอภิวิชญ� ราชวงศ�
62123024253 นางวีระวรรณ บุญสาลี
62123024254 นายชาตรี เปล'งปลั่งศรี
62123024255 นางสาวสาวิกา ดวงน้ําแก&ว
62123024256 นางสาววาสินี ชัยสวัสด์ิ
62123024257 นางสาวอัจฉราลักษณ� คํามุลศรี
62123024258 นายสุรเชษฐ วิบูลย�พันธ�
62123024259 ว'าที่ร&อยตรีหญิงกิติยา ต้ิงดํา
62123024260 นายศิลปRชัย มากเกลื่อน
62123024261 นางสาวพิมชนก ราวียา
62123024262 นางสุวรรณี สามัญเมือง
62123024263 นางสาวมัรดียKะ อีแต
62123024264 นางสาวเสาวณีย� ขุนนุ&ย
62123024265 นายณัฐวุฒิ นาวาพัสดุ
62123024266 นายศิลปRณรงค� สินฝาด
62123024267 นางสาวทิพยางค� ทองสง
62123024268 นางสาวมนปริยา ร'มเย็น
62123024269 นางสาวมานิตา ทาแดง
62123024270 นายพรชัย ถ่ินเทพา
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62123024271 นายเอกชัย คงสุข
62123024272 นางสาวสุภาวดี ขุนวิจิตร
62123024273 นางสาวมัลลิกา ภู'พรประเสริฐ
62123024274 นายธิติภาส จันทรกุล
62123024275 นางสาวนัฏฐากาญจน� สารเทพ
62123024276 นางสาวสุดธิดา บัวแก&ว
62123024277 นางสาวรุ'งทิวา สิทธิกุล
62123024278 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรักษ�
62123024279 นางสาวสุวรรณญา วิสาละ
62123024280 นางสาวโชติกา ขาวเรือง
62123024281 นางสาวนุตะวัน พูลภัณฑ�นา
62123024282 นางสาวจินตนา สอนนุ&ย
62123024283 นางสาวเพ็ญศรี เกลี้ยงจิตร
62123024284 นางสาวอัจฉรา ชํานาญกิจ
62123024285 นางสาววารุณี วารีล&อม
62123024286 นายธรณิศ เล็กขาว
62123024287 นางสาวเกวลี ทัศนีย�สุวรรณ
62123024288 นายกฤษฎา เอี่ยนเล'ง
62123024289 นางสาวธิดารัตน� จินาวงศ�
62123024290 นางสาวเสาวลักษณ� ชุมทอง
62123024291 นางสาววิภารัตน� ศรีสัจจา
62123024292 นายวีรยุทธ พราหมเพชร
62123024293 นายซัลมาน เจKะโซะ
62123024294 นางสาววรัญญา จ่ัวนาน
62123024295 นางสาวณัฐธิดา เหมาะพิชัย
62123024296 นางสาวธิดารัตน� อาตมาตร
62123024297 นางสาวจิตรลดา นาคอุดม
62123024298 นางสาวกนกนิภา สะเหรียม
62123024299 ว'าที่ ร.ต.สุธีร� นุ&ยเกลี้ยง
62123024300 นางสาวมรุณี สุหลง
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62123024301 นางสาวสุพัตรา ศิลาพันธ�
62123024302 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยทอง
62123024303 นายอรรถพล สุขกรินท
62123024304 นางสาววนิดา นาคพล
62123024305 นางสาวนูรีอัน เปาะแต
62123024306 นายณัฐพงษ� รัตนศิลา
62123024307 สิบเอกดิเรก คลองยวน
62123024308 นางสาวปLยณัฐ พรมพินิจ
62123024309 นางสาวจุฬารัตน� สงย&อย
62123024310 นางสาวกัตติกมาศ ราชิวงศ�
62123024311 นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ
62123024312 นางสาวอุมาพร ขุนชุม
62123024313 นางสาวพติมา เดิมคลัง
62123024314 นายปวีร� สุธาประดิษฐ�
62123024315 นายคมสรร หงษ�จร
62123024316 นางสาวสะปNนนา กานต�ฎีกานนท�
62123024317 นางสาวปฐมภรณ� ชูทอง
62123024318 นางสาวสุดารัตน� โพธิวัตร�
62123024319 นายศุภณัฐ บุญยศิลปR
62123024320 นางสาวณัฐกานต� ย่ิงอุปการ
62123024321 นายเกษม สุระกา
62123024322 นางชนิกานต� นวลลอย
62123024323 นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
62123024324 นางสาววิทิตา เปIยกบุตร
62123024325 นางสาวธิดารัตน� กดชนูด
62123024326 ว'าที่ร&อยตรีคามิน เทียนทองอุดม
62123024327 นางสาวรวิ อริยรักภักดี
62123024328 นางสาวรูไวยดา สามะ
62123024329 นายศุภณัฐ ศิริหล&า
62123024330 นางสาวกัญญาวีร� กรตเรี่ยม
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62123024331 นายทรัพย�สกุล เอกมานพ
62123024332 นายโกวิทย� พรหมประสงค�
62123024333 นางสาวอุทัยทิพย� แซ'ฮ'อง
62123024334 นางสาวกมลวรรณ วัฒนนุพงศ�
62123024335 นางธาราภรณ� จันทร�เรือง
62123024336 ว'าที่ร&อยหญิงพัชรี นิสภา
62123024337 นางสาวลฎามาศ เชื้อกูลชาติ
62123024338 นายอรรถพร พูลช'วย
62123024339 นายเกษม สิทธิฤทธ์ิ
62123024340 นางสาวภัทรวดี เล'นทัศน�
62123024341 นางสาวฟาตีฮะห� ยานยา
62123024342 นางสาวมัสลีณา พลผอม
62123024343 นางสาวปภัสมน จรัสแสงวรกุล
62123024344 นายสุธานนท� ดําคง
62123024345 นางสาวพิชยา เรืองอร'าม
62123024346 นายจักรพงษ� พูลศรีกาญจน�
62123024347 นางสาวพรชนก หยดย&อย
62123024348 นางสาวจุฑารัตน� จัตุรงค�แสง
62123024349 นางสาวบุษยมาศ นนทพันธ�
62123024350 นางสาวมาริษา เก้ือกูล
62123024351 นางสาวจิตต�วารี เพ็งสุทธ์ิ
62123024352 นางสาวพรสวรรค� เต็งเฉ้ียง
62123024353 นางสาวมนัสชนก ศรีศิริ
62123024354 นางสาวอัญธิกานต� แสนกล
62123024355 นางสาวอุสนา ด&วงดล
62123024356 นางสาวมาริษา วาทีรักษ�
62123024357 นางสาวทาราตี เจKะแต
62123024358 นางสาวเบญจมาพร โชติวิชญ�พิพัฒน�
62123024359 นายเอกรัฐ เกปNน
62123024360 นายชัยพร คงพันธุ� 
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62123024361 นางสาวชญานิศ บํารุงรัตน�
62123024362 นางสาวสาลินี ศรีษะน&อย
62123024363 นายก&องภพ มัคราช
62123024364 นางสาวฐาปนี ณ วรรณาวิเศษ
62123024365 นางสาววรรณพร คิดอยู'
62123024366 นางสาวอุษา เพ็ญสุวรรณ�
62123024367 นางสาวบุษรัตน� กลั่นซ&าย
62123024368 นางสาวจันทร�จิรา ทิพย�สวัสด์ิ
62123024369 นางสาวพุธิดา สิมสินธุ�
62123024370 นายสิทธิกร อนันตชาติ
62123024371 นายอาซัลบัสรี เจKะนิ
62123024372 นางสาวพิมพ�ชนก แมนเมือง
62123024373 นางสาวประไพพร ตรีรัตนประคอง
62123024374 นายกิตติภพ มาคํา
62123024375 นางสาวศิวพร บุญเจริญ
62123024376 นางสาวประภัสสร เพ่ิมวงษ�
62123024377 นางสาววิกาญดา เจKะอาสาร
62123024378 นางสาวศวิตา บุตรเพ็ชร
62123024379 นางสาวณัฐวรรณ สุขถนอม
62123024380 นางสาวรัชนู หนูสาย
62123024381 นายธีรศักด์ิ เทพบํารุง
62123024382 นายพิชิด แซ'อึ่ง
62123024383 นางสาวลภัสรดา อยู'ทอง
62123024384 นางสาวอัจจิมา เชตวรรณ
62123024385 นางสาวศุภวดี ธรรมชาติ
62123024386 นายยุทธภูมิ ดุลยไพรี
62123024387 นางสาวนูรฮีดายู บินยา
62123024388 นางสาวเมธินี พินิจ
62123024389 นายธีรวัฒน� ธรรมโชติ
62123024390 นางสาวพัชรีย� ชุมพล
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62123024391 นายกฤษดา อนันทสุข
62123024392 นายอิสรา อิสโร
62123024393 นายภานุวัฒน� แก&วกูล
62123024394 นางสาวกรรณิกา เหมียนซ&วน
62123024395 นางวรรณวิภา ทวิชศรี
62123024396 นางสาวเรวดี ทิมทอง
62123024397 นางสาวสุไรณีย� เจะเอียด
62123024398 นางสาวกมลพรรณ ผิวมณี
62123024399 นางสาวสุทธิดา รักหิรัญ
62123024400 นายพงศ�ศิริ สุขอุดม
62123024401 นายยศภัทร ทองคําชุม
62123024402 นางสาวศุภาพิชญ� อินทร�ชัย
62123024403 นางสาววราภรณ� นวลปาน
62123024404 นางสาวเจนจิรา ทองแย&ม
62123024405 นางสาวปาริฉัตร ทองหวาน
62123024406 นางกาญจนา สุคนธากร
62123024407 นางสาวษุนิรัน ทิพย�อุดมเดช
62123024408 นางสาวอัมรินทร� น&อยกูด
62123024409 นายคทาวุธ สมสวัสด์ิ
62123024410 นางสาวอายลดา นิลทอง
62123024411 นางสาวภัทราภรณ� อักษรทอง
62123024412 นางสาวพนิดา ชุมไชโย
62123024413 นางสาวนาถระภี เย้ือนหนูวงศ�
62123024414 นางสาวจารุณี รัตนสูตร
62123024415 นางสาวอาทิตยา ทิมรอด
62123024416 นายเอกพงษ� คงศาลา
62123024417 นางสาวรัชนีกร ขวัญเขียน
62123024418 นางสาวแพรวพรรณ จําปา
62123024419 นางสาวแสงทิพ วรรณโร
62123024420 นางสาวพัชรมัย ซ้ึงสุนทร
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62123024421 นางสาวพรรนิภา สว'างวงศ�
62123024422 นางสาวการะเกตุ ราชานาค
62123024423 นางสาวจันวิไล ชัยสุทธ์ิ
62123024424 นางสาวภาวิณี เข็มขาว
62123024425 นางสาวอารีนา แอเนาะ
62123024426 นางสาวนิชาภา รุจนเวชช�
62123024427 นายกฤตนัย เพชรทอง
62123024428 นายมนต�เดช ก'อเจริญวัฒน�
62123024429 นางสาววัชรี กุลมาต
62123024430 นางสาวนลพรรณ ดําคงแสง
62123024431 นายธีระวุฒิ ราชเดิม
62123024432 นางสาวปรียานุช สุขภิลาภ
62123024433 นายณัฐพงษ� แจ&งอักษร
62123024434 นายนันทวุฒิ ชัยประพันธ�
62123024435 นายฉัตรชัย บุญรัตน�
62123024436 นางสาวสุจิตรา ทวีสุข
62123024437 นางสาวนูรีดา เตKะหมัดหมะ
62123024438 นางสาวบุศรา ชลสงคราม
62123024439 นายบุริศร� สุขสุวรรณ
62123024440 นางสาวลดายุ เทพทวี
62123024441 นางสาวเสาวลักษณ� ถาวรานุรักษ�
62123024442 นายยุทธพงศ� ไกรนรา
62123024443 นางสาวนงลักษณ� สังข�แก&ว
62123024444 นายวัชรพงค� มะยะเฉ่ียว
62123024445 นางสาวจตุทิพย� เพชรหนูเสด
62123024446 นางสาวสุดาพร ศรีนวล
62123024447 นางสาวจริยา หลีเหล็ม

จํานวน 24,447 ราย
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