
เลขประจําตัวสอบ

62124000001 นางณัฐกฤตา ทองประจง
62124000002 นางสาวกัญญานัฐ มาศแก�ว
62124000003 นายพิชัย ชูกลิ่น
62124000004 นางสาววริศรา ไชยโย
62124000005 นางสาวสุดาภรณ* จงจินดาเจริญ
62124000006 นางสาวศิริพร ลูกหวาย
62124000007 นางสาวขวัญยิหวา เก้ือหนุน
62124000008 นายสัตยา หัตถิยา
62124000009 นายสัญญา นวลละออง
62124000010 นางสาวรุ4งทิวา สุกดํา
62124000011 นางสาวภาณินี ช4วยมี
62124000012 นายณัฐศิวัช ดีดาษ
62124000013 นางสาวนท ศิริกาญจน*
62124000014 นางสุพรรณี พรหมวิเศษ
62124000015 นางอรทัย เถาจู
62124000016 นางสาวนัติกานต* สักหวาน
62124000017 นางสาวนฤภร คงทอง
62124000018 นางสาวอนุธิดา ชูแก�ว
62124000019 นายวีระศักด์ิ อุ4มชัย
62124000020 นายภูวไนย ศรีเวชนันต*
62124000021 นายอณัฐวิทย* ชูกะนันท*
62124000022 นางสาวธนัชญา วงศ*สิริภาส
62124000023 นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร
62124000024 นางบุษยาภรณ* ใสสุข
62124000025 นางสาวพัชนี ติระนนท*
62124000026 นางสาวปวีณา ดีชุม
62124000027 นางสาวเสาวณีย* เล็กบางพง
62124000028 ว4าที่ร�อยตรีหญิงจุรีย*รัตน* แทนสุวรรณ
62124000029 นางสาวปุณิกา ช4อวิเชียร
62124000030 นางสาวอธิญาภรณ* นิธิป>ญญากุล
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62124000031 นายพงศ*ศักด์ิ ชูปาน
62124000032 นางสาวสุดารัตน* นิลเอี่ยม
62124000033 นางสาวเสาวภา เพชรจํารัส
62124000034 นางสาวจุฑาทิพย* โพชนุกูล
62124000035 นางสาวหงษ*ลดา ทองยอด
62124000036 นายโสรธัส ปุAนสุวรรณ
62124000037 นายเดชาพัชร สมหมาย
62124000038 นางสาวบุญรัตน* บุญรักษ*
62124000039 นายคณัสนันท* จิรโชติกูล
62124000040 นางสาวภาสินี แก�ววิเชียร
62124000041 ว4าที่ ร.ต.หญิงศรทรรศน* โชติมณี
62124000042 นางสาวจารุวรรณ วิทยพันธ*
62124000043 นายสิทธิพันธุ* สุทิน
62124000044 นางสาวสุดารัตน* คงสง
62124000045 นางสาววรรณวิษา ชูแดง
62124000046 นางสาวสุทินีกรณ* โภชากรณ*
62124000047 นางสาวศศิธร แข็งมาก
62124000048 นายฉัตรชัย จิตจํานอง
62124000049 นางสาวเบญจมา มีถาวร
62124000050 นายซัยนุบดิน จินตรา
62124000051 นางสาวเสาวนีย* รอดหยู4
62124000052 นางสาวสุวะพิชชา ธนาวุฒิ
62124000053 นางสาววรรณดี อ4อนน�อม
62124000054 นางสาวสายทิพย* แซ4แง4
62124000055 นางสาวนรีกานต* มธุรพฤกษ*
62124000056 นางสาวลีลาวดี สมวงค*
62124000057 นางกาญชนา ศิริบัตร*
62124000058 นางสาวจันทณี ธรรมไชยางกูร
62124000059 นายสิรภพ นนทรังสี
62124000060 นางสาวณัฐชนา อ4อนเปFGยม
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62124000061 นายณัฐพล ลิ้มกิจประเสริฐ
62124000062 นายชินวินท* แก�วนะ
62124000063 นางสาวภัสยา เสริมเกียรติวัฒน*
62124000064 นางสาวชัญญาวีร* อริยยศพงศ*
62124000065 นางสาวเกศรินทร* ชูม�อง
62124000066 นายอาทิตย* จรจรัส
62124000067 นางสาวนิธินันท* พงษ*ศิริ
62124000068 นางสาววริศรา เพชรชุม
62124000069 นางสาวอรอนงค* พรรณรังษี
62124000070 นางสาวลัฆวี ปรีชัย
62124000071 นายจรูญพันธ* บรรจงภาค
62124000072 นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร
62124000073 นางสาวศิริพร เสาเวียง
62124000074 นายศราวุฒิ ดุษฎี
62124000075 นายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
62124000076 นางสาวชนัญญา ศิริสวัสด์ิ
62124000077 นางสาวมนต*ณัช แย�มย่ิง
62124000078 นายชัยพิพัฒน* ศรีสุวรรณ
62124000079 นางสาวนิภาพร มณีโชติ
62124000080 นางสาวณัฏฐกันย* วัฒนาภิรติกุล
62124000081 นางสาวสิริรัตน* แก�วหีตนุ�ย
62124000082 นางสาวสุชาดา เสนะกูล
62124000083 นายนรินทร*ศักด์ิ พรมทอง
62124000084 นายศุภกร ชูส4งแสง
62124000085 นายอภิวิชญ* ทองแก�วยวน
62124000086 นางสาวจุฑาทิพย* แปLนแก�ว
62124000087 นายชัยวัฒน* ศรีกาญจน*
62124000088 นางสาวสุรีพร สีสรรพ*
62124000089 นางสาวอมรรัตน* เรืองสุทธ์ิ
62124000090 นายจตุพงศ* บุหลันพฤกษ*

หน�า 3 จาก 16            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาโท

62124000091 นางสาวศุภรัตน* สิริปรีดาพันธ*
62124000092 นายธเนศ ทับทิมทอง
62124000093 นางสาวคัทริยา สิทธิฤทธ์ิ
62124000094 นางสุดารัตน* สมมิตร
62124000095 นางญาธิป วรรณบวร
62124000096 นางสาววราภรณ* วงศ*พิศาล
62124000097 นางสาวจารินทร* สุวราช
62124000098 นางสาวการุณี มีทอง
62124000099 นางสาวพัทธนันท* บุญยอด
62124000100 ว4าที่ร�อยเอกวิสูตร ดิษฐ*แสวง
62124000101 นายเฉลิมชัย ศุภสําราญกิจ
62124000102 นายอรรถนนท* จันทรา
62124000103 นายกรวิชญ* ศรีสมบัติ
62124000104 นางสาวดนุรัตน* ใจดี
62124000105 นายภัทรวรรต ศรีบุญจิต
62124000106 นางสาวอรุณลักษณ* นิยม
62124000107 นางสาวจิกานต*ทิพ แก�วประดิษฐ*
62124000108 นางสาวธนภรณ* ณ รังษี
62124000109 นางสาวกิตติยา อรรถสงเคราะห*
62124000110 นางสาวฐานิดา โพธ์ิคีรี
62124000111 นางสาวอรอุมา ชูชีพ
62124000112 นางสาวฝนทิพย* หนูอุดม
62124000113 นางสาวณัฐรดา ธรรมรักษ*
62124000114 นางสาวปุณณภากีตาห* สมบุญ
62124000115 นางสาวนัทธินี ธรรมกิจวัฒนา
62124000116 นายอารุฟ มีบุญลาภ
62124000117 นางสาวชนม*ธิดา สุขเมือง
62124000118 นายพิชิต อุไรรัตน*
62124000119 นางวิภารัตน* รัตนพันธ*
62124000120 นายทีปกรณ* มุกดา
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62124000121 นางสาวปาริชาติ ทองทรง
62124000122 นางตรีชฎา แสงชัยศรี
62124000123 นางสาวตวนอัสมานี อับดุลบุตร
62124000124 นางสาวชลิตา ช4วยรอด
62124000125 นายมนต*ชัย วัฒนเชื้อ
62124000126 นายตามฤกษ* เพชรมณี
62124000127 นางสาวอัมพิกา เพชรชูช4วย
62124000128 นายศิริเชษฐ* บรรทัดจันทร*
62124000129 นางสาวเสาวนีย* ศรีเทพ
62124000130 นางสาวผกาวรรณ ส4งแสงแก�ว
62124000131 นางสาวรัตนาภรณ* สองแก�ว
62124000132 นางสาวเกศรินทร* ธงศรี
62124000133 นายณัฐฏ* โชติมณี
62124000134 นางสาวพัชรินทร* จินกระวี
62124000135 นางสาวจิตติมา วชิระศิริ
62124000136 นายสุชาติ ศรีจันทร*
62124000137 นายธนชัย ชอบธรรม
62124000138 นางสาววลัยภรณ* ทองสองสี
62124000139 นางสาวชาลิกา สุวรรณมณี
62124000140 นางสาวชญาณ*นันท* โรจนเมธีสกุล
62124000141 นางสาวนุชจรินทร* ดุนี
62124000142 นางษณภร ชาติสุวรรณ
62124000143 นางจงจิต พุฒขาว
62124000144 นางสาวสิวรีย* บุญมี
62124000145 ว4าที่ร�อยตรีวิรุฬห* คชงิน
62124000146 นางสาวเบญจวรรณ สีหะรัญ
62124000147 นายวิทวัส ด�วงสังข*
62124000148 นางสาวสุวภา ชํานาญการ
62124000149 นางสาวเบญจพร สุดนาค
62124000150 นางสาวภาณินี จรุงกีรติวิมล
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62124000151 นางสาวภัทรา แฉล�ม
62124000152 นางสาวสุพรรณิการ* กุศลชู
62124000153 นายทิพกรณ* คุ�มไพรัน
62124000154 นางสาวปริดา เพ็งประพันธ*
62124000155 นางสาวกมลวรรณ บุตรศรี
62124000156 นางสาววิภาวี บุญยะตุลานนท*
62124000157 นางสาววิมลพักตร* พงษ*ประไพ
62124000158 นางสาววัชรินทร* สุพรหมมา
62124000159 นางสาวเสาวลีย* สุวรรณชาตรี
62124000160 นางสาววัลภา สิทธิรักษ*
62124000161 นางสาวชินีนาถ สุขจันทร*
62124000162 นายทศพล ฐิติภาเมธากุล
62124000163 นางสายพิณ ปราบรัตน*
62124000164 นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร*
62124000165 นางสาวอภิสรา ชุ4มจิตร
62124000166 นางสาวภควดี โภคากรณ*
62124000167 นางสาวปQยาภรณ* ขอเจริญ
62124000168 นางสาวฉัตรสุดา มีศรี
62124000169 นางสาวนูร*รีซัน โตะฮิเล
62124000170 นางสาวระพิพรรณ สุขสวัสด์ิ
62124000171 นางสาวณัฐวดี พรหมปลัด
62124000172 นายอนันต* เขียวสด
62124000173 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร*
62124000174 นางสาววิชชุดา นาคะสรรค*
62124000175 นางสาวชินีกาญจน* อ�องหว4าง
62124000176 นางสาวปุญญิกา แก�วสม
62124000177 นางสาวภัสราภรณ* นวลวัฒน*
62124000178 นางสาวกนกกาญจน* ตลึงผล
62124000179 นางสาวชวนพิศ นิยะกิจ
62124000180 นางสาวหทัยทิพย* ฤทธ์ิเดช
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62124000181 นางสาวพรพิมล นาถประดิษฐ*
62124000182 นายปริวรรฒ ราชกิจนิกุล
62124000183 นางสาวฐิติรัตน* จิตรา
62124000184 นางสาวรัตนา เก้ือรอด
62124000185 นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
62124000186 นายศรัทธา เจSะสู
62124000187 นายพีรยุทธ แซ4โค�ว
62124000188 นางสาวสุณิสา เกิดเกลี้ยง
62124000189 นางสาวเพ็ญประภา บูรณประภาพันธุ*
62124000190 นางสาวสุมิตรตรา จําปา
62124000191 นางสาวจิตรา ช4วยมี
62124000192 นางสาวสุลาวดี สุวรรณอินทร*
62124000193 นางสาววลัยลักษณ* พรผล
62124000194 นางสาวพุธธะพร ราชพิบูลย*
62124000195 นางสาวสายบัว อิสโร
62124000196 นายณัฐพล พิบูลย*
62124000197 นางสาวจิรัฏฐ*รดา จิตอารีย*
62124000198 นางสาวพิมพ*ใจ ไกรศิลปT
62124000199 นายวุฒิชัย คงยัง
62124000200 นางสาวดวงพร ชื่นจิต
62124000201 นายเกรียงศักด์ิ ดัชถุยาวัตร
62124000202 นางสาวพรพนา สร�างเสริมพันธุ*
62124000203 นายณฐกร น้ํารอบ
62124000204 นางสาวปรียาภรณ* ภักดี
62124000205 นายอัครพงศ* นวลมี
62124000206 นางสาวมนต*ชนก เต็มภาชนะ
62124000207 นายธิติพันธุ* เรียมทอง
62124000208 นางสาวเสาวภาคย* ขนบธรรมกุล
62124000209 นางสาวสุมาลี สีผม
62124000210 นายนภนต* กล4อมเกล�า
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62124000211 นางสาวปทุมวรรณ เพชรชู
62124000212 นายสานนท* แสงสินธ*
62124000213 นายกันต*ธีร* สิริเวชพันธุ
62124000214 นางสาวเสาวนีย* ถาวระ
62124000215 นายศานิต แก�วเสถียร
62124000216 นางบุณฑรา อมรสถิตย*
62124000217 นายกีรชาติ บุญช4วย
62124000218 นางสาวอาภาภรณ* เก้ือสกุล
62124000219 นางสาวนฤมล แก4นอินทร*
62124000220 นางสาวกนกวรรณ เหรียญวิทยากุล
62124000221 นายสิทธิพงศ* ปานสมทรง
62124000222 นางสาวฐิดารัตน* ชโลธร
62124000223 นางนิภาพร วงศ*คําหาญ
62124000224 นายพีระพัฒน* กังแฮ
62124000225 นายเมธวัฒน* สงพัฒน*แก�ว
62124000226 นางสาวปQยพร เพ็ญสวัสด์ิ
62124000227 นางสาวธัญชนก บัวดํา
62124000228 นางสาวศันสนีย* วงศ*ชนะ
62124000229 นางสาวสุดารัตน* คงทวี
62124000230 นายพิชญ*กิตต์ิ แก�วละเอียด
62124000231 นางสาวสินีนาฏ พลวิชัย
62124000232 นางขนิษฐา บุญสนอง
62124000233 ว4าที่ร�อยตรีอนุชิต จินดาใจ
62124000234 นางสาวอภิรดี จินดานุ
62124000235 นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธ์ิ
62124000236 นางสาวกนกพร สมศักด์ิ
62124000237 นางสาวขนิษฐา นุ4มนวล
62124000238 นางสาวศิริรัตน* นาควิเชียร
62124000239 นายณภัทรพงษ* แก�วโกมล
62124000240 นางสาวนุชยา สงฆ*รักษ*
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62124000241 นางสาวณัฐนันท* บุญอมร
62124000242 นางสาวนฤมล ทองคง
62124000243 นางสาวธนวรรณ คงขาว
62124000244 นางสาวดรุณี ทิพย*มาศ
62124000245 นางสาวสุรัตน*ดา ศรชนะ
62124000246 นายเฉลิมวิชญ* กุลศิริ
62124000247 นางสาวดลรวี แวเยง
62124000248 นางสาวจารีวรรณ แถมเงิน
62124000249 นางสาวนฤมล ช4วยนุกูล
62124000250 นางสาวณัฐธันยา จรรยา
62124000251 นางสาวนุชรี สมาธิ
62124000252 นางสาวนิชา ลําดับพงค*
62124000253 นายสาโรช ทีฆเสนีย*
62124000254 นายกิตติธัช ขุนเจริญ
62124000255 นางสาววิศรา จิตมุ4ง
62124000256 นางสาวณัฐภัสสรา สุขสม
62124000257 นางสาวดวงจันทร* แซ4ลิ้ว
62124000258 นายอภิวัฒน* อมรไตรภพ
62124000259 นายณัฏฐวี ไข4มุกข*
62124000260 นายภาณุวัฒน* คุ�มเสน
62124000261 นางสาวเมธินี ฤกษ*เมือง
62124000262 นางสาวพิมพ*ชนก อินทวิมล
62124000263 นางสาวอรฉัตร สิทธิเชนทร*
62124000264 นางสาวศิมาภรณ* สิทธิชัย
62124000265 นางสาวอังค*สุลินน* เพ็งมาก
62124000266 ว4าที่ร�อยตรีหญิงฐยมล นวลขาว
62124000267 นายสิทธา จิตสามารถ
62124000268 นางสาวฐิติพร บุญปราบ
62124000269 นางสาวหทัยยา พรมสอน
62124000270 นางสาวลัดดาวรรณ เกตุแก�ว
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62124000271 นายพงศธร คําฝอย
62124000272 นางสาวสนธิกานต* พุมดวง
62124000273 นางสาวจุไรพร จิตพิทักษ*
62124000274 นางสาวธนิดา ถีระปราโมทย*
62124000275 นางสาวอัษฎาพร ต้ังประเสริฐ
62124000276 นางสาวนิตยา อินเก้ือ
62124000277 นางสาวรัตนา เต็มทับ
62124000278 นางสาวณัฐพัชญ* มีศักด์ิสยาม
62124000279 นางสาวเบญจรัตน* ตัณฑเวส
62124000280 นายปุนภพ ปรมาธิกุล
62124000281 นายชัยยุทธ* ศรีสุด
62124000282 นางสาวศศิธร แซ4ฉิม
62124000283 นางสาวปQยะนาถ เกตุเหมือน
62124000284 นางสาวนัทธมน คงนาค
62124000285 นายวุฒิพงศ* อภิรักษ*เนติพงศ*
62124000286 นายใจเพ็ชร โตSะหมาด
62124000287 นางสาวนงลักษณ* ฤทธิเดช
62124000288 นายกิติพันธ* ขาวนิ่ม
62124000289 นางสาววรารัตน* สมรักษา
62124000290 นางสาวปQยวรรณ ขาวนุ�ย
62124000291 นางสาวณัฐวดี สุขสง
62124000292 นายกีรติ หนูนุ4ม
62124000293 นายธีระศักด์ิ โชติเทวชพ
62124000294 นางสาวจิตตินทร* ตันติสาครเขต
62124000295 นางสาวนริศรา ศรีสุข
62124000296 นางสาวสะเราะ นิยมเดชา
62124000297 นายวสันตนาวิน หรินทร*ปพนวิช
62124000298 นายเอกชัย เครือจันทร*
62124000299 นางสาวกะรัตเพชร คงรอด
62124000300 นางสาวสิประภา จันพรมศรี
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62124000301 นายกิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
62124000302 นางสาวศัลยา มานะกล�า
62124000303 นายพัชรพงศ* เพียรดี
62124000304 นางสาวกนกวรรณ สมหมาย
62124000305 นายธีรยุทธ เหล4ชาย
62124000306 นางเกศณี แสงแดง
62124000307 นางสาวกมลชนก อร4ามโชติ
62124000308 นางสาวผลดา หนูประพันธ*
62124000309 นางสาวธัญพร ทองขาว
62124000310 ว4าที่ร�อยตรีหญิงขวัญนภา สุโสะ
62124000311 นายศราวุทธ* ปานสร
62124000312 นางสาวสุดารัตน* เต็มพร�อม
62124000313 นางสาวอรวรรณ จิตถาวร
62124000314 นายสุธีร* ศรีวรรณ*
62124000315 นายรพีพงศ* ว4องเจริญวัฒนา
62124000316 นางสาวสุนัตดา แดงหย�ง
62124000317 ว4าที่ร�อยเอกเดชาธร วรุดมสุธี
62124000318 นางสาวเสาวรัตน* เรืองรอง
62124000319 นายชัยยงค* ทองแก�ว
62124000320 นายสิทธิชัย ชัยพัฒน*
62124000321 นางสาวสุทธภา โยธาปาน
62124000322 นางสาวเกวลิน หมุ4ยยุง
62124000323 นางสาวกมลทิพย* นาคสงค*
62124000324 นายชนิตพล ฉ�วนต้ัน
62124000325 นายวิษณุ ทิวแพ
62124000326 นางสาวอัญชนา อําไพ
62124000327 นางวราภรณ* โสภณรัตน*
62124000328 นางสาวเสาวลักษณ* จงไกรจักร
62124000329 นายธนพิสิฐ ยังสุข
62124000330 นางเพ็ญวดี กล่ําเกลื่อน
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62124000331 นายสุนันท* ขามิ
62124000332 นายมณัฐฎ*ศธรรม สมศักด์ิ
62124000333 นายภูมินทร* หนูน�อย
62124000334 นางสาวอรทัย เพชรศรี
62124000335 นายพิรุฬท* โยงรัมย*
62124000336 นางโสวภา สอนลิลา
62124000337 นางสาวกฤตภัค บุญนายงค*
62124000338 นางสาววรรณนิสา บุญไหล
62124000339 นางสาววัลลภา เรืองกูล
62124000340 นายมนต*ชัย ดําโรม
62124000341 นางสาวกมลชนก แข็งมาก
62124000342 นายภขินัย หวังปาน
62124000343 นายณัฐพันธุ* ตติยาภรณ*
62124000344 นายถิรวุฒิ กลิ่นละออ
62124000345 นางสาวสุปวีณ* กลับศรีอ4อน
62124000346 นางสาวอาภรณ* ชูศรี
62124000347 นางสาวไข4มุก ใจเหล็ก
62124000348 นางสาวสูไฮลา สาและ
62124000349 นางสาวภาชินี กิสลัย
62124000350 นางสาวพิลาศลักษณ* วิชัยดิษฐ
62124000351 นางสิริวรรณ เบญจวรรณ
62124000352 นางสาวมยุรีย* ขําเวช
62124000353 นางสาวพรเพ็ญ จินโต
62124000354 นางสาวนรรฐพร ซัง
62124000355 นางสาวจิระประภา ละอองแก�ว
62124000356 นางสาวภัทราภรณ* พรหมเพศ
62124000357 นางสาวฮุสนา โรมินทร*
62124000358 นางสาวปราวดี สวัสดิรักษา
62124000359 นางสาวอําไพ เดชรักษา
62124000360 นางสาวสุวิชญา ภู4ทับทิม
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62124000361 นางสาวอลิษา ดวงสวัสด์ิ
62124000362 นางสาวสิริกร ด�วงพิบูลย*
62124000363 นางสาวกนกวรรณ พรหมคุ�ม
62124000364 นายจารุพัฒน* กาญจนรงค*
62124000365 นายมะฮาดี วาแม
62124000366 นางสาวนิชกานต* ดาราย
62124000367 นางสาวสุกัญญา สมะดอเลSาะ
62124000368 นางสาวศิวะพร ศรีสวัสด์ิ
62124000369 นางสาวณัฐธภา บัวเนียม
62124000370 นายสิทธิชัย เก้ือรอด
62124000371 นายพิพัฒน* จันทร*ประดิษฐ*
62124000372 นางสาวญาติมา ทับกล่ํา
62124000373 นางสาวทิพย*สุดา รุ4งเรือง
62124000374 นางสาวพัชรนันท* เกราะแก�ว
62124000375 นางสาวอนัญญา เพชรชําลิ
62124000376 นางสาวพิมพ*รัตน* วิทยาภิรมย*
62124000377 นางสาวณัฎนิชา เมืองกาญจน*
62124000378 นายวิศรุต สุวรรณโณ
62124000379 นางสุดารัตน* ฐิติภาเมธากุล
62124000380 นางสาวอุษณี ปฏิแพทย*
62124000381 นายเกียรติศักด์ิ รุ4งคชพล
62124000382 นางสาวกอรีอะ บิลหลี
62124000383 นางสาววรรณทการณ* สถิตย*กุล
62124000384 นางสาวพชรกมล สมทบ
62124000385 นางสาวสุธาทิพย* เอ4งฉ�วน
62124000386 นางสาววิไลรัศม* เจียรพงษ*พร
62124000387 นางสาววราภรณ* ช4วงชุณห*ส4อง
62124000388 นางสาวนัสวัล บุญวงศ*
62124000389 นายจีรเดช เมืองประสงค*
62124000390 นางสุชานา สิทธิไชย
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62124000391 นางสาวยินดี ณ สวาท
62124000392 นางสาวรอซีดSะ มะยาลี
62124000393 นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน*
62124000394 นางสาวดาวณี แถมเงิน
62124000395 นายมนตรี สิงห*สุวรรณ
62124000396 นางสาวดอกกล�วยไม� หอมระหัด
62124000397 นายเกรียงศักด์ิ บุตรดํา
62124000398 นายวุฒิชัย ช�างนิล
62124000399 นางสาวกิรณา ประเสริฐเมฆ
62124000400 นายนิรุตย* ด�วงสุข
62124000401 นางวิไลวรรณ* หาสัตว*
62124000402 นายดนัยณัฐ มัสจิต
62124000403 นางสาวกมลพร สันตินธรกุล
62124000404 นางสาวกรกนก คณะครุฑ
62124000405 นางสาวธัญมน ธราพร
62124000406 นางสาวกรรณเดช ทิมสวัสดิกุล
62124000407 นางสาวจุรีรัตน* ภูมิสุข
62124000408 นางสาวภชรพรรณ ชุมขุน
62124000409 ว4าที่ร�อยตรีหญิงแก�วตา ชัยชาญ
62124000410 นายอานนท* ออสุคนธ*โรจน*
62124000411 นางสาวภัทรพร ม4วงพฤกษ*
62124000412 นางสาววิสุดา วรชัย
62124000413 นางสาวจุฬาลักษณ* อินทรเพชร
62124000414 นายณัฐกิตต์ิ ทรายขาว
62124000415 นายธีรศักด์ิ นิลยกานนท*
62124000416 นายอิทธิฤทธ์ิ เพ็ญทรัพย*
62124000417 นางฐิติมาศ อรชร
62124000418 นางสาวธัญวรรณ รัตนชู
62124000419 นางสาวอรวรรณ จางวางสาย
62124000420 นางสาวปQยะนุช มุสิกพงศ*
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62124000421 นางสาวสิริพร เรืองสุข
62124000422 นายวชิรวิทย* เฉลิมพนาพันธ*
62124000423 นางสาวสุพิชญ*มญชุ* ใจรังษี
62124000424 นางสาวอมรรัตน* สุขขะ
62124000425 นางสาวกุศล บุญยัง
62124000426 นางสาวสริตา สายสุข
62124000427 นายทศพร ชุติประพฤทธ์ิ
62124000428 นางสาวศรัณยา มณีนวล
62124000429 นางสาวปานทิพย* เผาะช4วย
62124000430 นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย*
62124000431 นางสาวพานิดา วัชนัง
62124000432 นายอภิสิทธ์ิ แก�วหนู
62124000433 นางสาวภัทรศยา ชัยสวัสด์ิ
62124000434 นายอภันตรี อาหลัง
62124000435 นายภานุพงษ* ดวงขวัญ
62124000436 นางสาวจารุวรรณ ศรีเกตุ
62124000437 นายสิงห*คํา สันทัด
62124000438 นางณัชวีร*ญา ปรีชานันทศักด์ิ
62124000439 นางสาวจุฬารัตน* อุดมศิลปT
62124000440 นายภูดิส หีตรัตน*
62124000441 นายศักด์ิสิทธ์ิ วงศ*เบี้ยสัจจ*
62124000442 นางอิสรา วัฒนวิถี
62124000443 นางสาวชยานุตม* ภักษา
62124000444 นางสาวภิรมยา แอสนั่น
62124000445 นายชัยยศ รัตนพันธุ*
62124000446 นางสาวณัจฉรียา ทองแก�ว
62124000447 นางสาวศิริลักษณ* รังศิลปT
62124000448 นางสาวพัชรี ชุมแสงศรี
62124000449 นางสาวปQยะพร จันทวงศ*
62124000450 นายนราธิป ทับทิมทอง

หน�า 15 จาก 16            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ สุราษฎร(ธานี

ระดับปริญญาโท

62124000451 นางสาวลลิภัทร ล�วนเส�ง
62124000452 นางสาวเปรมศิริ คงเส�ง
62124000453 นางสาววรรณกร ออพัฒนกุล
62124000454 นางสาวนภสร ดาบทอง
62124000455 นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท

จํานวน 455 ราย

หน�า 16 จาก 16            


