
เลขประจําตัวสอบ

62044000001 ว�าที่รอยตรีธีรศิษฏ� พลสมัคร
62044000002 นายประมาณ แสงเพ็ชร
62044000003 นางชลธิชา ศรีจันทร�ไทร
62044000004 นางสาวธนิดา ศุภรังสรรค�
62044000005 นางสาวพรรณนิภา สวยลึก
62044000006 นายสยาม โพธ์ิงาม
62044000007 นางสาวเกศรารัตน� พลศักด์ิ
62044000008 นางสาวธิดารัตน� คงสุข
62044000009 ว�ารอยตรีชาญชัย เหล็กไหล
62044000010 นายชุมพล ภคภิภาคย�
62044000011 นางสาวญาณิน บวรเลิศป8ญญา
62044000012 นางสาวอัญญา ปานเส็ม
62044000013 นายศตวรรษ ดวงแป9น
62044000014 นางสาวณัฏฐกันย� ใจสวรรค�
62044000015 นายสิทธิพงศ� ชํานาญอาสา
62044000016 นางสาววิจิตรา เทียนสว�าง
62044000017 นางสาวอภิชญา เชื้อปาน
62044000018 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสม
62044000019 นายวิทวัส วันวิเวก
62044000020 นางสาวสรณีย� วิไลวงษ�
62044000021 นางสาวสุกัญญา รุ�งแจงสุวรรณ
62044000022 นายเจษฎา จ๊ิดเจริญ
62044000023 นางสาวกนกอร เกษคํา
62044000024 นายณัฐ พิทักษ�พงศ�พันธุ�
62044000025 นางสาวเกษวดี เนื่องศรี
62044000026 นางสาวรัตนดาว วนาภรณ�
62044000027 นางสาวแพร คงแสง
62044000028 นางสาวนันทกา วันดี
62044000029 นางสาวนาตาญา เทพหลา
62044000030 นางสาวรวีวรรณ ย้ิมเนียม

                          ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

หนา 1 จาก 21            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

62044000031 นางสาวสิญจนา มาบุญลือ
62044000032 นางสาวปนัดดา ไชยผ�องศรี
62044000033 นางสาวสุรีดา บือราเฮง
62044000034 นางสาววนัสนันท� โอชกะ
62044000035 นางสาวสุภารีย� ทวีอภิรดีวิจิตร
62044000036 นายรชต รุ�งมิตรจรัสแสง
62044000037 นางสาวศุลีพร รองสวัสด์ิ
62044000038 นางพัชรีพร ไชยสาร
62044000039 นางสาวสรัลธร ศรีเมือง
62044000040 นางสาวทัชชกร ชัยหลา
62044000041 นางสาวชุติมา กลิ่นผึ้ง
62044000042 นายนิกร ธีรภัทรอาภรณ�
62044000043 นางสาวหทัยรัตน� ก่ิงกําป8ง
62044000044 นายธีรพัฒน� จันษร
62044000045 นางสาววิมลสิริ ถนอมศรีเดชชัย
62044000046 นางสาวสิรินทร เรืองทองเมือง
62044000047 นางสาววิจิตรา ศรีสําโรง
62044000048 นางสาวอรณัฐ สุกิตติวรางกูร
62044000049 นางสาวสิโรธร แยมชุ�ม
62044000050 นางสาวกฤศ�ติญญาดา ผาสุข
62044000051 นายธันวา น้ําขาว
62044000052 นายเกียรติศักด์ิ เที่ยงธรรม
62044000053 นายภาสกร แววทองคํา
62044000054 นางสาวนพชนก ผดุงลักษมี
62044000055 นายอิศวะ จันทร�ศักด์ิ
62044000056 นางสาวกุลธิดา โหมดศรี
62044000057 นายเฉลิมพล รุ�งโรจน�
62044000058 นายวสวัตต์ิ สีลูกหวา
62044000059 นางสาวบราลี เอิบอิ่ม
62044000060 นายภิรวัฒน� ช�างแยม
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62044000061 นางสาวสุดาทิพย� ไชยยะ
62044000062 นางสาวศิรินทร�ภรณ� ธิติมูล
62044000063 นางสาวณัฐนันท� เมธาเกษร
62044000064 นางศลิษา ทรงณัฐศิริ
62044000065 นายบุญชนะ สุรกานนท�
62044000066 นายวีรชน สวยรูป
62044000067 นางสาวสุนันทา ตอบไธสง
62044000068 นางสาวนฤกมล ภูมิภาค
62044000069 นางสาวธาริตา ภูเลี่ยมคํา
62044000070 นางสาวพรภรัสมลย� พลายหิรัญ
62044000071 นางสาวพรทิพย� อินทะโก
62044000072 นางสาวอภิญญา เทพพนมรัตน�
62044000073 นางสาวพัชรินทร� เตียงแกว
62044000074 นางพัฒนียา รุ�งแจง
62044000075 นางสาววาธิณี คุมทรัพย�
62044000076 นางสาวพัชรา โกสิยานันท�
62044000077 นายพีระศักด์ิ ศิริวัฒน�
62044000078 นายชาตรี บุญเชิดชู
62044000079 นางสาวสุธาสินี พุทธจันทร�
62044000080 นางสาวอารีย� คําจันทร�
62044000081 นางสาวพนัญญา ไตรบุตร
62044000082 นางสาวศรสวรรค� บุญสวรรค�
62044000083 นางสาวธิดารัตน� ครุฑมณี
62044000084 นางสาวชนฉัตร ใจเอื้อ
62044000085 นางสาวอรอุมา บัวหลวง
62044000086 นางสาวนริสา ทองนุ�ม
62044000087 นางสาวธันยพร จึงสว�าง
62044000088 นางสาวณัฐธยาน� พรหมเพ็ชร
62044000089 นางสาวกมลชนก บูฮวดใช
62044000090 นายจิรภัทร วังศรีแกว
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62044000091 นายเปรม ชินวร
62044000092 นางสาวฐิตินันท� ฉายรัศมี
62044000093 นางสาวมนัสวี ผิวคํา
62044000094 นายนครินทร� ร�วมสกุล
62044000095 นางสาวญาดา ศรัทธาธรรมเลิศ
62044000096 นางสาวชุติกาญจน� เรื่อศรีจันทร�
62044000097 นางสาวปJยรัตน� สุทัศน� ณ อยุธยา
62044000098 นายสัมพันธ� จูเภา
62044000099 นายสรณัฐ ชัยเพ็ชร�
62044000100 นายกฤษฎากร สืบสําราญ
62044000101 นายวัชรพงศ� เหมทานนท�
62044000102 นางสาวสาริศา จันทรอําพร
62044000103 นางสาวไพลิน เมยขันหมาก
62044000104 นางสาวเพ็ญพิชา มโนมัธย�
62044000105 นางสาวอติภา ปานสุวรรณ
62044000106 นายจักรพงษ� เปรมกมล
62044000107 นายณัฐกรณ� จันทร�หอม
62044000108 นางสาวปาณรภา พุ�มไสว
62044000109 นายเชาวินทร� กองผา
62044000110 นางสาวภัทรภร สนสกุล
62044000111 นายภคนันท� กลิ่นขจร
62044000112 นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร�
62044000113 นางสาวภารดี รัตนประสาท
62044000114 นางสาวสุวรรณา ศิริพันธ�
62044000115 นางสาวปราณี มานะบัง
62044000116 นางสาวสุธาสินี วุ�นขุน
62044000117 นางสาวผ�องพรรณ แช�มเพชร
62044000118 นายธวัชชัย มศิริยานันท�
62044000119 นางสาวศุภาพิชญ� ห�อประทุม
62044000120 นางสาวกนกวรรณ ประทุมทอง
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62044000121 นายสามารถ จิตวงษ�
62044000122 นายณัฐพงษ� สิทธิธัญญกิจ
62044000123 นางสาวเรณู ถาวรย่ิง
62044000124 นางสาวสาธิมา เอี่ยมวิไล
62044000125 นางสาวอรอุษา ศิริพุทธ
62044000126 นางสาวกรรญ�ธวรรณ วิสูตรศิริฤกษ�
62044000127 นายสุรศักด์ิ บุญครัน
62044000128 นางสาวจตุพร สอนวงค�ษา
62044000129 นางสาวอภิชญา แซ�โคว
62044000130 นายณฐชนน ปานเขียว
62044000131 นางสาวธนพร อุดมพันธุ�
62044000132 นายธนพล กลิ่นเดช
62044000133 นายกฤติเดช สุวรรณเกิดผล
62044000134 นายเฉลิมศักด์ิ ขําเลิศ
62044000135 นางสาวกชมล อาระวิล
62044000136 นายชาตรี พงศ�พิสุทธ์ิ
62044000137 นางสาวป8ทมาภรณ� นิลนาก
62044000138 นายนิติธร ครุทบางยาง
62044000139 นางสาวรมณีย� ศรีแดนไทย
62044000140 นางสาวภัทราภรณ� ฮุงหวล
62044000141 นางสาววชิรญาณ� เพ็งสาท
62044000142 นางรุจิรัตน� สุวรรณชัยรบ
62044000143 นางสาวษมาพร รักจรรยาบรรณ
62044000144 นางสาวอําพร จินดารัตน�
62044000145 นางสาวณัฐพร วรธงไชย
62044000146 นายเศรษวัฒณ� ช�วยศรีนวล
62044000147 นางสาวพรเพ็ญ สมจิตร�
62044000148 นางสาวสมฤดี ตันเจริญ
62044000149 นายเนตินัยน� ศรีทน
62044000150 นางสาวรัชนู บุญอิ่ม
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62044000151 นางสาวป8ทมา เหรียญจ้ือ
62044000152 นางสาวพัทธมน เตียวตระกูล
62044000153 นายปุญญพัฒน� บวรเศรษฐพงศ�
62044000154 นายสุวิสิษฏ� บานแยม
62044000155 นางสาวสิริลักษณ� ชัยสิทธ์ิวรกุล
62044000156 นางสาวธนาวรรณ นุ�นจันทร�
62044000157 นางสาวสุวลี เซ็นเสถียร
62044000158 นางสาวเมธินี กลัวผิด
62044000159 นางสาวนิศาชล ศรีเมือง
62044000160 พันจ�าอากาศโทเหนือขวัญเกลาหินแกว
62044000161 นางสาวนภัสวรรณ สุพรรณ
62044000162 นางสาวศมนพร วงศ�เรียน
62044000163 นางสาวกุณฑริกา เครือมิ
62044000164 นางสาวอัจฉรา สามพ�วงบุญ
62044000165 นายธนพันธ� ทองน�วม
62044000166 นายพิชา ประจุศิลป
62044000167 นางสาวอนุสรา บุญฐิติรณกร
62044000168 ว�าที่รอยตรีวิวัฒน� แสงเพ็ชร
62044000169 นางสาวเบญจมาพร มธุลาภรังสรรค�
62044000170 นางสาวสุชาดา รักศรี
62044000171 นายฉัตริน จีรังสุวรรณ
62044000172 นางสาวดวงทิพย� มากมุข
62044000173 นายธีรยุทธ กุลละวณิชย�
62044000174 นางสาวชัชศรัณย� คําตา
62044000175 ว�าที่ รอยตรีพรวินิต สัตยมงคล
62044000176 นายณัฐวีร� โตสงคราม
62044000177 นางสาวพิชชานันท� ผลาหาญ
62044000178 นายศราวุฒิ ดีทองอ�อน
62044000179 นางสาวเปมิกา ลิ้มพิทยา
62044000180 นางสาวสุรัตนา สาธุ
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62044000181 นายภาณุพงศ� ขําทอง
62044000182 นายสรพล ขัตติยาสุวรรณ
62044000183 นายภาณุวัฒน� พาราพันธกุล
62044000184 นางสาวนภาพร ศรีดําเดช
62044000185 นายธัชธรรม� กลัญชัย
62044000186 นางสาวอรจรีย� ภมรานนท�
62044000187 นางสาวปทิตตา เกศโพคะศิริ
62044000188 นางสาวฟาฏิน เรืองปราชญ�
62044000189 นางสาวทักษอร วงศ�ทองคํา
62044000190 นางสาวลิศรารัตน� หอมหวล
62044000191 นายเจริญ ป8ญจะภักดี
62044000192 นางสาวกิติยา วงศ�เบี้ยสัจจ�
62044000193 นางสาวศรัณยา สุนทรีรัตน�
62044000194 นายเอกภาพ เอกวิกรัย
62044000195 นางสาวอรสร เทียนวงศ�
62044000196 นางสาวสุพัตรา แสงสี
62044000197 นางสาวดาลิน อินทร�เสนา
62044000198 นางพิชยา ฤดีขจรไชย
62044000199 นางสาวสุชาดา มุกดาสนิท
62044000200 นายปริญญา โพธิสวัสด์ิ
62044000201 นายภานุเดช ป8ญญา
62044000202 นางสาวศุภกานต� พวงช�อ
62044000203 นายวีระชัย สมศรี
62044000204 นางสาวรวิ ยอดจันทร�
62044000205 นางสาวสรภัค สิทธิภักดี
62044000206 นางสาวสาวิตรี อินทรทัพ
62044000207 นางสาวปวริศา แซ�เบM
62044000208 นางสาวดวงกมล ด�านขับตอน
62044000209 นางสาวสิรินพร ธิติปรัชญา
62044000210 นางสาวเขมิสรา บุญสิงห�
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62044000211 นางสาวอรพรรณ วายุนิจ
62044000212 นางสาวบัว สังข�ทอง
62044000213 นายสมยศ จิรพลประพัฒน�
62044000214 นางสาวอาริตา เนตรขันทอง
62044000215 นายณภัทร อุดมวงศ�วิวัฒน�
62044000216 นางสาวขนิษฐา สังข�แตง
62044000217 นางสาวนันทวรรณ เสถียรวุฒิไกร
62044000218 นางสาวธนานุช ลีรัตนชัย
62044000219 นางสาวอาทิตยา อินทรีย�
62044000220 นางสาวจุฑารัตน� ศรีพรหมตระกูล
62044000221 นางสาวกฤติมา คํานาค
62044000222 นางสาวสุภาพร วังสว�าง
62044000223 นายพงศ�พิพัฒน� คําสิม
62044000224 นายภาวิณ พาราพันธกุล
62044000225 นายพงศธร บวรโกศลจิต
62044000226 นางสาวฐิตาภา รัตนะ
62044000227 นายวรพล เจริญจิตต�
62044000228 นางสาวขนิษฐา หงษ�สุวรรณ
62044000229 นางสาวพิมพ�ชนก ศิริสาลิโภชน�
62044000230 นางสาวยุพาภรณ� สุขประเสริฐ
62044000231 นางสาวพิชานัน พงศ�พัฒนกาญจน�
62044000232 นางสาวธมลวรรณ ณ ถลาง
62044000233 นางสาวณัฐชานันท� ศักด์ิธนัทภัทร�
62044000234 นายณัฐวรท ผ�องสุวรรณ�
62044000235 นางสาวนพรัตน� ยะภักดี
62044000236 นางสาวป8ทมวรรณ อนุสรพรพงศ�
62044000237 นางสาวกฤตยา นิยมเดชา
62044000238 นายวิวัฒน� วานิช
62044000239 นางสาววิมลมาศ ชั้นศิริ
62044000240 นางสาวอรทัย ฤทธิมงคล
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62044000241 นางสาวนิรมล เกาะแกว
62044000242 นายมณฑล ยะอนันต�
62044000243 นางสาวพรอุไร ทองเจียน
62044000244 นางสาวสมฤดี เอี่ยมฉลวย
62044000245 นางสาวภัคธนัช อ�อนเพ็ง
62044000246 นายวิรุฬห� พรหมสุคนธ�
62044000247 นางสาววิภารัตน� หัตตะโสภา
62044000248 นายกิตติพงษ� เพียรพิทักษ�
62044000249 นางสาวกีรติญาภรณ� ขะวงษ�
62044000250 นางสาวปJญาทิพย� แสงเงิน
62044000251 นางสาวหทัยชนก แสงนอย
62044000252 นางสาวนิยตา ลงสุวรรณ�
62044000253 นางสาวอุมาพร โสมสุขสวัสด์ิ
62044000254 นางสาวยาแลคอ อะลีสะ
62044000255 นายวุฒิพงศ� ทวีแสง
62044000256 นางสาวนันท�นภัส ใจบุญ
62044000257 นางสาวกัณฑาวีฐ� วิสูตรศิริฤกษ�
62044000258 นางสาวสุดารัตน� ขุนเมือง
62044000259 นายพณภัทร เกิดสมุทร
62044000260 นางสาวพักตร�จิรา วงศ�ประเสริฐ
62044000261 นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน
62044000262 นางสาวกรรณิการ� แกวทอง
62044000263 นางสาวจริยา สัมฤทธ์ินรพงศ�
62044000264 นางสาวริญญาภัทร� ภูวโรจน�พิบูล
62044000265 นางสาวกมลรส พงษ�อยู�
62044000266 นางสาวจุไรรัตน� รัตนายน
62044000267 นายชัยวุธ เจริญเฟOPองฟู
62044000268 นางสาวศิริรัตน� วิชิตวาที
62044000269 นางสาวชลิดา บํารุงศรี
62044000270 นางสาวรัชฎากรณ� กลาเกิด
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62044000271 นางสาวอังค�วรา ลุนลา
62044000272 นางสาววันวิสาข� นามแกว
62044000273 นางสาวรัตติ พิริยพฤนท�
62044000274 ว�าที่รอยตรีพุทธคุณ รักษาเพชร
62044000275 นายกิรติ สระแกว
62044000276 นางวิภาภรณ� กมลลาวัณย�
62044000277 นางสาวนิติยา เนาวนัด
62044000278 นางสาวปJยะรัตน� ปJPนภู�
62044000279 นายเกียรติศักด์ิ นักบุญ
62044000280 นายฉัตรนเรศ เกียมา
62044000281 นางสาวอรชุมา หนูนอย
62044000282 นายเฉลิมพล สุขช�วย
62044000283 นางสาววิสสุตา ริ้วธงชัย
62044000284 นางสาวนันท�นภัส เรือนทอง
62044000285 นางสาวขวัญเรือน ไกยนารถ
62044000286 นางสาววีรดา แสงจันทร�
62044000287 นายเกริกเกียรติ อังคณาวิศัลย�
62044000288 นางสาวสุทธิชา เสืออินทร�
62044000289 นางสาวเนตญา บุญอ�อน
62044000290 นางสาวจิราวรรณ อารมคง
62044000291 นางสาวปรียาภรณ� ดีเส็ง
62044000292 นางสาวพจน�ชนันท� รอดเพชร
62044000293 นางสาวศศิวิมล คําจันทร�
62044000294 นางสาวธัญญาภรณ� ชูเอี่ยม
62044000295 นางสาวพัฐชญาณ� แซ�โงว
62044000296 นางสาวยลนภา สุทธิศราวุธ
62044000297 นางสาวพีรภัทร จันทร�พรหม
62044000298 นางสาวปรางทิพย� ทินอยู�วงษ�
62044000299 นางสาวศศิภา กันตา
62044000300 นางสาวพัชรีพร สนรักษา
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62044000301 นายกิตติภณ แสงสุริยงค�
62044000302 นางสาวฐิติพรรณ ชมเชย
62044000303 นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ�
62044000304 นายดุรงค�กร จันทร�เจือศิริ
62044000305 นางสาวปรียนันท� รมย�ปJPนเกตุ
62044000306 นางสาวชลธิชา ว�านวัด
62044000307 นายกีรติ บุญจันทึก
62044000308 นางสาวพรทิวา ลีลาภิวัฒน�
62044000309 นายภาดา ชูภาระ
62044000310 นางสาวชลิดา เขียวหวาน
62044000311 นางสาวเอื้องกาญจน� ทาทอง
62044000312 นางสาวนภารัตน� เนาวนัด
62044000313 นางสาวสุทธ์ิสินี สุรัสโม
62044000314 นายวิศรุต เอ็นดู
62044000315 นางสาวกนกวรรณ พรงาม
62044000316 นางสาวพรทิพย� พรอินทร�
62044000317 นายปJติพงษ� นามวงศ�
62044000318 นางสาวนลิน พอดีงาม
62044000319 นางสาวอัฐภิญญา มนตรี
62044000320 นางสาววารุณี ผิวงาม
62044000321 นางสาวเบญจภรณ� จอมสง�าวงศ�
62044000322 นายกนกพงศ� ต้ังอารีอรุณ
62044000323 นางสาวชญาดา ดีมาลัย
62044000324 นางสาวพัชรมณฑ� มากศรี
62044000325 นางสาวอรอนงค� วงษ�มูล
62044000326 นายชลสิทธ์ิ ชาญนุชิต
62044000327 นางสาวสุวิมล โพธิศรี
62044000328 นายสุระ ศุภศิลปQ
62044000329 นายทินกร เย็นที่
62044000330 นายพิพัฒน� ไทยประดิษฐ�
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62044000331 นางสาวนวพร รุ�งโรจน�มงคล
62044000332 นางสาวเอื้อมพร ภักดีชุมพล
62044000333 นางสาวกรรณิการ� แกวสุวรรณ
62044000334 นางสาวปทุมรัตน� สมรักษ�
62044000335 นางสาวกมลชนก มุสิกชาติ
62044000336 นางสาวฤทัยชนก ภู�พวง
62044000337 นายวรรณพงษ� โมราราย
62044000338 นางสาววีรวัณณ� ธีระเรืองไชยศรี
62044000339 นางสาวชวนฑิพต� สําโรงบริบูรณ�
62044000340 นางสาวงามพักตร� ทายะนา
62044000341 นางสาวพิไลพรรณ สว�างใจ
62044000342 นายชัชชลัญ อินทราชา
62044000343 นายประสิทธ์ิ ลือกําลัง
62044000344 นายสิทธิพร มณีวรรณ
62044000345 นางสาวชาลิสา สุขีภาค
62044000346 นางสาวรติกร แยมสรวล
62044000347 นายวัชรพงษ� ตะนะเกตุ
62044000348 นายมงคล แผงเพ็ชร
62044000349 นายวรรธนะ โกศัลวัฒน�
62044000350 นายสถิตย� ศรีวีระวานิชกุล
62044000351 นางสาวนิสรา ใจจุมปา
62044000352 นายพงศ�วริน กําเหนิดศิลปQ
62044000353 นางสุสงวน สุวรรณรี
62044000354 นางสาววรรณณิสา กมลลิ้มสกุล
62044000355 นายวัฒนา สายไหม
62044000356 นางสาวสุวนันท� ฉัตรเกษมสกุล
62044000357 นางสาวรุ�งทิวา สุดเล็ก
62044000358 นางสาวณัฐรี สรอยมณี
62044000359 นางสาวสุรัติวดี ดุกสุขแกว
62044000360 นางสาวการีหมMะ มะสาแม
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62044000361 นางสาวสุพีชา สมเจตนา
62044000362 นางสาวณัฐธิดา คงนิยม
62044000363 นางสาวชนันท�ธิดา ชาญเวชพิสิทฐ�
62044000364 นางสาวยุภาพร กลิ่นขจร
62044000365 นายกฤษคชาภณ อวนนาแวง
62044000366 นางสาวพรพรรณ ป8ญญายงค�
62044000367 นางสาวออมใจ ฉวีจันทร�
62044000368 นายรัชวุฒิ พรหมดวง
62044000369 นางสาวหทัยรัตน� เกษศิริ
62044000370 นางสาวมุทิตา ทองใบ
62044000371 นางสาวจิดาภา จันทร�แพง
62044000372 นายจิรายุทธ จิรานุกูลพิพัฒน�
62044000373 นายคงอนันต� แยมพินิจ
62044000374 นายวิทวัส เหรียญทอง
62044000375 นายชัพพาคม ประกอบทรัพย�
62044000376 นายพงศ�พิษณุ สรอยเกียว
62044000377 นางสาววราภรณ� ขนานไพร
62044000378 นางสาวชลดา ชูจิตร
62044000379 นายธีรติ ประทีป
62044000380 นางสาวพรเพ็ญ รัตนโพธ์ิแสงศรี
62044000381 นางสาวอุมาพร ฉํ่าช�วง
62044000382 นายพงศ�ศิริ มีสุข
62044000383 นายณัฐวัศ วงษาไฮ
62044000384 นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน�
62044000385 นางสาวกชนันท� ร�มเย็น
62044000386 นางสาวชลิตา สุขประสงค�
62044000387 นางสาวสินาภรณ� ทัดเทียม
62044000388 นางสาวสมฤดี โคตรสมบัติ
62044000389 นางสาวณัฐรดา ไหมมาลา
62044000390 นายธัชพงศ� พัตรสงวน
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62044000391 นายปรีชา นอยใหม�
62044000392 นางสาววิยดา มิฆเนตร
62044000393 นางสาวศิริบูลย� ประเศรษฐสุต
62044000394 นางสาววาริศา จุฑาประทีป
62044000395 นางสาวนิภาวรรณ กลับประสิทธ์ิ
62044000396 นายพิริยะ วงษ�จีระ
62044000397 นางสาววชิราภรณ� วชิรดุสิต
62044000398 นางสาวสุรภา สิงห�ทอง
62044000399 นางสาวสิริมล ขันแกว
62044000400 นางสาวพนิดา มาคะผล
62044000401 นางสาวแสนดี ชวนะสุนทร
62044000402 นางสาวอภิญญา รัตนปราโมทย�
62044000403 นางสาวเพ็ญพรรณ อิทธิกุสุมาลย�
62044000404 นางสาวเยาวภา บุญเอก
62044000405 นางบุษบา พลเสน
62044000406 นางสาวพิชญาภา คัจฉานุช
62044000407 นายพงศกร รัตนวราหะ
62044000408 นางสาวณัฐธยาน� ธนพรดิษนันทน�
62044000409 นางสาวตรีสุคนธ� สิงหศิริ
62044000410 นางสาวเพชรรัตน� เนตรลักษณ�
62044000411 นายเนตร ภู�ประสม
62044000412 นางสาวอธินุช ทองศรีนุช
62044000413 นางสาวศรางรัตน� อนามา
62044000414 นางสาวปาจรีย� ชาญวานิชกิจ
62044000415 นางสาววิไลลักษณ� แสนเลิศ
62044000416 นางสาวชนิสา พนมมรรค
62044000417 นางสาวกมลชนก คําอ�อน
62044000418 นางสาววิญSู สอนจอย
62044000419 นายเนต์ิ ภู�ประสม
62044000420 นางสาวสุธามาศ อนุพันธ�
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62044000421 นางสาวรัชนีวรรณ วงค�อามาตย�
62044000422 นางสาวสมร คงเทียน
62044000423 นางสาวสุพรรษา การะพิทักษ�
62044000424 นางสาวสมฤดี ซาวคําเขตต�
62044000425 นางสาวจิณห�วรา บุญสุข
62044000426 นางสาวพิมพ์ิญาดา นางาม
62044000427 นางสาวณัฐชนก ยีโหวMะ
62044000428 นางสาวกิติยา เชื้อวงศ�
62044000429 นางสาวกรวิกา ไพศาลเจริญ
62044000430 นางสาวโฉมศิริ วงษ�วิลัย
62044000431 นางสาวศรอนงค� อุยโต
62044000432 นายสุรศักด์ิ สาระจิตร�
62044000433 นายดุสิต เอื้ออํานวย
62044000434 นางสาวธนษมน ตรีปุณณภพ
62044000435 นางสาวสิริกร ย้ิมใจบุญ
62044000436 นางสาวศศิธร นนทา
62044000437 นายทนงศักด์ิ โพธ์ิมะฮาด
62044000438 นางสาวสุวิมล สุโกพันธ�
62044000439 นางธรรมรส สกุลฉํ่า
62044000440 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ�
62044000441 นายรัฐนันท� ทิพยผลาผลกุล
62044000442 นางสาวอรอุมา หรรษา
62044000443 นางกุสุมา ตรีรัตน�
62044000444 นายศุภชัย กวาวหนึ่ง
62044000445 นางสาวศิริพร คําวงค�
62044000446 นางสาวสาริณี แกวดวงดี
62044000447 นายสิทธา ยอดเจริญ
62044000448 นางสาวภรภัทร บัวพันธ�
62044000449 นายณฐพงษ� ถือม่ัน
62044000450 นางสาวแตว ศรีสุวรรณ
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62044000451 นางสาวพัชรพร ไทยประยูร
62044000452 นางสาวธนิตา กลิ่นแข
62044000453 นางสาวฉัตรมณี นําพวก
62044000454 นายพีระพัฒน� โพธ์ิชังค�
62044000455 นางกัณยา พรมสี
62044000456 นางสาวกรองสิริ เรืองศรี
62044000457 นายธีรวัฒน� สุขไทยสงค�
62044000458 นางอรอนงค� ทิพย�ทิมาพันธ�
62044000459 ว�าที่ ร.ต.จักกฤษณ� ทองขาว
62044000460 นายเตชะวัฒน� สุขรักษ�
62044000461 นางสาวอรพรรณ ภารสุคนธ�
62044000462 นางสาวจันทร�เพ็ญ เอื้อสกุลรุ�งเรือง
62044000463 นางสาววังทราย อินทะวัน
62044000464 นางสาวศิริวรรณ ศิริติกุล
62044000465 นายกฤษฎา อนันทป8ญญสุทธ์ิ
62044000466 นายยุทธพล สาเอี่ยม
62044000467 นางสาวพิมญ�พิชฌา ตรีเทพวิไล
62044000468 นางสาวภัคภร วัฒนกูล
62044000469 นางสาวนริศรา มะลิวัลย�
62044000470 นายจิราวัฒน� เตะปูยู
62044000471 นางสาวญาณิษา แขกวงษ�
62044000472 นายเอกชัย คูสว�างศรี
62044000473 นางสาวอธิษฐาน กอนจันทร�
62044000474 นายภาคภูมิ ศงสภาต
62044000475 นางสาวชนิกานต� ตรีวัย
62044000476 นางสาวภัททิรา พ�วงสุข
62044000477 นางสาวอโนชา แกววงษ�วาลย�
62044000478 นายธนัทพัฒน� ทาตะคุณ
62044000479 นางสาวอัธยา อุณหเลขกะ
62044000480 นางสาวสุริษา โขมศิริ
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62044000481 นางสาวภาวิณี ถาวรนิตยกุล
62044000482 ว�าที่รอยตรีหญิงพิชชานันท� ขวัญประเสริฐ
62044000483 นายเกรียงไกร นาคแกว
62044000484 นางสาวมนทิรา เหลืองอุทัย
62044000485 นายณัฐวุฒิ พิมพิสุทธ์ิ
62044000486 นางสาวศรมน สวัสดิยากร
62044000487 นางสาวบุณยาพร เอกกุล
62044000488 นายกิติพัฒน� ศรีซุย
62044000489 นางสาวณิชาภัทร แกวมณี
62044000490 นางสาวภัทรรินทร� ศิริรัตน�
62044000491 นางสาวจันทิรา แยมสรวล
62044000492 นายอานนท� มุ�งยอดกลาง
62044000493 นางสาวจารุณี อนุวงศ�ทอง
62044000494 นางสาวศิตา รุ�งวัฒนภากุล
62044000495 นางสาวกันธิมา พุ�มเพ็ชร�
62044000496 นายพัลลภ แต�งต้ัง
62044000497 นางสาวสุวิมล เหล�ามโนธรรม
62044000498 นางสาววารุณี ถึงไชย
62044000499 นายปวินท� จันทนา
62044000500 นางสาวเทวิกา เกษมสุข
62044000501 นางสาวสุธัมมา เพ็ชรกูล
62044000502 นายอนุรักษ� สังข�คร
62044000503 นางสาวลลิตา ระวังเหตุ
62044000504 นายชัยวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
62044000505 นางสาววรรณี อุ�นนอย
62044000506 นายปฏิพัทธ� บุญไชย
62044000507 นางสาวธิติยา รัตนะเควิล
62044000508 นางสาวพัชร�ณัฏฐ� เร็วไธสง
62044000509 นางสาวศรีสมพร วิสิทธ์ิศาสตร�
62044000510 นายธีรวิทย� ดีสอน
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62044000511 นายธนากร รุจิมาลัย
62044000512 นายไพรัช สิมมานอย
62044000513 นางสาวดารินทร� แดงฤทธ์ิ
62044000514 นายพงศกร บุญพรัด
62044000515 นางสาวเพชรชมพู วงค�ปาลี
62044000516 นายรณัช ธินผล
62044000517 นางสาวสกลกานต� พงศ�ประดิษฐ�
62044000518 นายนวรัชกร นาคามาตย�
62044000519 นายกฤช โกยวาณิชย�
62044000520 นางสาวสิริภรณ� บุญสุข
62044000521 นายพงศกร พลเสน
62044000522 นางสาวจิตภินันท� เธียรวราวัฒน�
62044000523 นางสาวจันทิมา พุ�มละมัย
62044000524 นายสิทธิโชค ชํานาญอาสา
62044000525 นางสาวอรอนงค� ผิวแกวดี
62044000526 นายทัต นาควิเชียร
62044000527 นางสาวกัญญ�กุลณัช นิมมานนันทน�
62044000528 นายศุภัคพงษ� แสวงพันธุ�
62044000529 นางสาววนัชพร ชัยภูธร
62044000530 นางสาวภัทรรินทร� ก่ิงวิชิต
62044000531 นางสาวเปรมฤทัย โศภาโภคทรัพย�
62044000532 นางสาวลัคนา เพ่ิมพูล
62044000533 นายพรเทพ อนันตวิทยานนท�
62044000534 นายสัญชัย บุตรรินทร�
62044000535 นายพิพัฒน�พงศ� วัฒน�ธนนันท�
62044000536 นายกฤษณะ ถวิลวงษ�
62044000537 นายภวัต ระยับศรี
62044000538 นายธวัลรัตน� ผโลทัยสิทธ์ิ
62044000539 นางสาววัลย�ยุฎา หงษ�ศิริ
62044000540 นางสาวภัฑิรา วาดวงศรี
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62044000541 นางสาวนิสรา วงศ�อุทัย
62044000542 นายสุวรรณศร ใจหาญ
62044000543 นางณิรดา ทับทิมทอง
62044000544 นางสาวสุทธาทิพย� คําพาที
62044000545 นางสาวสิรีธร ดีผาย
62044000546 นายนันทพล ทองนิลพันธ�
62044000547 นางนุชนันท� สุวรรณนที
62044000548 นายปริญญา วงศ�ปราชญ�
62044000549 นายณฐาภพ จังอินทร�
62044000550 นางสาวณัฐญาพร จําปาเทศ
62044000551 นายสัญชัย สังข�เรืองยศ
62044000552 นายแสนทรัพย� ชูรัศมี
62044000553 นางสาวศศิภรณ� ทับทิมทอง
62044000554 นางสาวศรสลัก นิ่มบุตร
62044000555 นางดวงเดือน มาวัง
62044000556 นางสาวรสสุคนธ� อินโต
62044000557 นางสาวอรุณี นุ�นปลอง
62044000558 นายอิศราพงษ� ขานทอง
62044000559 นายภิญโญ วงษ�ทับทิม
62044000560 นางสาวหทัยชนก ชูใส
62044000561 นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน�
62044000562 นางสาวเวณิกา ธูปพลทัพ
62044000563 นางสาวนันทพร แทนรัตน�
62044000564 นางสาวนุชยา ป9อมมงกุฎ
62044000565 นางสาวรสรินทร� จิตรานนท�
62044000566 นางสาวชเนต ขาวขํา
62044000567 นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ
62044000568 นางสาวธันย�ชนก ภู�ประดิษฐ
62044000569 นางสาวกนกวรรณ โสภาวงศ�
62044000570 นายยุทธพงษ� สังวาลรัตน�

หนา 19 จาก 21            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาโท

62044000571 นางสาวสัญชวัล จินดารัศมี
62044000572 นางสาวณัฐฐิยา มะลิวัลย�
62044000573 นางสาวปJยพัชร� ณ บางชาง
62044000574 นางสาวป8ญญวัน ลิมปนัดดา
62044000575 นางสาวดวงกมล กมลสินธุ�
62044000576 นางสาวสุไรยา สะดียามู
62044000577 นายสหภาพ ลิ้มสมณะกุล
62044000578 นางสาวสุชาดา พงศ�พรม
62044000579 นางสาวภาณุมาส ทัศละมัย
62044000580 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิกุล
62044000581 นางศิลาลักษณ� สมบูรณ�
62044000582 นางสาวณาตยา ศรีทอง
62044000583 นายจเร พระอภัย
62044000584 นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ
62044000585 นางสาวพัชนิดา มณีโชติ
62044000586 นางสาวสิตานัน นิ่มดีเลิศ
62044000587 นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ�
62044000588 นายวิวัตร� บุตรสอน
62044000589 นางสาวสุมาลากันท� อ่ําทองคํา
62044000590 นางสาวมาริสา คงบุญเกิด
62044000591 นายธีระพงษ� เวชกามา
62044000592 นายสานิต หมุดประภากร
62044000593 นายธเนศ แตงสาตร�
62044000594 นางสาวสุนิสา สนิทวรรณะ
62044000595 นางสาวอาทิตยา ชุมพล
62044000596 นายพันธ�ศักด์ิ พ่ึงงาม
62044000597 นางสาววรารัตน� อโณทัย
62044000598 นายชยุต แกวรัตน� 
62044000599 นายกรณ�ธนัฐ อยู�สถิตย�
62044000600 นางสาวนันทนา พลที
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62044000601 นางสาวณฐรัตน�พร พิมพะนิตย�

จํานวน 601 ราย
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