
เลขประจําตัวสอบ

62064000001 นางสาวบุญญฉัตร ใสแจ�ม
62064000002 นายชาญวิทย� คุณาวิวัฒนางกูร
62064000003 นางสาวเสาวลักษณ� วุฒิคุณ
62064000004 นายฐิติรัฐ เข่ือนแก*ว
62064000005 นางสาวกัลยรัตน� รวยสูงเนิน
62064000006 นางสาวจีรนันท� อินทร�ประเสริฐ
62064000007 นางสาววนิดา หินหอม
62064000008 นางสาววันปรีดี คํารพม่ิง
62064000009 นางสาวมะลิวัลย� ศิริวรรณา
62064000010 นางสาวนนทพร เป7งจันทร�
62064000011 นางสาวป8ยะภรณ� อินทะจักร�
62064000012 นางสาวกนิฏฐ� เข่ือนเพชร
62064000013 นางสาวรวีวรรณ บัวบาน
62064000014 นายชิษนุพงศ� โสภา
62064000015 นางณิชา ศิริชุมพันธ�
62064000016 นายกัมพล วงษ�ซีวะสกุล
62064000017 นางสาววนัสนันท� ร�องพืช
62064000018 นายพิชญพงศ� เมืองทอง
62064000019 ว�าที่ร*อยตรีภูวเดช มณีเจริญ
62064000020 นางสาวกรรณิกา กาบจอก
62064000021 นางทานตะวัน ลาวตุม
62064000022 นายเกรียงไกร แสนพลหาญ
62064000023 นายวีระยุทธ จินะ
62064000024 นางสาวกชกร ชาวเวียง
62064000025 นางสาวศศิจันทร� ป?ญจทวี
62064000026 นายอนุชา ฆ*องแก*ว
62064000027 นางสาวกัณฐิกา คันธวิธูร
62064000028 นางสาวศุภลักษณ� สุขเกษม
62064000029 นางสาวพิชญา วิศัทวัฒนา
62064000030 นางสาวศศลักษณ� มูลรินตAะ
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62064000031 นางสาวพัชรมน มูลละ
62064000032 นายอิสระ ตานันท�
62064000033 นางสาวภาวิณี ทุ�งเย็น
62064000034 นางสาวธัชสินี ทวีรัตน�
62064000035 นางสาววาสนา ทะนิวทอง
62064000036 นายนทีกานต� ธรรมสอน
62064000037 นายชัยมงคล กันทะมูล
62064000038 นางสาวรุ*งระพี ผัดกันทา
62064000039 นายณรงค�เดช บุตระวงค�
62064000040 นางจันทร�จิรา เลาวพงษ�
62064000041 นางสาวกนกพร มีชัย
62064000042 นางสาวไพจิตรา พิชิตป?จจา
62064000043 นายจักริน กันธราช
62064000044 นางภัทรวรรณ วัฒนกีบุตร
62064000045 นายปฏิพัทธ� อุ�นบ*าน
62064000046 นางสาวพรปวีณ� ประวัง
62064000047 นางสาววิภาดา ศรีภิรมย�
62064000048 นางสาวเพียงตะวัน ป8นตา
62064000049 นางสาวณีรนุช อินตAะแก*ว
62064000050 นายพลวศิษฐ หล*ากาศ
62064000051 นายพงศธร ยศหนัก
62064000052 นางสาวสุชาดา เชื้อสะอาด
62064000053 นายชัพพล เสวนามิตร
62064000054 นางสาวสิริประภา ขันแก*ว
62064000055 นางสาวรรินธร รินสินจ*อย
62064000056 นางสาวพัชรนันท� เรืองกาญจน�
62064000057 นางสาวณัฐชา สุขอ�อน
62064000058 นายธนรัฐ ป?นธนนันท�
62064000059 นายคุณากร ตAะอุ�น
62064000060 นางสาวอรพิณ ขันตี
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62064000061 นางธัญชนก วิมลเมือง
62064000062 นายไพรสันต� กันเพ็ชร�
62064000063 นายพิชิต วงค�อนุกูล
62064000064 นางสาวพรทิพย� สุริยะจันทร�หอม
62064000065 นางสาวพรรษา คําเข่ือน
62064000066 นางสาวปรางค�ทิพย� กFาเร็ว
62064000067 นางสาววิกานดา หน�ายชาวนา
62064000068 นางสาวพิชญากร รักโพธ์ิ
62064000069 นายปรวัตร� ดอกรัก
62064000070 นางสาวจนัญญา บุญเรือง
62064000071 นางสาวสมสุดา วรพันธุ�
62064000072 นางสาวชัญญนิษฐ� ห*อธิวงศ�
62064000073 นางนิรมล รักเรียน
62064000074 นางสาววิมลณัฐ โชคลาภ
62064000075 นายพิศุทธ์ิ ย*อยพลแสน
62064000076 นางสาวพจนา ธรรมโคร�ง
62064000077 นางสาวกุศลาพร ไชยสมบัติ
62064000078 นางจิดาภา บุญเรืองสุวรรณ
62064000079 นายวชิรพันธ� ป?ญสุภารักษ�
62064000080 นางสาวพานิชยา ยะมัง
62064000081 นางสาวทิพย�สุดา เป7งลูน
62064000082 นางกาญจนา ปรังการ
62064000083 นางสาวมัลลิกา พะยFา
62064000084 นายจรัส เจริญชัยพูนผล
62064000085 ว�าที่ร*อยเอกวสันต� สุขสม
62064000086 นางสาวจิตราพรรณ รัตนวงษ�
62064000087 นางสาวอัจฉราพรรณ โรจน�มณีบรรพต
62064000088 นางสาวสิริลักษณ� หลวงแก*ว
62064000089 นางสาววัลภา อูทอง
62064000090 นางสาวกานต�พิชชา สายคําฟู
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62064000091 นายกันต�พจน� วงษ�สมบูรณ�
62064000092 นางสาวรุ�งทิวา ทาปาลี
62064000093 นายเวโรจน� วรโชติธนัชย�
62064000094 นางสาวกานต�ชนก สุขโข
62064000095 นายวัชรินทร� บํารุงกูล
62064000096 นายสรายุทธ ป8ตตาระเต
62064000097 นางสาวนิศลักษณ� พัชกมลพจน�
62064000098 นางสาวเพียงระวี นิประพันธ�
62064000099 นางสาวนิภาพร ทิโน
62064000100 นางสาวฐิติกานต� เลี้ยงพันธุ�
62064000101 นางสาวนริศรา ประทุม
62064000102 นางสาวกวินธิดา ไชยจันดี
62064000103 นายวลันธร โมกศรี
62064000104 นางสาวณัฏฐยาน� อภิธนานันท�
62064000105 นางสาวเกษริน เรือนสุวรรณ
62064000106 นางสาวสุประวีณ� อภิขณา
62064000107 นางสาววิภาวัลย� ใจวงค�เป7ง
62064000108 นางสาวอัญชลีพร ใจสิทธ์ิ
62064000109 นางสาวมนทริกา ลือยศ
62064000110 นายชวิศ คล*ายวิมุติ
62064000111 นางสาวณภัสนันท� เนียมพุ�มพวง
62064000112 นางสาวฉัตรปวีณ� เดชจิรรัตนสิริ
62064000113 นางสาววีริยา จันทร
62064000114 นางสาวพัชรี แก*วบุญเรือง
62064000115 นายอภิวัฒน� ไฝเครือ
62064000116 นางสาวกัลยาณี ย้ิมแย*ม
62064000117 นายกฤติภัทร เปKยวนิช
62064000118 นางสาวชุติกาญจน� ชุมภูศรี
62064000119 นายศุภชัย เพชรธาราวดี
62064000120 นางสาวณัฐยาพร รัตนวิจิตร
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62064000121 นายปฐมพงษ� สัตย�จริง
62064000122 นายคณินทร� เกิดสมศรี
62064000123 นางสาวจักรีรา ป?ญญาแก*ว
62064000124 นายอลงกต เทพคําอ*าย
62064000125 นางสาวม่ิงขวัญ เจียวัฒนะ
62064000126 นายปรานต� เมฆอากาศ
62064000127 นายธีระกุล จิตรใจ
62064000128 นางสาวณัฐพร มีงาม
62064000129 นายปกรณ� จากัน
62064000130 นายปรัชญา โกมณี
62064000131 นางสาวพิมพัตรา นาคบุตรศรี
62064000132 ว�าที่ร*อยตรีหญิงพรรณพร มะโนสีลา
62064000133 นายวิชชนน วศินเมธากูร
62064000134 นายวสวัตต์ิ พิจอมบุตร
62064000135 นางสาวจิรวรรณ สุวรรณจักร�
62064000136 นางสาวประภาวดี ม่ังมูล
62064000137 นางสาวปวีณชนุตม� โชคเกิดนันทพงศ�
62064000138 นางสาววิริญกานต� อุดดีวงค�
62064000139 นางสาวอุมาพร วชิรโรจน�ประภา
62064000140 นางสาวกรรณิการ� ชัยเจริญ
62064000141 นางสาวจันทร�จิรา วิชา
62064000142 นางสาวชนิดา ครองไชย
62064000143 นางสาวกุลรัศม์ิ มูลแก*ว
62064000144 นางสาวภัทรนันท� นันทชัย
62064000145 นางสาวสุชาดา เหน�คํา
62064000146 นายจงวิสิฐ ยากองโค
62064000147 นางสาวณัฐชญา สายคําวงศ�
62064000148 นายอาทิตย� ตาสาย
62064000149 นางสาวจริยา อุบลรัตน�
62064000150 นางสาวณัฏฐธิดา แก�นพลูหยก
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62064000151 นางสาวชุติกาญจน� อิ่นแก*ว
62064000152 นางสาวปรียา มะโนรัตน�
62064000153 นางสาวภัทธิรา สุริยการกุล
62064000154 นางสาวสุรีรักษ� พิลา
62064000155 นางสาวนนทนันท� นาคสมบูรณ�
62064000156 นางสาวศิวลี เหลืองอิงคะสุต
62064000157 นางสาวณัฐวรา กันธะปา
62064000158 นางสาวมัณชุลิกา กามูล
62064000159 นายพีรพล สุวรรณชีพ
62064000160 นางสาวพิศสุภางค� สุขสัน
62064000161 นายพัลลภ อินทะนิล
62064000162 นางสาวพัชรินทร� ตุ*ยวงค�
62064000163 นางสาววันเพ็ญ สุทธิคํา
62064000164 นางสาวกนกวรรณ ทาแดง
62064000165 นางสาวรัชนก สุรินทร�ศรี
62064000166 นางสาวราณี เซลามัน
62064000167 นางสาวประกายพฤกษ� พานิช
62064000168 นางสาวจิระประภา ร*อยครบุรี
62064000169 นางสาวชนัญญา ปาลีตา
62064000170 นางฉัตรชญา ศรีบุรี
62064000171 นางสาวณฐภัทร สุวรรณโฉม
62064000172 นางสาววรางคณา สุกชัยเจริญพร
62064000173 นางสาวศศิวิมล ป8นใจ
62064000174 นางสาวสุวกานต� ตันสาย
62064000175 นายกณภัทร สุขมา
62064000176 นางสาวกรองกานต� ป?ญญาชัย
62064000177 นางสาวธนัชพร เพียรสาระ
62064000178 นางสาวชฎารัตน� ชัยวัตร�
62064000179 นายชลนวัตกรณ� พูลสวัสด์ิ
62064000180 นางสาวพิชชาพร รมย�นุกูล
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62064000181 นางสาวกรวิกา ลาภรัตนทอง
62064000182 นางสาวบุญฑริกา ทาป?น
62064000183 นางสาวปาณิสรา ใจมุข
62064000184 นางสาวอรวรรณ รามจักร
62064000185 นางสาวณัฐชญา สุขประกอบ
62064000186 นางสาววรารัตน� ค*าโค
62064000187 นายณัฐภัทร ดาวสุข
62064000188 นายเจษฎาพงษ� หาญสุทธิเวชกุล
62064000189 นางสาวพิชามญชุ� สู�สุข
62064000190 นางสาวอุษา รวมสุข
62064000191 นางสาวอารยา ปูNเกตุแก*ว
62064000192 นางสาวนนทพร พงษ�เขตคาม
62064000193 นางสาริศา สิริปOอ
62064000194 นางสาวจุรีรัตน� คําธรรม
62064000195 นายป8โยรส ขอนดอก
62064000196 นายจักรพงษ� เกษสุวรรณ�
62064000197 นางสาวนวพร สายอุบล
62064000198 นางวีรวรรณ ดาวุธ
62064000199 นางสาวจินตนา สามารถ
62064000200 นางสาวอัญญ�ชลี ดวงดี
62064000201 นางสาวชลฉัตร ใจห*าว
62064000202 นางสาวปวีณา ทองดี
62064000203 นายเทเวศน� วงศ�ชุมภู
62064000204 นางสาวโยษิตา อุ�นเป7ง
62064000205 นางสาวอภิชญา ใจด*วง
62064000206 นายนิรุตต� ป8นตา
62064000207 นางสาวอัจฉรา วงศ�คช
62064000208 นายฐปณวัชญ� ป?นแก*ว
62064000209 นางสาวอรณิช กฤตการุณ
62064000210 นายวัชรพล ป?Qนทอง
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62064000211 นางสาวนัยน�ปพร ขาใจ
62064000212 นางสาวมัตติกา แบนอ*น
62064000213 นางสาวป8ยะธิดา ราตรี
62064000214 นางสาวหนึ่งฤทัย คล*ายคลัง
62064000215 นางพัชรินทร� อุทาเลิศ
62064000216 นางสาวพรรณิศา ป?ญญา
62064000217 นางสาวอรอนงค� ตุ*ยแสน
62064000218 นางสาวอติกาน อินตAะวัง
62064000219 นายวิฆเณศ ทองเกล็ด
62064000220 นางสาวนารีนาถ พุทธวงศ�
62064000221 นางสาวพิชามญชุ� สุเดชา
62064000222 นางจุฑารัตน� เอี่ยมแสงศรี
62064000223 นางสาวกัญญณัฐณ� ทองอร
62064000224 นางสาวพอลักษณ� ป8Sนระฤก
62064000225 นางสาวปวีณา เงินถา
62064000226 นางสาวชลนรรจ� สุขทั่วญาติ
62064000227 นายพิทยุตม� เจริญพันธุ�
62064000228 นางสาวเบญจวรรณ ยศเสนา
62064000229 นางสาวป8ย�วรา วัฒนะ
62064000230 นางสาวฐิติรัตน� วีระพันธ�
62064000231 นายสุภาพ ดาวุธ
62064000232 นางสาวศิริยา มากมี
62064000233 นางสาวพัชรพร ศรีกันชัย
62064000234 นางสาวพิมพ�วิภา ลิปปานนท�
62064000235 นางสาวมะลิวรรณ นาสี
62064000236 นางสาวรัชนีย� สมศักด์ิ
62064000237 นายอนวัช สอนภักดี
62064000238 นางสาวสุภาภรณ� สิงห�คํา
62064000239 นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา
62064000240 นางสาวอังศุมาลิน หล*าเป7ง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000241 นางสาวอัจจิมา ไกรพ*น
62064000242 นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน�
62064000243 นางสาววิภาวี อมรวัฒน�
62064000244 นางสาวธนวัฒนี เนติวิวัฒน�
62064000245 นางสาวจุฑารัตน� ไชยเทพ
62064000246 นางสาววิมลรัตน� นวลดี
62064000247 นายนฤพงศ� สันทราย
62064000248 นายธีรพงษ� สวนจันทร�
62064000249 นายพัฒน�ดนัย วงศ�ศรีชัย
62064000250 นายกฤต พันธุ�ป?ญญา
62064000251 นายณัฐภพงศ� ทนันไชย
62064000252 นางสาวรัชเกล*า สวนเศรษฐ
62064000253 นางสาวธาริณีย� ธีฆะพร
62064000254 นางสาวป8ติพร พิมพ�หอม
62064000255 นายพสิษฐา เต็งนิยม
62064000256 นางสาวฐิติณิชา ไชยชนะ
62064000257 นางอติกานต� อัครจาคะ
62064000258 นางสาวนริศา แบนอ*น
62064000259 นายวิญTู บุญประเสริฐ
62064000260 นางสาวน้ําทิพย� พัฒนพงษ�
62064000261 นางสาวกัณฐิกา ดํารงค�
62064000262 นางสาวเบญจมาภรณ� วังแก*ว
62064000263 นายอํานาจ เมืองแก*ว
62064000264 นางธัญยรัตน� เพาะเจาะ
62064000265 นายอนุชิต เชื้อประเสริฐศักด์ิ
62064000266 นางสาวจีราภา ทองคําฟู
62064000267 นางสาวณัฐชรัตน� สินธุชัย
62064000268 นางสาวศิริพร อ่ําทอง
62064000269 นางสาวเพชรรัตน� ใชสงคราม
62064000270 นางสาวพรหทัย วังซ*าย
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000271 นางสาวกรองทอง ใจแก*วแดง
62064000272 นายอนุพงษ� วงศ�รัตนมัจฉา
62064000273 นางสาวเมธาวี เมฆากุล
62064000274 นางสาวฉวีวรรณ ราชไชยา
62064000275 นายทวีวัฒน� ขัติพันธ�
62064000276 นางสาวจิติมา ผลเพ่ิมพูล
62064000277 นายพงษ�สวัสด์ิ เปรมเพ็ชร
62064000278 นางสาวรัตนาภรณ� หมายหม้ัน
62064000279 นายป8ยะวัตร เข่ือนแก*ว
62064000280 นายสุธี ทาสุวรรณ�
62064000281 นายพงษ�ประพันธ� กันทะแก*ว
62064000282 นายภาณุพันธ� ลําขาว
62064000283 นางสาวกาลัญญา สุริยะปOอ
62064000284 นายกฤชณัท จันนะ
62064000285 นางสาวเพชรประภา สังฆะราม
62064000286 นางสาวณิชกานต� สุวรรณนิเวศน�
62064000287 นางสาวลักขิกา ป?ญญารักษา
62064000288 นางสุจิตรา พิเคราะห�
62064000289 นางสาวจิรญา มีมานะ
62064000290 นางสาวประกายวรรณ ชาวนา
62064000291 นางสาวอมีนา ญานะ
62064000292 นางสาวกัญญารัตน� ไชยสงคราม
62064000293 นางสาววิลาวัลย� ศรีชัยกูล
62064000294 นางสาวนลินี บุญมี
62064000295 นายฐิติณัฐ เมืองทอง
62064000296 นางสาวอัญชนา ปงหาญ
62064000297 นางสาวกัญญานัฐ ทองเทพ
62064000298 นายพิรพัฒน� โพชสาลี
62064000299 นางสาวเขมิกา ตAะวิชัย
62064000300 นายศรายุทธ สีทิอ*าย
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000301 นางสาวอาทิตยา ทองคํากูล
62064000302 นางสาวสุมณฑา รามางกูร
62064000303 นางสาวพิชญาพร แสนศิริ
62064000304 นางสาวจันทร�ฉาย จันธิมา
62064000305 สิบเอกพัศพงศ� รตะตรัยพัฒน�
62064000306 นางสาววิชุดา พุ�มพวง
62064000307 นางสาวสุชัญญา เววา
62064000308 นางสาวจินดาพร ชัยศร
62064000309 นางสาวฐิติยา เชาวน�ชื่น
62064000310 นายสุทธิพงค� กาวิละแพทย�
62064000311 นายวัชรพงษ� โพนคําหล
62064000312 นางสาวเบญจมาศ ยศเสนา
62064000313 นางสาววิรัญญา ป?นตุ�น
62064000314 นางสาวณัฎฐนิช ดีนุ
62064000315 นายณัฐพล พิมลเศรษฐ�
62064000316 นายอนุสรณ� เรือนคําปา
62064000317 นางสาวนรินทิพย� พิมสาร
62064000318 นางสาวอําไพ เกษมราษฎร�
62064000319 นางสาวกษิรา กันต�ธนนนท�
62064000320 นางสาวกรชนก เปรมไทย
62064000321 นางเพ็ญผกา ป8นตา
62064000322 นายเจษฎา ขัดเขียว
62064000323 นางสาวป8ยธิดา สุวรรณสูนย�
62064000324 นางกมลมาลย� ตันวิพงษ�ตระกูล
62064000325 นางสาวพัชราภรณ� พงษ�อมรพรหม
62064000326 นางสาวนาถยา ทานามัง
62064000327 นางสาวศรีวิกาญจน� ประชุมศรี
62064000328 นางสาวชวัลรัตน� ธมิกานนท�
62064000329 นางสาววิทิตยา รักษ�ศรี
62064000330 นางสาวสิริลักษณ� พันธ�วงค�
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000331 นางสาวกัลยรัตน� มหาวรรณ�
62064000332 นางสาวมินตรา พ้ืนดี
62064000333 นางสาวไพริน มะหมีน
62064000334 นางสาวชลิดา พ่ึงป?ญญา
62064000335 นางสาวชุติกาญจน� กาบคํา
62064000336 นางสาวป8ยวลี เล็กศรี
62064000337 นางสาวอัจฉรา มะโนวัฒนา
62064000338 นางรวงทิพย� สุภาวงค�
62064000339 นางสาวพิรุณพร น้ําผึ้ง
62064000340 นางสาวโสภิณ คําแสนศรี
62064000341 นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
62064000342 นางสาวณัฏฐธิดา พวงสายใจ
62064000343 นางสาวธัญลักษณ� อ*อยหอม
62064000344 นายธนพงษ� ตาเจริญเมือง
62064000345 นางสาวสุดารัตน� ปKหลวง
62064000346 นางสาวศิริลักษณ� ป?นทะนันท�
62064000347 นางสาวจุฑามาศ กองสุข
62064000348 นางสาวพิมพ�ชนก ประภาศรีเกตุ
62064000349 นางสาวศุทธิดา ม่ิงสกุล
62064000350 นางสาวธันยพร อุปธิ
62064000351 นางสาวนัฐตยา พงษ�เสือ
62064000352 นางสาวรมิดา พงษ�วสิษฐ�
62064000353 นางสินีนาฏ ประทุมชาติ
62064000354 นายขันติชัย จรรยากุลมงคล
62064000355 นางประนอม สุพรม
62064000356 นางสาวชุติมา สวยไทยสงค�
62064000357 นางสาวณัฐณิชา นิมมลรัตน�
62064000358 นายศุภษิต รอดสิน
62064000359 นางสาวภัคจิรา จันทร�อินทร�
62064000360 นายวิชนนท� ฟองตระกูล
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000361 นางสาวพรวรท เปล�งปลั่ง
62064000362 นางสาวมุกก�ศุภางค� เลี้ยงพันธุ�
62064000363 นางสาวิตรี ปูNย�า
62064000364 นายจิรวัฒน� พันธุ�บุญปลูก
62064000365 นางสาวฤทัยรัตน� สุพะนานัย
62064000366 นางสาวกรองกาญจน� คําปลอด
62064000367 นางสาวภาวิณี บุญฉาย
62064000368 นายปวีณพล คุณารูป
62064000369 นางสาววรัชยา อุปธิ
62064000370 นางกัลยาณี หล*าปOอม
62064000371 นางสาวกชพรรณ บุญชัย
62064000372 นายวิษณุ สุวรรณมงคล
62064000373 นายอภิวัฒน� พรหมวรรณ�
62064000374 นางสาวกุลนภัสสร� นิจจา
62064000375 นางสาวเปKยญาทิพย� สุวรรณรินทร�
62064000376 นายรัฐนันท� พลรัฐ
62064000377 นางสาวนันทกานต� ขาวงาม
62064000378 นางสาวอาภากร สายวงค�
62064000379 นางสาวกานดากร สุภาศรี
62064000380 นางสาววริศรา แก*วร�วมวงศ�
62064000381 นายทวีพงศ� เทพทวี
62064000382 นางสาวทัศนีย� อินทหม่ืน
62064000383 นางสาวยุพาพร อุณหนันท�
62064000384 นายณัฏฐชาต์ิ เธียรธนาวร
62064000385 นายอิทธิพงษ� ลุ*งบ*าน
62064000386 นายภูชิต ศรีประทุม
62064000387 นางสาวทิตภา วงสวัสด์ิ
62064000388 นางสาวเสมอแข พรมมา
62064000389 นางสาวพรพรรณ สีธิ
62064000390 นางสาวศิรินรัตน� ฉลอม
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000391 นายนเรศ โนชัย
62064000392 นางสาวอัจฉริยา เจริญวัย
62064000393 นางสาวนิภาพร แสนสุภา
62064000394 นางสาวปฏิมา ศรศิริ
62064000395 นางสาววณิชยา ตAะต*องใจ
62064000396 นางสาวรักษ�ชนก ขวัญเมืองเดิม
62064000397 นางสาวอทิตยา สิทธิมา
62064000398 นางสาวป?ทมา รุ�งเรือง
62064000399 นายรณกฤต ทะนิตAะ
62064000400 นางสาวนิภาพร เก�งกล*า
62064000401 นางสาวเฌณิศา ทิพย�ดวง
62064000402 นางสาวณิชชา จันทร�ละออ
62064000403 นางสาววิภาวี ธรรมวิทยากุล
62064000404 นางสาวรัชดาภรณ� จันทร�ถา
62064000405 นายกิตติพัทธ� ไชยพลพงศ�
62064000406 นางสาวฐิติกานต� ม�อนคําดี
62064000407 นายเทอดธิติ จิตต�เกษม
62064000408 นางสาวกาญจนา พรหมนวล
62064000409 นางสาวป?ญจพร จันทะวงษ�
62064000410 นายเกรียงศักด์ิ รัตนศรี
62064000411 นางหนึ่งฤทัย ฟองคํา
62064000412 นางสาวเพียงจิต จิตต�เลิศ
62064000413 นางสาวกรรณิการ� ธรรมสุทธิ
62064000414 นางสาวสายฝน เที่ยงไชย
62064000415 นางสาวพัสดากร สูงงาม
62064000416 นางสาวยุคล พิทักษา
62064000417 นางสาวอทิตยา ศาสตร�สุทธิศิลปV
62064000418 นางสาวนงคราญ มหาวัง
62064000419 นายณัฐวัชร� ใจเดช
62064000420 นางสาวกนิฏฐา ลาภาพงศ�
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ศูนย(สอบ เชียงใหม-

ระดับปริญญาโท

62064000421 นางสาวสุกัญญา ธิลําพูน
62064000422 นางวาสนา จันทร�ขัน
62064000423 นางสาวมุกดา ป8นคํา
62064000424 นางสาวณัฐกานต� มณีทอง
62064000425 นางสาวมินทร�ลดา นันปOอ
62064000426 นางณัฐชานันท� วงศ�มูลิทธิกร
62064000427 นางสาวกมลชนก พรหมารัตน�
62064000428 นายชาครีย� ศรีวิชัย
62064000429 นางสาววนัญศิมา สักลอ
62064000430 นางสาวรัชวลัย จันเอียด
62064000431 นายจาณุพัฒน� ลาวตุม
62064000432 นางสาวณหทัย ไชยโย
62064000433 นางสาวมุขธิดา แซ�โค*ว
62064000434 นางสาวอุษณีย� คุณา
62064000435 นางสาวปาจารีย� สิทธิมูล
62064000436 นางสาวเรวดี อินแสง
62064000437 นางสาววรรณภา สิติวรรณา
62064000438 นายชัยพร นิลารัตน�
62064000439 นางสาวภาวิณี คําแสน
62064000440 นางสาวสกุลนา วงค�สายป?น
62064000441 นางสาวภัทราพร จ๋ิวอยู�
62064000442 นายสุธรรม คําวะรัตน�
62064000443 นายสิปปภาส ม่ันคง
62064000444 นางสาวธัญลักษณ� หล*าเรียน
62064000445 นางสาวรัทยา เจริญรูป
62064000446 นางสาวนฤมล คงนวน
62064000447 นางสาวนพวรรณ เรือนม่ัน
62064000448 นางสาวเบญจพร ฟูตาสืบ
62064000449 นายอภิณัชฐ� ร*านกันทา
62064000450 นางสาวหทัยชนก สอนทิพย�

หน*า 15 จาก 17            
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62064000451 นายชนะชาติ ช*างเผือก
62064000452 นายสุรินทร� วรินทร�
62064000453 นายตฤณภัทร อุตรพงศ�
62064000454 นายชวลิต ตนะทิพย�
62064000455 นางสาวฉัตราภรณ� กุณาวงค�
62064000456 นางสาววัฒนาพร อินทรแสง
62064000457 นางสาวรัชนีกร ก*อนแก*ว
62064000458 นางสาวภัณฑิรา เข่ือนคํา
62064000459 นางสาวสหัสชา น้ําทิพย�
62064000460 นายเอกลักษณ� สุวรรณ�
62064000461 สิบตําตวจโทเอกฉันท� ป?นจ้ี
62064000462 นางสาวปรียานุช ป?นทะนะ
62064000463 นางสาวป8ยวรรณ ผู*ผ�อง
62064000464 นางสาววรรัตน� ฤทธิกัน
62064000465 นางสาวเนาวนิตย� โพธ์ิศรี
62064000466 นางสาวนิภาพร ป8วรรณนา
62064000467 นางสาวแพรวระวี ตรีรัตนพิสุทธ�
62064000468 นายวิศรุต ทั่งเพชร
62064000469 นางสุภาภรณ� จันทร�อ*วน
62064000470 นางสาวนลินี สรชาตินิติกร
62064000471 นายศักย�ศรณ� สดุดีธนกุล
62064000472 นายนพรัตน� คําราพิศ
62064000473 นางสาววรรณวรพัสส� นารินทร�
62064000474 นางพัชรา เกตุแก*ว
62064000475 นายรัชชา เอมพรหม
62064000476 นางสาวสุธีรัตน� ศุภกุลวัฒนา
62064000477 นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา
62064000478 นางสาวรัถญา สีรอด
62064000479 นายธนกร แสนบ*าน
62064000480 นายธนเดช พูลสงค�
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62064000481 นางสาวศุภรา ถาอินทร�
62064000482 นางสาวศิรินทิพย� เลาหะวีร�
62064000483 นางสาวพิชญา สกะมณี
62064000484 นางสาวพิมพ�ชนก วรรณทัศน�
62064000485 นายทวีชัย คําทวี
62064000486 นางสาวอภิญญา ศิรินันทา
62064000487 นางสาวศรินญา กาละ
62064000488 นางธนิษฐา จารุจินดา
62064000489 นางสาวดาริณี แก*วศิริ
62064000490 นางสาวพิชาภรณ� รัตนสุรังค�
62064000491 นายอาณัติ ดิษฐ�กระจัน
62064000492 นางสาวจันทร�จิรา ยาท*วม
62064000493 นางสาวปานสุดา จันคํา
62064000494 นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา
62064000495 นายคณะรัฐ รัตนพรพันธ�
62064000496 นายพงษ�ณรินทร� พันธ�พืช
62064000497 นางสาวธรรศปวัน แสวงมี
62064000498 นางสาวกอบกุลณ� คําปลอด
62064000499 นางสาวกมลจันทร� สุธรรมปวง

จํานวน 499 ราย
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