
เลขประจําตัวสอบ

62073000001 นางสาวนันทิยา สุขเรือง
62073000002 นางสาวภิชญา หาญณรงค�
62073000003 นางสาวสุรัตน� ช�างทอง
62073000004 นายคเชนทร� ไหมแพง
62073000005 นางสาวสิริลักษณ� แก�วสีหาวงค�
62073000006 นายสมพงษ� ทิพวัน
62073000007 นางสาวกัลยา ขรพัต
62073000008 นายพิสิษฐ เพ็งประดิษฐ�
62073000009 นางสาวภาวดี นวลอยู1
62073000010 นางสาวอรกานต� ลิ้นจ่ีขาว
62073000011 นางสาวศศิฉาย สงวนพงษ�
62073000012 นางสาวจริยา เต็งแย�ม
62073000013 นางแพรวพรรณ ใจกาศ
62073000014 นายสถาพร แร1เพชร�
62073000015 นางสาวปาริฉัตร เขียวจันทร�
62073000016 นายนิรันต� จันมีเทศ
62073000017 นางสาวจิราวรรณ มณีศร
62073000018 นางสาวอังคณา จันคุ�ม
62073000019 นางสาววิราวรรณ บุษบก
62073000020 นางสาวทัศน�ดาว คลุ�มกระโทก
62073000021 นางสาวกัญญ�วลัญจน� ภู1เพ็ง
62073000022 นางสาววิภารัตน� ไกรวงษ�
62073000023 นางณภาภัช มณีเพชร
62073000024 นางสาวฝากฝ<น พันธุ�พิทย�แพทย�
62073000025 นายสันติชัย เย็นสถิตย�
62073000026 นายธนากร ใสนวล
62073000027 นางสาวชญาณิศา เหล็กโชติ
62073000028 นางสาวปรียาภรณ� พูลทอง
62073000029 นางสาวเรณู อ1อนสกุล
62073000030 นางสาวอนุสรา แดงบุ�ง
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62073000031 นายสถาพร เอกป<ชชา
62073000032 นางสาวประภาสิริ นันทะสุข
62073000033 นางสาวเจนจิรา ธนะคํา
62073000034 นางสาวพิมพ�วิภา ทองแฉล�ม
62073000035 นายวัชรพล เกียรติยศ
62073000036 นางสาวสลักจิต ดิษฐ�สอน
62073000037 นางสาวเบญจมาภรณ� ดอกไม�ทอง
62073000038 นายวัชระ โพธ์ิรุ�ง
62073000039 นางสาวอมรรัตน� คล�ายสอน
62073000040 นางสาววรัญญา กาแก�ว
62073000041 นางกรรณิกา ปริมล
62073000042 นางสาวอนิตยา หม่ืนอาจ
62073000043 นายทักษิณ พรมเรือง
62073000044 นางสาววรารัตน� นาคอ�น
62073000045 นายมงคล เปAงตาวงศ�
62073000046 นางสาวฉวีวรรณ วงค�อุปรี
62073000047 นางสาวสุกาญดา ทองเที่ยง
62073000048 นางสาวนภสร พรหมธน
62073000049 นางสาวจารุวรรณ อ�นอิน
62073000050 นางสาวธันยพร อBอกมณโฑ
62073000051 นางสาวสุปวีณา ล�นเหลือ
62073000052 นางสาวสุพิชชา บุญยงค�
62073000053 นายพงศกร คําพุฒ
62073000054 นางสาวศิริวรรณ จันทราภิรมย�
62073000055 นางสาวณัฏฐ�ชญา ชัยวงค�
62073000056 นางสาวพรนภา คําแปง
62073000057 นายสุพจน� ตาวงค�
62073000058 นางสาวกรรณิการ� ศิริกุลเสถียร
62073000059 นางสาวพัชรีพร นราชัย
62073000060 นางสาวพรพิมล ทับเลิก
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62073000061 นางสาวนิตยา ธูปเทียน
62073000062 นายอมร ดังตราชู
62073000063 นางสาวผกาวรรณ อุปะมาโน
62073000064 นายศุภณัฐ จงเกษกรณ�
62073000065 นางสาวสุวนันท� ปาอัตติปา
62073000066 นางสาวอรนุช กุณวัน
62073000067 นางสาวพัชรินทร� อุ1นแก�ว
62073000068 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเชื้อ
62073000069 นางสาวฉัตรนภา จบศรี
62073000070 นางสาวศศิธร ไชยดวง
62073000071 นายรัตกรพล ระวีวัฒน�
62073000072 นางสาววาสนา ศรีขํา
62073000073 นางสาวสุทธิภรณ� วงศ�กองแก�ว
62073000074 นางสาวกนิษฐา ศัลยพงษ�
62073000075 นางสาวจุฬีพร สุขศรี
62073000076 นางสาวปวีณา บุญมาก
62073000077 นายฐิติวัตร หงษ�สุวรรณ
62073000078 นางสาวฐิติมา บูรณพันธ�
62073000079 นางสาวอาทิตยา ทองคํา
62073000080 นายทวีชัย สุดสม
62073000081 นางสาวจิรวรรณ เทียบรัตน�
62073000082 นางสาวสริญญา ใจชื่น
62073000083 นางสาวจิดาภา พงศ�นภารักษ�
62073000084 นายชลาธิป พุ1มไสว
62073000085 นายอนวัช ฮ1วนสกุล
62073000086 นางสาวอาณัญญา จันดาวงษ�
62073000087 นางสาวสุทธิดา อินกรัด
62073000088 นางสาวอรณีย� ไชยจิตร
62073000089 นางสาวสิรีธร มณีกาศ
62073000090 นางสาวนพมณี มีทอง
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62073000091 นางสาวพิรานันท� จิระโสภกุล
62073000092 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ศรีพันธุง
62073000093 นางสาวจิราภา เอี่ยมแจ�ง
62073000094 นางสาวดาวเรือง ชื่นนอก
62073000095 นางสาวศิรประภา เนื้อไม�
62073000096 นางสาวกาญจนา พันธุ�พุ1ม
62073000097 นางสาวอรวรรณ จันลาน
62073000098 นางสาวธนภรณ� ภู1เสือ
62073000099 นางสาวน้ําเพชร ขุมขํา
62073000100 นางสาวนฤมล สั่งสอน
62073000101 นายภรภัทร โชคอํานวย
62073000102 นางสาวมนัสวี โคกพระปรางค�
62073000103 นายนฤนาท เอมใจ
62073000104 นางสาวสุวนันท� นุ�ยขวัญ
62073000105 นางสาวอารียา เออ�าย
62073000106 นางสาวปรียานุช แปงเจอร�
62073000107 นางสาวรัตนพร ทิพป<นนา
62073000108 นางสาวธนาพร เฉ่ือยฉํ่า
62073000109 นางสาวธิดารัตน� ถินทับ
62073000110 นายภัทรณัฐ เอมจ่ัน
62073000111 นายธีระพัฒน� สมฤทธ์ิ
62073000112 นางสาวอัลทิมา หนองบัว
62073000113 นายเสฎฐวุฒิ แสงอบ
62073000114 นางสาวเวนิกา ข�ามสาม
62073000115 นางสาววิราวัลย� พันธนี
62073000116 นางสาวเจนจิรา ทองมากุล
62073000117 นางสาวชลธิชา ไทยอู1
62073000118 นางสาวนงนุช ปูKหล�า
62073000119 นางสาวอินทิรา บุญธรรม
62073000120 นางสาวพิมพกานต� เพชรวงษ�
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62073000121 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเกษสุณีย� ม่ันคง
62073000122 นายพชร ไพรพฤกษ�
62073000123 นายสมพงษ� เพ็งสร�อย
62073000124 นางสาวศิริพร หาญบุญศรี
62073000125 นางสาวศุภาพิชญ� อุสาพรม
62073000126 นางสาวป<ทมา วีฟอง
62073000127 นางสาวกชนันท� จ่ันตอง
62073000128 นางสาวสาธินี บุญสิตาอาชานนท�
62073000129 นางสาวพรพิมล พลธีระ
62073000130 นางสาวณัฐจิต หงษ�หิน
62073000131 นางสาววัลลภา อยู1จันทร�
62073000132 นางสาวศศิวิมล มะโนวรรณ�
62073000133 นางสาวพัชราพร อภิญญานุวัฒน�
62073000134 นางสาวณัฐชรีภรณ� สิงห�คําปMอง
62073000135 นางสาววนิชยา พูลสวัสด์ิ
62073000136 นายสุทิน ชูขันธ�
62073000137 นางสาวฑิตยา ชมภูศรี
62073000138 นายวรากรณ� ทับจาก
62073000139 นายณัฐวุฒิ ลาดิษฐ
62073000140 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนธนสาร
62073000141 นางสาวนันทนัช เทียนหอม
62073000142 นายณัฐพงษ� นาคแก�ว
62073000143 นางสาวหนึ่งฤทัย ทาจวง
62073000144 นางสาวอรวรรณ สามงามเสือ
62073000145 นางสาวพิมพ�ประภา รัตนคร
62073000146 นางสาวอรณิชา ผลขวัญ
62073000147 นางสาวจุไรลักษณ� ศรีโชค
62073000148 นางสาวป<ณฑารีย� หลวงวัง
62073000149 นางสาวปภาวรินท� เงินเมือง
62073000150 นางสาวสิตานันท� แก�วมี
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62073000151 นางสาวธิดารัตน� ศรีคะเรศ
62073000152 นางสาวเบญจรงค� แก�วมาคูณ
62073000153 นางสาวสมิตา ยังวิลัย
62073000154 นายชิษณุพงศ� ช1วงชา
62073000155 นางสาวพรนภา บัวพาเรือง
62073000156 นายชัชรินทร� พาพันธ�
62073000157 นางสาวกฤติยานันทน� พิทูรวรวิทย�
62073000158 นางสาวปราหนัน กลิ่นฤทธ์ิ
62073000159 นางสาวลัดดาวัลย� เจนตลอด
62073000160 นางสาวโสภิดา ภู1ทอง
62073000161 นายวีระกิจ จีนะ
62073000162 นายทนงศักด์ิ ฉิมสุด
62073000163 นางสาวทิชชาพร วรรณกุล
62073000164 นายวันชัย แสงศรี
62073000165 นางสาวพัชรพร ถนอมเงิน
62073000166 นายนเรศ โมกข�ทอง
62073000167 นายอภินันท� ทะสุนทร
62073000168 นายภาณุวัฒน� แก�วขาว
62073000169 นางสาวนุชนาถ สงวนหงษ�
62073000170 นายสุภชัย มีคํา
62073000171 นางสาวชลดรินทร� ศิรินนท�วิบูล
62073000172 นายจารุกิตต์ิ วันควร
62073000173 นายศักรนันทน� เปOPยวงค�
62073000174 นายสราวุธ เพ่ิมพูล
62073000175 นางสาววรารัตน� เมฆี
62073000176 นางสาวจรรยา อินวาทย�
62073000177 นายธีรวัฒน� ชะเอมไทย
62073000178 นางสาวขจีรัตน� ศรีดี
62073000179 นายศรัญRู ทองสว1าง
62073000180 นายพีรนันท� ยะปะนัน
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62073000181 นายกันตพงศ� รักพงษ�
62073000182 นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค�
62073000183 นางสาวกานต�พิชา พลเก1ง
62073000184 นางสาวธัญญาพร เอี่ยมทุเรียน
62073000185 นางสาวศิริญญา จันทรา
62073000186 นางสาวสุกัญญา นาโควงค�
62073000187 นางสาวแคทรียา เชื้อเย็น
62073000188 นางสาวกนกกาญ เด1นดวง
62073000189 นางสาวนีรปองกานต� ธนิกเจตนิพิฐ
62073000190 นางสาวกชพร คนล่ํา
62073000191 นางสาวณัฐธิดา บุญคง
62073000192 นางสาวรัชนี แก�วปา
62073000193 นายอรรถสิทธ์ิ ซ่ือสกุล
62073000194 นางสาวศิริขวัญ กันหมุด
62073000195 นางสาวเปรมฤทัย สกุลยา
62073000196 นายกล�าณรงค� ข1วงบุญ
62073000197 นางสาวหทัยรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62073000198 นางสาวกาญจนา นาคบาตร�
62073000199 นายวัชระ เดชกุล
62073000200 นายปณิธาน ศิลารักษ�
62073000201 นางสาวทิพยาภรณ� ดุเหว1า
62073000202 นางสาวพิชญ�ชัญญา กิตวัน
62073000203 นางสาวศรัญญา ภูศรี
62073000204 นางสาวศิรดา เหลืองหิรัญ
62073000205 นายนวพล เมืองใจ
62073000206 นางสาวณัฐฐิรา พวงชัง
62073000207 นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ�
62073000208 นางสาวจิตราภรณ� บุญรุ1ง
62073000209 นางสาวนันทนา ทรัพย�อยู1
62073000210 นายอนุสิทธ์ิ กันล�อม
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62073000211 นางสาววรรณิดา โนโชติ
62073000212 นางสาวสุชาวดี ติตBะ
62073000213 นายวรุฒ อุทธวัง
62073000214 ว1าที่ร�อยตรีวีระพงษ� ใจเสมอ
62073000215 นายธนภัทร พิริยะพันธุ�
62073000216 นางสาวเบญจรัตน� ชาญณรงค�
62073000217 นางสาวดวงใจ แซ1หลอ
62073000218 นางสาวจุฑาภรณ� เปAนพนัสสัก
62073000219 นางสาวเยาวลักษณ� จินดาชัย
62073000220 นางสาวลักษิกา วงศ�พุฒิ
62073000221 นางสาวจิราพรรณ รุ1งเรืองศรี
62073000222 นางสาวเพชรนวลพรรณ อาสะโพธ์ิ
62073000223 นางสาวศศิวิมล ศรีพิมพ�
62073000224 นายอนุรักษ� ยอดเกตุ
62073000225 นางสาวจุฑารัตน� ลอยแก�ว
62073000226 นายณัฐวุฒิ วุฒิเสถียร
62073000227 นายณัฐวัฒน� เผือกวิสุทธ์ิ
62073000228 นายพุฒิเมธ กันธะ
62073000229 นางสาวฐิติวรดา ช�อยพลอย
62073000230 นายกิตติภูมิ พ่ึงจ1าง
62073000231 นางสาวอรพินท� ตาลสุกเรือง
62073000232 นางสาวมาลิษา โฉสูงเนิน
62073000233 นายวีรศักด์ิ ระนาดเสนาะ
62073000234 นางสาววิไล มนัสมโนธรรม
62073000235 นางสาวเนตรนภา กองละ
62073000236 นางสาวกิจจารี สุขหิรัญ
62073000237 นายยุษธพิชัย ตามควร
62073000238 นางสาวศิริพร วงศ�แก�ว
62073000239 นางสาวจันทร�จิรา ธิเสนา
62073000240 นางสาวอมรา ป<ญญาตา
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62073000241 นางสาวศุภมาศ ทวีสุข
62073000242 นางสาวณัฐธิดา เจตนาพิทักษ�กุล
62073000243 นางสาวกัญญารัตน� สุขสวรรค�
62073000244 นางสาววศินี คําหงษ�สา
62073000245 นางสาวสุธารัตน� อ1อนน�อมดี
62073000246 นายณพงศ� สว1างวรรณ
62073000247 นางสาวสุภาพร อินดี
62073000248 นางสาวชวัลลักษณ� แสเรียน
62073000249 นายชรัณภพ หม่ืนโฮ�ง
62073000250 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ�
62073000251 นางสาวชญานิศ เรืองมี
62073000252 นางสาวพิม ฉัตรจ๋ิว
62073000253 นางสาววรานันท� มัททะบัญฑิตย�
62073000254 นายสุรพงษ� ชัยศรี
62073000255 นางสาวรัชนีกร สอนสีดา
62073000256 นางสาวกรรณิกา ล�นเหลือ
62073000257 นางสาวลลิตา หล�าสุด
62073000258 นางสาวสุทัตตา ทาอ1อน
62073000259 นางสาวทิพยาพัศ สืบสายอ1อน
62073000260 นางสาวพรลภัสสร จีรเมธติยนนท�
62073000261 นายโยธิน แก1งอิน
62073000262 นางสาวจรัสศรี แสงมะณี
62073000263 นางสาวจุฑามาศ สุขรักษ�
62073000264 นางสาววชิราภรณ� พาแพง
62073000265 นางสาวลักขณา ทองคํา
62073000266 นางสาวแพรว บุญเรศ
62073000267 นางสาวกรกนก โพธ์ิหลวง
62073000268 นางสาวศรัญญา เรืองขจร
62073000269 นายโอภาส สุทธิด1าง
62073000270 นางสาวกัลยพร จุฑามาศ
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62073000271 นางสาวสุภาภรณ� คํากันยา
62073000272 นางสาวจิรัฐิติกาล นิ่มศิริ
62073000273 นายชาญยุทธ มะโนวัน
62073000274 นางสาวรัตนาวลี ธิจริยา
62073000275 นายชาญณรงค� เครือคําลาง
62073000276 นางสาวอารีรัตน� บุญมาก
62073000277 นายไชยกร รูปสม
62073000278 นางสาวกฤษณา ต1วนโต
62073000279 นางสาววาสนา นรารัตนประดิษฐ�
62073000280 นางสาวอักษรสิริ ต�อยปาน
62073000281 นางสาวสุภาภรณ� กิริณี
62073000282 นางสาวรวิษฎา โยเหลา
62073000283 นางสาวณหทัย ใจบุญ
62073000284 นางสาววันวิสา ทองสะอาด
62073000285 นายศุภชัย อินป<น
62073000286 นางสาวอริศรา อินทร�ตBะ
62073000287 นางสาวนราทิพย�รัตน� แสงนาค
62073000288 นางสาวสุกัญญา สุริยา
62073000289 นายนนทวัฒน� นาควังไทร
62073000290 นางสาวพิไลวรรณ แปงทา
62073000291 นายฉัตชนัน พ1วงรอด
62073000292 นางสาวรมณ สิงห�โตทอง
62073000293 นางสาวพิมพา เสือบุญมี
62073000294 นายมุนินทร� ไพยราช
62073000295 นางสาววรรณนิภา หน1อแก�ว
62073000296 นายธนวัฒน� จันทร�อุบล
62073000297 นางสาวรุ�งเพชร นากแก�ว
62073000298 นางณัฐพร กลัดแปMน
62073000299 นางวิจิตรา พิกุลศรี
62073000300 นางสาวฐิติมา บุญทาวงศ�
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62073000301 นางสาวธนัญชนกธิรดา อวดห�าว
62073000302 ว1าที่ร.ท.นันทวัฒน� เภาศรี
62073000303 นางสาวพรรณปพร ชํานิเขตกิจ
62073000304 นางสาวณัฐธยาน� ทองคํา
62073000305 นายจิรทีปต� ยืนยาว
62073000306 นางสาวอุไรวรรณ รักษาภักดี
62073000307 นางสาวพิสมัย มะโนสุดใจ
62073000308 นางสาวมัลลิกา ป<ญญาประสิทธ์ิ
62073000309 นางสาวธารารัตน� ทวีทา
62073000310 นางสาวพัชรนันท� ขยันกิจ
62073000311 นายปVติภัทร บัวขม
62073000312 นางสาวศิรินันท� ทัพไทย
62073000313 นายเจษฎา สอนสิทธ์ิ
62073000314 นางสาวอัมพร ฤทธิศักด์ิ
62073000315 นางสาวธัชพรรณ ภู1พงษ�
62073000316 นางณัฐสินี จันสอน
62073000317 นางสาวธิติมา บัวระพา
62073000318 นางสุธาสินี แปMนเพ็ชร
62073000319 นางสาวรัตนาภรณ� ปVสนา
62073000320 นายพงค�ธร ทรัพย�เจริญ
62073000321 นางสาวณิชานันท� ตันเย่ียน
62073000322 นางสาวปVWนปฐวี สุขมาก
62073000323 นางสาวจรีวรรณ มณีเรือง
62073000324 นายฉัตรนรากรณ� ดาด�วง
62073000325 นางสาวอัมพร จรรยาบัณฑิต
62073000326 นางนุสรา เข�มขัน
62073000327 นางสาวฑิฆัมพร สารจันทร�
62073000328 นางสาวกมลวรรณ สงเรืองศรี
62073000329 นายกิตติภพ เหมืองห�า
62073000330 นายพัสสน สุวรรณรัตน�
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62073000331 นางสาวพุธินีย�พร คําแผง
62073000332 นางสาวนรมน ธรรมสอน
62073000333 นางสาวศิราพร สุนทรรักษ�
62073000334 นางสาวศศิธร แก�วมา
62073000335 นางสาวรัชโณทัย พิพัฒน�ศาสตร�
62073000336 นายเนติ บุญกลั่นสอน
62073000337 นางสาววานิสลา ตรีชายาชีพ
62073000338 นายอัศวิน แสงเปAก
62073000339 นางสาวธัญดา วราอินสุภา
62073000340 นายฉัตรพล จันทร�คํา
62073000341 นางสาวฐิติพร อินทรสุข
62073000342 นางสาวจริยาภรณ� นพพันธ�
62073000343 นางสาวเบนาซี เมียเซฟ
62073000344 นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร�ชูวงศ�
62073000345 นางสาวสิริกัลยา พรามพิทักษ�
62073000346 นายอรรถกร ดาวศรประศาสน�
62073000347 นางสาวพัชราภรณ� โพธ์ิศรี
62073000348 นางสาวกาญจนา เกตุสุริวงษ�
62073000349 นางสาวนภาพร เพชรแก�ว
62073000350 นางสาวกัลชิญา ไม�กร1าง
62073000351 นางสาวธนัญญา จูอี้
62073000352 นางสาวเตย เดือนงาม
62073000353 นายพัฒนากรณ� อังศุพงศ�พันธุ�
62073000354 นางสาวรวีวรรณ เดือนพงษ�
62073000355 นายพสิษฐ� พยา
62073000356 นางสาวลักษิกา ศรีสกุล
62073000357 นางสาวณัฐนันท� อับดุลย�
62073000358 นายอริย�ธัช บุญประเสริฐ
62073000359 นางสาวชลริกาญจน� กมล
62073000360 นางสาวพิจิตรา นาคนวล
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62073000361 นายพิษณุพงศ� จองตBะ
62073000362 นางสาวมัชรินทร� สายอิ่นแก�ว
62073000363 นางสาวกัญญามาศ สวัสดี
62073000364 นางสาวศศิวิมล คําปวง
62073000365 นางสาววฤิณดา คุ1ยสว1าง
62073000366 นางสาวสุนันทา บุญเกิด
62073000367 นายศุภชัย สุวรรณเทพ
62073000368 นางสาววัษมฬ จันทร�เพ็ง
62073000369 นางสาวปวีณา ทิพย�สุโข
62073000370 นางสาวกนกกาญจน� สูงเจริญ
62073000371 นางจินตนา กองมา
62073000372 นางสาวจิราวรรณ เครือยา
62073000373 นางสาวมยุรี ค�าไม�
62073000374 นางสาวอรนุช แผ�วเกษม
62073000375 นายสุรศักด์ิ รุ1งเรือง
62073000376 นายวันพิทักษ� วงค�มูล
62073000377 นางสาวกัณฑ�ลภัคศรี หอมเที่ยงแท�
62073000378 นางสาวณัฎฐนิช มณีวรรณ�
62073000379 นายศุภกร ร1มสายหยุด
62073000380 นางสาวสายทอง ติยะกว�าง
62073000381 นายภานุพงษ� ป<Pนปรือ
62073000382 ว1าที่ร�อยตรีกิตติศักด์ิ นวลจันทร�
62073000383 นางสาวพุทธิจิตร คงเมือง
62073000384 นายมงคลรัตน� แก�วงาม
62073000385 นายณรงค�ศักด์ิ เพ็งนิ่ม
62073000386 นางสาวสุพรรษา บัวมุ�ย
62073000387 นางสาวณิชาภัทร แสนคําลือ
62073000388 นางสาวอภิญญา บัวชุม
62073000389 นางสาวนาฏยา คุ�มญาติ
62073000390 นายภานุพงศ� ซ�อนสมบัติ
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62073000391 นายเชษฐา แก�วสว1าง
62073000392 นายธนัสม� บุญธีรารักษ�
62073000393 นางสาวภัทรกันย� อยู1หลาย
62073000394 นางสาวปวีณา ฉิมพาลี
62073000395 นางสาวพรพิมล สุขโต
62073000396 นางสาวสงกรานต� ชาญประเสริฐ
62073000397 นายพณศักด์ิ สีเสือ
62073000398 นายพลสร อยู1กรัด
62073000399 นางสาวสุมิตรา จันมา
62073000400 นางสาววราภรณ� ศรีวราพงศ�
62073000401 นางสาวพัทธนันท� เดชาครุฑ
62073000402 นายเสกสรร พันธุ�บุตรดี
62073000403 นายณัฐพล เมฑา
62073000404 นางสาวพิชญา พรมสาร
62073000405 นายอนิรุจน� ทองดี
62073000406 นางสาวฐพัชร� กูลศิริ
62073000407 นางสาวชิษชาดา แว1นแก�ว
62073000408 นางสาวจุไรรัตน� นิ่มฟ<ก
62073000409 นายต1อพงษ� วงศ�จันสุ
62073000410 นางสาววณิดา จรูญศรีศิริ
62073000411 นายเนติพงศ� สมพวก
62073000412 นางสาวกนิษฐา บุญเทพ
62073000413 นางสาวสุนิศา ทิมปราง
62073000414 นางสาวหทัยภัทร บัวสุวรรณ�
62073000415 นายใจเดียว เยาวนิล
62073000416 นางสาวพิรญาณ� บุญล�อม
62073000417 นางสาวธนิศร อัคราธรรม
62073000418 นางสาวมาลินี วงศ�วุฒิ
62073000419 นายจักรพงศ� จันทร�หอม
62073000420 นางสาวจิรัชยา พะโยม
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62073000421 นางสาวณัฐพร จันทร�เถร
62073000422 นางสาวเสาวลักษณ� ทองบุตร
62073000423 นายกาญจนพงษ� มันตะสูตร
62073000424 สิบตํารวจโทหญิงอภิญญา เหล็กแก�ว
62073000425 นางสาวศุอาภา พยัคฆชาติ
62073000426 นางสาวนิชานันท� ทองแตม
62073000427 นายณัฐพงศ� แหยมนาค
62073000428 นางสาวพัชนี ตาปาน
62073000429 นางสาวภัทธริดา บรรลือ
62073000430 นายนที เพชรเกตุ
62073000431 นายไกรสร ทรงศรี
62073000432 นางสาวนภาวรรณ จันทร�คีรีรุ1ง
62073000433 นางสาวพัชรา ราชบังคับ
62073000434 นายอิศรุต คุณประสาท
62073000435 นางสาวนิตยาภรณ� สกุลศรีสุคนธ�
62073000436 นางสาวมณเฑียร พุ1มชะบา
62073000437 นางสาวมานิตา บุตรเสน
62073000438 นางสาวนริศรา แพ1งกลิ่น
62073000439 นางสาวณัฎฐา สุระทร
62073000440 นางสาวภัทรศศิร� โกสุมภ�
62073000441 นางสาวสันต�หทัย จุลเกตุ
62073000442 นางสาวณฐอร ใจสบาย
62073000443 นางสาวอิศราภรณ� โฉมงาม
62073000444 นางสาวภรณ�ธิชา กลมไล
62073000445 นายภาสกร ว1องวิกย�การ
62073000446 นายสิทธิโชติ ยาสา
62073000447 นางสาวกุลตรี อ1องอร1าม
62073000448 นางสาววิไลพร อุตรศักด์ิ
62073000449 นายศราวุธ ชัยรัตน�
62073000450 นางสาววริศรา เขม�นเขตต�การณ�
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62073000451 นางสาวนนทกา อินจันดี
62073000452 นางสาววิลาวรรณ โฉมศรี
62073000453 นางสาวจิตราพร สุขโต
62073000454 นางสาวภัทราพร บุญโท
62073000455 นางสาวสลิลทิพย� ใจชื่น
62073000456 นายก�องภพ ก่ิงเนตร
62073000457 นางสาวสิริภา เขมานุวงศ�
62073000458 นายคฑาวุธ กางถ่ิน
62073000459 นางสาวเสาวลักษณ� กระฉ1อน
62073000460 นายสิทธิเดช แดงสว1าง
62073000461 นางสาวดาลัด ประทุมสุวรรณ
62073000462 นางสาวจิรัฐติกาล บุญพอ
62073000463 นางจุฑามาศ อริยะเศรษฐี
62073000464 นายปรีดา สาคุณ
62073000465 นางสาวฐารวี ลิยงค�
62073000466 นายขจร หว1างพัด
62073000467 นางสาวชนะภัย แซ1อุ1น
62073000468 นางสาวพรชนก เทศเขียว
62073000469 นางสาวลภัสรดา ช1วงสิงห�
62073000470 นางสาวสุกัญญา เลิศลักษมี
62073000471 นางสาวธิดารัตน� เสาร�เรือน
62073000472 นางสาวนันทิยา ตBะมูล
62073000473 นางสาวกัลยาณี บัวเหล็ก
62073000474 นางสาวปุณยวีร� เศรษฐ�อนนต�
62073000475 นางสาวดาราณี พุทธเมฆ
62073000476 นายปานวัชร เปMาเลี้ยง
62073000477 นางสาวจารุวรรณ สีหมี
62073000478 นายเจษฎา สัตตะบุตร
62073000479 นางสาวมานิษา สารใจ
62073000480 นางสาวภริดา ชูสกุล
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62073000481 นางสาวบูรณี บูรณะกิจ
62073000482 นายสุเมธ กระหนาย
62073000483 นางสาวนภัสวรรณ เครือยา
62073000484 นางสาวธัญญา คําสี
62073000485 นายทินกร บุษยพันธุ�
62073000486 นายธนภัทร ป<ญญาโกษา
62073000487 นางสาวจุรณิตา แต1งเนตร
62073000488 นางสาวสุพร พรชัชวาลกุล
62073000489 นายมงคลกฤษ ณ น1าน
62073000490 นางสาวขวัญฤทัย ศรียะวงษ�
62073000491 นายปรัชญา สอนสอาด
62073000492 นางสาวศิริวิมล อยู1เลิศ
62073000493 นางสาวสมพิศ จงเกษกรณ�
62073000494 นางสาวจิราภรณ� ดีแล�ว
62073000495 นางสาววราพร ปลีวัง
62073000496 นางสาวชนากานต� ยวงอักษร
62073000497 นางสาวฉัตรฑริกา หอมตา
62073000498 นางสาวน้ําฝน ตุ1นแก�ว
62073000499 นางสาวจุธาทิพย� บางศรี
62073000500 นางสาวพรรษชล วงษ�สุข
62073000501 นางสาวมนสิชา ทองดี
62073000502 นายภัทรพงษ� พานิช
62073000503 นางสาวบารมี สกุนนี
62073000504 นางสาวสุดารัตน� อินหมี
62073000505 นางสาวรัญชนา พบสมัย
62073000506 นายปฎิภาณ กันจู
62073000507 นายศุภกิจ นวลแตง
62073000508 นางสาวรุ�งพราย บุญผ1อง
62073000509 นางสาวศศิกาญจน� นิ่มคํา
62073000510 นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน
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62073000511 นางสาวฐิติพร แกล�วกล�าหาญ
62073000512 นางสาววันระวี แสงอาคม
62073000513 นางสาวมณัชยาภรณ� แสนวงค�มา
62073000514 นางสาวณัชชวกร วงษ�วิทยา
62073000515 นางสาววารุณี ทับกฤษ
62073000516 นายวรพล ช�างลอย
62073000517 นางสาวฐนิชา เตจBะ
62073000518 นางสาวปติมา ขุนศรี
62073000519 นางสาวสโรชา ภักดีศรี
62073000520 นางสาวกมลรัตน� เสียนขุนทด
62073000521 นางวิภารัตน� พร�อมเพรียง
62073000522 สิบเอกหญิงสายฝน กลิ่นจันทร�
62073000523 นางสาวโกลัญญา หม่ืนหารวงศ�
62073000524 นางสาววราภรณ� ผ1องอ1วย
62073000525 นางสาวชยาภรณ� น�อยทุ1ง
62073000526 นางสาวสิริมา ชื่นชาติ
62073000527 นางสาวทิวารินทร� ทองจรูญ
62073000528 นางสาวเยาวเรศ เรือนเปAง
62073000529 นางสาวพรเพชร เขียวจันทร�แสง
62073000530 นายกิตติกร จุระกัน
62073000531 นางสาวปรียานุช จันทร�เนย
62073000532 ว1าที่ร.ต.ชนะนันท� เพียรธัญการ
62073000533 นายปฏิภาณ ม่ันกสิกรณ�
62073000534 นางธนันท�พร ดอนผิวไพร
62073000535 นายธงชัย คําลือ
62073000536 นายวิภาส อ1อนคล�อย
62073000537 นายปรัชญา เชาว�โคกสูง
62073000538 นายธีรภัทร� สาดี
62073000539 นางสาวจันจิรา คงยวง
62073000540 นายธนกร ต1วนชะเอม

หน�า 18 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073000541 นางสาววรภรณ� หลักเฉลิมพร
62073000542 นางสาวธัญลักษณ� เถอะจXา
62073000543 นางสาวศิริญาภร เสือเฉียงเหนือ
62073000544 นางสาวนิภาวรรณ พรมแพร
62073000545 นางสาวรัชดาภรณ� ทองแย�ม
62073000546 นางสาวศิรินันท� สมร1าง
62073000547 นางสาวศิโรธร ศรีพัฒน�พงษ�
62073000548 นางสาวจิฬาภรณ� ทิพย�ประวงค�
62073000549 นางสาวณัฐญาดา ทัพทวี
62073000550 นายณัฐวุฒิ ลิ้มรุ1งยืนยง
62073000551 นายชยุตพงศ� ลิ้นจ่ีขาว
62073000552 นางสาวณิชกานต� พยอมชื่น
62073000553 นายธงชัย บุญแสง
62073000554 นางสาวกัญญาลักษณ� แก�วพิน
62073000555 นางสาวเนาวรัตน� บุญนาค
62073000556 นางสาวธนพร ทองช�อย
62073000557 นางสาวดรุณี นาคคํา
62073000558 นางสาวสุดารัตน� พรมมี
62073000559 นางสาวกาญจนา แก�วศรี
62073000560 นางสาวนิราวรรณ บัวนาค
62073000561 นางสาวอัจฉราพรรณ ผิวอ1อน
62073000562 นางสาวภัทช�ชฎาวีร� จันทารักษ�
62073000563 นางสาวกัญญารัตน� คงป<นนา
62073000564 นางภัคคิณี ไชยสลี
62073000565 นางสาวลลิตา หล1อเลิศรัตน�
62073000566 นายปVยะพงษ� แสงรุ1งเรือง
62073000567 นางสาวพัชรี มนต�เหลา
62073000568 นางสาวสุภัทรชา เขียวยันต�
62073000569 นางสาวธัญวรรณ สวัสดี
62073000570 นางสาวขนิษฐา ตาธรรมมะ
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62073000571 นางสาวประภาพรรณ� จุฑาคุปต�
62073000572 นางสาวสิริขวัญ ศรีทองทา
62073000573 นายสุรเชษฐ ผูกพันธุ�
62073000574 นายนิติวัฒน� ทรายแก�ว
62073000575 นางสาวพรสุดา แก�วถึง
62073000576 นางสาวนิจจารีย� สีบุตดี
62073000577 นายณัฏฐ�ปกรณ� โรจนนิติ
62073000578 นางสาวนิภาพร วะลาสิน
62073000579 นางสาวธิดา พันธุวิกรณ�
62073000580 นายศิรธนัท คงเดชานนท�
62073000581 นางสาวพรพรรณ กมลเสถียร
62073000582 นางสาวธันวาพร มโนใจ
62073000583 นางสาวนิรมล ดาผา
62073000584 นายอิสระ ภูครองตา
62073000585 นางสาวรสสุคนธ� ชลพล
62073000586 นางสาวปรียานุช ทองปาน
62073000587 นางศศิร�ธัญ ศรีวัย
62073000588 นายศีลพิชณ� เพ็ชรมี
62073000589 นางสาวอัญชลี สิทธิ
62073000590 นางสาวอรวี ต�นวงษ�
62073000591 นางสาวศิริวรรณ สิงห�สม
62073000592 นายเจตริน ศักด์ิเจริญชัยกุล
62073000593 นางสาวสุมาริน แสงโชติ
62073000594 นางสาวธัญชนก คําดี
62073000595 นางสาวนภารัตน� เพ็ชรชาวนา
62073000596 นางสาวอังคณา แก�วจันทร�เปAง
62073000597 นางสาวณัฐริกา เขียวสลับ
62073000598 นางสาวเบญจวรรณ ทัศไพร
62073000599 นางสาวนันทวัน กาวีระเต็ม
62073000600 นางสาวอัญชนา ปVงยศ
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62073000601 นายณฐนนท� พุ1มเกตุ
62073000602 นางสาววรากร อําไพร
62073000603 นางวารีรัตน� ชาติเวช
62073000604 นางสาวน้ําเพชร ทานา
62073000605 นางสาววรณัน ประกอบแสง
62073000606 นางสาวเมษา ขันแก�ว
62073000607 นายวาทิต สระทองเทียน
62073000608 นางสาวอมรศรี ไฝเอ�ย
62073000609 นางสาวภูริชญา เทศกาล
62073000610 นายวัฒนา คําลา
62073000611 นางสาวผกามาศ นิวาส
62073000612 นางสาวสิริพร อรามรุณ
62073000613 นางสาวพัชราวรรณ จันทร�แก�ว
62073000614 นายเอกลักษณ� ผลส1ง
62073000615 นายไชยวัฒน� อุดหล�า
62073000616 นายสันติพันธ� ยาหลง
62073000617 นายกฤษณะ กันทาธรรม
62073000618 นายภูศิร อุดมชัยวุฒิ
62073000619 นายกิติพงษ� นันปวน
62073000620 นางสาวสุวนันท� น�อมนวล
62073000621 นางสาวอารยา เย็นต้ัง
62073000622 นางจิรภิญญา บุญเม1น
62073000623 นางสาวพรลักษณ� บุญรอด
62073000624 นายเอกพันธ� อาจหาญ
62073000625 นางสาวกิตติวรรณ วีระนันวัฒนะ
62073000626 นายนันทพล อินทร�ศรี
62073000627 นางสาวอัญชลี สมบูรณ�
62073000628 นางรัชนี ชิดเชื้อ
62073000629 นางสุรางคนา ยอดจันทร�
62073000630 นางสาวเจนจิรา เครือกิจ
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62073000631 นางสาวศิรินันท� กันทา
62073000632 นางสาวธัญสินี คําจริง
62073000633 นางสาวสุพัตรา ครุธอินทร�
62073000634 นายเมธา สุขสวัสด์ิ
62073000635 นายอนุวัฒน� อํานาจ
62073000636 นายโยธิน อินตBะพันธ�
62073000637 นางสาวอักษราภัค กมลงาม
62073000638 นางสาวสายชล ลีฝMาย
62073000639 นางสาวนิตยา ชูสวัสด์ิ
62073000640 นางสาวปราณปรียา อุ1นถ่ิน
62073000641 นางสาวสุพิชชา เปOWยมจันทร�
62073000642 นางสาวอ�อมเดือน บุดดาวงศ�
62073000643 นายอัคขรศักร� สายตํา
62073000644 นางสาวจุฑามาศ แสนต๊ิบผ1าย
62073000645 นายอาชวิณ แจ1มศรี
62073000646 นายจักร�กิจ วงศ�ใหญ1
62073000647 นายจารุภูมิ เจริญสมบัติ
62073000648 นางสาวจิราพรรณ� แปรแพร
62073000649 ว1าที่ร�อยตรีหญิงรติพร โพธ์ิจวง
62073000650 นายเมธาสิทธ์ิ อนันต�
62073000651 นายณนทวรรศ วรกุล
62073000652 นายฤทธิชัย พิมพ�คูณ
62073000653 นางสาวสุรีรัตน� ทัดชั่ง
62073000654 นางสาวช1อผกา ผลทิพย�
62073000655 นางสาวสุนารี บุญต1อ
62073000656 นางสาวปรารถนา มากศรทรง
62073000657 นางสาวณัฐธัญรัฏฐ� ผัดผ1อง
62073000658 นางสาวพิชญาภา สนแก�ว
62073000659 นางสาวเมธาริณ เพชรแก�วกุล
62073000660 นายวิลาศ ทองจันทร�
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62073000661 นางสาวบุษรา เกตุแก�ว
62073000662 นางสาววรรณกานต� จิตวิชา
62073000663 นางสาวหทัยภัทร พวงน�อย
62073000664 นางสาวกาญจนา ทวีสุข
62073000665 นางสาวนงนุช ศรีพา
62073000666 นายปฏิพล กลัดทอง
62073000667 นางสาวนพมาศ สุขมามอญ
62073000668 นางสาวชนาภา ศรีฉิม
62073000669 นางสาวศศิพร สุขอยู1
62073000670 นายสุธาชาติ พุ1มบัว
62073000671 นางสาวปรียาภรณ� ชัยบุญธรรม
62073000672 นายชุติพนธ� สงเคราะห�
62073000673 นางสาวกมลวรรณ จันทร�โสทร
62073000674 นางสาวอรอนงค� รินฤทธ์ิ
62073000675 นายชวลิต อิ่นแดง
62073000676 นางสาวจิราภรณ� แก�วจันทา
62073000677 นางสาวพนิดา เอี่ยมสอาด
62073000678 นายกรกช สินมา
62073000679 นางสาววาสนา แก�วใหญ1
62073000680 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอ่ํา
62073000681 นายบรรพต ตBะคํา
62073000682 นางสาวจุฑามาศ ชมภูศรี
62073000683 นายทศพร สืบคุณะ
62073000684 นางสาวสุทธิดา พุ1มเกตุ
62073000685 นางสาวละอองทิพย� อุตสาห�
62073000686 นายปวรวรรษ กันพุ1ม
62073000687 นายวัลลภ โล1ห�สวัสด์ิ
62073000688 นางสาวรัตนา ศรีสุโข
62073000689 นางสาวรุจิรา ศรีสมครุฑ
62073000690 นางสาวนทีทิพย� ควรทํา
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62073000691 นางสาวธารารัตน� อาวาทย�
62073000692 นายณัฐพล โพธ์ิธิมา
62073000693 นางสาวธัญญลักษณ� ไพฑูรย�
62073000694 นางสาวอุดมรัตน� อินเลี้ยง
62073000695 นางสาวณัฐมนต� เฉลิมสุข
62073000696 นายสราวุธ นาเตจBะ
62073000697 นางสาววิรากร มีบุญ
62073000698 นางสาววัชราภรณ� แก�วกัน
62073000699 นายพีรวัฒน� เที้ยวพันธ�
62073000700 นางสาวพัชรินทร� เฟZWองฟู
62073000701 นางสาวกรองแก�ว อยู1ย่ิง
62073000702 นายอนุวัฒน� วุ1นดี
62073000703 นายนิรันดร� โพธ์ิเงิน
62073000704 นายศรายุทธ รัตนชัยประสิทธ์ิ
62073000705 นางสาวตุลารัตน� ประเสริฐศรี
62073000706 นางสาวชัชฎาภรณ� พานิชย�
62073000707 นางสาวกนกพร บูรณ�โภคา
62073000708 นางสมควร ทิพยโอสถ
62073000709 นางสาวชัญญานุช ทาบึงการ
62073000710 นายสุทธารักษ� หุ�มแพร
62073000711 นางสาวศรุตา ต�นสุนทร
62073000712 นางสาวกาญจนา วงศ�ศรีเผือก
62073000713 นางสาวอรวรรณ พันธุ�เปOWยม
62073000714 นายธีรวัฒน� ศรีแพร
62073000715 นางกาญจนาภรณ� บรุBคส�
62073000716 นางสาวณัฐพร ไชยจักร
62073000717 นางสาวสุชาวดี ร1มสุข
62073000718 นางสาวจุฑารัตน� สุมาทร
62073000719 นางสาวสุจิตรา แก�วขุน
62073000720 นางสาวอําภา กัญญามานนท�
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62073000721 นางสาวศรีสุดา ทุเรียนไธสง
62073000722 นางสาวชุติพร มณีพลาย
62073000723 นางสาวศุจีมาศ ช�างยืนยงค�
62073000724 นางสาวศุมินตรา ดอกพิกุล
62073000725 นางสาวชิดาวัลย� บุญธรรม
62073000726 นางสาวคณิตกา กีกอง
62073000727 นางสาวนาตยา วิลัยตรวจ
62073000728 นางสาวอนัญญา มันทากาศ
62073000729 นางสาวนัทธมน แจงาม
62073000730 นางทานตะวัน อุทธิยา
62073000731 นางปรียานุช ทองคง
62073000732 นางสาวสุภาวดี เผือกเขียว
62073000733 นางสาวกัลยา อัศวภักดีกุล
62073000734 นางสาวฐณนน โกมลบุณย�
62073000735 นางสาวณัฐริกา สุวรรณชาติ
62073000736 นายอุดร วัลลภา
62073000737 นายนาคินทร� แสงใสแก�ว
62073000738 นางสาววลัยภรณ� ศุภรัตนาภิรักษ�
62073000739 นายวิษณุ เชาว�โชติ
62073000740 นางสาวสุทธิดา ชัยเรืองเดช
62073000741 นางสาวผกาวรี นครศรี
62073000742 นางสาวบุญฑริกา โพธ์ิเงิน
62073000743 นายธนโชติ หังสเนตร
62073000744 นางสาวณัฎฐา บัวประชุม
62073000745 นางสาวจิตต�พิชชา ศรีสุขวรานันท�
62073000746 นางสาวกัลยกร ณ น1าน
62073000747 นางสาวศศิกานต� นามนาย
62073000748 นายณัฐวัตร แก�ววิรัตน�
62073000749 นายณัฐพล ขวัญยืน
62073000750 นายวรท ผาทอง
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62073000751 นางสาวอัญชิสา ทานศิลา
62073000752 นายวรรธนะ เคลือบย้ิม
62073000753 นางสาวกันติมาศ ทรงงาม
62073000754 นางสาวกิตติมา แก�วทา
62073000755 นางสาวสายรัก เผื่อนคํา
62073000756 นางสาวอนงนุช ปMองแก�ว
62073000757 นางสาวกัญญ�ชยากุล ภู1จีน
62073000758 นางสาวสุธิดา มาอุ1น
62073000759 นางสาวณัฐสุดา สมทอง
62073000760 นางสาวอนุสรา ธารสุขวารี
62073000761 นางสาวภัทรานิษฐ� ย้ิมปาน
62073000762 นางสาวพรรณทิภา ทองขัน
62073000763 นางสาวรัฐพีฏ ชูแผ�ว
62073000764 นายวิษณุ ชัยเสนสุข
62073000765 นางสาวพีรยา บัวสถิตย�
62073000766 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดอกเรือนคํา
62073000767 นางสาวเบญญาทิพย� จันทรสมบัติ
62073000768 นางสาวผัสดีพร เพียรการ
62073000769 นางสาวนงนุช ธิวงษา
62073000770 นายธวิช สีลา
62073000771 นางสาวสมหญิง สร�อยเสม
62073000772 นายเจษฎา ตะพานแก�ว
62073000773 นางสาวนันทภัทร คงรอด
62073000774 นางสาวพัชรพร วงศ�สวัสด์ิ
62073000775 นายวสันต� ศรีจันดา
62073000776 นางสาวลูกเกตุ ยอดฉัตร�
62073000777 นางสาวสุชาดา นิลสริ
62073000778 นายศักดิธัช เงินทอง
62073000779 นางสาวปVยนาฎ ทองเปOWยม
62073000780 นายประภวิษณุ� ปานงาม
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62073000781 นายเจษฎา ราชชมภู
62073000782 นางสาวศิริวรรณ แก�วนัยจิตต�
62073000783 นางสาวจิตรลดา สารีบุตร
62073000784 นางสาวสุทธิดา มนะสิการ
62073000785 นายเรวัตร อุฤทธ์ิ
62073000786 นางสาวธัญมน หอมเจริญ
62073000787 นางสาวนุชนาฏ ศิลปกร
62073000788 นางสาวจุฑาวรรณ เขตกัน
62073000789 นางสาวสุธาทิพย� ชูเตชะ
62073000790 นายชลิต พูนศรี
62073000791 นางสาวฉัตรติยา อ่ําอ1วม
62073000792 นางสาวธิดาวรรณ ไกรดี
62073000793 นางสาววิราวรรณ ลิขิต
62073000794 นางสาวรัชนีภรณ� ชุ1มเย็น
62073000795 นางสาวกนกวรรณ บัวไพรินทร�
62073000796 นายวิศิษฎ� อุปรัง
62073000797 นายชีวานนท� นันตะสิน
62073000798 นายมาโนชญ� นาคบาง
62073000799 นายวิชญะ จันทรมณี
62073000800 นางสาวศรีสุดา เอี่ยมดี
62073000801 นายจิรายุ รักศักด์ิสยาม
62073000802 นางสาวณัฐวรรณ ชมชื่น
62073000803 นายธนพล ฝ<นสนิท
62073000804 นางสาววัลลภา ขันธนิกร
62073000805 นายอภิชาติ ภูมิสิทธิพร
62073000806 นางสาววิจิตรา น�อยศรศรี
62073000807 นางสาวศิวพร มีสวาท
62073000808 นางสาวสุพัตรา รอดคงไร
62073000809 นายธรนินทร� แย�มสุข
62073000810 นางสาวขวัญพิชชา คะระนันท�
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62073000811 นางสาวสุกัญญา โพนเมืองหล�า
62073000812 นางสาวเจนจิรา ปานแอBต
62073000813 นางสาวพวงผกา โมดี
62073000814 นางสาวกุลสตรี มีเกษ
62073000815 ว1าที่ร�อยตรีรุ1งโรจน� ป<ญจวรรณ�
62073000816 นายปารมี หงษ�เจ็ด
62073000817 นางสาวณัฐธิดา แดงทองดี
62073000818 นางสาวชนันยา วงศ�สมศักด์ิ
62073000819 นายนิรุจ น้ําใจดี
62073000820 นายอภิสิทธ์ิ ขุนแพง
62073000821 นายสุเมธ บุญศิริ
62073000822 นายกิตติชัย พรมส�มซ1า
62073000823 นางสาวอุรชา ผิวอ1อนดี
62073000824 นางสาวปVยะพร คําตอน
62073000825 นางสาววิภา มะโนวรรณา
62073000826 นางสาวชลิดา ชาญชัย
62073000827 นายภานุพงศ� โพธ์ิศิรินันทชัย
62073000828 นางสาวสุพิชา สาตร�ทอง
62073000829 นายฏังคณ สุขมาก
62073000830 นางสาวพรพิมล สดนามอญ
62073000831 นางสาวพรพรรณ รุ1งศรี
62073000832 ว1าที่ร�อยตรีหญิงณัฐกฤตา ทองพุฒ
62073000833 นางสาวญดาพร ข้ึนเสียง
62073000834 นางสาวศิริกุล เกตุดิษ
62073000835 นางสาวสายฝน โกษาวัง
62073000836 นางสาวรัตนาภรณ� ใจเย็น
62073000837 นางสาวรุ1งรัศมี อาจศัตรู
62073000838 นายสุรสิทธ์ิ จันตBะวงศ�
62073000839 นางสาวทิมาพร เนตรสุวรรณ�
62073000840 นางสาวจารุวรรณ กันฟ<ก
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62073000841 นายวัชรพงษ� เนื้อนิ่ม
62073000842 นายวัฒนา แก�วโต
62073000843 นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช
62073000844 นายจีระวัฒน� อัศวเทวากูล
62073000845 นางสาวรัตนาภรณ� ใจอินผล
62073000846 นางสาวสุดารัตน� อําดวนตาล
62073000847 นางสาวธญานี ปาณพิมลวัฒน�
62073000848 นางสาวปุริมปรัชญ� คําชนแดน
62073000849 นางธันยากานต� ถนอมศิลป[
62073000850 นางสาววิมล เพชรมี
62073000851 นายอริย�ธัช นาคจิตรการ
62073000852 นายปริเยศ พิมพ�สุวรรณ
62073000853 นายดนัยวัฒน� ธนู
62073000854 นางสาวแก�วตา ชัยพิน
62073000855 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ พลไวย�
62073000856 นายไกรสิทธ์ิ ดอนป<ญญา
62073000857 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิศรี
62073000858 นางสาวนันทิกา จายะกูน
62073000859 นางสาวธิดารัตน� ประเสริฐโถ
62073000860 นางพรทิพย� สามารถ
62073000861 นางสาวกนกพรรณ ตันติบูล
62073000862 นางสาวขวัญดาว แก�วแกมทอง
62073000863 นางสาวฐิติรัตน� ทวีสุข
62073000864 นางสาวฐิตาภา ต่ันฉ�วน
62073000865 นางสาวสุนิษา ดีประชา
62073000866 นางสาวปาณิสรา คําปาแฝง
62073000867 นางสาวจินตปาตี หาดารา
62073000868 นายจักรวาล อุดคํา
62073000869 นางสาวเลิศบุษยา เพชรคง
62073000870 นายณัฎฐชัย คุ�มเกตุ
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62073000871 นายประกอบ เมืองเกิด
62073000872 นายสุรเชษฐ� พงษ�กระจ1าง
62073000873 นายอุดมศักด์ิ มูลนิล
62073000874 นางสาวแพรวพลอย พรมใจ
62073000875 นายนิเวศน� นาวา
62073000876 นายชานนท� ปราณี
62073000877 นางสาวลลิตา ฉัตรชัยพัฒน�
62073000878 นางสาวพาฝ<น สุขหนุน
62073000879 นางสาวยลดา บุญหนุนเทศ
62073000880 นายพิรสิทธ์ิ ภูชงค�
62073000881 นางสาวดรุณี คะปานา
62073000882 นางสาวรตา อุทยาน
62073000883 นางสาวพรทิพย� อ1อนทอง
62073000884 นายอนุสรณ� เนียมหอม
62073000885 นางสาวพลอยชมพู มุนตรี
62073000886 นางสาวพัชราภรณ� อินตBะวงค�
62073000887 นางสาวกณิกา ผิวมา
62073000888 นางสาวกนกวรรณ เพชรไทย
62073000889 นายวีรวัฒน� เทพอินทร�
62073000890 นางสาวศิริรัตต� สระบัว
62073000891 นางสาวสุภาพร แก�วลาย
62073000892 นางสาวมณีรัตน� ใจเพ็ชร
62073000893 นายอนุวัฒน� ผมป<น
62073000894 นายกิตติพงษ� สิงห�สง1า
62073000895 นางสาวจันทนา จันทรางกูร
62073000896 นางสาวผกามาศ มือขุนทด
62073000897 นางสาวนภาพร พัดชะนะ
62073000898 นางสาวปาณิสรา กงจีน
62073000899 นายธนพนธ� เวียงนาค
62073000900 นางสาวจิราภรณ� อูXสามเรือน
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62073000901 นางสาวปรานี นะรานันท�
62073000902 นางสาวศลักษณ�ภรณ� จันทร�เพ็ง
62073000903 นางสาวทิพเนตร� จันอ�น
62073000904 นางสาวนัยนา พุ1มโพธ์ิทอง
62073000905 นางสาววิลาวัลย� คุ�มเหม
62073000906 นางสาวอุษา ชูอินทร�
62073000907 นางสาวศศิวรรณ พิมพ�พยอม
62073000908 นางสาวชุติกาญจน� ปรุงศิลป[
62073000909 นางสาวชนัญชิดา ตุ1นสิงห�คํา
62073000910 นายวิชัย บริวาร
62073000911 นางสาววิสุดา กันหมุด
62073000912 นางสาวน้ําค�าง สีธิสุข
62073000913 นางสาววัชรียา ยศมา
62073000914 นางสาวเพ็ญโพยม ทับยา
62073000915 นายฐิตินันท� ป<ญญานันท�
62073000916 นางสาวปนัดดา ขันตรี
62073000917 นางสาวสุวิมล พลชัยยา
62073000918 นางสาวชุติมน ม่ิงขวัญ
62073000919 นายวีระพงศ� จันทสุทธิบวร
62073000920 นางสาวอัญญรัตน� ปานบุตร
62073000921 นางสาวปาริฉัตร แซ1ลิ่ม
62073000922 นายปรีติ ผลกันทา
62073000923 นางสาวกนกพรรณ ป<Pนฉาย
62073000924 นางสาวสุภาพร เทพสมบูรณ�
62073000925 นางสาวพัชรี บํารุงคีรี
62073000926 นางสาวจารุพรรณ วัลยา
62073000927 นายสุนทร คงสุวรรณ�
62073000928 นางสาววิจิตรา ศรีไกรรส
62073000929 นายชินวิทย� อุดมพล
62073000930 นายวาทิตพันธ� มาตมูล

หน�า 31 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073000931 นางสาวพลอยไพลิน บัวคํา
62073000932 นางสาวกาญจนา ศิริสุภาพร
62073000933 นางสาวธีญาพัฒน� แสนสุด
62073000934 นางสาวประภาวรินทร� จอมปVงทอง
62073000935 นายชนาวิชญ� โยธาดี
62073000936 นางสาวสุวนันท� หนูแย�ม
62073000937 นางสาวเปรมใจ กนกนาค
62073000938 นางสาวธีรนุช สิงธิสาร
62073000939 นางสาวโชติวรรณ เขียวบุตร
62073000940 นางสาวศศิพร ทาขุนทด
62073000941 นางสาวกัลยาณี จรูญชัย
62073000942 นางสาวกมลชนก พ่ึงบุญเรือง
62073000943 นางสาวพรพิมล อ1อนจันทร�
62073000944 นางสาวประกายแก�ว ตะใบ
62073000945 นางสาวสิริญญา สุธรรมป\า
62073000946 นางสาวสุชาดา เหมืองคํา
62073000947 นางสาวมัลลิกา ศิริใจ
62073000948 นายจิรทรัพย� ทองดีเลิศ
62073000949 นางสาวนพมาศ ไกรเกริกเกียรติ
62073000950 นางสาวปวีณา แจ�งเล็ก
62073000951 นายนิติเสก ยอดฉาย
62073000952 นายศุภเกียรติ อินตาวงศ�
62073000953 นางสาวนรมน ขําจีน
62073000954 นางสาววรพร คําฟู
62073000955 นางสาวอังคณา ไชยสุ�ย
62073000956 นางสาวศศิธร พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
62073000957 นายธรรศ คงสวัสด์ิ
62073000958 นางสาวโชติมณี เนื้อไม�
62073000959 นางสาววรกานต� เทถ1าย
62073000960 นางสาวจันทณี ป<Pนคล�าย
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62073000961 นางสาวอัจฉราภรณ� แบบประเสริฐ
62073000962 นางอภิชา อินทร�เพ็ญ
62073000963 นางสาววันทนีย� ศรีสุวรรณ
62073000964 นางสาวนิตยา วุฒิโอสถ
62073000965 นางสาวฤทัยรัตน� ห�อยสัน
62073000966 นางสาวอัญชลี เพ็งสูงเนิน
62073000967 นางสาวป<ทมาพร มากสิน
62073000968 นางสาวสุภาพร จงชานสิทโท
62073000969 นางสาวสุภาพร กันจู
62073000970 นายลัญจพงษ� พงษ�พันธ�
62073000971 นางสาวศิณาพรรณ หอมรส
62073000972 นางสาววารุณี ศรีสงคราม
62073000973 นางสาวอิงอร สีโท
62073000974 นางสาวปาณิสรา เวฬุมาศ
62073000975 นายสรรเสริญ อุ1นใจ
62073000976 นางสาวพัชรภรณ� บุศยารัศมี
62073000977 นายพงษ�พรรษ� กระทง
62073000978 นางสาวจิรนันท� ฤทธ์ิเดช
62073000979 นางสาวธัญลักษณ� สําราญจิตต�
62073000980 นางสาวอุบลวรรณ คมคุณ
62073000981 นางสาวเกศินี นันทสูตร
62073000982 นายนรินทร� นันแก�ว
62073000983 นายวิสุทธิพงษ� ทองม1วง
62073000984 นายพชร อยู1ทรัพย�
62073000985 นายอานนท� พรามนุช
62073000986 นางสาวณัฐพร โตมณีนิลรัตน�
62073000987 นายกฤษฎี แก�วภู1
62073000988 นายชวัลวิทย� ตาฟูย�อย
62073000989 นางสาวสมฤทัย ทะโน
62073000990 นางสาวกาญจนา ฉัตรเงิน
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62073000991 นางสาวจณิตตา จารุวัฒนานนท�
62073000992 นายพงษ�พิทักษ� หารฤทธ์ิ
62073000993 นางสาวนภาพร กําแพงทิพย�
62073000994 นายโชคชัย อุ1นทา
62073000995 นางสาวเฟZWองลดา สุยะนา
62073000996 นางสาวอังคณา วงค�เสือ
62073000997 นางสาวจุฑาพร วิชัยศรี
62073000998 นางสาวมณฑิตา สังข�สีแก�ว
62073000999 นายจักรกฤษ� สืบสาตร�
62073001000 นางสาวเพชรสุภา ตุ�มบุตร
62073001001 นางสาวกชกร เพชรน�อย
62073001002 นายจตุกร ยะอนันต�
62073001003 นางสาวป<ทมา มูลแก�ว
62073001004 นางสาวเกศรา ทองปาน
62073001005 นางสาวธิดารัตน� อุ1นพรม
62073001006 นางสาวจุฑามาศ นนทะภักด์ิ
62073001007 นายภูริณัฐ คาบเพชร
62073001008 นายกฤษณะ อยู1เล1ห�
62073001009 นางสาวปนัดดา ยาวิเริง
62073001010 นางสาวบุญญานุช นนทะลี
62073001011 นายชลิต ประภาโส
62073001012 นางสาวจิตรกัญญา จันทร�ฟอง
62073001013 นางสาวณัฐริชา น�อยจันทร�
62073001014 นายปฏิภัทร เสาร�แปง
62073001015 นางสาวณัฐชา สนนิ่ม
62073001016 นางสาวเจนจิรา เทศทัน
62073001017 นางสาวฉันทรัตนา นนตาพา
62073001018 นางสาวทิพวรรณ เบญจญาติ
62073001019 นางสาวกชกร แย�มชื่น
62073001020 นางสาวรจิตแก�ว นาคคชฤทธ์ิ
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62073001021 นางสาวสุชาวดี ศิริวิชัย
62073001022 ว1าที่ร�อยตรีทรงวุฒิ ขุนจันทร�
62073001023 นายสุทธิพรรณ เบ�าทอง
62073001024 นางสาวณัฐชยา สุขแก�ว
62073001025 นางสาวญาณิศา กุหลาบ
62073001026 นายเอกพงศ� เปAนบุญ
62073001027 นางสาวธนาพร รัตนกันทา
62073001028 นายกฤษณะ ยอดนิล
62073001029 นายทวีศักด์ิ ฉิมมาทอง
62073001030 นางสาวภัทรภรณ� ม่ังชู
62073001031 นางสาวรมิดา มีไล�
62073001032 นางสาวสุวิชาดา เชื้อสวน
62073001033 นายนัทธพงศ� จันทร�ด�วง
62073001034 นางสาววาทินี กาละดี
62073001035 นางสาวพรนภัส พันธุ�เขตกิจ
62073001036 นางสาววสุกาญจน� เขม�นดี
62073001037 นางสาวมุกริน ทับเจริญ
62073001038 นางสาววิจิตรา พรมณีวรรณ
62073001039 นางสาวศิลป[ศรุต ศรีชู
62073001040 นางสาวมณีรัตน� เสือเปรม
62073001041 นางสาวศินากานต� สมบูรณ�
62073001042 นางสาวชัชฎาภรณ� ศิริพงษ�
62073001043 นางสาวกนกวรรณ แสนเงิน
62073001044 นางสาวมยุรี หมุ1ยแก�ว
62073001045 นางสาวสาวิตรี ศรีใส
62073001046 นางสาวณภาพร เทศสนธ�
62073001047 นางสาวกัณฑิกา ศรีสุวรรณ
62073001048 นางสาวสุชัญญา ขันมณี
62073001049 นางสาวอินทร�ทิรา วงศ�สาฟู
62073001050 นางสาวปVยนุช ธังดิน
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62073001051 นางสาวอาภรณ� พาชัย
62073001052 นางสาวกรรณิกา ไชยเสน
62073001053 นางสาวสกุณา พวงบานชื่น
62073001054 นางสาวศิริลักษณ� กXาคํา
62073001055 นางสาวสุนิสา ทัศนารมย�
62073001056 นางสาวพรอุมา สมบูรณ�ชัย
62073001057 นางสาวนันทนา หลับภา
62073001058 นายวันฉัตร หุ1นยนต�
62073001059 นางสาวสาธิตา บุญมา
62073001060 นางสาวธัญพร สุขสุวรรณ
62073001061 นางสาวเสาวลักษณ� บุญธานี
62073001062 นายวิษณุ เชิดเมืองป<ก
62073001063 นางสาวประภัสสร อยู1ท�วม
62073001064 นางสาวนิตยา ปราศรัย
62073001065 นางสาวมาริสา เมืองซ�าย
62073001066 นางสาวฐิติชญา นาคํา
62073001067 นางสาวปราศิยา วรรณโสภา
62073001068 นางวันวิสาข� แท1นแก�ว
62073001069 นางสาวทิฆัมพร ถาวรศักด์ิ
62073001070 นางสาวโยษิตา กรุณาก�อ
62073001071 นายปรีชา เรืองฤทธ์ิ
62073001072 นางสาวสุภาพร ม่ิงเมือง
62073001073 นางสาววิลาสินี ไตรพิริยะ
62073001074 นายณัฐวัฒน� ยานะ
62073001075 นางสาวจีรภรณ� เปAนเครือ
62073001076 นางสาวสุริยาพร แจ�งบัว
62073001077 นางสาวพรทิพย� จันสะอาด
62073001078 นายจิรวัฒน� จํารัส
62073001079 นางสาววรัญญา แสงเทพ
62073001080 นายอภิสิทธ์ิ พุฒลา
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62073001081 นางสาวอัมสฎางค� สิงห�คราม
62073001082 นายวิจิตร โภคากร
62073001083 นายวิศวชิต ประสงค�สืบ
62073001084 นางอัญชุลี ปVนตานุกุล
62073001085 นางสาวสุกัญญา แก�วบุญมา
62073001086 นางสาวป<ทมาภรณ� เผ1าสา
62073001087 นางสาวณัฐพร วรรณาคํา
62073001088 นายบุญฤทธ์ิ ป<ญญา
62073001089 นางสาวชลธารา ขวัญยืน
62073001090 นางสาวประภาพร โชหนู
62073001091 นางสาวพรรณวิมล ทิพย�ประโสต
62073001092 นายมนู พรมท�าว
62073001093 นายสมศักด์ิ ลุงทูล
62073001094 นางสาวชลิดา นันทิยา
62073001095 นางสาวกัญชลิตา พรมสมบูรณ�
62073001096 นางสาวยุวธิดา ใจบุญ
62073001097 นางสาวภมรวรรณ กลแกม
62073001098 นายพงษ�ณุวัฒน� ปานสุด
62073001099 นางสาวนันทิชา บ�านกล�วย
62073001100 นายณัฐนนท� ถ่ินเกิด
62073001101 นางสาวณัฐวีณ� ฟองจันทร�
62073001102 นางสาวจุฑามาศ อัมรนันท�
62073001103 นางธนสร ฟ<กคง
62073001104 นางสาวอัจฉรา ชาลีชาติ
62073001105 นางสาวประไพร กรอกรวม
62073001106 นายชัยฤทธ์ิ จันทร
62073001107 นางสาวกชกร เสือกระจ1าง
62073001108 นางสาวธนัญญา เขียวเมือง
62073001109 นางณัชชารินทร� รัตนไตร
62073001110 นางสาวพิริยา ฤทธ์ิบํารุง
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62073001111 นายธนะชัย คร�ามป<Wน
62073001112 นางสาวอัจฉริยา ใจกล�า
62073001113 นางสาวศุภนิจ โตสุข
62073001114 นางสาวสุนิษา คันทวี
62073001115 นายภูริ พุ1มศิโร
62073001116 นายดํารงค�เกียรติ เหมือนศรี
62073001117 ว1าที่ร�อยตรีพงษ�พันธ� พรมมิ
62073001118 นางสาวเบญจมาศ เผือกเอี่ยม
62073001119 นางสาวสโรชา อิ่มเมฆ
62073001120 นางสาวเกษศิณี พรมสี
62073001121 นางสาวอัมพวัน สุขสําราญ
62073001122 นางสาวสาวิตรี น�อยพระยา
62073001123 นางสาวดวงฤดี เดือนเพ็ญ
62073001124 นางสาวอภิญญา อินสาร
62073001125 นายสราวุฒิ ศาสตร�ทอง
62073001126 นางสาวกฤษณา สดพุฒ
62073001127 นายอํานาจ ม่ิงภูษา
62073001128 นางสาวรุ1งทิวา ทิโน
62073001129 นายธนัชชัย ไคร�ยะ
62073001130 นางสาวหนึ่งฤทัย โสไธสง
62073001131 นางสาวกฤษณา เดชคิด
62073001132 นายวสันต� จูเมือง
62073001133 นางสาวนันทิชา ทองสรวง
62073001134 นางสาวเนตรนภา คําไคร�
62073001135 นางสาวเสาวรัตน� ฝ<Pนกา
62073001136 นายนัฐพงศ� ศรีสงคราม
62073001137 นายยุทธนา มาเจริญ
62073001138 นางสาวธิดารัตน� ทรายเปAง
62073001139 นางสาวสุพรรษา นุชมอญ
62073001140 นางสาวอัจฉญา วงษ�เจริญ
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62073001141 นางสาวขนิษฐา ปราบริปู
62073001142 ส.ต.ท.ทศพล ปVนตBะ
62073001143 นางสาวภิรมยา รักแย�ม
62073001144 นางสาววราภรณ� ทัศนา
62073001145 นางสาวหทัยทิพย� เงินแกBง
62073001146 นางสาวธัญลักษณ� ปานโท�
62073001147 นางสาวธัญชนก ไกรสุธา
62073001148 นางสาวนิภาวดี จันทะสี
62073001149 นางสาวนันทิกา ถึกนิล
62073001150 นายเกียรติอาณัญย� ชํานาญเพชร
62073001151 นางสาวกรรณิกา หวลหอม
62073001152 นางสาวกัญญาวีร� ศรีเกตุ
62073001153 นางสาววิมลวรรณ แข1งขัน
62073001154 นายศุภกร รามโพธ์ิ
62073001155 นางสาวณัฐกุล จันทร�เรือง
62073001156 นางสาวสุณิสา ทองน�อย
62073001157 นางสาวสุวรรณี จักรบุตร
62073001158 นางสาวปราริฉัตร ฉิมพิภพ
62073001159 นางสาวกนกภรณ� บุญคง
62073001160 นายสุทธิพงษ� คล�ายทิม
62073001161 นางสาวณัฐกมล พรมมี
62073001162 นายภรัญยู ใจบํารุง
62073001163 นางสาวพาณี จันทวงศ�
62073001164 นางสาวชุติกาญจน� เทวรักษ�
62073001165 นางสาวบุณฑริกา สําเริงศิลป[
62073001166 นางสาวมีนา นามชื่น
62073001167 นางสาวรมิตา พันตารักษ�
62073001168 นางสาวชัญญานุช บุญยก
62073001169 นางสาวเสาวนีย� ขําน้ําคู�
62073001170 นางสาวศศิวิมล คําสุข
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62073001171 นางสาววิภาวรรณ มีญวน
62073001172 นางสาวอภิสรา จันโทมา
62073001173 นางสาวอรัชพร ยศป<ญญา
62073001174 นางสาวบรรเจิด สละชุ1ม
62073001175 นางสาวนริศรา ปานกลิ่น
62073001176 นายสุพศิน จุมเอ�ย
62073001177 นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี
62073001178 นางสาวเกษร โคตรมี
62073001179 นางสาวนภัสวรรณ อินทรสําลี
62073001180 นายนราธิพัฒน� พงษ�เจริญ
62073001181 นางสาวพรสวรรค� วงศ�เทียน
62073001182 นางสาวพัชรินทร� แก�วสีเขียว
62073001183 นางสาวเช1นชนนี สงแจ�ง
62073001184 นางสาววิภาวี อยู1ทรัพย�
62073001185 นายเอกรัตน� สัมฤทธ์ิ
62073001186 นางสาวเกษรา พ1วงสาย
62073001187 นายณัฐพล ตองกลิ่น
62073001188 นางสาวระวิชล มะโนสา
62073001189 นายบุญโชค บุญมี
62073001190 นางสาวอาริตา สาวดี
62073001191 นางสาวโชติกา กะมุทา
62073001192 นางสาวสุกฤตา ขุนแพ1งชม
62073001193 นางสาวโชติกา ปูกันกะ
62073001194 นางสาวจิรสุตา กาฬภักดี
62073001195 นางสาวนพวรรณ ศรีพัฒโนทัย
62073001196 นางสาวจันทรา ยกศิริ
62073001197 นางสาวสไบทอง ภางาม
62073001198 นางสาวขนิษฐา ชมชื่น
62073001199 นางสาวพัชรากรณ� โนอิน
62073001200 นางสาวชิดชนก ศรีรัตนพัฒน�
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62073001201 นางสาวโกลัญญา บวรรัชนัญRู
62073001202 นางสาวสุชาดา ม1วงศรี
62073001203 นางสาวนันทนา เสือทอน
62073001204 นายเพชร เขียวดํา
62073001205 นางสาวนุชนาฏร� อินปา
62073001206 นายบัญชา ประสานสิน
62073001207 นายชูชาติ แสนเมือง
62073001208 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร�ฉาย
62073001209 นางสาวชไมพร แสงชัย
62073001210 นางสาวดอกแก�ว คําแย�ม
62073001211 นางสาวบุษกร ด�วงนคร
62073001212 นายสมศักด์ิ สิริกุลพนา
62073001213 นางสาวกนกวรรณ ยาจําปา
62073001214 นางสาวธนัชพร หิรัญกุล
62073001215 นางสาวจรัสศรี หลงทอง
62073001216 นายวรราช พันธ�กิจ
62073001217 นายดนุรุท ประทุมศิริ
62073001218 นายวีระพงษ� เดชจินดา
62073001219 นางสาวธมลวรรณ แสนทม
62073001220 นายวรวุฒิ มังวงศ�
62073001221 นายบัณฑิต แก�วแดง
62073001222 นายธีรศักด์ิ อมะรักษ�
62073001223 นางสาวมีนตา มูลคํา
62073001224 นายวิทยา แก�วเจริญศรี
62073001225 นางสาวณัฐชยา จันทร�เอี่ยม
62073001226 นายวชิรวิทย� วชิราศรีศิริกุล
62073001227 นายเกรียงไกร พิมปาน
62073001228 นางสาวนันท�นภัส แสงเงิน
62073001229 นางสาวณัฐพร ทองดี
62073001230 นางสาวชริญญา จรหม1าน
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62073001231 นายอนุวัฒน� ชาตรี
62073001232 นายบัญญัติ กุลกรชกายกนก
62073001233 นางสาวนิชาภัทร ชาวอ1างทอง
62073001234 นายประสิทธ์ิ เทศทับ
62073001235 นางสาวนาตญา ศรีบุรินทร�
62073001236 นางสาวเมตตา โทนทอง
62073001237 นางสาวนนธนันท� พุฒนิล
62073001238 นางสาวกาญจนา เฮี้ยะหลง
62073001239 นางสาวกมลวรรณ สรรค�วรรธนะ
62073001240 นางสาวอลิษา มาทาเม
62073001241 นางสาวป<ณณิกา อยู1พ1วง
62073001242 นางสาวกฤษณาพร โกยทอง
62073001243 นางสาวสุพัตรา พันธ�ไชยา
62073001244 นายบรรเจิด วันฟ<Wน
62073001245 นายนันตพร สมพวก
62073001246 นายนคร กันทะวงศ�
62073001247 นายภาณุพงษ� หลวงเทพนีวัน
62073001248 นางสาวนรีวัจน� พิพัฒน�ศาสตร�
62073001249 นางสาวรัตณากรานต� แสงจันทร�
62073001250 นายวรพจน� บุญสรานันท�
62073001251 นางสาวน้ําฟMา สงเคราะห�ราษฎร�
62073001252 นางสาวพรรณราย ใจยะวงค�
62073001253 นางสาวสุจิตรา ทําแก�ว
62073001254 นางสาวศริญญา อินตBะ
62073001255 นางสาวสุธิดา พุ1มไพร
62073001256 นายทัตชัย อยู1ดี
62073001257 นางสาวธารวิมล พันธ�พืช
62073001258 นางสาวอรวรรณ วัชรพัฒนกุล
62073001259 นายณัฐพล ดีหมี
62073001260 นางสาวพรพิมล จิววะสังข�
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62073001261 นางสาวสุวนันท� โพธ์ิศรี
62073001262 นายอลงกรณ� อิ้มอนงค�
62073001263 นางสาวสริญญา อรุณจักร
62073001264 นายพงสิทธ์ิ มาสู1สุข
62073001265 นางสาวภัชราพร เสาร�แก�ว
62073001266 นายขันไชย� พ1วงสาย
62073001267 นางสาวณัชชา ทองอาน
62073001268 นางสาวปรางทิพย� จันทร�คุ�ม
62073001269 ด.ญ.วิฬาสินี มณีกาศ
62073001270 นางสาววิสุตรา เพชรเมือง
62073001271 นางสาวปVยวรรณ จันทร�ขาว
62073001272 นายณัฐพล สมหารวงศ�
62073001273 นางสาวอัณณ�ศิญา นันท�ศุภเชษฐ�
62073001274 นายสนอง แก�วพวง
62073001275 นายป<ณณทัต พชรวัฒน�
62073001276 นางสาวสมศิริ ฤกษ�ทอง
62073001277 นางสาวพรชนก อยู1ศรี
62073001278 นายณัฐพล ทองแพ
62073001279 นางสาวปวรรัตน� เขียวจันทร�แสง
62073001280 นายโดม คล1องสํารวจ
62073001281 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสุวรรณรัตน� สวาทวงศ�
62073001282 นางจรัญญา ผลไพบูลย�
62073001283 นางสาวจริยาภรณ� ฉวีชาติ
62073001284 นางสาวจุฑามาศ พุฒิไชยจรรยา
62073001285 นางสาวปภัสรา เพชรพิชัย
62073001286 นายพิทูรย� เส็งพานิชย�
62073001287 นายจักรพงษ� จันทมูล
62073001288 นายณัฐนันท� พุ1มทอง
62073001289 นางสาวอภิญญา รัตนมูล
62073001290 นางสาววรรษมน นาคทอง
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62073001291 นายพรหมรินทร� ศรีอิ่นแก�ว
62073001292 นางสาวสุจินต� นารอด
62073001293 นางสาวลินผกา ขอสุข
62073001294 นายศิวกรานต� พันแจ�ง
62073001295 นางสาวณิชาลฎา เสืออุดม
62073001296 นางสาววันวิสา หล�าธิ
62073001297 นายนราทร เพ็งจันทร�
62073001298 นางสาวพรสวรรค� มาส�มซ1า
62073001299 นางสาวสุพรรษา ไชยชมภู
62073001300 นางสาวเบญจพร ชัยอิ่นแก�ว
62073001301 นายอินศวร อัศวมาตา
62073001302 นายปฏิพล กอสุนทร
62073001303 นายประยูรธรรม คําแดง
62073001304 นางสาวนัทชา ยาทา
62073001305 นายปฏิภาณ บุญปาล
62073001306 นางสาวยุวดี อินขํา
62073001307 นางสาวกัลป[ ณ เชียงใหม1
62073001308 นางสาวธนัฎฐา กู1จาน
62073001309 นายวรกันต� รักพงษ�
62073001310 นางสาวอุษณีย� ทิบํารุง
62073001311 นางสาวสุกัญญา ภาโนมัย
62073001312 นางสาวนันทรัตน� ทรัพย�วรรณา
62073001313 นางสาวกรกนก ธํารงค�ศักด์ิคุณ
62073001314 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� อยู1เจริญ
62073001315 นางสาวสุชาวดี เอี่ยมปMอ
62073001316 นางสาวอริศรา สิทธิวงค�
62073001317 นายปVยครุฑ วนพงศธร
62073001318 นางขวัญณภัทร กาศวิเศษ
62073001319 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพิชชาภัทร� เกตมณี
62073001320 นางสาววราภรณ� แก�วเอี่ยม
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62073001321 นายจิรายุส วุฒิน�อย
62073001322 นางสาวชนัญดา รอดชื่น
62073001323 นายวันเฉลิม สมบุญมา
62073001324 นางสาวอริศรา สุดทา
62073001325 นางสาวรัตนาภรณ� บุญมี
62073001326 นางสาวรองรัตน� มูลฟู
62073001327 นางสาวเกศนี อินทับ
62073001328 นางสาวมัณฑนา สีตลานุชิต
62073001329 นางสาวเขมจิรา ทองนาค
62073001330 นางสาวกันธิชา สงทอง
62073001331 นางสาววรัญญา ถ่ินชาวนา
62073001332 นางสาววันวิษา จันทร�สีบัว
62073001333 นางสาวจุฑามาศ กุลวงค�
62073001334 นายวุฒิธร สุขะหา
62073001335 นางสาวณัฐกานต� สมบูรณ�กิตติกร
62073001336 นายณัฐชนน ประพันธ�
62073001337 นายทรงพล สงพัด
62073001338 นายธนบูรณ� บุญพันธ�
62073001339 นางสาวอรนาถ พรหมผาบ
62073001340 นางสาวกฤติยา แก�วขวิด
62073001341 นายธีรศักด์ิ ศิริรัตน�
62073001342 นางสาวนิศากร พิจิตรศิริ
62073001343 นางสาวชลิตา อิ่มใจ
62073001344 นายภูวดลย� สอนนนฐี
62073001345 นายพีรพัฒน� เพ็ชรนารถ
62073001346 นางสาวนันทิชา งามสง1า
62073001347 นางสาวอนุสรา นารถบุญ
62073001348 นางสาวดิลกรัตน� กลิ่นชู
62073001349 นางสาวจุฑามาศ เก1งพานิช
62073001350 นางสาวพรสุดา อินเทพ
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62073001351 นางสาวชฎาภร ผันผาย
62073001352 นางสาวมะลิวัลย� ทองอินทร�
62073001353 นางสาวอังคณา นามวงศ�
62073001354 นายเอกลักษณ� ทิพย�คูนอก
62073001355 นางสาวกัญชนพร พระสนชุ1ม
62073001356 นางสาวสุภานัน เพชรรัตน�
62073001357 นางสาวปVยะธิดา วรรัตน� ณ อยุธยา
62073001358 นางสาวเวธกา วงค�วาด
62073001359 นายธวัชชัย คําเอี่ยม
62073001360 นางสาวชลชญา สารอินทร�
62073001361 นางสาวพิราวรรณ สอิ้งแก�ว
62073001362 นายชิษณุพงศ� กองเงิน
62073001363 นางสาวนุสรา กาแก�ว
62073001364 นางสาวรัตนาภรณ� รัตนภักดี
62073001365 นางสาวจิรัชญา ศรีพลพรรค
62073001366 นางสาวศิวาการ วินิจสอน
62073001367 นายภาณุพันธุ� อนันตะ
62073001368 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิศรี
62073001369 นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย
62073001370 นายนพดล คงเมือง
62073001371 นางสาวจันทิมา ทองอุไร
62073001372 นางสาวกัญญารัตน� คําเผี่ยน
62073001373 นางสาวธัญลักษณ� เหวขุนทศ
62073001374 นางสาวจุฑารัตน� จันสม
62073001375 นางสาววิภาดา สร�อยสุวรรณ�
62073001376 นายณรงค� โทนทรัพย�
62073001377 นายณัฐวัฒน� ต�อนไล1
62073001378 นางสาวรศรินทร� เพ็ชรทูลย�
62073001379 นางสาวสุทธิดา สารดี
62073001380 นายสุรชัย เดชมี
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62073001381 นายชาคริส ธีระรังสิกุล
62073001382 นางสาวชนินาถ ไชยป<นดิ
62073001383 นางสาวพิจิตรา อ1วมบุตร
62073001384 นางกุลนันทน� มุ1ยแดง
62073001385 นางสาวศิริวรรณ ท�วมภู1ทองดี
62073001386 นายยุทธพงศ� ป<ญจสุภาลักษณ�
62073001387 นางสาวขวัญศิริ จิตทอง
62073001388 นางสาวกมลทิพย� กําแพงคํา
62073001389 นางสาวสุมิตรา นิลพันธ�
62073001390 นางสาวภัทราภรณ� พรานระวัง
62073001391 นางสาววิราวรรณ ดีทํามา
62073001392 นางสาวสมปรารถนา เทศสลุด
62073001393 นางสาวรวีวรรณ ศรแก�ว
62073001394 นายธีรภัทร� ทวนทัย
62073001395 นางสาวณัฐนิชา วรรณป<ตย�
62073001396 นายรุ1งโรจน� พ่ึงม1วง
62073001397 นายพงศวีร� สุขเกษม
62073001398 นางสาวเทพากร สิทธิโคตร
62073001399 นางสาวศิรินภา แดงใจ
62073001400 นางสาวจิตตรี จีจําปา
62073001401 นายธัญญเดช เจียมจิตศุภฤกษ�
62073001402 นางสาวก่ิงกมล เขตสถาน
62073001403 นางสาวพรรณิกา ต�องใจ
62073001404 นางสาวอจลญา แก�วมงคล
62073001405 นางสาวเบ็ญจพร คําแก�ว
62073001406 นางสาวเพ็ญนภา ยะวัง
62073001407 นางสาวกิตติยา กล�าแข็ง
62073001408 นางสาวลักขณา จิตเรือ
62073001409 นางสาวนภาศิริ ช1วยคิด
62073001410 นางสาวมาลินีย� ขวัญแจ1ม
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62073001411 นายธัณกร พรมรักษา
62073001412 นางสาวณัฏฐ�ปรัศมน ต้ังอรุณ
62073001413 นางสาวธันย�ชนก เรืองจํานงค�ศิลป[
62073001414 นายอานนท� กากูล
62073001415 นางสาวสุพรรษา กันธิยะ
62073001416 นางสาวสุภาพร แพรริ้วทอง
62073001417 นายวีรชัย ขันตยาภรณ�
62073001418 นางสาวอมรรัตน� แก�วทุ1ง
62073001419 นางสาวสิทธิพร พ่ึงดี
62073001420 นายนพรัตน� สังขประเสริฐ
62073001421 นางสาวภัคนันท� เครือกลัด
62073001422 นางสาวกชกร มหาพล
62073001423 นางสาวกรวรรณ ก�อนทอง
62073001424 นายเดชดนัย เมฆพงษ�ไพจิตร
62073001425 นายพิพัฒน� สมัยกุล
62073001426 นายปรีชา บุญเอม
62073001427 นางสาวจรัญญา เสนจันทร�ฒิไชย
62073001428 นายพิพัฒน� เชื้อหงษ�
62073001429 นางสาวณัฐนันท� อินดา
62073001430 นางสาวป<ทมาสน� แก�วกัน
62073001431 นายกฤตเมธ อับดุลรอแม
62073001432 นางสาวนฤมล พูนผล
62073001433 นายจิรายุ คุณวิสุทธ์ิพันธ�
62073001434 นางสาวอพิชญา เฟZWองมณี
62073001435 นางสาวนฤมล วงศ�เปOPย
62073001436 นางสาวภัทราพร พุทธรักษา
62073001437 นายเกียรติพัฒน� สุขพร�อม
62073001438 นายนพดล ป<ญญาสิทธ์ิ
62073001439 นางสาวภัควลัญช� ใจเด็จ
62073001440 นายพิษณุ เหลืองรุ1งทรัพย�
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62073001441 นางสาวนิภาภรณ� มูลณี
62073001442 นางสาวอดิภา คณะเจริญ
62073001443 นายธนภัทร� จูหว�า
62073001444 นางสาวปุณยนุช คําหล1อ
62073001445 นางสาวกนกวรรณ นาคท�วม
62073001446 นายกฤษณ� ขยันดง
62073001447 นางสาวสาวิตรี วงศ�ใหญ1
62073001448 นายอุกฤษฎ� ไฝเครือ
62073001449 นางสาวรัตนาภรณ� ขุนขํา
62073001450 นายยุวชล เกษรประทุม
62073001451 นางสาวชลดา คําเบ�า
62073001452 นางสาวชลธิชา แก�วจัด
62073001453 นางสาววิจิตรา สว1างแจ�ง
62073001454 นางสาวสุนิษา ตาเปAง
62073001455 นางสาวบุศรา ทองเปMา
62073001456 นางพัชรินทร� วงษพันธ�
62073001457 นายสหพงษ� คงอุดมธนกร
62073001458 นางสาววิภัสสร บุญถือ
62073001459 นางสาวศิริพร แร1พรม
62073001460 นางสาวจุฑามาศ สอนโต
62073001461 นางสาวญาณิศา มาชาวปKา
62073001462 นายพรชัย รุ1งเรือง
62073001463 นายสุจินดา เผยพรด
62073001464 นางสาววันวิสา รัตนภักด์ิ
62073001465 นางสาวประภาพร นันตีภา
62073001466 นางสาวกนกอร คงสมบูรณ�
62073001467 นางสาวปทิตตา อุดมชาญสมาธิ
62073001468 นางสาวศิโรรัตน� สร�อยเสพ
62073001469 นายปณวัฒน� ฉิมพลี
62073001470 นายภูสิน ไชยมงคล
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62073001471 นางสาววรรณวิสา ชนะภัย
62073001472 นางสาวสุภัฐตา พะโยม
62073001473 นางสาวปวีณา ฉ่ิงเชิด
62073001474 นางสาวพรนภา ตาลสุข
62073001475 นางสาวฐิตาภัทร� ธาราศรี
62073001476 นางสาวสุภัสรา เย็นศิริ
62073001477 นางอ�อยทิพย� บุญประเสริฐ
62073001478 นายจิระวัฒน� กันทะเขียว
62073001479 นางสาวจุฑารัตน� เครืออยู1
62073001480 นางสาวพิมวษา พุทธวงค�
62073001481 นางสาวภัทราพร เหมือนโสภา
62073001482 นางหทัยกาญจน� ชีวินศิริมงคล
62073001483 นางสาวสุกัญญา มาณพ
62073001484 นายณัฐพงศ�ชัย กุลอินทร�
62073001485 นางสาวนิจภาคย� แจ1มกระจ1าง
62073001486 นางสาวมลฤดี ขวัญพรม
62073001487 นายพัสกร ทองอุทัย
62073001488 นางสาวอนุธิดา ทายะรินทร�
62073001489 นางสาวรุ1งนภาพร ศิลป[รายแพง
62073001490 นางสาวชัญญา กองสาย
62073001491 นายศรายุธ มุมวงค�
62073001492 นายธนพล จันทร�คํา
62073001493 นางสาวหทัยรัตน� เต1าเล็ก
62073001494 นางสาวนุชนารถ ปVWนบุญ
62073001495 นางสาวศิริขวัญ อินทะ
62073001496 นางสาวชารีรัตน� ทองทา
62073001497 นางสาวกุลพิชา เรืองมี
62073001498 นายสุทัศน� เจริญศรี
62073001499 นางสาวจุฑารัตน� นวนทัด
62073001500 นางสาวภัคชุดา ษมาจิตตรูญ
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62073001501 นางสาวจันจิรา บุญแช1ม
62073001502 นายจรัญ ศิรินิล
62073001503 นางสาวเปรมฤดี มะณีฉาย
62073001504 นางสาวสุวนันท� ศรีวิลัย
62073001505 นางสาวกมลรัตน� ใจม่ัน
62073001506 นายนพดล สิงห�เดช
62073001507 นายพชร จริยสิทธ์ิ
62073001508 นางสาวกาญจนา อินทะแสง
62073001509 นางสาวพิชญาภา ปกครอง
62073001510 นายณัฐพล ศรีจันทร�
62073001511 นางสาวกชกร สุริวรรณ
62073001512 นางสาวฐิติพร โล�ชมภู
62073001513 นางสาววัฒนีย� ซาวอินเอก
62073001514 นางสาวฐิติมา ลีลาคุณากร
62073001515 นายธนาชัย ไตรรัตน�อุดมกุล
62073001516 นายศักด์ิดา แสงสุวรรณ
62073001517 นางสาวเกศนีย� ศรีหิรัญ
62073001518 นางสาวสุภารัตน� วงษ�ยศ
62073001519 นายพิชชากร คําแก�ว
62073001520 นางสาวศิริพร วงศ�ดี
62073001521 นางสาวรุ1งนภา ศรีวิชัย
62073001522 นางสาวเกศกมล สุทธิโชติ
62073001523 นางสาวแววตา อาจหาญ
62073001524 นางสาวชรินทร�ทิพย� ขําคง
62073001525 นางสาวฉัตรแก�ว ชัยพิพัฒน�
62073001526 นายศุภสัณฑ� มูลมา
62073001527 นางสาวณัฐวดี จิระบุศย�
62073001528 นางสาววาสนา พิลา
62073001529 นางสาวทัศนีย� พุ1มจันทร�
62073001530 นายธงธนัช เชื้อดี
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62073001531 นางสาวนภัสสร กุลวงค�
62073001532 นายณัฐนันท� อาจมาก
62073001533 นายศตวรรษ สุภสิทธ์ิ
62073001534 นางสาวกัลยรัตน� วงษ�มณี
62073001535 นางสาวชวารินทร� ประสิทธิเขตรกิจ
62073001536 นางสาวญาณิศา ม่ังมูล
62073001537 นายประกอบ ค�าสม
62073001538 นางสาวนลัทพร รัตนตรัยวงศ�
62073001539 นางสาวจิราพร คมใน
62073001540 นางสาวพรพนิต เจริญผลิตผล
62073001541 นางสาวพิชญาพัชร แผ�วเกษม
62073001542 นางสาวมะปราง หาดแก�ว
62073001543 นายวสุ เจริญเผ1า
62073001544 นางสาวสินิชชา ฉํ่าชื่น
62073001545 นายสรวิศ สิทธิแจ�
62073001546 นางสาวกฤติยาภรณ� คําภิระ
62073001547 นางสาวจริยาภรณ� ไข1สิงห�ทอง
62073001548 นายมนัส ศรีศักด์ิ
62073001549 นางสาวมิรันตี ปานทุ1ง
62073001550 นางสาวกัณฐมณี พุ1มจําปา
62073001551 นางสาวธัญสุดา แก1นไชย
62073001552 นางสาวนุสรา บุญจันทร�
62073001553 นางสาวปณัฏฐยา เหลือหลาย
62073001554 นางสาวภรณ�ทิพย� ศิริพันธุ�
62073001555 นางสาวพรพรรณ พวงทอง
62073001556 นางสาวพรชนก นพมาก
62073001557 นายเอกชัย ไชยวัง
62073001558 นายณรงค� ตBะเฉียง
62073001559 นางสาวอัจฉรา สุปVยะพาณิชย�
62073001560 นางสาวสุดารัตน� เงินลุน
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62073001561 นางสาววีณา เทววุฒิศิริกุล
62073001562 นางสาวพิชญา โพธ์ิจันทร�
62073001563 นางสาวอาจรีย� มาลา
62073001564 นายณัฐวุฒิ ขยันขาย
62073001565 นางสาวมนสิกานต� นันทารมย�
62073001566 นายสุทธวัชร� เสนารถ
62073001567 นางสาวจีรนันท� นันตา
62073001568 นายอรรถวิท คุ�มฤทธ์ิ
62073001569 นางสาวลักขณา กุดแยง
62073001570 นางสาวนิภาวรรณ เข็มคง
62073001571 นายวิธวินท� คําเหลือง
62073001572 นายวาฤทธา เพชรแสง
62073001573 นายพิรชัช นามศิริ
62073001574 นางสาวพัชรินทร� ศรีอํานาจ
62073001575 นางสาวสุกัญญา ฉิมพาลี
62073001576 นางสาวจันทร�เพ็ญ เทศวัง
62073001577 นางสาวเบญจวรรณ หวัดแหวว
62073001578 นายเรวัตน� สิวกระโทก
62073001579 นายศุภกิจ จXอมมอย
62073001580 นางสาวน้ําเพชร สมบูรณ�
62073001581 นางสาวชุติกาญจน� นันทะชัย
62073001582 นางสาวธัญญาภัทร� ม่ังมี
62073001583 นายฐปนัท ป<ญญาดี
62073001584 นางสาวรังสิมา รุ1งเรือง
62073001585 นางสาวเอมภา จันธิบูลย�
62073001586 นางสาวกมลทิพย� ล่ําสัน
62073001587 นางสาวสุนิสา ทองเปMา
62073001588 นายธีรภัทร สตBอคต้ัน
62073001589 นางสาวกรรณิกา จ1าอยู1
62073001590 นางสาวมุกมณี คําลํา
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62073001591 นางสาววรรณพินันท� พรหมดิเรก
62073001592 นางสาวสุภารัตน� ธิน1าน
62073001593 นายไชยา อ1อนคํา
62073001594 นางสาวจันสุดา ปVWนทอง
62073001595 นางสาวพันธชา ไทยสังคม
62073001596 นางสาวก่ิงกาญจน� สายคําปMอม
62073001597 นางสาวธนัชพร วิจาร
62073001598 นางสาวจิตรกาญจน� เพลิดขุนทด
62073001599 นายสุชาครีภ� เพชรสุข
62073001600 นางสาวยมลพร นาคเอี่ยม
62073001601 นางสาววณิชชา ผิวอ1อน
62073001602 นางสาวอัญชนา แก�วอ�น
62073001603 นายสุรศักด์ิ พันธุ�พรหม
62073001604 นางสาวจุฑามาศ เจ้ียมกลิ่น
62073001605 นางสาวบุษพร เทพบุตร
62073001606 นางสาวนนทวรรณ เมืองแสน
62073001607 นางสาวอนุชสรา เนียมคนตรง
62073001608 นางสาววัชรีญา วงศ�กวานกรม
62073001609 นางสาวจิรนันท� จิตรทรัพย�
62073001610 นางสาวสุธิพร เอี่ยมทา
62073001611 นางสาวทิพานันท� ตุ1นสังข�
62073001612 นางสาวณัฐสุดา จันทร�วัฒนพงษ�
62073001613 นางสาวจินดาพร เผือกกล1อม
62073001614 นายนพรัตน� แสงสว1าง
62073001615 นายกฤษฎา ทําโมนะ
62073001616 นางสาวสุกัญญา แก�วนก
62073001617 นางสาวกุลธิดา หล�าปวงคํา
62073001618 นายอมรินทร� มธุรส
62073001619 นางสาววาสนา ปVWนทอง
62073001620 นางสาวพรดารา ศรีทอง
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62073001621 นางสาวโสรญา อินทร�เขียว
62073001622 นางสาวใจฟMา ตามตระกูล
62073001623 นางสาวเสาวลักษณ� หล1ายแก�ว
62073001624 นายกิตติกร คํารังษี
62073001625 นายศราวุธ เสือเล็ก
62073001626 นางสาวศรสวรรค� ป<นทะรส
62073001627 นางสาวสุภาภรณ� สุขหล�า
62073001628 นายปริชญ�ชวิน ส1งให�
62073001629 นางสาวธัญวรรณ กลิ่นจันทร�
62073001630 นางสาวนพวรรณ บุญญาประสิทธ์ิ
62073001631 นายกัมพล ขลิบงาม
62073001632 นางสาววิภาภรณ� ชาติเวช
62073001633 นายวิทวัส ตBะประจํา
62073001634 นายสิทธิพงษ� วงษ�พูล
62073001635 นายธนกร เขียวขํา
62073001636 นางสาวขนิษฐา พ1วงสาย
62073001637 นายกิตติภต ทองพันช1าง
62073001638 นางสาวศิริยาภัทร ตาลสุก
62073001639 นางสาวสุภาณี วงศ�ษา
62073001640 นางสาวกนกวรรณ เนตรสิงแสง
62073001641 นางสาวเปรมฤทัย มาหวัน
62073001642 นายอิศรา รุจินาม
62073001643 นายไทมิตร อุ1นเจริญ
62073001644 นางสาวหทัยรัตน� คงทอง
62073001645 นายธนกร พิลึก
62073001646 นายณัฐกิตต์ิ จันทร�วังโปKง
62073001647 นางสาวอนัญตา น�อยพันธ�
62073001648 นางสาวตรงกมล นุ1มเนตร
62073001649 นางสาวนาตยา ลาวัลย�
62073001650 นางสาวลภัชญ�นันช� ดวงสุรินทร�
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62073001651 นางสาวศริญญา คําเขียว
62073001652 นางสาวภัทราภรณ� ผ1องศรี
62073001653 นางสาวตริตาภรณ� ต้ังนพวรรณ�
62073001654 นางสาวชลิดา แก�วนอ
62073001655 นางสาวธวัลพร มูลเฉลิม
62073001656 นางสาวยุพา รังผึ้ง
62073001657 นายสถาพน ทับม่ัน
62073001658 นางพัชรา โพธิพระรส
62073001659 นางสาวเบญจรัตน� ใจจันทร�
62073001660 นางสาวกรสุภา เมืองฉาย
62073001661 นางอรวรรณ ทรงพุฒ
62073001662 นางสาววรรณวิศา กลึงเอี่ยม
62073001663 นางสาวศุทธินี สุพลจิตต�
62073001664 นางอัจฉราภา อยู1อ1อน
62073001665 นางสาววริศรา จันทร�สงเคราะห�
62073001666 นางสาวศุทธินี แก�วประกอบ
62073001667 นางสาวสุภาพร จิตต�หอม
62073001668 นางสาวกุลธิดา หวันยอด
62073001669 นางสาวขนิษฐา วังขวาน
62073001670 นางสาวพัชราภรณ� สิงห�พร
62073001671 นายภควัต ปVWนคํา
62073001672 นายบัณฑิต คันธวัน
62073001673 นายอนุพนธ� พรมอินตBะ
62073001674 นางสาวอนัญพร บัวม่ัน
62073001675 นางสาวยุภา ขาวทรงธรรม
62073001676 นางสาววรางคณา กิบุญมา
62073001677 นางสาวกนกวรรณ จ้ีเงิน
62073001678 นางสาวสิริรัตน� จําปาทอง
62073001679 นายรัชสิทธ์ิ นารายณ�
62073001680 นางสาวจันทิรา ขันกสิกรรม
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62073001681 นายอนนต� เจริญใจ
62073001682 นายพีรวัส สุภาวะ
62073001683 นางสาววราลักษณ� เงินมูล
62073001684 นางสาวนิสา ทับทิม
62073001685 นายทนุพงษ� เขียวดี
62073001686 นางสาวกริชชา มณีตระกูลทอง
62073001687 นายณัฐพล โรจนโพธ์ิ
62073001688 นางสาวธันย�ชนก บุญสนิท
62073001689 นายประวีณ สกุลคูหาสวรรค�
62073001690 นายพินิจ เทียนพลชัย
62073001691 นางสาวพรภิมล อ1อนวงษ�
62073001692 นางสาวณัฐณิการ� ศรีธิธง
62073001693 นางสาวดลนภา แสงขันธ�
62073001694 นางกัลยา โชคธรรมชาติ
62073001695 นางสาวชลิตา แก�วม1วง
62073001696 นางสาวกฤติยา กุยมา
62073001697 นายไอลวิน นันทกิจจาไพศาล
62073001698 นางสาวลภัสรดา ไชยมงคล
62073001699 นางสาวพนิดา โสภา
62073001700 นางสาวรุ1งนภา จันทร�อยู1
62073001701 นายชนะฤทธ์ิ จิตรนึก
62073001702 นางสาวธนิษร อ1อนเมือง
62073001703 นายณัฐพงศ� อินทศร
62073001704 นายกฤษฎา เสนาธรรม
62073001705 ว1าที่ร�อยตรีหญิงธมลวรรณ จํารัส
62073001706 นางสาวน้ําฝน ทรงกุล
62073001707 นางสาววราภรณ� ป<ญญาคง
62073001708 นางสาวรักษิกา แช1มโตนด
62073001709 นางสาวภัทรกมล โพธ์ิศรี
62073001710 นายทัตพร แสงเพชรไพบูรณ�
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62073001711 นางสาวรังสิมา กันทะพงษ�
62073001712 นายณัฐวุฒิ ดวงทิพย�
62073001713 นางสาวมาริษา เสนอิ่ม
62073001714 นางสาวเฉลิมขวัญ สุวรรณกระจ1าง
62073001715 นางสาวรัตนาภรณ� ทองดี
62073001716 นางสาวมัญชุภา สัตยบุตร
62073001717 นายธวัชชัย มนตรีธีรนันท�
62073001718 นางสาวจุฑามาศจ� กันทะน1วม
62073001719 นางสาวธนวรรณ สุดประเสริฐ
62073001720 นางสาวชญาน�พัชร พรมดี
62073001721 นายศิวดล ยืนยง
62073001722 นายไพศาล อักษรนิติ
62073001723 นายกันตภณ อินพ1วง
62073001724 นายธีระพงษ� เกตุเจริญผล
62073001725 นางสาวกัญญารัตน� บัณฑิต
62073001726 นายกิตติพันธ� ธิช1างทอง
62073001727 นางอัมรา โสพันพิมพ�
62073001728 นายวราวุธ ขันตี
62073001729 นางสาววริศรา กลิ่นหอม
62073001730 นางสาวกฤษณา จันทร�ฉาย
62073001731 นางสาวกนกกาญจน� อุ1นมาก
62073001732 นางสาวภัทรา ป<ญญาดิบวงศ�
62073001733 นางสาวยุวดี สุขเอม
62073001734 นางสาวอารียา ไทยโกษา
62073001735 นายเมธาวี ศรีโปฎก
62073001736 นางสาวสุพัตรา คําก�อน
62073001737 นางสาวสกลสุภา เพ็งพุ1ม
62073001738 นายวรวุฒิ จันทร�รัก
62073001739 นายชัชนันท� สิรินันธกูล
62073001740 นางสาวปุญญิศา พรอํานวยทรัพย�
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62073001741 นางสาวมัชฌากร อินทรวัลณ�กูล
62073001742 นายฉัตรชนก เพ็งคง
62073001743 นายเชษฐ� กาญจนเชษฐ�
62073001744 นางสาวมัสมล เชาวภากรณ�
62073001745 นางสาวโสภิดา โทแสง
62073001746 นายภูฤทธ์ิ เจริญจิตร
62073001747 นางสาวกาญจนา ดีเหลือ
62073001748 นางสาววิลาวัณย� ผาเงิน
62073001749 นางสาวกัลยา อยู1จู
62073001750 นางสาวน้ําทิพย� บุพพพันธ�
62073001751 นางสาวลภัสรินทร� มนัสจินดา
62073001752 นางสาวทรายทอง ม่ังทัศน�
62073001753 นางสาวธนัญญา พรมมาลา
62073001754 นางชุติมา รัตนเสถียร
62073001755 นางสาวศันสนีย� ศรีพัฒน�
62073001756 นางสาวสุพรรณิการ� ทองผา
62073001757 นางสาวชัชญาพร น�อยยม
62073001758 นางสาวรัชนีกร ขันนาแล
62073001759 นางสาววิมล บํารุงคีรี
62073001760 นางสาวศิริวรรณ ชีพธรรม
62073001761 นางสาวสุดารัตน� รักษาบุญ
62073001762 นางสาวธมกร นาควิจิตร
62073001763 นางสาวภาณุมาศ กุลคิด
62073001764 นายจิรายุ มุ1งชนะ
62073001765 นางสาววิภาวี จําปOเพชร
62073001766 นางสาวภัคธิดา สิงห�คุ�ม
62073001767 นางสาววรวีร� สาริบุตร
62073001768 นางสาวชนนิกานต� ขันธปราบ
62073001769 นางสาววรรณกานต� แสนรินทร�
62073001770 นางสาวจันทัปปภา สอนเม1น
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62073001771 นางสาวณิชานันท� ณ.เชียงใหม1
62073001772 นางสาวกนิษฐา อยู1สุข
62073001773 นางสาวจารุวี คงเพ็ชรศักด์ิ
62073001774 นางสาวนัยนา มหาวงษ�
62073001775 นายธนพล หงษ�ประสิทธ์ิ
62073001776 นางสาวรังสิมา แจ�งจิตร�
62073001777 นางสาววรรธนวรรณ ปุตามา
62073001778 นางประภัสสร บัวศรี
62073001779 นางสาววิภาวดี วัฒนธรรม
62073001780 นางสาวมาริสา เรือนก�อน
62073001781 นางสาวแกมกมล ไชยกันทา
62073001782 นายอุดมเกียรติ บุญมา
62073001783 นางสาวกัญญาภัค กองแก�ว
62073001784 นางสาวลลิดา จันทน
62073001785 นางสาวภาวิดา เวชกรณ�
62073001786 นางสาวณัฐพร ธุระยศ
62073001787 นางสาววรรณิศา ครุฑวิเศษ
62073001788 นางสาวสุภาภรณ� เกิดผล
62073001789 นายอาจนรา เดชารัตนะ
62073001790 นางสาวสุจาริณี ขันกสิกรรม
62073001791 นางสาวอารีย� สกุลลักษณ�
62073001792 นางสาวจุรีพร เพียรทอง
62073001793 นางทัศนีย�วรรณ วัฒนาวนิชย�
62073001794 นางสาวศศิวิมล สุ1มประดิษฐ�
62073001795 นางสาวศิรภาวีร� สารภี
62073001796 นางสาววนิดา ทานาแซง
62073001797 นางสาวสุพรรณนิการ� กําจัด
62073001798 นางสาวสมฤดี กลั่นเชื้อ
62073001799 นางสาวดลยา ธูปแจ1ม
62073001800 นางสาวโสมวรรณ วิมลวัฒนะ
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62073001801 นางสาวฐิตราภรณ� รามคงเมือง
62073001802 นางสาวศุภัทรสิริ สุขเกษม
62073001803 นางสาวปภิฤดี วีระพจนานันท�
62073001804 นางสาวอลิษา บัวบาน
62073001805 นางสาวมาลัย มัชบัญฑิตย�
62073001806 นางสาวศุภลักษณ� สายะพันธุ�
62073001807 ว1าที่ ร.ต.ชาญสิทธ์ิ วารี
62073001808 นายวิชญ�วิสิธ์ิ ครองสุข
62073001809 นายเกียรติศักด์ิ ศิริสานนท�
62073001810 นายพงศ�เทพ แท1งทอง
62073001811 นายณัฐวุฒิ โพธิบัลลังค�
62073001812 นางสาวรัตติยากร ปVนโย
62073001813 นางสาวศุภภิดา สากระจาย
62073001814 นายไวภพ ควรแจ1มดี
62073001815 นางสาวสุพรรณา ดารุนิกร
62073001816 นายวัชรินทร� ปานเกตุ
62073001817 นางสาววัชราภรณ� พรมอุทัย
62073001818 นางสาวอัญชลี คุณเที่ยง
62073001819 นายสุทธิเกียรติ เกษมสิน
62073001820 นางสาวหัสรามนท� อนันท�อัครเดชา
62073001821 นางสาวขนิษฐา จรลังกา
62073001822 นางสาวชุตินันท� วงศ�หาบุศย�
62073001823 นางสาวสกุลรัตน� กลิ่นทิม
62073001824 นางสาวศุภรางศ� ฝ^กฝน
62073001825 นางสาวฉัตรามาศ ระงับใจ
62073001826 นายนุกูล บุญประสพ
62073001827 นางสาวพิมพ�ชนก ดวงมะโน
62073001828 นางสาวอินทุอร โพธิชัย
62073001829 นางสาวธิดารัตน� จินทร
62073001830 นางสาวศิริวัลย� เครื่องทิพย�
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62073001831 นายชญานนท� อินโน
62073001832 นายวีรศักด์ิ จีนทิม
62073001833 นางสาวปรินัน กลิ่นลอง
62073001834 นางสาวกุลนรี ภู1นารถ
62073001835 นางสาวสุธาวี แก�วสมศิริ
62073001836 นางสาวพิศิพร ทัศนา
62073001837 นางสาวจุฬาลักษณ� นนทะภักด์ิ
62073001838 นางสาวรุ�งนภา พุ1มตุBบ
62073001839 นางสาวเสาวลักษณ� ต1อศักด์ิ
62073001840 นายภาณุพัฒน� โคตรชารี
62073001841 นางสาวจตุพร ภัยห1าง
62073001842 นางสาวสุนิสา ศรีวงศ�
62073001843 นายนพเจริญ ยศสอน
62073001844 นางสาวนันทวัลย� แสงอาทิตย�
62073001845 นางสาวจีรนันท� บุญมาก
62073001846 นายวุฒิไกร พุกทอง
62073001847 นางสาวอาทิตยา ภูมิเลิศ
62073001848 นางสาวขวัญชีวา ทาคํา
62073001849 นางสาวบุญฑริตา แสงศักดา
62073001850 นางสาวพรพิมล ศรีสว1าง
62073001851 นางสาวทิพย�วารี รุ1งเรือง
62073001852 นายนฤนนท� คงคอน
62073001853 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีพรหม
62073001854 นายธนาพิชญ� ธรรมธิ
62073001855 นางสาวสโรชา กันศิริ
62073001856 นางสาวชญาภรณ� จันทร�ต�น
62073001857 นางสาวกาญจนา คุณานวน
62073001858 นางสาวอําไพ ทองวัน
62073001859 นายตะละภัฏ คงรอด
62073001860 นางสาววรรณิภา อินทฉิม
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62073001861 นางสาวกานติมา สายวงศ�ใจ
62073001862 นางสาวขวัญดาว มากจีน
62073001863 นายกฤษณะ ชูไชย
62073001864 นายนวพล กมลบรรยงค�
62073001865 นางสาวพิจิตรา จีนากุล
62073001866 นางสาวณัฏฐณิชา เมฆวัน
62073001867 นายเอื้ออังกูร แสงสีห�
62073001868 นางสาววิสุริยาพร สาคร
62073001869 นายณัฐชนน ไชยวรรณ
62073001870 นางสาวเบญจวรรณ ตันกีลี
62073001871 นางสาววิลาวัลย� ขันทอง
62073001872 นางสาวสุภาภรณ� เปAงดิบ
62073001873 นางสาวนิตยา พูลภาค
62073001874 นางสาวจารุภา ศรีอําพันธุ�
62073001875 นางสาวอนัญญา อุดมความสุข
62073001876 นางสาวสุดารัตน� ขอรสกลาง
62073001877 นายนครินทร� ไชยชนะ
62073001878 นางสาวศศิธร อรรคมุต
62073001879 นางหนึ่งฤทัย คําแปง
62073001880 นางสาวกัญญาณัฐ แพ1งกล1อม
62073001881 นางสาวกมลวรรณ ศรีบัว
62073001882 นางสาวชลธิชา กลิ่นทอง
62073001883 นางสาวนุจรี มีแก�ว
62073001884 นางสาวจิราวรรณ ประเสริฐศิลป[
62073001885 นางสาวรุ1งนภา ไชยวงศ�
62073001886 นางสาววราภรณ� ไชยโคตร
62073001887 นางสาววนิดา มากฟ<ก
62073001888 นายปVยะนันต� พวงจันทร�
62073001889 นางสาวเกษร ผู�ผ1อง
62073001890 นางสาวจันธิมา ประสาทเขตรการ
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62073001891 นายณัฏฐนันท� ขวัญยืน
62073001892 นางฐาปนี ขันกสิกรรม
62073001893 นายธนเดช วงค�เวียน
62073001894 นางสาวขวัญชนก ศรียะวงษ�
62073001895 นางสาวดาปนีย� ภูริสุวรรณกิจ
62073001896 นางสาวจิราวรรณ ชื่นชม
62073001897 นางสาวหทัยชนก จันทร�สิงห�
62073001898 นายศิรวิทย� พฤกษ�วังขาว
62073001899 นายธนากร สุภาใจ
62073001900 นายพคภัทร นิลาพันธ�
62073001901 นางสาวกัตติกมาส เง้ืองาม
62073001902 นางสาวปารินี ธิบุญเรือง
62073001903 นางสาวสุวิมล หม่ืนแก�ว
62073001904 นางมนัสนันท� ชัยมาวงศ�
62073001905 นางสาวภัสสร เตียนขุนทด
62073001906 นายอภิรักษ� ไทยรุ1งโรจน�
62073001907 นายกฤษณพงศ� บุตรตลอด
62073001908 นางสาวตวงพร เงาทอง
62073001909 นางสาวชนิดา จันทร�มา
62073001910 นางสาวสุภาวิณี ศรีนวน
62073001911 นางสาวกฤตพร แสนสุข
62073001912 นางสาวลลิตา คําเลื่อม
62073001913 นางสาวฉัตรแก�ว ศิลา
62073001914 นางสาวป<ณฑา เตชะบรรณาพุทธ
62073001915 นายสุพจน� บุษยา
62073001916 นายสานิต ศิริเขตกิจ
62073001917 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณ�
62073001918 นายศุภาวุฒิ รัตนสูตร�
62073001919 นางสาวศิริพร บุญยืน
62073001920 นางสาวเกรียวเกศ ก�อนฟู
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62073001921 นางสาวกนกสิริ รอดใหม1
62073001922 นางสาวนิศารัตน� สรรคพงษ�
62073001923 นางสาวเบญจมาศ แสงแก�ว
62073001924 นางสาวสุวรรณา สังข�พานิช
62073001925 นางสาววรัญญา ดวงวงค�
62073001926 นางสาวภาวิดา สําราญรมย�
62073001927 นางสาวสุภัทรา จํารัส
62073001928 นายเอนก สร�อยศรี
62073001929 นางสาวธนพร อินตะมะ
62073001930 นายกิตติศักด์ิ ไชยโสภา
62073001931 นางสาวศศิวิมล ประชานันท�
62073001932 นายอนุพงศ� สุตะวงษ�
62073001933 นางสาวธนพร ศิริพงษ�ภาวนา
62073001934 นายปรัชญา สันทะนะ
62073001935 นายณัฐสิทธ์ิ ถือศิลป[
62073001936 นางสาวศศิธร พลจร
62073001937 นางสาววิไลวรรณ ทัดนาค
62073001938 นางสาววรรณวิษา คํามา
62073001939 นางสาวกมลภัทร� ทิพย�ประสิทธ์ิ
62073001940 นางสาวนฤมล ปVนะอิน
62073001941 นางสาวธัญรดา สุทธิแสน
62073001942 นางสาวดารุณี คําย่ิง
62073001943 นายเอกลักษณ� วงศ�เปOPย
62073001944 นางสาววันวิสาข� พวงทอง
62073001945 นางสาวนันทิชา วงศ�น�อย
62073001946 นายภูษิต แก�วปVนตา
62073001947 นายณัฐภูมิ จันทร�ตBะวงศ�
62073001948 นางสาววันเพ็ญ ลอดแปง
62073001949 นายสมรักษ� สุกจม
62073001950 นางสาวอมิตรา เจนกระบวน
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62073001951 นายกรีฑา ดิษดี
62073001952 นายภูมัย โมเรือง
62073001953 นางสาวณัฐธิดา สีสด
62073001954 นางสาวหนึ่งฤทัย ยะชะระ
62073001955 นางสาววณิชชา ชังมา
62073001956 นางสาววารี กอสัมพันธ�
62073001957 นางสาววราภรณ� แก�วพรม
62073001958 นายหลักทรัพย� สุขแสงชู
62073001959 นางสาวมลธิชา ประกรรษวัต
62073001960 นางสาวสุรัญญา ใจรักษ�
62073001961 นางสาวพิมพ�วิภา อินสุธา
62073001962 นางสาวกรรนิกา จิตรักญาติ
62073001963 นางสาวนัฏภาวี กัลยาณี
62073001964 นางสาวเพ็ญนภา ปVนตา
62073001965 นางสาวพุทธมาศ กิจอรรถ
62073001966 นายสิริภพ พรมป<น
62073001967 นายธเนศ จิระปาน
62073001968 นายวิโรจน� ไข1มุขเลิศฤทธ์ิ
62073001969 นางสาวสุวรางค� สวัสดีโชค
62073001970 นางสาวศุภทา คําโม
62073001971 นางสาวบุณยนุช ประทุมทอง
62073001972 นางสาวชฎาภา มากเกย
62073001973 นายเกรียงศักด์ิ เพชรพงษ�
62073001974 นางสาวภักตร�พิมล หุมอาจ
62073001975 นายพิทยา ต1วนเคลือ
62073001976 นายจักรพันธ� จันเหลือง
62073001977 นางสาวอัญนิกา ใสดี
62073001978 นางสาวทิฆัมพร อรรถปฏิพัทธ�
62073001979 นางสาวอรพรรณ ขําจําลอง
62073001980 นางสาวศิวิลัย แซ1เอี่ยว
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62073001981 นางสาวณัฐฐิกา ยาสมุทร
62073001982 นางสาวเกสร ครองแห�ง
62073001983 นายศุภกฤต ทองอ1วม
62073001984 นางสาวธนาพูล พลศรี
62073001985 นางสาวจุฑามาศ พัชนี
62073001986 นางสาววิภาวรรณ เมธากูล
62073001987 นายกิตติศักด์ิ สิงห�รักษ�
62073001988 นางสาวเจนจิรา เชื้อบุญจันทร�
62073001989 นายยุทธพิชัย วิมลพันธ�
62073001990 นางสาวนฤมล สมบูรณ�
62073001991 นางสาวอนงนุช ศิริ
62073001992 นางสาวผกาภรณ� ไฝปวง
62073001993 นางสาวไพรินทร� เสือสังข�
62073001994 นางสาวพรหมภัสสร อุดกันทา
62073001995 นายสุชน ศรีโห�มี
62073001996 นายศาสตราวุธ แม�นพยัคฆ�
62073001997 นายกีรติ กินยืน
62073001998 นางสาวป<ทมา แก�วเมืองมา
62073001999 นางสาวนราณี จันทร�แย�มสงค�
62073002000 นางสาวสุธาสินี จันทร�หอม
62073002001 นางหนึ่งฤทัย ดํามะนิลศรี
62073002002 นายณภัทร สินบํารุง
62073002003 นายเฉลิมพล เหมรา
62073002004 นางสาวเสาวณีย� จันทนา
62073002005 นายจีรวัฒน� หอมนาน
62073002006 นางสาวกาญจนา ศักด์ิทวีชัย
62073002007 นางสาวรชนีกร ขัติยนต�
62073002008 นางสาวศันสนีย� มาลีหวล
62073002009 นางสาวสุพัตรา สุขเปOย
62073002010 นายพลชัย อ1อนบัว
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62073002011 นายกมลรัตน� สถาพรกุลชัย
62073002012 นางสาวภานภิส วรรณพรศิริ
62073002013 นางสาวสุภาภรณ� สมบาล
62073002014 นางสาวนิภาพร ม่ังลําพูน
62073002015 นางสาวณัฐริกา สมปอง
62073002016 นางสาวอาทิตยา สุขทัศน�
62073002017 นางสาวดวงนภา ลอยจัตุรัส
62073002018 นางสาวผกามาศ รักเรือง
62073002019 นายกิตติพงษ� พรหมสุข
62073002020 นายธนพิพัฒน� ไชยวงค�
62073002021 นางสาวนิภา สุปVนโน
62073002022 นางสาวผการัตน� ส1งเมา
62073002023 นางสาวอันธิกา ภูเขียว
62073002024 นางสาวมณฑาทิพย� ฤทธี
62073002025 นายปองภพ พรพิมล
62073002026 นางสาวจุฑารัตน� สุขเกตุ
62073002027 นางวรรณิภา พาเหมาะ
62073002028 นางกรชญาดา เจนสาริกิจ
62073002029 นายสรพงษ� ชูโฉม
62073002030 นางสาวละอองดาว เศรษฐบวรกุล
62073002031 นางสาวทัดดาว เทียมเพ็ง
62073002032 นางนิษยา เรืองฤทธิกูล
62073002033 นายพชร กุญชะโมรินทร�
62073002034 นางสาวสุกัญญา รอดพระ
62073002035 นางสาวลลิตา ทองรักษ�
62073002036 นายปVยวัช อ1อนหนู
62073002037 นางสาวณัชชา บุญแล
62073002038 นางสาวนาตยา มูลชาติ
62073002039 นางสาวศศิวิภา บุญทรง
62073002040 นางสาวมณีรัตน� ไชยมณีวรรณ
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62073002041 นางสาวชุติมา ยุนิลา
62073002042 นางสาวลลิตา กิตตะ
62073002043 นางสาวบงกชธณศร สอนไวสาด
62073002044 นางสาวกรองทอง กองแก�ว
62073002045 นายสุธี ทองคํา
62073002046 นางศิรินันท� เพชรสัมฤทธ์ิ
62073002047 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณภาพ
62073002048 นางสาวชนกนิชา วามือ
62073002049 นางสาวศศิรส ศรีนวล
62073002050 นางสาวนรกมล ฟ<กทองอยู1
62073002051 นางสาวจิดาภา ราชพรมมา
62073002052 นางสาวชนัญชิดา ขําประไพ
62073002053 นางสาวนวศมณ สังหริม
62073002054 นายสิริราช สุวรรณศร
62073002055 นายวัชระ มูลจันทร�
62073002056 นางสาวทิฆัมพร ซ1งสกุลชัย
62073002057 นางสาวพัชรี เสือสูงเนิน
62073002058 นายนนทพัทธ� ชูรุจิพร
62073002059 นางสาวศิริพร ภู1ดัด
62073002060 นายเกียรติสิริ ใจเพียร
62073002061 นายอัศเวศ อ1องคํา
62073002062 นายยุทธนา รอดประเสริฐ
62073002063 นางสาวโศรดา อินศรี
62073002064 นางสาวกัญญาณัฐ สุดแดน
62073002065 นางสาวสุทาวัล อุ1นพรหม
62073002066 นายจักรภูมิ เสาะสูน
62073002067 นางสาวจิตรอาภรณ� ม่ังเงิน
62073002068 นางสาวรุ1งรดา สิสาริกรณ�
62073002069 นายชลชิต นิคม
62073002070 นายอนนท� เรียงนอก
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62073002071 นายสิทธิโชค คล�ายชาวนา
62073002072 นางสาวกมลชนก ทองคํา
62073002073 นางสาววรารัตน� รินป<ญโย
62073002074 นายประสบโชค ศรีเอี่ยม
62073002075 นางสาวมณิสรา จันทรัตน�
62073002076 นายวีระชัย ม่ันคง
62073002077 นางสาววรรณวิภา ศรีมา
62073002078 นายพรมสิทธ์ิ โมทนะธนันต�ชัย
62073002079 นางสาวนฤมล พุทธิลาภ
62073002080 นางสาวธัญธิตา วงค�ทองดี
62073002081 นายพลกฤษณ� วิจิตรพงษา
62073002082 นางสาวณัฐชิตา เอี่ยมสําอางค�
62073002083 นางสาววาสนา บุญแข็ง
62073002084 นางสาวแสงเดือน แก�วทองโต
62073002085 นางสาวกัญญาภัค สอนนนฐี
62073002086 นางสาวศิณิษา คงคะชาติ
62073002087 นายคณนาถ เพชรทอง
62073002088 นางเจนจิรา เดชนาลักษณ�
62073002089 นางสาวสร�อยทอง พรมมาวัน
62073002090 นางชญานิษฐ� เทพภักดี
62073002091 นางสาวอารียา ม่ิงขวัญ
62073002092 นายนทดนัย คัณธานันท�
62073002093 นายอํานาจ เพ็ชรสุวรรณ
62073002094 นางสาวพิจิตรา นาคเจือทอง
62073002095 นางสาวชยุตรา แปงสนิท
62073002096 นางสาววสุธารา หม่ืนโฮ�ง
62073002097 นายบดินทร�ทิพย� วงศ�คํายา
62073002098 นางสาวอภิวรรณ จินดา
62073002099 นางสาวชุติกาญจน� นันตBะป<น
62073002100 นางสาวมณีนุช เนินพลับ
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62073002101 นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร
62073002102 นางสาวศิริรัตน� สว1างจิตร
62073002103 นายฉัตรชาย ยอดเรือน
62073002104 นางสาวจันทิมา เชื้อบุญไทย
62073002105 นายอานันท� ป<ญญาโพธินันท�
62073002106 นางสาวสุทธิสา บุญมา
62073002107 นางสาวมณฑกานต� เสาร�อิน
62073002108 นางลัดดาวัลย� สุธรรม
62073002109 นายเทิดศักด์ิ คําแสน
62073002110 นายทินวัฒน� เกิดผล
62073002111 นายกรกต ซาซง
62073002112 นางสาวชนกนันท� คําทิพย�
62073002113 นางสาวกิจจา ปรัชญาโณทัย
62073002114 นางสาวสินีนาถ บุญยัง
62073002115 นายภานุเดช อุ1นถ่ิน
62073002116 นางสาวชนกกาน คุ�มอักษร
62073002117 นายฌานินทร� นาละตBะ
62073002118 นางสาวกาญจนา บุ�งทอง
62073002119 นายพิศิษฐ� ชื่นแจ�ง
62073002120 นางณัฐถวดี หนูวงษ�
62073002121 นางสาวพชรมณี พิจิตรศิริ
62073002122 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มเพ็ง
62073002123 นางสาวเสาวนีย� จีนใจนาม
62073002124 นางสาวพวงผกา เชื้อหมอ
62073002125 นายศักดิธัช โพธิมล
62073002126 นางสาวณิรินทร�ญา ทะฤาษี
62073002127 นางสาวอนุสรา ธรรมสนองคุณ
62073002128 นางสาวกุลจิรา แซมสีม1วง
62073002129 นางสาวมัณทนา ทิวงค�ษา
62073002130 นางสาวอาทิตยา ศรีลาฉิม

หน�า 71 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073002131 นางสาวธนวรรณ พงษ�แตง
62073002132 นายธีระยุทธ โกฎิคํา
62073002133 นางสาววัชรีย� แถลงกิจ
62073002134 นางสาววัชรีพร เอี่ยมมา
62073002135 นายธนชาต รักษ�ศิลป[
62073002136 นางสาวจีรนันท� ไตรฟZPน
62073002137 ว1าที่ร�อยตรีธิดารัตน� เทศวิเศษ
62073002138 นายอรรถพล อรรถโกวิท
62073002139 นางสาวมาริสา สินทรัพย�
62073002140 นายรัฐพงศ� จันทวาลย�
62073002141 นายสิรวิชญ� ธํารงโชติ
62073002142 นางสาวอัจฉรา ขุนศรี
62073002143 นายอดิศร กล1องทอง
62073002144 นางสาวจิตรานุช บุตรศรี
62073002145 นางสาวมินตรา เพชรพูล
62073002146 นายสมโชค หิรัญญา
62073002147 นางสาวพรรณทิพย� ทัดพลอย
62073002148 นางสาวปVยนุช สนนิ่ม
62073002149 นางพรนภา สังข�เจริญ
62073002150 นางสาวตรีพรรณ ขันธ�คุปต�
62073002151 นายแมน เทวดา
62073002152 นางสาวรัฏฐาพร จันทร�ตBะ
62073002153 นายกฤต หงษ�น�อย
62073002154 นายอริชัย ม่ันประสงค�
62073002155 นางสาวยาณี เก1งเขตรกิจ
62073002156 นางสาวชุดารัตน� ทองชมภู
62073002157 นางสาวปานทิพย� แสนอ1อน
62073002158 นายศิหะฤทธ์ิ ปMอมวงศ�
62073002159 นางสาวสุภาพร ไชยวงค�
62073002160 นางสาวปุญญาพัชร สีสด
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62073002161 นางสาวศิริพร จอมนวล
62073002162 นางสาวอรุณรัตน� สุทธเขตต�
62073002163 ว1าที่ ร.ต.กิติคุณ ไชยสาร
62073002164 นางสาวพรภัค ปVWนมณี
62073002165 นายอัครพล เลาหม่ี
62073002166 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�เรือง
62073002167 นางสาวกมลวรรณ เรือนก�อน
62073002168 นางสาวยุพิน แซ1เอี้ยว
62073002169 นางสาวจิดาภา ภักดีศรี
62073002170 นายจิรพงศ� เพ็ชรป<ญญา
62073002171 นายพีระพล หมีเอี่ยม
62073002172 นางสาวปลายฟMา สุขแจ1ม
62073002173 นายณกัน เพชรรัตน�
62073002174 นายสิทธิวุฒิ วังคีรี
62073002175 นายนิรุต คําเอี่ยม
62073002176 นางสาวจิตรานนท� เสือเพ็ง
62073002177 นางสาวเกษร พิงคะสัน
62073002178 นางสาวรัชฎาพร พยอม
62073002179 นางสาวดรัลรัตน� สุวรรณรินทร�
62073002180 นายวิชญ� เบญจวรเดชกุล
62073002181 นางสาวชนิกา เงินแก�ว
62073002182 นางสาวกาญจนาพร ทองสุข
62073002183 นางสาวอริสรา ต้ังจิตวิบูลย�กุล
62073002184 นางสาวสุริยะฉาย ทองใบ
62073002185 นางสาวกาญจนาพร จันทร�ฤทธ์ิ
62073002186 นางสาวสุพารัตน� คําไทย
62073002187 นางสาวจิรภัทร เกิดผล
62073002188 นางสาววรรณพร ทองคํา
62073002189 นางสาวรัญชนา อุณใจ
62073002190 นางสาวดวงกมล อินทร�กานา
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62073002191 นางสาวกัญญารัตน� วัทโล
62073002192 นางสาวปาจารีย� สีป<ญญา
62073002193 นางสาวสายธาร ทองคํา
62073002194 นายจักรพงศ� แก�วสวัสด์ิ
62073002195 นายสุวัฒน� เกิดอุทัย
62073002196 นางสาวณัฎฐา เต็งเจริญ
62073002197 นายศราวุฒิ ประสพสิน
62073002198 นายนันทชัย ช1วยหลํา
62073002199 นางสาวนงเยาว� มีสวัสด์ิ
62073002200 นางสาวณัฏฐธิดา ป<ญญาสิทธ์ิ
62073002201 นางสาวณภัทร จากภัย
62073002202 นางสาวคําหล�า แก�วดวงดี
62073002203 นางสาวสุทธิดา ชูจิตร�
62073002204 นางสาวบุษยมาศ เคลือบพ1วง
62073002205 นางสาวเรณุกา ปMอจูมปู
62073002206 นางสาวกนกภรณ� ทับทิมโต
62073002207 นางสาวปVยกุลบุตร สุขสุวรรณ�
62073002208 นายพิชิตพล รังผึ้ง
62073002209 นายอัมรัตน� อินยัง
62073002210 นางสาวจิรภัทร� มลิวรรณ�
62073002211 นางสาวศิริพร เจริญสุข
62073002212 นางสาวจารุวรรณ สารีงาม
62073002213 นางสาวนันทกา แก�วสวย
62073002214 นายวรวิทย� สีวัง
62073002215 นางสาวอรทัย ถาแก�ว
62073002216 นางสาววีรนุช อ่ําอ1วม
62073002217 นางสาวสุรธิดา ศรีปาน
62073002218 นางสาวปาลิกา ศรีปุริ
62073002219 ว1าที่ร�อยตรีหญิงมนัสวี หม่ืนโฮ�ง
62073002220 นางสาววิชุดา โฉมห1วง
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62073002221 นายกฤษฎา อ1องเภา
62073002222 นางสาวสุภาพร ทองเพ็ชร
62073002223 นางสาวรัชฎาพร บางบุญ
62073002224 นางสาวปVยะลักษณ� บัวทอง
62073002225 นางสาวกัลยรัตน� โอภาษี
62073002226 นางสาวสุนันธิพร ยอดฉัตร
62073002227 นางสาวจุฑามาศ อ่ําเทศ
62073002228 นางสาวกฤษฎาพร สอนนนฐี
62073002229 นางสาวภัทรมาศ ถ่ินจันทร�
62073002230 นางสาวขนิษฐา สานุ1ม
62073002231 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกาญจนา มะนาวหวาน
62073002232 นายณรงค�ฤทธ์ิ อ1วมสถิตย�
62073002233 นางสาวเบญจรัตน� กองเลิศ
62073002234 นางสาวดาราวดี คงเมือง
62073002235 นางสาวณัฐณิชา ภิญโญ
62073002236 นายอมรเทพ สมประสงค�
62073002237 นายสุวรรณชัย หม่ืนราม
62073002238 นางสาวศิรินภา คงขาว
62073002239 นายศักดิธัช ปลื้มวงศ�
62073002240 นายอธิวัฒน� วิมล
62073002241 นางสาวศิรดา ช1างพินิจ
62073002242 นางสาวสุพัตรา พฤทธ์ิรุ1งเรือง
62073002243 นางสาวกนกวรรณ พรหมจ๋ิว
62073002244 นางสาวเบญจพร จูพันธุ�
62073002245 นางสาวฐิติยา สังบัวแก�ว
62073002246 นางสาวทองกวาว อ�ายวงศ
62073002247 นายณัฐพล เหล1าเขตการณ�
62073002248 นางสาวชนาธินาถ สังคง
62073002249 นางสาวอุมาภรณ� แปงกูล
62073002250 นายปฏิเวธ ปานแจ1ม
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62073002251 นางกฤษณา ทรัพย�ทวี
62073002252 นายหาญเมธี ศรีวิชัย
62073002253 นายทวีวัฒน� จิตรกล�า
62073002254 นางสาวชนิดา ศรีห�วยต้ัง
62073002255 นางสาววรรณภา จันขาว
62073002256 ว1าที่ร�อยตรีหญิงธัญนันท� ยาละ
62073002257 นางสาวกาญจน�สุดา มิตรเอม
62073002258 นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา
62073002259 นางสาวสุนทรีย� แย�มนิ่ม
62073002260 นายเตชสิทธ์ิ วงศ�ครุฑ
62073002261 นางสาวสลิลทิพย� เอี่ยมฉิม
62073002262 นายลภัสวรรธน� อารยะสกุล
62073002263 นายสุวิทย� เหล1าเปOย
62073002264 นางสาวระเวียง ชินมิตร
62073002265 นายรณกร ศรีสุวรรณ
62073002266 นายมงคล บุษบาไกวัล
62073002267 นางรจนา คล�ายวิเชียร
62073002268 นายชนินทร� ผาติรัตน�เจริญ
62073002269 นายสมหมาย เมืองใจ
62073002270 นางจิราพรรณ เสนาะดนตรี
62073002271 นางสาวอําภา โคตรคํา
62073002272 นางสาวสุภามาศ บุญเอี่ยม
62073002273 นายปวีณ บัวคําซาว
62073002274 นายธนกร ศรีแจ1มดี
62073002275 นายนัฐพล ทองดี
62073002276 นายดนัย สีขาว
62073002277 นายธงชัย แก�วดอกรัก
62073002278 นายสิรภพ ลิมปะพันธุ�
62073002279 นางสาวอนัญญา ใฝKใจ
62073002280 นางสาวจันทร�จิรา กลมมี
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62073002281 นางสาวสมิตรา ไชยพัฒน�
62073002282 นางสาวดวงดาว ทิพย�วงค�
62073002283 นางสาวมะลิสา อุ1นโต
62073002284 นายธุระกิจ หม่ันตรอง
62073002285 นางสาววิภาวดี เวียงสาม
62073002286 นางสาวสุวดี สีนวนดํา
62073002287 นางสาวจินต�ศุจี เลื่อนยศ
62073002288 นางเชิญพร สันปKาแก�ว
62073002289 นางสาวปVยมาศ จิตตรง
62073002290 นางสาวอรวรา วงษ�มิตรแท�
62073002291 นางสาวปาหนัน จันทร�นา
62073002292 นายสุรัตน�ศักด์ิ บุญระลึก
62073002293 นางสาวภูริชญา กําเนินดวง
62073002294 นางสาวพจนีย� ปรีชาวนา
62073002295 นางสาวนรารัตน� รุทระกาญจน�
62073002296 ว1าที่ร.ต.หญิงรวีวรรณ เลี่ยวสมบัติ
62073002297 นางสาวกรวิการ� สํารีป<Pน
62073002298 นางสาวมาลินี สีฟอง
62073002299 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทิม
62073002300 นางสาวศันสนีย� ยอดบุญ
62073002301 นายชยังกูร ไทยโอสถ
62073002302 นางสาวพัชรินทร� ป<ญญาไว
62073002303 นางสาวสุทธิดา หยุดย้ัง
62073002304 นางสาวเฌอรัญกร ทามี
62073002305 นางสาวกาญจนา ปMองแก�ว
62073002306 นางสาวกนกภรณ� อ1อนปาน
62073002307 นายทศพล สายสิงห�ทอง
62073002308 นางสาวรัตนวดี เมฆหมอก
62073002309 นายเผ1า ศรีโพธา
62073002310 นางสาวศุภางค� ม1วงบ�านยาง
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62073002311 นางสาวจิราพรรณ เผือกพ1วง
62073002312 นางสาวจิริยาพร แก�วกาญจนะวงษ�
62073002313 นางสาวกนกกาญจน� ปานเงิน
62073002314 นางสาวขนิษฐา ทองรุ1ง
62073002315 นางสาวศิรินภา มีทอง
62073002316 นางสาววีรยา สุวรรณประเสริฐ
62073002317 นางสาวศุภกานต� คันธา
62073002318 นางสาวป<ทมาภรณ� ทับประดิษฐ�
62073002319 นางสาวอนันตญา วิเชียรไพศาล
62073002320 นางสาวกชพร เพียรรุ1งเรือง
62073002321 นางสาวอริสา พนทองดี
62073002322 นางสาวจุฑามาศ หม่ืนยุทธ
62073002323 นายวัชรินทร� ขุนพิลึก
62073002324 นายสุทิน สุดนาม
62073002325 นางสาวปพิชญา เอี้ยงหมี
62073002326 นางสาวชนิดาภา วิริยานนท�
62073002327 นางสาวกฤติกา บุญธิ
62073002328 นางสาวป<ณณธร จิระชินากานต�
62073002329 นายปVลันธน� บุราคร
62073002330 นางสาวธันย�ชนก หุ1นสุวรรณ�
62073002331 นางสาวจริยา สิงประเสริฐ
62073002332 นางสาวกาญจนา ครุฑบึงพร�าว
62073002333 นายณัฐพงษ� จอมจันทร�
62073002334 นางสาวรุ1งทิวา ทรัพย�ประเสริฐ
62073002335 นางสาวปุณพจนา ศรีจันทร�โคตร
62073002336 นางสาวสุภามนต� ไทยแสน
62073002337 นายธีรวัฒน� มณีวัฒน�
62073002338 นางสาวทัดดาว ภาระเวช
62073002339 นางสาววสุธิดา อาริยะวงค�
62073002340 นางสาวนรีรัตน� อินทราย
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62073002341 นางสาวศิริยาภรณ� พรหมวิหาร
62073002342 นางสาวศิรินทิพย� สังเกตใจ
62073002343 นางสาววริศรา กาจธัญญการ
62073002344 นางสาววิภาวี บุญคง
62073002345 นางสาวณัฐธนพัชร โล1เมทินีธณา
62073002346 นางสาวกิตญาภัทร ปานสินชัย
62073002347 นางสาวรุ1งอรุณ เอี่ยมสี
62073002348 นางสาวทวีพร เขียวแก�ว
62073002349 นายศักดิธัช เหมืองหม�อ
62073002350 นางสาวสุภาวดี ขวัญเมือง
62073002351 นางสาวตุลยดา ยะทา
62073002352 นางสาวนันท�นภัส ทิมจันทร�
62073002353 นางสาวสิริวรรณ นุ1นปMอม
62073002354 นายวิชชาวุธ อ1อนต๊ิบ
62073002355 นางสาวภัทราณี นาคคงคํา
62073002356 นางสาวนิภาพร จันกัน
62073002357 นางสาวณัฐวดี ไพรัตน�
62073002358 นางสาวป<ญญดา พงค�พานิช
62073002359 นางสาวลดาวัลย� คําใหม1
62073002360 นางสาวป<ทมพร สุระจิตร�
62073002361 นางศิริพร แสนอินอํานาจ
62073002362 นางสาวณัฏฐณิชา ใจแปง
62073002363 นางสาววาสนา วัฒนศิริ
62073002364 นางสาวธนาภรณ� รอดฉํ่า
62073002365 นางสาวณัฐพร คําเขียน
62073002366 นางสาวจารุวรรณ คําแพ1ง
62073002367 นางสาวเจนนภา ไชยมง
62073002368 นางสาวจันทร�ทิพย� สายสวาท
62073002369 นางสาวอนัญพร ใจรักษ�
62073002370 นายณัฐพงศ� คุ�มแว1น
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62073002371 นางสาวรัตนาภรณ� แท1นคํา
62073002372 นายสุรนาท โมลาลาย
62073002373 นายวัฒนรัตน� ทับเชียงทอง
62073002374 นางสาวรัตนา นามวงศ�
62073002375 นางสาวศิริรัตน� อินทร�ขํา
62073002376 นางสาวอภิญญา ไต1ขํา
62073002377 นางสาวกัลยรัตน� โกส�ม
62073002378 นางสาวกนกวรรณ จําปาเทศ
62073002379 นางสาวอุษณา ประสมศักด์ิ
62073002380 นายกันตณัฐ แสนศิริ
62073002381 นายอรรถพร โยธานารถ
62073002382 นางสาวณัฐรินีย� เดือนเพ็ญ
62073002383 นางสาวนุชจรินทร� บานเย็น
62073002384 นางสาวกุลฑีดา เมธีรกรณ�
62073002385 นางสาวภาวินี มีพารา
62073002386 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอภิรดี ชาญเขตรธรรม
62073002387 นางสาวอิสรียา จันเกิด
62073002388 นางสาวนัตญานี อินหันต�
62073002389 นางสาวบุษกร น�องแก�ว
62073002390 นายธฤต ศักด์ิเจริญชัยกุล
62073002391 นายอนุรักษ� สินมา
62073002392 นางสาววนิดา สุขกล�า
62073002393 นางสาวนุชนาฏ อโนตBะ
62073002394 นางสาวปาริฉัตร อินทับ
62073002395 นายกฤตภาส ชื่นสนธิพันธุ�
62073002396 นายอภิชาติ ทองคําศรี
62073002397 นางสาวปรียนันท� ปVนตาสี
62073002398 นางสาววารุณี โฉมงามดี
62073002399 นางพูลทรัพย� อินนะปุสะ
62073002400 นายการัณยภาส กินร
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62073002401 นางสาวอูรวี ดีประเสริฐ
62073002402 นางสาวรัชนี รักสุข
62073002403 นางสาวกรรณิการ� อยู1ดี
62073002404 นายสุรศักด์ิ จันทร�ทิพย�
62073002405 นางสาวสุธิดา ขันทอง
62073002406 นางสาวอรณิชา ศรีบุญ
62073002407 นางสาววิภา พระอุ�ย
62073002408 นางสาวสตรี ศรีคชไกร
62073002409 นายกานต�ณัฐ รัตนชมภู
62073002410 นางสาววาสนา ป<ญควนิช
62073002411 นางสาวกรรณิการ� สุ1มสมบูรณ�
62073002412 นางสาวอุทัยวดี ทิพย�เคลือ
62073002413 นายพุทธวัฒน� สนั่นนาม
62073002414 นางสาวอนินธิตา บานบู1
62073002415 นายกฤษนรินทร� นาคธูป
62073002416 นางสาวธมลวรรณ น�อยสา
62073002417 นางสาวศิริพรรณ พุทธวงศ�
62073002418 นางสาวศิริพร อยู1หล�า
62073002419 นายรักษ�ศิลป[ หนูเถ่ือน
62073002420 นางสาวกัญญามาศ มาสอุดม
62073002421 นางสาวกาญจนา จันทวงศ�
62073002422 นายภาคภูมิ แก1นไชย
62073002423 นางสาวรวิวรรณ มหาวีระตระกูล
62073002424 นางสาวอาทิตยา รักสุข
62073002425 นางสาวนัยน�ภัค อิ่มสาย
62073002426 นางสาววิภาสิริ อินตBะหล1อ
62073002427 นางสาวธัญญานุช ป<ญญาแสง
62073002428 นางสาวกิตติวรรณ กองกันภัย
62073002429 นายศุภณัฐ คุ�มปริยัติ
62073002430 นายธิติวัฒน� สุวรรณประเสริฐ
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62073002431 นางสาวเจนจิรา สายแก�ว
62073002432 นางสาวอัญชิสา คงคานิ่ง
62073002433 นางสาววิไลรัตน� บรรจงเลิศ
62073002434 นางสาวเบญจพร บําเพ็ญรัตน�
62073002435 นายพัฒนพล รุ1งเรือง
62073002436 นายอิศเรศ วรรณโชดก
62073002437 นางสาวมนสิชา มะโหรา
62073002438 นายนนทนันท� ตนะทิพย�
62073002439 นางสาวชื่นชม มอสูงเนิน
62073002440 นายนนทวัธ ใจจักร�ธรรม
62073002441 นางสาวเพชรัตน� ช�างแก�ว
62073002442 นางสาวไอยวรินทร� ชอยประเสริฐนภา
62073002443 นายชัยวัฒน� จันทร�ลอย
62073002444 นายนพพล มาศงามเมือง
62073002445 นางสาววรางคณา ถมอินทร�
62073002446 นางสาวศศิพร พันตารักษ�
62073002447 นายเกียรติศักด์ิ หิรัญวิริยะกุล
62073002448 นางสาวนันทิชา เมืองหลวง
62073002449 นางสาวณัฐณิชา เสือกระจ1าง
62073002450 นางสาวทิพยวารี รัตนตรีประสาน
62073002451 นายยศกร แก�ววรรณรัตน�
62073002452 นายภูสิทธิ ปุกแก�ว
62073002453 นางสาวนิธิมา เจตพุก
62073002454 นายธนภัทร ไพรเจริญวรกุล
62073002455 นางสาวชัญญานุช เทพจันทร�
62073002456 นางสาวณัฐธิดา สัตระ
62073002457 นายธาดา มันทก
62073002458 นายปVยวัฒน� อินทร�จันทร�
62073002459 นางสาวสุรีรัตน� หอมนาน
62073002460 นางสาววิมพ�ลักษม� นาคนาม
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62073002461 นายศักด์ิณรงค� สิงห�รักษ�
62073002462 นางสาวบุญสิตา เอี่ยมละออ
62073002463 นายนรวีร� ปรีเปรม
62073002464 นายภาณุพงษ� ดงเย็น
62073002465 นางสาวนวพรรษ จรวุฒิพันธ�
62073002466 นางสาวณัฐกฤตา มะหะหมัด
62073002467 นายธนกาญจน� แสงสุวรรณ
62073002468 นางสาวพิชชานันท� เกษร
62073002469 นายวีรพัฒน� พัฒนศิริ
62073002470 นางสาวขจรวรรณ กาขันธ�
62073002471 นางสาวนฤมล ถึงจีน
62073002472 นายรัฐพล วงศ�ใหญ1
62073002473 นายประกายเพชร แก�วขาว
62073002474 นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกช
62073002475 นางสาวรัญชิดา ยศป<น
62073002476 นายชัยวัฒน� ตBะวิโล
62073002477 นางสาววรรัตน� อุ1นตาล
62073002478 นางสาวไอลดา มาเฟZอง
62073002479 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร
62073002480 นางสาวรุ1งฤทัย จะลอ
62073002481 นายวิริทธ์ิพล มีบึงพร�าว
62073002482 นางสาววราลักษณ� แซ1เรือง
62073002483 นางสาวโสภิดา บริภารักษ�
62073002484 นางสาวณัฐทิตา จันทร�แก�ว
62073002485 นายพิชญา ป<นบุตร
62073002486 นางสาวฟ<งจันทร� สวัสดิผล
62073002487 นายอดิศร คิดดี
62073002488 นายวิษณุวัฒน� ธรรมรัตนพงษ�
62073002489 นางสาวนิตญาพร ชาเชียงตุง
62073002490 นางสาวเปรมมณี จะแจ�ง
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62073002491 นายชิษณุ สมบูรณ�
62073002492 นายเกรียงไกร กําเนิดมงคล
62073002493 นางสาวรสสุคนธ� สิงห�สม
62073002494 นางสาวเพชรณัฐกา จันทร�น�อยถิรตา
62073002495 นายลัทธิ เสนานุช
62073002496 นางสาวกัลยรัตน� เกิดโต
62073002497 นางสาวฉวีวรรณ เอ�งฉ�วน
62073002498 นางสาววรัชยา คุ�มมี
62073002499 นางสาวจิดาภา จันดาหาญ
62073002500 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทักษ�
62073002501 นางสาวพจนีย� มีจินา
62073002502 นางสาวมลธิกา พุ1มกล1อม
62073002503 นายชนะวิชญ� วัชระธนะพงศ�
62073002504 นายกิตติภพ พ1วงศิริ
62073002505 นางสาวนัชกร แปMนจันทร�
62073002506 นายยงยุทธ แสงคํามา
62073002507 นายภาณุวัฒน� ขวัญอ1อน
62073002508 นายอนุภัทร บุญมาพิลา
62073002509 นางสาวสาธิยา วงษา
62073002510 นางสาวสุจารี เก้ือชู
62073002511 นางสาววิภาริณี กระบวนศรี
62073002512 นางสาวฐิติรัตน� ชูภู1
62073002513 นางปVยะวรรณ รอดนิ่ม
62073002514 นายประกาย ชาวลี้แสน
62073002515 นางสาวจารุกัญณ� แก�วมุกดา
62073002516 นางสาวอภิญญา โพธ์ิทับทิม
62073002517 นางสาวกิตติกานต� คําบ�านฝาย
62073002518 นางสาวสิริกร ป<ญเศษ
62073002519 นายภาคภูมิ ประเทศ
62073002520 นางสาวชวนพิศ ปVนใจ
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62073002521 นางสาวมุกขรินทร� สร�อยเปOPย
62073002522 นางสาวอังคณา ทองโกมุท
62073002523 นางสาววชิราภรณ� นําพวก
62073002524 นางสาวพรรณิภา น�อยมาต1วน
62073002525 นางสาวดลพร ป<นปวง
62073002526 นางสาวนภัสกร คําเชื้อ
62073002527 นางสาวอัจฉรียา เปAงยะสา
62073002528 นางสาวปภิญญา ชาวัง
62073002529 นางสาวณัฐฑริกา หาญพรม
62073002530 นางสาวพิชาพัทธ� ณ จันตา
62073002531 นางสาวเบญจวรรณ สอนสุข
62073002532 นายสุริยา จามน�อยพรหม
62073002533 นายกฤติน หิริโอ
62073002534 นางสาวชนาพร บัวพัน
62073002535 นายกฤตธนกร งามคํา
62073002536 นายทวีศักด์ิ บัวบาน
62073002537 นางสาวกัลญา หอมดอก
62073002538 นางสาวอัญณิตา จาอินตBะ
62073002539 นายณัฐภัทร ไกลถ่ิน
62073002540 นางสาวกมลรัตน� ภิชัย
62073002541 นางสาวพรรธกานต� ชัยฤทธ์ิ
62073002542 นางสาวปาริฉัตร สอนชม
62073002543 นายจิรวัฒน� สมัครเขตการณ�
62073002544 นางสาวภาวิดา แตงร1ม
62073002545 นายวุฒิชัย วังเสนา
62073002546 นางสาวพันไมล� สาวิกัน
62073002547 นายบุญรุ1ง ประเทศ
62073002548 นางสาววันทนี ห�วยทราย
62073002549 นางสาวชุติมา ป<ญสุทธ์ิ
62073002550 นางสาวดวงพร แก�วหิน
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62073002551 นางสาวอลิษา นาผลดี
62073002552 นางสาวศรัณญา ผดุงพันธุ�
62073002553 นางสาวประภัสสร ฟ<Wนเพียร
62073002554 นางสาวแก�วผกานต� นาป<ญญา
62073002555 นายพัฒนพล ท�วมนาค
62073002556 นางสาวณัฐชยาพร ชมชื่น
62073002557 นางสาวฑิฐิยา มะโนเรือง
62073002558 นางสาวณัฐิยา กาศสกูล
62073002559 นางสาวนันทิวา ไชยเดช
62073002560 นางสาวนิศาชล นวลปMอง
62073002561 นางสาวพนิดา บางขัน
62073002562 นางสาวธนพร มาพิจารณ�
62073002563 นางคัมภีร�พรรณ กุลบรรณดิษฐ�
62073002564 นางสาวกรรณิการ� เสนาบุตร
62073002565 นางสาวณธภร เพ็งเปลี่ยน
62073002566 นางสาวดลสิรี เมธาวิทย�
62073002567 นางสาวชญาภรณ� เกิดเกตุ
62073002568 นางสาวกนกวรรณ จุระเพ็ชร
62073002569 นางสาวมะลิวัลย� สว1างวงค�
62073002570 นางสาวจุฑามณี อิงคสวัสด์ิ
62073002571 นางสาวธันยาภัทร� ธนัชพีรสิทธ์ิ
62073002572 นายภูวรินทร� สุคันธวณิช
62073002573 นายมานะชัย ยอดดี
62073002574 นางวิมลรัตน� บุญนิธิวงศ�
62073002575 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเดียว
62073002576 นางสาวกมลลักษณ� กายงแว1น
62073002577 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเยาวเรศ บุรีรักษ�
62073002578 นางสาวไพลิน แสงนก
62073002579 นางสาวสุรีพร อายุยืน
62073002580 นางสาวพรรณปพร เพ็ชรประสิทธ์ิ
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62073002581 นางสาววรรณภรณ� ขุนพิลึก
62073002582 นางสาววรณัน ไวเหาะ
62073002583 นายวิษณุ พันชน
62073002584 นางสาวเนตรชนก เอี่ยมวิลัย
62073002585 นายวีรวัฒน� ธนะป<ด
62073002586 นางสาวนวรัตน� รอดนวล
62073002587 นางสาวเบญจมาศ มากมาย
62073002588 นางสาววันวิสา โสภณสุขไพบูลย�
62073002589 นางสาวธัญญรัตน� พูลสงค�
62073002590 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพิชชาทร กุลวงษ�
62073002591 นายวิจักษุ�พันธ� ม่ันเขตวิทย�
62073002592 นางสาววันทนีย� ทวีสุข
62073002593 นางสาวอมรรัตน� หวานคํา
62073002594 นางสาวกานดา เกษร
62073002595 นางสาวอินทิรา อมราสิงห�
62073002596 นางสาวอมรพรรณ ปานคํา
62073002597 นางสาวเบญจวรรณ ทองผา
62073002598 นางสาวแสงนภา ระดี
62073002599 นางสาวมาศนภา อินทร�ชื่น
62073002600 นางสาวเมย�วดี ฝ<Pนป<นเจิง
62073002601 นายอุดมศิลป[ มงคลชัยศาสตร�
62073002602 นายกริน สิริเวชพันธุ
62073002603 นางสาวป<ณฑ�ชนิต จันทวงษ�
62073002604 นางสาวภัณฑิลา มันทรักษ�
62073002605 นายอรัญยุทธ หล�าปวงคํา
62073002606 นางสาวสุคนธา จําปาเงิน
62073002607 นายทวีศักด์ิ รองแขวง
62073002608 นางสาวสุพัตรา บัวพ1วง
62073002609 นางเมธินี กามิน
62073002610 นางสาวชนิดา ทอดสนิท

หน�า 87 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073002611 นายณัฐกฤตย� นิลาภรณ�
62073002612 นายนพดล คชประเสริฐ
62073002613 นายจิราธิป พุกรอด
62073002614 ว1าที่ร�อยตรีสุดารัตน� สวัสดี
62073002615 นางสาวนฤมล หม่ันเรียน
62073002616 นางสาวกนกพร สิโลทศ
62073002617 นายถิรายุ ม1วงมิตร
62073002618 นางสาวนุศรา ขุนน้ํา
62073002619 นายทิศพล ยาสมุทร
62073002620 นางสาวชญาภา เนียมเปOย
62073002621 นางสาวอมิตา ออซิน
62073002622 นางสาวขวัญฤดี คําท�วม
62073002623 นายชนาธิป ใจมูลม่ัง
62073002624 นางสาวภัชร�ธนศิฏา จีระพงศ�เมธา
62073002625 นายกฤษณะ ย้ิมนึก
62073002626 นางสาวธัญญพร ป<นเงิน
62073002627 นางสาวเกษร สร�างช�าง
62073002628 นางสาวกนกวรรณ ป<นวงค�
62073002629 นางสาววิภารัตน� กลิ่นขจร
62073002630 นางสาวสิริวัฒน� วุฒิ
62073002631 นางสาวสโรชา มรสุม
62073002632 นายสิรภพ สิงห�เรือง
62073002633 นางสาวมนัสนันท� พลายแก�ว
62073002634 นางสาวสุดาพร น�อยผล
62073002635 นายสกนธ� เกิดเจริญ
62073002636 นายบุญเสริม ต่ีเทศ
62073002637 นางสาวอัมพิกา นัคราจารย�
62073002638 นางสาวทักษพร อBอสวงศ�
62073002639 นางสาวณัฐณิชา โค�วประเสริฐ
62073002640 นางสาวสุมัทณา แก�วเขียวเหลือง
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62073002641 นางสาวบุษรา จากมะพลับ
62073002642 นางสาวสุพัฒชนก บัวจันทร�
62073002643 นางสาวเจนจิรา พานแก�ว
62073002644 นางสาวธันยชนก หมวกน�อย
62073002645 นางสาวพนิตนันท� บุญมี
62073002646 นางสาวจันทร�จิรา สุวรรณนวล
62073002647 นางสาวชฎาภรณ� ชื่นกุล
62073002648 นางสาวเสาวภา ศรีวังคํา
62073002649 นางสาวนริศรา สัมฤทธ์ิ
62073002650 นายพีร�ทยุต พรมคํา
62073002651 นายธนกร สุภาโท�
62073002652 ว1าที่ร�อยตรีบุญฤทธ์ิ เพียรทํา
62073002653 นางสาวจินตนา เรือนงาม
62073002654 นางสาวเปรมณพิชญ� ปVยะอร1ามวงศ�
62073002655 นางสาวคัทลียา แสนเมืองอินทร�
62073002656 นางสาวอรวรรณ มาบุญ
62073002657 นางสาวเกศชาฎา ชูโชติ
62073002658 นางสาวจิราภรณ� ย้ิมยวน
62073002659 นางสาวอรณี จXองเนียม
62073002660 นายธนภัทร วงศ�ประทุม
62073002661 นางสาวปาณิสรา แสงคําพันธุ�
62073002662 นายเจตน�ธนัชกฤต มหาราช
62073002663 นางสาวปวีณ�สุดา เสนานุช
62073002664 นางสาวกาญจนา เทวรักษ�
62073002665 นางสาวชลิตา ฤทธ์ิเต็ม
62073002666 นางสาวทาริกา มาปาละ
62073002667 นางสาวชนิดาภา กําใย
62073002668 นางสาวกันตยา ไชยกาล
62073002669 นางสาวสจิมา หนูหนุน
62073002670 นางสาวอนวัชชา อินทรสอาด
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62073002671 นางสาววรรณรัตน� คร�ามสมอ
62073002672 นางสาวกมลทิพย� เพ็ชรอ1อน
62073002673 นายอภิสิทธ์ิ แตงจBอก
62073002674 นายธุวานนท� เจริญเมือง
62073002675 นายนพรัตน� วงรอบ
62073002676 นางสาวกรวีร� คําพุฒ
62073002677 นางสาวชนนิกานต� เหง่ียมใย
62073002678 นายอภิชาต ประมุข
62073002679 นางสาวณัฐภรณ� เพ็ชรเมือง
62073002680 นางสาวนิติยาพร ฉายพุดซา
62073002681 นางสาวภาณุมาส วงศ�อ�ายตาล
62073002682 นางสาวราตรี ใจกล�า
62073002683 นางสาวณัฐสุดา กูลประดิษฐ�ศิลป[
62073002684 ว1าที่ร�อยตรีสร�างสรรค� อัครานุรักษ�
62073002685 นางสาวเกศรินทร� กลิ่นแย�ม
62073002686 นางสาววิไรลักษณ� ชันยาสูบ
62073002687 นางสาวณัฐชิตา บุญคง
62073002688 นางสาวสิราวรรณ โพธ์ิเหมือน
62073002689 นางสาวปรีชญา อุ1นแก�ว
62073002690 นายคําสอน บุญแจ1ม
62073002691 นางสาวทัศริน บุญอ�อย
62073002692 นายทัศน�พล แก�วเทพ
62073002693 ว1าที่ ร.ต.หญิงลัดดา ปราศรัย
62073002694 นางสาวจิดาภา สร�อยโพธิคุณ
62073002695 นายนพรัตน� สโมสร
62073002696 นายกิตติพงษ� บัวบาล
62073002697 นายพัชรชัย พัวศรีพันธุ�
62073002698 นางสาวฐาปนิตา คุ�มเพ่ือน
62073002699 นางสาวสุกัญญา ธรรมราช
62073002700 นางสาวชลธิชา ระวังปKา
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62073002701 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิบุญ
62073002702 นางสาวปวีณา อ�นสาย
62073002703 นางสาวกมลชนก นาคสุทธ์ิ
62073002704 นางสาวศศิวิมล มนูญโญ
62073002705 นางสาวจรัญญา สบกระโทก
62073002706 นายกฤษณะ ชูดี
62073002707 นางสาวณัฏฐกานต� เทอดป<ญญากุล
62073002708 นางสาวกฤติยา แก�วกัน
62073002709 นางสาวกชพรรณ สุขประเสริฐ
62073002710 นางสาวกันยา รักสายสกุลทวี
62073002711 นางสาวอัจฉราพรรณ พวงเพ็ชร�
62073002712 นางสาวธัญยพร สายคําดี
62073002713 นางสาวภิศุรินทร� วงษ�รัตนะตรัย
62073002714 นางสาวชนิดาภา คล�ายสุวรรณ�
62073002715 นางสาวปพิชญา สิงห�รอ
62073002716 นายพชร จันทร�สงคราม
62073002717 นางสาวฑัชชมานันทร� ผัดผล
62073002718 นางสาวชนัญชิดา เทียมใจ
62073002719 นางสาวพรพรรณ คงชู
62073002720 นายเมธานันต� ธรรมสอน
62073002721 นางสาวทิพวรรณ หอมระรื่น
62073002722 นางสาวกัลยรักษ� กายะ
62073002723 นางสาวชลธิชา ม1วงทอง
62073002724 นางสาวทองพรรณ เยาวบุตร
62073002725 นางสาวภัทราภรณ� ยศสมบัติ
62073002726 นางสาวเกษรินทร� เขียวสอาด
62073002727 นางสาวพัชรา เส็งหลวง
62073002728 นายเนติธร รัตนกุล
62073002729 นายไชยัญ คงพันธ�
62073002730 นางสาวมินตรา เทียวประสงค�
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62073002731 นายธนภัทร ภัทรพิศิษฐ�
62073002732 นางสาวพลอยภัทร�ชา ปMอมทอง
62073002733 นางสาวจารุวรรณ บางนาชาติ
62073002734 นายก1อเกียรติ วงศ�เพ่ิม
62073002735 นางสาวหงส�หยก แก�วน้ําเชื้อ
62073002736 นางสาวชนกสุดา เชื้อชวด
62073002737 สิบเอกวรรธน�ทัญRู มาตราช
62073002738 นางสาววสุกัญญา กลิ่นขํา
62073002739 นางสาวสกุณกาญจน� มาตเมฆ
62073002740 นางสาวกรองแก�ว เอี่ยมมาตร
62073002741 นายศุภชัย ดํารุทัย
62073002742 นางสาวพัชราภรณ� อินนั่งแท1น
62073002743 นางสาวดวงพร ประสาทเขตวิทย�
62073002744 นางสาวอัญชลี ดวงจินดา
62073002745 นางสาวปทิตตา ชนแดน
62073002746 นายอภินัชเศรษฐ� แก�วดุสิต
62073002747 นางสาววราภรณ� เสนา
62073002748 นายสามารถ ฉันทะวะโร
62073002749 นางสาวพิมพา ปVWนนาง
62073002750 นางสาววันวิสาข� หมวกชม
62073002751 นางสาวราตรี คําแปลงตัน
62073002752 นายธีรชาติ พูนผล
62073002753 นางสาวพิชญาภา เลิศวิไล
62073002754 นายเจตรินทร� สายย้ิม
62073002755 นางสาวอาทิตยา ปMองไข1
62073002756 นางสิริพร ม่ันคง
62073002757 นางสาวนงลักษณ� น้ําเพชร
62073002758 นายกิตตินันท� สุขเกษม
62073002759 นายอมร คงประหัด
62073002760 นางสาวปริชญา รัตนพันธ�
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62073002761 นางสาวสุชวดี เอี่ยมสืบทับ
62073002762 นางสาวน้ําค�าง เลี่ยมมาตร
62073002763 นางสาวศศิธร ตาสี
62073002764 นายเฉลิมพล คงอิว
62073002765 นางสาวชิดชนก ใจดี
62073002766 นายอดุลวิทย� ปMองเขต
62073002767 นางสาวพิชญวัฒน� แก1นแก�ว
62073002768 นายชาคริสต� นระเอี่ยม
62073002769 นางสาวนิตยา ศรีสุขสาม
62073002770 นายเอกรัฐ กล1อมจิตต�
62073002771 นางสาวปรียานุช เกิดแก�ว
62073002772 นางสาวอรวรรณ ฝ<Pนเต็ม
62073002773 นายปนัฐ มีแก�ว
62073002774 นายนิติพงศ� ยอดแก�ว
62073002775 นางสาวกิตติยา กลมพุก
62073002776 นางสาวเกวลิน อุดมศิลป[
62073002777 นายณัชพล หลั่งนาค
62073002778 นายนพดล สมโภชพฤฒิกุล
62073002779 นายนนท�ธวัช ทาไชยวงศ�
62073002780 นางสาวดาวประกาย อ1อนสด
62073002781 นางสาววรดา เขาลาด
62073002782 นางสาวอัญชลี จังพินิจกุล
62073002783 นายรชตนันท� ทองวัน
62073002784 นางสาวน้ําฝน พูลพันธ�
62073002785 นางสาวนารีรัตน� พ่ึงม1วง
62073002786 นางสาวพิญาดา วงศ�มา
62073002787 นางสาวเกศยุพา ดาวกระจ1าง
62073002788 นายภูมินทร� อินถา
62073002789 นายป<ณวรรธน� วามะลุน
62073002790 นางสาวศิวพร กลัดจํานงค�
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62073002791 ว1าที่ร�อยตรีหญิงหทัยกานต� ดอกเงิน
62073002792 นางสาวจิราภรณ� เชื้อเพ็ชร
62073002793 นายวีรภัท อยู1หลาย
62073002794 นางสาวสมใจรัก ตBะวัน
62073002795 นางสาวมุกดาวัลย� ศรีเมือง
62073002796 นางสาวธนัชญา ปVนตา
62073002797 นางสมร โสดี
62073002798 นายอธิวัฒน� ปVWนเจริญ
62073002799 นายทัศยุทธ ภาณุพิพัฒน�
62073002800 นายภานุพงศ� วงศ�บุญชู
62073002801 นางสาวมุกดา พินิจเมือง
62073002802 นางสาวดลยา ดําดี
62073002803 นางสาวเมธาวี บุญชู
62073002804 นางสาวปาลิดา อินทพรโสภิต
62073002805 นางสาวภัควลัญชญ� บรรจง
62073002806 นางสาววราพรรณ ทาใส
62073002807 นายพีรพัฒน� เภสัชพิพัฒน�กุล
62073002808 นายนัธทภัทร ไทนอ
62073002809 นางสาวเจษฎาพร สายทอง
62073002810 นางสาววรวรรณ จันหีบ
62073002811 นายนวพล พิมพ�ทอง
62073002812 นางสาวสราวลี ศรีอร1าม
62073002813 นางสาวนันทนา หล1อเงิน
62073002814 นางสาวกรวิภา ป<นแดน
62073002815 นางสาววัชรี กองฤทธ์ิ
62073002816 นางสาวราตรี ศรีวรรณ
62073002817 นางสาวมลเฑียร อ1วมสุข
62073002818 นางสาวสุวนันท� ตุงคะมาลี
62073002819 นางสาวชนากานต� พิพัฒนวนารมย�
62073002820 นายนิคม ยศดี
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62073002821 นางสาวอัจฉรา พุฒสุข
62073002822 นางสาววราภรณ� วุฑฒยากร
62073002823 นายศาศวัต ย่ีนาง
62073002824 นางสาวฐาปนี ร1วมรถ
62073002825 นางสาวจีรนันท� วาริศร
62073002826 นางสุนันทา จันทรานนท�
62073002827 นางสาววันวิสา สุริวงษ�
62073002828 นางสาวธัญจิรา มังกะระ
62073002829 นางสาวปVยาภรณ� สุขวาณิชย�
62073002830 นางสาวอัญธิกา ฉัตรศรี
62073002831 นางสาวชุติกาญจน� สนธิธรรม
62073002832 นางสาวลัดดา ชํานาน
62073002833 นางสาวสุพัตรา สาทอง
62073002834 นายอิศรา สามศรี
62073002835 นางอัฐภิญญา สระทองพิมพ�
62073002836 นางสาวพัชรินทร� บุญมี
62073002837 นางสาวเกศสุดา พรมตา
62073002838 นางสาวขวัญเรือน ภมรพล
62073002839 นางสาวอภิชญา ลังกาวงศ�
62073002840 นางสาวสิรินันท� ขันยศ
62073002841 นางสาวธิดารัตน� แก�วบัวดี
62073002842 นางสาวนัฐกานต� เจริญลาภ
62073002843 นางสาวปรารถนา สาริกา
62073002844 นางสาวอณัญชา กําเหนิด
62073002845 นายมาวิน น�อยคง
62073002846 นางสาววฤนดา จันทร�เทศ
62073002847 นายเกรียงศักด์ิ หมวกเมือง
62073002848 นายวัจน�กร ลือกิจ
62073002849 นายชาตรี สอนเทศ
62073002850 นายฐิติกร ไชยวงค�
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62073002851 นางสาวณัติตยา ใจวงษา
62073002852 นางสาวเยาวภา คงสวัสด์ิ
62073002853 นางสาวดารารัตน� หล1อประดิษฐ�
62073002854 นางสาวกรรณิการ� ก�อนต�ม
62073002855 นางสาวจินดารัตน� คํ่ายัง
62073002856 นายมงคล บัววรรณ�
62073002857 นางสาวรัสรินทร� สุทธิอุดมรัศม์ิ
62073002858 นายสิรวิชญ� อาจเอื้อ
62073002859 นายอนุกูล คมกล�า
62073002860 นางสาวชนม�นิภา กิกลิ้ง
62073002861 นางสาวจิราภรณ� ธงศรี
62073002862 นายสุรศักด์ิ ช1วงโชติ
62073002863 นางสาววรรณิศา ขํากรัด
62073002864 นางสาวพุธิตา สกุลโชติ
62073002865 นายณัฐพงษ� เมืองเล็น
62073002866 นางสาวไอลดา จักรสาน
62073002867 นางสาวภาณญาดา วงศ�งาม
62073002868 นางสาวธัญกร คําฟ<ก
62073002869 นางสาวสุนิษา คําบุญมา
62073002870 นายปรัชญา ศิรินันท�สกุล
62073002871 นางสาวจุฑามาศ ธัญญะ
62073002872 นางสาวขวัญใจ ขวัญม่ิง
62073002873 นางสาวกชมล วันทอง
62073002874 นายฑิตาพันธุ� ไทยเจริญ
62073002875 นางสาวสรณ�สิริ เมฆฉาย
62073002876 นางสาวเบญจรัตน� ขัดสาย
62073002877 นายณัฐชาต ใจปVน
62073002878 นายกิตติกร ทิพย�ป<ญญา
62073002879 นางสาวธิรดา มงคลเลิศ
62073002880 นางสาวคุณัญญา หนองปVงคํา
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62073002881 นางสาวนิตยา อินทสูน
62073002882 นางสาวกัลยาณี กรรณิกา
62073002883 นางสาวลาวัณย� อุบลไพร
62073002884 นางสาวนิรุชา ยกจํานวน
62073002885 นางสาวเกร็ดนภา สนสําฤทธ์ิ
62073002886 นายวีรภัทร พร�าโต
62073002887 นางมะลิวรรณ มีผล
62073002888 นางสาวพิมพ�นารา ทองรอด
62073002889 นางสาวอลิศรา กล่ําทอง
62073002890 นายอรรคพล อินกอง
62073002891 นางสาวพรวิภา ภู1สงฆ�
62073002892 นางสาวอาภัสรา สารสุวรรณ�
62073002893 นางสาวจีระนัน โปกําเนิด
62073002894 นางสาวชาริกา สารฝ<Pน
62073002895 นางสาวภัทรวดี ศรีปทุมสกุล
62073002896 นายวรพล วงศ�รัตนกูล
62073002897 นางสาวศิริพร จันตBะซาว
62073002898 นางสาวทิพย�สุคนธ� สุธัมโม
62073002899 นางสาวสุทินา วิทิต
62073002900 นางสาวยุคลธร เสาวรส
62073002901 นางสาวเบญจมาภรณ� ขัติบุญ
62073002902 นายมารุต วงค�ประเสริฐ
62073002903 นางสาวโชติกา สารีจันทร�
62073002904 นางสาวปรียาภรณ� โลมา
62073002905 นายภูมินทร� ถ่ินน้ําใส
62073002906 นางมณฑาทิพย� นุคํา
62073002907 นางสาวพรรณฑร ดิษโต
62073002908 นางสาวอัจฉรา สิงหฬ
62073002909 นางสาวปูริดา รางสาตร�
62073002910 นายนพพล เดชป<Pน
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62073002911 นางสาวสุทธิกานต� ทองเหี่ยง
62073002912 นางสาวเสาวลักษณ� สมวงค�
62073002913 นางสาวรติกร โตอิน
62073002914 นางสาวกมลรัตน� กลิ้งเพชร
62073002915 นางสาวรุ1งทิพย� อาทะ
62073002916 นายผดุงศักด์ิ โพธ์ิคาเทพ
62073002917 นางสาวพัชรี จันดาวงษ�
62073002918 นายพงษ�พัฒน� แจงทนงค�
62073002919 นางสาวจุฬาลักษณ� ม1วงสวัสด์ิ
62073002920 นายนิติธรรม กุลป<ญญา
62073002921 นางสาวสุภาภรณ� ดอนไพรฮวบ
62073002922 นางสาวธนพร โลหะเวช
62073002923 นายพีระศักด์ิ จันทร�โสภณ
62073002924 นางสาวบวรลักษณ� เพชรกุล
62073002925 นางสาวชลินทร อารีโกเศศ
62073002926 นายสุริยฉัตร บัวสนธ์ิ
62073002927 นางสาวประภัสสร แสงสุวรรณ�
62073002928 นางอารีรัตน� เงินขาว
62073002929 นายธีรนันท� พร�อมสุข
62073002930 นางสาวเกศสุดา ปVงหา
62073002931 นางสาวชุติมา สถิตธรรมธร
62073002932 นางสาวขวัญชนก เกตกลมเกลา
62073002933 นางสาวภัทราพร สีทา
62073002934 นางสาวศิวนารถ อุททะวงศ�
62073002935 นางสาวมนธิชา ดีบุญ
62073002936 นางสาวธันย�ชนก แก�ววังอ�อ
62073002937 นายปริญญา อารักษ�กิตติ
62073002938 นายภูริเดช เบญจางคมณี
62073002939 นางสาวภัณฑิรา เนตรแสงสี
62073002940 นายชัยณรงค� มาดี
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62073002941 นายวศิน วัดแก�ว
62073002942 นายภาณุพงศ� ฟ<กบัว
62073002943 นางสาวปวีณา ป<กษา
62073002944 นางสาวกัณฑิมา แก�วแกม
62073002945 นายเสฎฐวุฒิ ถือพัฒน�
62073002946 นางสาวพันธิตรา พรหมเสนา
62073002947 นายรุ1งวิทย� วารีสิริสิน
62073002948 นายพงษ�ชัยยุทธ โทจําปา
62073002949 นางสาวสิริกาญจน� กุลเวิล
62073002950 นางสาวเจนจิรา มะลิซ�อน
62073002951 นางสาวดาราวรรณ จันตBะหล�า
62073002952 นายสราวุธ อินทร�จันทร�
62073002953 นางสาวนันทิกานต� ป<ญญา
62073002954 นายสิทธิชัย พัดเถ่ือน
62073002955 นางวรินทร�ภัค ทาปลูก
62073002956 นางสาวประภาพร ทรัพย�สิทธิถาวร
62073002957 นายสมเกียรติ อินนันชัย
62073002958 นายทศพล เดชพรม
62073002959 นางสาววราภรณ� โพธ์ิเงิน
62073002960 นางสาวจารุวรรณ รินฤทธ์ิ
62073002961 นางสาวสุพัตรา โพธิจิตร
62073002962 นายทวีศักด์ิ กอนแก�ว
62073002963 นางสาวอัจฉริยาภรณ� จันทร�สุวรรณ
62073002964 นางสาวยุพารินทร� สอนป<น
62073002965 นายนครินทร� กระสาย
62073002966 นางสาวจันทร�จิรา สังข�มัน
62073002967 นางสาวนิภาลักษ� คล�อยโท�
62073002968 นางสาววรรณประภา ไวเชิงค�า
62073002969 นายนนทวัฒน� ขําริด
62073002970 นางสาวศุภนิดา พรหมมาศ
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62073002971 นายวรวุฒิ โพธ์ิพันธ�
62073002972 นางสาวเทวารินทร� กําหนด
62073002973 นางสราญจิต อินถาก�อน
62073002974 นางสาวเมธินี เลี้ยงสุก
62073002975 นางสาวจีรวรรณ ศรีนาค
62073002976 นางสาวเจนจิรา คําฟู
62073002977 นางสาวนรีกานต� เตชะ
62073002978 นางสาวทิพยรัตน� กันเจิม
62073002979 นางสาวเกศแก�ว เกลี้ยงสําเภา
62073002980 นางสาวสิริรัตน� รอดทอง
62073002981 นายณัฐกานต� ป<นหล�า
62073002982 นางสาวพัลลภา เพ็งพุ1ม
62073002983 นางสาวกฤติยาภรณ� จงทอง
62073002984 นายวุฒิชัย โชคบวรสกุล
62073002985 นางสาวศมนยพรรษ อุบลสว1างวงศ�
62073002986 นางสาวอมรรัตน� เบ�าชารี
62073002987 นางสาวพิมภาพร แก�วศรี
62073002988 นางสาวนนทิยา ศรีคํา
62073002989 นางสาวปVยธิดา จันทร�แสนตอ
62073002990 นางสาวสุณิศา นวนไม�หอม
62073002991 นางสาวเพียงอัปสร สิญจาอัปสร
62073002992 นางสาวปริญญาพร สังข�ทุ1ง
62073002993 นางสาวปVยะดา ปVWนทอง
62073002994 นางสาวกาญจนา สีม1วง
62073002995 นายอนิรุทธ์ิ เจตบุตร
62073002996 นางสาวณิชนันทน� ศรีเทียนชัย
62073002997 นางสาวพิชญารัตน� อุ1นเพชร
62073002998 นางสาวณัฐมล เพ็งเปรม
62073002999 นางสาววรารัตน� จํานวน
62073003000 นายธนวัฒน� แกมขุนทด
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62073003001 นางสาวศศินภา หมอช�าง
62073003002 นางสาวสุชาดา เก๋ียงพา
62073003003 นางสาวสุภาพร บุญอินทร�
62073003004 นางสาวอิสริยาภรณ� เครือคําอ�าย
62073003005 นางสาวกมลทิพย� ลุ1มลึก
62073003006 นายธีรยุทธ อินทะวงค�
62073003007 นางสาวสุทธิรักษ� อาศนะ
62073003008 นางสาวภัสสร เลือดทหาร
62073003009 นางสาวสรินญา พิละกันทา
62073003010 นางสาวเพียงขวัญ ตBะวงค�
62073003011 นางสาวขนิษฐา ขันลา
62073003012 นางสาวกรรณิการ� เจ้ือยแจ�ว
62073003013 นายวุฒิพงษ� จิวเดช
62073003014 นายรณกร มงคลวุฒิชาติ
62073003015 นางสาวกรองทอง ย้ิมสรวล
62073003016 ว1าที่ร�อยตรีณัฐพงศ� อิ่นแก�ว
62073003017 นางสาวชลลดา กองทองนอก
62073003018 นายธีระวิทย� บุญเนื่อง
62073003019 นายนัฐพงษ� สิบน�อย
62073003020 นางสาวชนัญชิดา ไชยสาร
62073003021 นางสาวอัจฉรา คําภีร�
62073003022 นายกัมพล ศรีขัติ
62073003023 นายวรพจน� คําราพิศ
62073003024 นายเกษม น�อยแกง
62073003025 นางสาวกฤติยา นิ่มนวล
62073003026 นางสาวน้ําฝน ชมเมือง
62073003027 นายสุริยพงศ� เรืองหน1าย
62073003028 นางสาวกันตา สังข�หิรัญ
62073003029 นายอรรถพล คําแผ1น
62073003030 ส.ต.ท.มนตรี ฉิมคง
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62073003031 นางสาวยุพารัตน� ปานโยมา
62073003032 นายธัญชนก อ1อนลํา
62073003033 นางสาวภัทรภร แสงจันทร�
62073003034 นางสาวกุลสตรี รอดละม�าย
62073003035 นายธนกร คุณเที่ยง
62073003036 นางสาวรัญชิดา สุดา
62073003037 นางสาวรังสิมา สอนสังข�
62073003038 นางสาวยุพาดา ภู1ยางโทน
62073003039 นางสาวรุจิรา กองสิงคุณ
62073003040 นางสาวหทัยรัตน� ศิริชัยสุทธิกร
62073003041 นางสาวปาริฉัตร ต้ังม่ัน
62073003042 นางสาวสุภารัตน� อิ่มเทศ
62073003043 นางสาวสุปราณี ใจเปAง
62073003044 นายธนโชติ เถ่ือนถํ้า
62073003045 นางปVยพร อิ่มเอิบสิน
62073003046 นางสาวจันทวิภา มูลเขียว
62073003047 นายศุภกิจ กลัมภัก
62073003048 นางสาวกุศลิน ธูปเทียน
62073003049 นายอดุลย� แสนสวาท
62073003050 นายรัชชานนท� กุนมล
62073003051 นายวุฒิชาญชัย พันธ�ทิพย�กุล
62073003052 นางสาวจันทร�พิม ขันกสิกรรม
62073003053 นางสาวจันทร�จิรา เหมันต�
62073003054 นางสาวเจนจิรา นนขุนทศ
62073003055 นางสาวจินดาภา คันศร
62073003056 นายวชิระ อิ่มสุขศรี
62073003057 นางสาวธนัชพร ศรีบรรเทา
62073003058 นางสาวพัชรา เกียรติพงษ�พันธ�
62073003059 นางสาวชนิดา เอื้อยศรีแก�ว
62073003060 นายทวิกานต� กาฬพันธ�
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62073003061 นายชนาธิป เรืองโพธ์ิ
62073003062 นางสาวมานิดา พัดกลม
62073003063 นางสาวอรวรรณ อ่ําน�อย
62073003064 นางสาวกัลยา จินะโต�ง
62073003065 นางสาวกิตติยา ก�อนแก�ว
62073003066 นางสาวปVยะธิดา ไสสี
62073003067 นางสาวสุดารัตน� คําผาเต1า
62073003068 นางสาวนิตยา ฉิมลี
62073003069 นางสาวภัทราพร ซึงพานิช
62073003070 นางสาวจริยาภรณ� สุขวิญญา
62073003071 นายณัฐพงษ� ไชยชนะ
62073003072 นางสาววารุณี อุดแก�ว
62073003073 นางสาวปVยะฉัตร โพธ์ิผา
62073003074 นางสาวสายพิณ อุ�มปรีชา
62073003075 นางสาวเวธกา กันจินะ
62073003076 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ�
62073003077 นางสาวกัญจนา พิมเสน
62073003078 นางสาวสิรินาถ เวชกร
62073003079 นางสาววรรณนิสา เกตุทิม
62073003080 นางสาวรังสิมา พ1วงโชติ
62073003081 นายศิริวัฒน� อันไกรฤทธ์ิ
62073003082 นายพงศธร โตBะโท1น
62073003083 นางสาวรัชนี กองสถาน
62073003084 นายปรมินทร� ทองมาก
62073003085 นายฉัตรชัย แสงไกร
62073003086 นายพงษ�ดนัย จันป<ญญา
62073003087 นางสาวสิรินันท� เบ็ญจมาคม
62073003088 นางสาวศุลีพร ประมวลนิเวศ
62073003089 นางสาวสุกัญญา ด�วงชื่น
62073003090 นายปริญญา ขันทอง
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62073003091 นายณัฏฐิกูล ศิริแสน
62073003092 นางสาวพรสุดา แก�วเผือก
62073003093 นายณัฐพล โพแก�ว
62073003094 นางสาวหยกเพชร กุลแก�ว 
62073003095 นางสาวรสสุคนธ� การะพฤกษ�
62073003096 นางสาวสโรชา คะระออม
62073003097 นางสาววรชพร ภาษี
62073003098 นายวิษณุ พุ1มสม
62073003099 นายสุพจน� สุขขํา
62073003100 นางสาวแคทลียา เพ็งเขียว
62073003101 นางสาวกิตติกา คุ�มภัย
62073003102 นางสาวสมยง จันแพง
62073003103 นายอนุรักษ� ดีบาง
62073003104 นางสาวพิมพ�ชนก แดงคําหล�า
62073003105 นายสมเกียรติ องอาจ
62073003106 นางสาวอุมารีย� ซ่ือตรง
62073003107 นางสาวนภัสสร ตาเสนา
62073003108 นางสาววิชิญา จันด�วง
62073003109 นายยุทธพงษ� สอนศรียา
62073003110 นายสาธิต พลอาจ
62073003111 นายนราวุฒิ นมเนย
62073003112 นางสาวนารีรัตน� นัคราจารย�
62073003113 นางสาววาลิกา จันทร�โถม
62073003114 นางสาวศิริลักษณ� งามนิกุลชลิน
62073003115 นางสาวณัฐกฤตา ปริมล
62073003116 นางสาวขวัญดาว มูลหล�า
62073003117 นายฐิติพรรณ จอมธนวิบูลย�
62073003118 นายเอกพันธ� สุขสุวานนท�
62073003119 นางนิภาพร ไตต1อผล
62073003120 นายกฤษดา สมานไทย
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62073003121 นายสุรัตน� พลอยงาม
62073003122 นางสาวรัตนพร พ่ึงเพ้ีย
62073003123 นางสาวนวรัตน� คงโต
62073003124 นางเบญจมาศ สอนสิทธ์ิ
62073003125 นางสาวบุษกร สมภักดี
62073003126 นางสาวอินทิรา โกสิงห�
62073003127 นางสาวพรรณรัตน� ใจคําสืบ
62073003128 นางสาวทิพวรรณ สินประเสริฐรัตน�
62073003129 นางสาวอังคณา จันบัว
62073003130 นางสาวพิมวลัย นิ่มรองนาม
62073003131 นางสาวพิมพ�ชนก ทัดเสือ
62073003132 นางสาวดรุณี โสภารัตนาวัน
62073003133 นางสาวประมลรัตน� เขียวดี
62073003134 นางสาวสุธิดา จันทรเทพ
62073003135 นางสาวอรพรรณ ครุธพาหะ
62073003136 นายวิษณุ พ่ึงพวก
62073003137 นางสาวอภิวันท� เกษมสําราญ
62073003138 นายบูรทัย หลวงชื่น
62073003139 นางสาวชลิตา คงเมืองคํา
62073003140 นางสาวณัฐณิชา รอดรัตน�
62073003141 นายสันติชัย แก�วนวน
62073003142 นางสาวสุภารัตน� คําจันทร�
62073003143 นางสาวอนุสรา สุ1มงาม
62073003144 นางสาวมินตรา อันภักดี
62073003145 นายนพพันธ� เตชะ
62073003146 นางสาวอรพิน ซ่ือสัตย�กตัญRู
62073003147 นางสาวกฤตยา อินหมู
62073003148 นางสาวพลอยชลิตา มูลมา
62073003149 นางสาวทิวารินทร� ทองรอด
62073003150 นางสาวนิโลบล จันแก�วปง
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62073003151 นายศุภกรณ� สินเดช
62073003152 นางสาวเสาวรส จันทร�ส1งสิงห�
62073003153 นางสาวจิราพร สืบสุข
62073003154 นางสาวขนิษฐา ศกุนรักษ�
62073003155 นางสาวรุ1งนภา เต็มดวง
62073003156 นางสาวสุธิดา ทองปลิว
62073003157 นางสาวเฌอพัชญ� ขาวเอี่ยม
62073003158 นางสาวธนกร หงษ�น�อย
62073003159 นางสาวอรอาภา เทพแปลง
62073003160 นางสาวเกศรินทร� เกียวซี
62073003161 นางสาววรรณนิตรา ชูอ่ํา
62073003162 นายศุภวิชญ� นุคํา
62073003163 นางสาวสุจิตรา การะกัน
62073003164 นางสาวนฤมล ครุธโม
62073003165 นายธนวัตน� สมทะนะ
62073003166 นางสาวภัทรวดี แก�วกุญชร
62073003167 นางสาวอาริสา แซ1ลี
62073003168 นายธนดล เผ1าคง
62073003169 นางสาวกีรติกา ย่ิงสุข
62073003170 นายพีระพล ฮุงหวล
62073003171 นางสาวจิราพัชร สานนท�
62073003172 นางสาวอทิตชา ใจเย็น
62073003173 นางสาวศุภาวรรณ ปรางมาศ
62073003174 นางสาววรุณี ดีธรรมมา
62073003175 นายวีรพงศ� คงสัมมา
62073003176 นางสาวพรพรรณ เดชพันธ�
62073003177 นายสิทธิพงษ� ยะยอง
62073003178 นางสาวมาริษา พูลเกิด
62073003179 นายอรรถชัย สมบูรณ�
62073003180 นางสาวภรณ�ทิพย� ริดแก�ว
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62073003181 นางสาวศณิชา ชัยวงศ�
62073003182 นางสาวสมิตานันล� สีหาราช
62073003183 นายณัฐกร ขําสุวรรณ
62073003184 นางสาวเปรมศิริ เอมพิณ
62073003185 นางสาวนันทภัค สิริสุขลาโภ
62073003186 นางสาวฐณัชชา คุ�มครอง
62073003187 นางสาวนุชนาฏ บัวทอง
62073003188 นางสาวตติยภรณ� มงคลวัจน�
62073003189 นายนฤบดินทร� กXารินทร�
62073003190 นางสาวนวพร นาคตะคุ
62073003191 นางสาวอําภา แตงไทย
62073003192 นางสาวชนม�ณนันท� ถายาธัชนันท�
62073003193 นางสาวแพรวนภา สมฤทธ์ิ
62073003194 นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน�
62073003195 นางสาวปVWนบังอร กันยาประสิทธ์ิ
62073003196 นางสาวอลิสา โอษฐน�อย
62073003197 นางสาวมะลิวัลย� มาเที่ยง
62073003198 นางสาวสายสุดา ชมภู
62073003199 นางสาวชญาณี โพธ์ิไกร
62073003200 นางสาวบุญศิตา ซ่ือสัตย�พงศ�
62073003201 นางสาวศศิมาภรณ� จันทร�พาณิชย�
62073003202 นายศุภณัฐ สําเนียง
62073003203 นางสาวอติมา สุประดิษฐอาภรณ�
62073003204 นางสาวกังสดาล แก�วตา
62073003205 นายสิโรเวฐณ� วงค�จิตติมา
62073003206 นางสาวสุณิสา รุ1งสว1าง
62073003207 ว1าที่ร�อยตรีหญิงชนกนาถ เต1าแหลม
62073003208 นางสาวปริชญา ปVลลิ
62073003209 นายกฤษดา ขระสุ
62073003210 นางสาวภรภาดา เรืองวงษ�
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62073003211 นายจตุพงษ� สุโรพันธ�
62073003212 นางสาวอารียา ทองอิน
62073003213 นางสาวเสาวลักษ� แสงหยก
62073003214 นายณัฐนัย สุกายะ
62073003215 นางสาวจิราพรรณ พัดภู1
62073003216 นางสาวยลดา ติวรรณะ
62073003217 นางสาวจิราพร จับแก�ว
62073003218 นางสาวอภิญญา กาวิน
62073003219 นางสาวชนิดา เรืองปุMย
62073003220 นางสาวกมลวรรณ ขามเทศ
62073003221 นางสาวปภัสสร ส1องแสง
62073003222 นางสาวรัชนู พลอยศรี
62073003223 นายจิรยุทธ� สมัครเกษตรการ
62073003224 นางสาวจุฬาลักษณ� อินทะจักร�
62073003225 นางสาวลักขณา โหมดเทศ
62073003226 นายสุริยา มาอุ1น
62073003227 นางสาวณัฐญา ชมภูศรี
62073003228 นางสาวเกตน�สิรี แก�วยศ
62073003229 นางสาวศิรดา ทรงทอง
62073003230 นางสาวปวีณา จันทร�สี
62073003231 นางสาวธนาภรณ� ดาทอง
62073003232 นางสาวณัฐธิดา กัลยาประสิทธ์ิ
62073003233 นางสาวสุกันยา เรืองศรี
62073003234 นายวีระยุทธ อู1ตะเภา
62073003235 นายอภิสิทธ์ิ พิทักษ�
62073003236 นายทศพล จันทร�แก�ว
62073003237 นางสาวสุขนภา ก่ิงพวง
62073003238 นางสาวศิริพร ทิพย�เลิศ
62073003239 นางสาวชฎาพร พันทา
62073003240 นางสาวลีลาวดี กันศิริ
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62073003241 นางสาววรัญญา เชื้อบาง
62073003242 นางสาวกาญจนา บุตรนุช
62073003243 นางสาวเนตรชนก เดชนาลักษณ�
62073003244 นางสาวกาญจนา ชุมวงค�
62073003245 นางสาวสุรีรัตน� ขาวฉลาด
62073003246 นางสาวรสริน ปวนสืบ
62073003247 นางสาวภรภัทร เต็นเส�า
62073003248 นายทรงศักด์ิ ทองสุข
62073003249 นายจักรพันธ� ไกรเมฆ
62073003250 นางสาวทิพวรรณ มีเจริญ
62073003251 นางโสรยา ตามา
62073003252 นายชลธาร สุขขัง
62073003253 นางสาววารุณี สถิตย�พงษ�
62073003254 นางสาวจริยาภรณ� สุดแสง
62073003255 นางสาวเพ็ญพิชชา อ1อนปาน
62073003256 นายวรัทญ�ชานนท� สุวรรณวงค�
62073003257 นางสาวกมลรัตน� สุขจิตต�
62073003258 นางสาวขนิษฐา หาญเพชร
62073003259 นางสาวจุฑามาศ คนงาน
62073003260 นางสาวรุ1งทิพย� แก�ววรรณศิลป[
62073003261 นายธีรยุทธ สมควร
62073003262 นายธเนศ ปานอ1อน
62073003263 นางสาวอรทัย อัตถาชน
62073003264 นางสาวณิชารีย� เหียมสันเที๊ยะ
62073003265 นางสาวศศิประภา ศรีสวัสด์ิ
62073003266 นางสาวระวิวรรณ ศรีอุดกัน
62073003267 นางสาวสุทธิษา เกิดช้ํา
62073003268 นางสาวพัชติกร ภู1เสือ
62073003269 นางสาวปริศนา สมกูล
62073003270 นางสาวพรพรรณ ตาบประดับ
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62073003271 นางสาวกัลย�สุดา กาวิโรจน�
62073003272 นายอิทธิพัทธ� เบ็ญจมาคมวัฒนะ
62073003273 นางสาวจริยาณี ดีป<ญญา
62073003274 นางสาวเกษรา สระศรีแสง
62073003275 นายอิทธิพงษ� พิพัฒน�เจษฎากุล
62073003276 นางสาวกันยารัตน� พากเพียร
62073003277 นายสิทธิชัย พินิจวงศ�
62073003278 นายธีร�ดนัย ชาวปKา
62073003279 นางสาวทัศนียา ใจเสียสุ
62073003280 นายรัฐนันท� คําแจ�
62073003281 นางสาวสาวิตรี นามไธสง
62073003282 นางสาวจันทรัตน� รอดกระต1าย
62073003283 นายภรัณยู ใจปVนตา
62073003284 นายชัยวัฒน� เกตุรัตน�
62073003285 นางสาวสุภัชชา จักรบุตร
62073003286 นางสาวโสภา ประมูลสิน
62073003287 นางสาววาสนา พุทธรักษ�
62073003288 นางสาวอรอนงค� บุญช1วย
62073003289 นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธ์ิ
62073003290 นายประสงค� ศรีสวัสด์ิ
62073003291 นางสาวจตุรพร คล�ายอุบล
62073003292 นางสาวผไทมาศ เซ1งเจริญ
62073003293 นางสาวสุกัญญา แซ1ด่ัน
62073003294 นายธนพันธ� มีประกอบ
62073003295 นางสาวสุนิสา อิ่มรัง
62073003296 นางสาวจิราพร ตรีถัน
62073003297 นางพรพรรณ อยู1เย็น
62073003298 นางสาวสุพรรษา วอนขํา
62073003299 นายโชคชีวัน คล�ายแก�ว
62073003300 นางสาวปวีณา จันลา
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62073003301 นายภูรีภัทร แก1นสน
62073003302 นางสาวอนงค�รัตน� อินเลี้ยง
62073003303 นางสาววทันยา พุฒทอง
62073003304 นางสาวสุดสายธาร เงินมูล
62073003305 นางสาวรชาภา ทรัพย�ประชา
62073003306 นางสาวลักษยามณ ชื้อวัฒนชัย
62073003307 นายวิวัฒน� กาวิละ
62073003308 นางสาวเกศวดี สระทองเทียน
62073003309 นางสาวดารินทร� ชะอุ�ม
62073003310 นางสาววรรณภารัตน� ณ ลําพูน
62073003311 นายศิวภักด์ิ อินทร�ปรา
62073003312 นางสาวสุดารัตน� เครือใย
62073003313 นางสาวโศภิษฐ� ต้ังเจริญไพศาล
62073003314 นางสาวสุภาวดี สิงห�ทอง
62073003315 นางสาวกุลนันทน� สืบวงษ�รุ1ง
62073003316 นางสาวฤทัยรัตน� ผิวผ1อง
62073003317 นางสาวศศิธร รุ1งเรือง
62073003318 นางสาวศศิวิมล เจริญศรี
62073003319 นางสาวอัจฉราภรณ� สุนทรเพชร
62073003320 นางสาวยุภาวดี ทองห1อ
62073003321 นางสาวลักษณา ลัทธกาญจน�
62073003322 นายปฐมพงษ� ไหวดี
62073003323 นางสาวมัสลิน อนันต�
62073003324 นายนิรันดร� เกตุถาวร
62073003325 นางสมนึก คงธิ
62073003326 นางสาวสุมิตตา บุญลา
62073003327 นางสาววิชาดา ฮะบุญมี
62073003328 นางสาวปานตะวัน เสง่ียมศรี
62073003329 นางสาวนิโลบล ป<นทา
62073003330 นายชินวัฒน� ทองน�อย
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62073003331 นายณัฐพล แจ1มสุวรรณ
62073003332 นางสาวธัญญาพร แย�มศรี
62073003333 นายดนุชา วงษ�ปVน
62073003334 นางสาวจีราภรณ� บุญสายยัง
62073003335 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสุธิดา ทิมจันทร�
62073003336 นางสาววิจิตรา พลภักดี
62073003337 นายภาณุพงศ� เที่ยงธรรม
62073003338 นางสาวสิริรัญญา กาวี
62073003339 นางสาวกัญญาพัชร ศรีวิคํา
62073003340 นายพจนสิทธ์ิ หิรัญโรจน�
62073003341 นางสาวปรียาภรณ� คงเสือ
62073003342 นางสาววันวิสาร� ดําแดงดี
62073003343 นางสาวอัญชลี จัดคร1อง
62073003344 นายรักภูมิ พรมพัด
62073003345 นางสาวชัญญานุช เรือนม่ัน
62073003346 นางศิริพร โสภานิช
62073003347 นางสาวศิริวรรณ หม่ืนเอ
62073003348 นางสกลวรรณ ภาวะนิตย�
62073003349 นายวโรดม มูระวงษ�
62073003350 นางสาวจันทร�นภา สว1างใจ
62073003351 นางสาวภัทราภรณ� จันทรมณี
62073003352 นางสาวนิภาภรณ� แสงนก
62073003353 นายภุชงค� สุวรรณชื่น
62073003354 นายณธพฬ ทองรวย
62073003355 นายจักรกฤษณ� ยศสุนทร
62073003356 นางสาวระพีพรรณ เอมเปOย
62073003357 นางสาวจันทิมา โพธ์ิศรี
62073003358 นางสาวสุธาสินี อิ่มสุข
62073003359 นางสาวเกตน�สิรี แก�วแดง
62073003360 นางสาวชุติกาญจน� ทองอยู1
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62073003361 นางสาวญาณี บุญมา
62073003362 นางสาวอรพรรณ กิจชนะพานิชย�
62073003363 นางสาวนฏภร ชื่นจันทร�
62073003364 นางสาวณิสรานันท� เพชรอุดมธนันต�
62073003365 นายศรัณRู บุญต1อ
62073003366 นางสาวพนิดา สีทอง
62073003367 นางสาวนงเยาว� ศรีใหม1
62073003368 นายฐาปนพงศ� ประชุมสุข
62073003369 นางสาวธิติมา เนื่องนุช
62073003370 นางสาววรรนิภา มาจาด
62073003371 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศิลป[
62073003372 นายธนะพงค� ทุมมี
62073003373 นายสงกรานต� สุภาเมธ
62073003374 นายยสินทร ปราชม
62073003375 นางสาวจินตนา หนูโชติ
62073003376 นายวรวุฒิ พาเจริญ
62073003377 นางมาริน นิ่มพานิช
62073003378 นางสาวนวจิรา หอมหวล
62073003379 นางสาวโสรยา คําปวง
62073003380 นางสาวลักขณา ขันธประภา
62073003381 นางสาวมะลิ พิบูลย�พนาเวศน�
62073003382 นางสาวสุมาลี พรมมานะ
62073003383 นางสาวบุญทิวา อินตาโย
62073003384 นายเทพพิทักษ� นวลศรี
62073003385 นางสาวเบญจวรรณ กุลก้ัง
62073003386 นายมงคล ดวงแก�ว
62073003387 นายจีรพัฒน� พิชัยกมลศิลป[
62073003388 นางสาวภัทราวรรณ เกตุเสาะ
62073003389 นางสาวนฤมล โคโดะ
62073003390 นางสาวประภารัตน� กลัดทอง
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62073003391 นางสาววาทินี บัวตูม
62073003392 นางสาวปวีณ�ธิดา สิงห�แก�ว
62073003393 นางสาววิไลลักษณ� มาชู
62073003394 นางสาวพัชรินทร� ก่ิงอุโมงค�
62073003395 นางสาววรรณวิภา สุดนุ1ม
62073003396 นางสาวอาริตา ข1ายแก�ว
62073003397 นางสาวปราวีณา กันยา
62073003398 นางสาวอัญชนา จุลทะศรี
62073003399 นางสาวนงคราญ มาแฮ
62073003400 นางสาวอุมาพร วงศาสัก
62073003401 นายปรเมษฐ� บุญเรือง
62073003402 นายพรภรต น1วมนวล
62073003403 นายอนุชา คําไท�
62073003404 นายป<ญจพล สังข�เงินวิเศษ
62073003405 นางสาวกนกวลี เกิดศรี
62073003406 นางสาวณัฐมล อ1อนฝ^ก
62073003407 นางสาวก่ิงแก�ว สอนราช
62073003408 นายศุภฤทธ์ิ วรรณุไล
62073003409 นายธีระพันธุ� ผัดแก�ว
62073003410 นางสาวธนาภรณ� ขวัญทอง
62073003411 นายธนธรณ� คุปตัษเฐียร
62073003412 นางสาวสิริยากร บุญเพ่ิม
62073003413 นางสาวฤทัยรัตน� วงษ�เถ่ือน
62073003414 นายธิติพล ขอผล
62073003415 นายอรรถพล โพธิปMอม
62073003416 นางสาวสุจิตรา อันไกรฤทธ์ิ
62073003417 นางสาวสาริณี กาวิภา
62073003418 นางวรรณเพ็ญ สืบวงษ�ดิษฐ�
62073003419 นายนันทิพัฒน� อองกุลนะ
62073003420 นางสาวลาวัลย� อินทะจักร
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62073003421 นางสาวอรพรรณ กาวิจา
62073003422 นางสาวอมรรัตน� เรียงจารุสมบูรณ�
62073003423 นางสาวอภิสรา จุ�ยศรีแก�ว
62073003424 นางสาวรภัส มาสุข
62073003425 นายธนเดช แย�มย้ิม
62073003426 นางสาวชลธิชา เถินบุรินทร�
62073003427 นายญาณวุฒิ มะโนชัย
62073003428 นายกฤษกรณ� น�อยคํา
62073003429 นางสาวศศินา รักมิตร
62073003430 นางสาวศศิปภา บุญลือ
62073003431 นางสาวกาญจนา ไม�หอม
62073003432 นางสาวเบญจวรรณ สดแช1ม
62073003433 นายศุภเสกช� มูลมา
62073003434 นายศรัณยู รอดจันทร�
62073003435 นางสาวจินตหรา ระโส
62073003436 นางสาวเมวิกา เทียมดี
62073003437 นางวาสนา บุตรบุญ
62073003438 นายชุติพงศ� สาใจ
62073003439 นางสาวนัทฐาภรณ� อุดอ1าง
62073003440 นางสาวจิตรานุช สายโนวงค�
62073003441 นางสาวจิราวรรณ สวนสม
62073003442 นายเกียรติคุณ เผือกพ1วง
62073003443 นายณัฐธัญ ฟ<กแฟง
62073003444 นางสาวกนกวรรณ เดชา
62073003445 นางสาววชิรกุล คชแก�ว
62073003446 นางสาวเปมิกา คําปVนมาระ
62073003447 นางสาวสิริรัตน� ดอกเก๋ียง
62073003448 นางสาวชลธิชา สดนามอญ
62073003449 นางสาวพิทยารัตน� วิลาชัย
62073003450 นางธนัชพร อิ่นแดง
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62073003451 นางสาวนทิตา ธนภานุกิตต์ิ
62073003452 นางสาวเนตรลัดดา มาตชาติ
62073003453 นางสาววราภรณ� ขันสุรินทร�
62073003454 นางสาวทัดชฎา สุทธิไส
62073003455 นางสาวไพลิน ปากหวาน
62073003456 นางสาววรารัตน� เศวตรุ1งเรือง
62073003457 นางสาวสนธยา บริรักษ�วิทยาเลิศ
62073003458 นางสาวลัดดาวัลย� ดวงอุปะ
62073003459 นางสาววารุณี เฮงทรัพย�
62073003460 นายกิตติเดช เอี่ยมบาง
62073003461 นางชลธี จิตท�วม
62073003462 นางสาวสุภัทรา สีงาม
62073003463 นายธนากร สุดแดน
62073003464 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวรรณวิภา มีพันธุ�
62073003465 นายอภิรักษ� ทวีวัยชัยพล
62073003466 นางสาวมานิตา อุ1มมี
62073003467 นางสาวขวัญนภา กBกศรี
62073003468 นางสาวจุฑามาศ กาวีวน
62073003469 นายถิรวุฒิ หว1างวงษ�แก�ว
62073003470 นายทวี ชื่นตระกูลชัย
62073003471 นางสาวนภารัตน� สายคํามี
62073003472 นางสาวภัทรธิดา ถนอมนิ่ม
62073003473 นางสาวลัดดา งมโปKงเบี้ย
62073003474 นางสาวจุฑาภรณ� ทองปานดี
62073003475 นางสาวชาลิณี สุวรรณ
62073003476 นางจิราพร สายคําพล
62073003477 นางสาววิไลรัตน� สีคล�าย
62073003478 นางสาวนาเดียร� ไกรทอง
62073003479 นางสาวปวันรัตน� อยู1รอด
62073003480 นางสิราวัลย� ตรีกุล
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62073003481 นางสาวกมลชนก จุ�ยโต
62073003482 นางสาวณัฐวดี แก�วดี
62073003483 นางสาวกาญจนา ช1วยพรม
62073003484 นางสาวอณัญญา เหมพิจิตร
62073003485 นายจักรี พิลึก
62073003486 นางสาวสุทธิตา ฟูคํา
62073003487 นางสาวศิริวดี รังเจริญ
62073003488 นายณัฐชนน ฉัตรสมบูรณ�
62073003489 นางสาวศุภาวรรณ แดงบุตรดี
62073003490 นางสาวธนาภรณ� อบถม
62073003491 นางสาวสายรุ�ง เรืองคํา
62073003492 นางสาวเบญจรัตน� พรานระวัง
62073003493 นางสาวปริศนา ศรีเรืองโห�
62073003494 นางสาวณัฏฐณิชา โพธ์ิทอง
62073003495 นางสาวกัลยกร สละ
62073003496 นายวิสุทธ์ิ เครือพรมมินทร�
62073003497 นายจิรภัทร อินทร�เพ็ญ
62073003498 นางสาวศิริพร มะลิทอง
62073003499 นางสาวภัทรภร แจ1มจํารัส
62073003500 นางสาววรัญชนา คงกระจ1าง
62073003501 นายวิรัช สายสิทธิ
62073003502 นางสาวกาญจนา จันทร�ดี
62073003503 นางนันทิชา แซ1ด1าน
62073003504 นางสาวสุชา คุ�มศรี
62073003505 นายกันต�พิพัฒน� รามวงศ�
62073003506 นางสาวจีรนันท� ยะมะโน
62073003507 นายเศรษฐกานต� รุ1งเรือง
62073003508 นางสาวอุษา พิพัฒนสารากุล
62073003509 นายปณิธาน ศรีสุนทร
62073003510 นางสาวบุปผวรรณ อาจใหญ1
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62073003511 นางสาวชวัลลักษณ� ดอกจันทร�
62073003512 นางสาวนาถยา คล�ายทอง
62073003513 นางลัดดาวัลย� ชะนะโชติ
62073003514 นางสาวสุดาพันธุ� สําลี
62073003515 นางสาวเวธกานต� มีสุข
62073003516 นายสรนัย ศรีนาราง
62073003517 นางสาวสุธิดา สมใจ
62073003518 นายบุญธรรม แก�วเมืองกลาง
62073003519 นางสาวสุพิชญา กาวิน
62073003520 นางสาวชาวิณี ดวงเกิด
62073003521 นางสาวปภัสวรรณ อินทรนิวาส
62073003522 นางวิจิตรา สมสา
62073003523 นางสาวสุมิตา ฉัตรทอง
62073003524 นางสาวสุธีรา ประจง
62073003525 นางสาวนภัสสร ทองมา
62073003526 นายศุภณัฐ สุขสมบัติ
62073003527 นางสาววริศรา หาญน�อย
62073003528 นางสาวจิรวรรณ รอดจันทร�
62073003529 นางสาวสุภัจศจี ลีละโรจน�
62073003530 นายธนพันธ� จอมศักด์ิ
62073003531 นางสาวณุตรา พงษ�ไทย
62073003532 นางสาวอารียา ปVWนมณี
62073003533 นางสาวปริญญาภรณ� นวลแสง
62073003534 นายอนุชา ม่ิงขวัญ
62073003535 นางสาวพีรญา สายถุงแก�ว
62073003536 นางสาวปVยวรรณ ป<Pนดี
62073003537 นางสาวกนกวรรณ ก1อกอง
62073003538 นางสาวอริสรา ขันไข
62073003539 นายไพรัตน� เทพทองดี
62073003540 นายจุฑาสินธุ� จูจันทร�
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62073003541 นางสาวพิชยา ทับม่ัน
62073003542 นางสาวประวีณา ลิ้มชัยอรุณเรือง
62073003543 นางสาวพิมพ�พรรณ บุญมาก
62073003544 นางสาวณัฏฐ�นรี มูลแก�ว
62073003545 นางสาววิลัยรักษ� นิลมณี
62073003546 นางสาวณัฐยา ฉิมพลี
62073003547 นางสาวทักษญา ผาคํา
62073003548 นางสาววิรัชดา ป<ญญเศรษฐ
62073003549 นางสาวสุกัญญา ขุนทาระ
62073003550 นางสาวดาริกา ป<Wนอ�าย
62073003551 นางสาวดวงพร จวงเจือ
62073003552 นางสาวสุนิตา ปลื้มสุข
62073003553 นางสาวกาญจนา เอี่ยมนิล
62073003554 นางสาวกฤษชลภรณ� พูลพิพัฒน�
62073003555 นายสุเมธ สุทําเรา
62073003556 นางสาวกรรณิการ� ชมมี
62073003557 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจรรยา เย็นไธสง
62073003558 นายกรวิท วงค�ทะนะ
62073003559 นายชิดณรงค� เผ1าทะชัย
62073003560 นางสาวชวิกานต� สวนพลาย
62073003561 นางสาววราภรณ� ชินหัวดง
62073003562 นายธีระวัฒน� ศรีมาเหล็ก
62073003563 นางสาวพิมพ�อักษร ลุยทอง
62073003564 นางสาวขจิตตาภรณ� ศรีวิชัย
62073003565 นางสาวขวัญฤทัย ไข1คํา
62073003566 นางสาวภาวิณี คําใจใส1
62073003567 นางสาวพรประภา ชัยเกิด
62073003568 นางสาวเทพธีรา หน1อคํา
62073003569 นางสาวดลณพร ทองนาค
62073003570 นางสาวสรวงสุดา ศิริวงค�
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62073003571 นางสาววิรามร แก�วศิริ
62073003572 นางสาวณัฐนันท� กาวินํา
62073003573 นางสาวทิพย�สุดา โตเกิด
62073003574 นางสาวสุนันทา แก�วแดง
62073003575 นางสาวสุทธิดา เมืองชา
62073003576 นางสาวทัศนีย� เงานอ
62073003577 นางสาวเยาวเรศ ผมงาม
62073003578 นางสาวกาญจนา สวนผล
62073003579 นางพิรานันท� สิทธิวรรณรัตน�
62073003580 นางสาวสุธีกานต� ท�วมทอง
62073003581 นางสาวกชพร ดอนชัย
62073003582 นางสาวชลดา ปาคํา
62073003583 นางสาวพิมพ�มาดา ไพรสิงห�
62073003584 นายวีรศักด์ิ พงศ�ดา
62073003585 นายธนพล อินสุข
62073003586 นางสาวนราภรณ� สังข�นวล
62073003587 นายวรากรณ� ตะราษี
62073003588 นางสาวรุ1งรัตน� พันธุ�
62073003589 นางสาวศกลวรรณ อะทะ
62073003590 นายปฐวีกาญจน� จิตบรรจง
62073003591 นางสาวแสงเดือน ไชยมาตย�
62073003592 นางสาวนรกมล เปOยงอุตร
62073003593 นางสาวกรรณิการ� เทพสิทธ์ิ
62073003594 นางสาวพีรยา รณคนา
62073003595 นางสาวพัชราพรรณ คล�ายนาค
62073003596 นางสาวศิริวรรณ เสนพันธ�
62073003597 นางสาวสุธาธินี ต1ายพูล
62073003598 นางสาวนภาวรรณ สังข�ศิริ
62073003599 นายกฤติวินท� เปรมใจ
62073003600 นางสาววันวิสาข� จิตรงาม
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62073003601 นางสาวมาริษา ชูเอี่ยม
62073003602 นางสาวนิสานต� วิจิตวรรธนันท�
62073003603 นางสาวสุภาพร เมฆฟMาผ1อง
62073003604 นางสาวศิริพร เผ1าถนอม
62073003605 นางสาวอาทิตยา ต�นแดง
62073003606 นางสาวภัทรา พลายมี
62073003607 นายพงษ�ฐกร ราชดี
62073003608 นางสาวศรัณรัตน� ใจขันธ�
62073003609 นางสาวพรรณี มติกวิน
62073003610 นางสาววิภา ลุณริลา
62073003611 นางสาวอัจฉรา ดํานา
62073003612 นางสาววิลาวัณย� ทองหมี
62073003613 นางสาวน้ําฝน ม่ันเหมาะ
62073003614 นางสาวอรรพี ศรีมณฑล
62073003615 นางสาวธัญญารัตน� จักรน้ําอ1าง
62073003616 นางสาววรนาถ รังคะรัสมี
62073003617 นางสาวเกศรินทร� บุตรเชื้อ
62073003618 นายจักรกฤษณ� ชาญนาวา
62073003619 นางสาวจิรัชญา คีรีชําเลือง
62073003620 นางสาววาสนา กรโพธ์ิ
62073003621 นางสาวจารุนันท� โตวัตร
62073003622 นายพชรธรม� ตันใจ
62073003623 นางสาวจินตนา ปาขํา
62073003624 นางสาววิลาวัณย� พรมแว1น
62073003625 นางสาวภารดี เหมะ
62073003626 นางสาววริศรา เขียวคุ�ม
62073003627 นางสาวนิภาพร จารเมือง
62073003628 นางสาวยุภาพร ดอนม1วง
62073003629 นางสาวจุฑารัตน� ม่ันอิ่ม
62073003630 นายพีรพล แก�วบุญตา
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62073003631 นางสาวมินตา มากมี
62073003632 นายก�องภพ ผูกจีน
62073003633 นายธนากร นาคมีศรี
62073003634 นางสาวอัจฉรา เตXทิ
62073003635 นางสาวกชพรรณ ณ ร�อยเอ็ด
62073003636 นายศุภมิตร บัวชื่น
62073003637 นายนิทัศน� เจียงจันทร�
62073003638 นางสาวชิดชนก ประดิษฐ
62073003639 นายศุภณัฐ อัธยาจิรกูล
62073003640 นางสาวแสงแข กันทะวงค�
62073003641 นางสาวฐานิศา แก�วปาเฟZอย
62073003642 นางสาวพัชราภรณ� ยศยอง
62073003643 นางสาวนภารัตน� สุรินทะ
62073003644 นายธเนส อนุดิษฐ
62073003645 นางสาวศิรภัสสร ลินมา
62073003646 นางสาวอรวรรณ บุญลอ
62073003647 นางสาวอารยา บุญช1วย
62073003648 นางสาวกชกร แก�วทรัพย�
62073003649 นายภัทรพล จันทร�แก�ว
62073003650 นางสาวจิดาภา มงคลชื่น
62073003651 นายณัฐวัฒน� ชนะจน
62073003652 นายสาธิต ทิมจันทร�
62073003653 นางสาวยุวดี เปOWยมสุข
62073003654 นายนพรัตน� สุขไสย
62073003655 นางสาวกรวิกา ลู1ทอง
62073003656 นางสาวนาวิกา ทิมนตXา
62073003657 นางสาวกนกวรรณ ขันสําลี
62073003658 นางสาวปVยะฉัตร สลีวงศ�
62073003659 นางสาวกรชศา ธัญวรรณ�
62073003660 นางสาวจันทร�จิรา จ1านาค
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62073003661 นายทนงศักด์ิ กXาวี
62073003662 นายปVยะพงษ� กXานนท�
62073003663 นางสาวจันทรา พ่ึงทองคํา
62073003664 นายอุกฤษฏ� เวียงนาค
62073003665 นางสาวหทัยพร นิ่มปาน
62073003666 นายอนุพงศ� พงษ�บุตร�
62073003667 นายสุรชัย ศรชัย
62073003668 นางสาวปวีณ�ชญา มีบุญ
62073003669 นายธีรพล แก1งอินทร�
62073003670 นายภาณุมาศ มาสี
62073003671 นายวิทวัส แจ1มจันทร�
62073003672 นางสาวณัฐกานต� สายสุรินทร�
62073003673 นายจิรภัทร จุมปาแฝด
62073003674 นางสาวพรไพลิน เพชรชนะ
62073003675 นางสาวพัชรพร พลจร
62073003676 นางสาวสโรชา ขัดมา
62073003677 นางธนภรณ� ป<ญญาอ�าย
62073003678 นางสาวจุไรรัตน� อยู1ระหัส
62073003679 นางสาวรัตนาภรณ� จอมธรรม
62073003680 นางสาวแพรวพรรณ ทองแจ1ม
62073003681 นางณัฐณิฌา ทองเชตุ
62073003682 นางสาวบุษยา บุญธรรม
62073003683 นางสาววัชราภรณ� อับนาค
62073003684 นางสาวป<ตทมา สุขมามอญ
62073003685 นางสาวนพรัตน� จงเกษกรณ�
62073003686 นางสาวธวัลรัตน� บุญลือ
62073003687 นางสาวศุภรัตน� เฟZWองเพชร
62073003688 นางสาวศิริมาส ลมลอย
62073003689 นางสาวหยาดพิรุณ อุ1นอ่ํา
62073003690 นางสาววันดี ตุ1นเงิน
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62073003691 นางสาวบังอร นิยมเพ็ง
62073003692 นางสาวหัทยา ม1วงแย�ม
62073003693 นางสาวรมย�รวินท� นวลแขว1ง
62073003694 นางศรีทร บุญชอบ
62073003695 นางสาวสุพรรณี ดวงต้ัง
62073003696 นางสาวดวงทิพย� ศิริวัฒน�
62073003697 นายณัฏฐพงศ� วุฒิธนากร
62073003698 นายวรพล วุทธา
62073003699 นายธีรภัทร วังคะออม
62073003700 นางสาวศิริรัตน� วนิดา
62073003701 นายครรชิต แสงท�าว
62073003702 นางสาวอารียา ศรีวุฒิเมธา
62073003703 นางสาวสวรส ดิษผล
62073003704 นางอัจฉรีย� อนุจร
62073003705 นายสิทธิเสก คงประสพ
62073003706 นายภูริพันธ์ิ ทรัพย�สิน
62073003707 นางสาวกุลสตรี แปงงาม
62073003708 นางสาวป<ทมวรรณ ดีแล�ว
62073003709 นายชินราช จอมกันท�
62073003710 นางสาวพรพิชญา เปAงคําตา
62073003711 นายกานต์ิ รักษ�สุจิตรัตน�
62073003712 นางสาวศศินา แก�วโก
62073003713 นางสาวขนิษฐา ตาคํา
62073003714 นางสาวเฉลิมขวัญ จุ�ยสีแก�ว
62073003715 นางสาวบุญยืน ม่ันอินทร�
62073003716 นายเนติพงษ� ย้ิมเจริญ
62073003717 นายศิริพงษ� สิทธิกุล
62073003718 นายสุพิชญ� ศรีแก�ว
62073003719 นายนพพร คงทอง
62073003720 นางสาวพรทิพย� จันทศรี
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62073003721 นางสาวยุพิน รักไพร
62073003722 นายแสงชัย อ�อยฉิมพลี
62073003723 นายภานุวัฒน� พลาพล
62073003724 นางสาวกาญจนา สายบุญเตียง
62073003725 นางสาวนาถยา ยาตรา
62073003726 นางสาวภาวิณี สารคุณ
62073003727 นางศิรินภา ลิมาลัย
62073003728 นางสาวยุวลี จันธิมา
62073003729 นางสาวภาวิสา ยะกะชัย
62073003730 นายณัฐศักด์ิ เสาฝ<Pน
62073003731 นางสาวสุภาวดี โกมลสวรรค�
62073003732 นางสาววัลลีย� แก�วภูศรี
62073003733 นายสันติราช มะโนชัย
62073003734 นายทศพร สุปVนะ
62073003735 นางสาวแพรพรรณ จรูญพิทักษ�พงศ�
62073003736 นายรัฐพล สุขนุ1ม
62073003737 นายวัชรพงษ� บัวเครือ
62073003738 นางสาวนีรภา วงศ�แก�ว
62073003739 นางสาวผกาพรรณ เครือจันทร�ตBะ
62073003740 นายภควัฒน� พันธ�เมือง
62073003741 นางสาวนริศรา แก�วรอดไว
62073003742 นางสาวชนากานต� พรหมสุวรรณ
62073003743 นางสาวณัฐภรณ� พรมวงศ�
62073003744 นางสาวกนกวรรณ อร1ามศาสตร�
62073003745 นางสาวปVยพรรณ พรมวงษ�
62073003746 นายนัทธพงศ� มาขาว
62073003747 นางสาวศุภากร ศิลาคํา
62073003748 นายธีรพล คําพุฒ
62073003749 นายธีรพัฒน� อุตมะ
62073003750 นางสาวปาลิดา บิดทิพรม
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62073003751 ว1าที่รต.หญิงทิพย�สุคนธ� ทองเต่ียง
62073003752 นางสาวธรรมสรณ� ย้ิมแสง
62073003753 นางสาวณัฐกานต� ตนภู
62073003754 นางสาวปวารณา สุริยันต�
62073003755 นางปOย�วรา อรรคเดโช
62073003756 นางสาวสุดารัตน� อยู1บ�านคลอง
62073003757 นางสาวปVณัฎฐา ปKาม1วง
62073003758 นางสาวพรพิรุณ เงินแจ�ง
62073003759 นางสาวพิชญาพร เนตรแสงศรี
62073003760 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ
62073003761 นางสาวพรรณทิพา บุญช1วย
62073003762 นางสาววรรณนิภา ดําสนิท
62073003763 นางสาวมินตรา พิมเสน
62073003764 นางสาววิชวาวัณ ชมภูนุช
62073003765 นางสาวอัญมณี เตียงเกตุ
62073003766 นางสาวจุรีรัตน� ทองดี
62073003767 นางสาวสินีนาฏ ม่ิงเมือง
62073003768 นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร�
62073003769 นางสาวดวงฤทัย กลิ่นลําดวน
62073003770 นางสาวจริยา ย่ีโถ
62073003771 นางสาวประภัสสร อิ่มกระจ1าง
62073003772 นางสาวกําไลเพชร แสนสุภา
62073003773 นางสาววิภารัตน� พูลสมบัติ
62073003774 นางสาวอนัญญา มณีจิระสุนทร
62073003775 นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก�ว
62073003776 นางสาวชลธิชา แก�วจีน
62073003777 นางสาวชโลธร ศรีจันทร�กลัด
62073003778 นางสาวนุสรา นิลแนม
62073003779 นางสาวเบญจมาศ สิงห�เขียว
62073003780 นางสาวแก�วตา อยู1เย็น

หน�า 126 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073003781 นางสาวจิดาภา คงกรุด
62073003782 นางฉัตรชนันทร� ถุงคํา
62073003783 นางสาวธิดารัตน� วงศ�คํา
62073003784 นางสาวจิระดา สุขร�าย
62073003785 นายสวัสดิพงษ� ตBะแพร1
62073003786 นางสาวจันทิมา อภิไชย
62073003787 นางสาวกัญญารัตน� ฝ<Pนถา
62073003788 นางสาวสุภาภรณ� ตรีเดช
62073003789 นางสาวรติกาล กรุงทองพัฒนา
62073003790 นายสมโชค เชื้อกุล
62073003791 นางสาวลักษิกา คํามะนาง
62073003792 นางสาวสกุณา พยาชม
62073003793 นายดํารงยศ อินทร�อํานวย
62073003794 นางสาวนภัสวรรณ เคาวสุต
62073003795 นางสาวปรียา ประยูรย้ิม
62073003796 นายสุกิจ ปVนทาวงค�
62073003797 นายประภัทร ฉํ่าทอง
62073003798 นายศรนรินทร� อินดี
62073003799 นางสาวนิชกานต� สะเอียบคง
62073003800 นายรัชฏ อุณหพิพัฒพงศ�
62073003801 นางสาวเบญญาภา คําเทพ
62073003802 นางสาวพิมพ�วิภา แตงอ1อน
62073003803 นางสาวอรณิชา เดียวอรุณ
62073003804 นายพิสิษฐ� ปVWนแก�ว
62073003805 นายกิตติเชษฐ สงวนศิลป[
62073003806 นายพิษณุวัฒน� แจ1มโสภณ
62073003807 นายอานนท� มากบุญ
62073003808 นางสาวภูริวรรณ ประมาณ
62073003809 นางสาวสาวิตรี แจ1มดี
62073003810 นางสาวเกตุวดี ม่ันแก�ว
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62073003811 นางสาวษิญาภา นิตยะประภา
62073003812 นางสาวชมพูนุช พิมพิรัตน�
62073003813 นายธนวัต หงษ�ประสิทธ์ิ
62073003814 นางสาวเสาวรัตน� กองพิมพ�
62073003815 นายสุทธิศักด์ิ ต๊ิบวงศ�
62073003816 นางสาววรรณวิภา ด1านรุ1งโรจน�
62073003817 นายเกรียงไกร สมใจ
62073003818 นายปรีชา สุธรรมซาว
62073003819 นายพงษ�สธร นาครินทร�
62073003820 นายปรีชา ไชยทา
62073003821 นางสาวประภาพร ทรัพย�ประเสริฐ
62073003822 นางสาวสิริโสภา เพ่ิมทวี
62073003823 นางสาววรางรัตน� ศรีสว1าง
62073003824 นางสาวสุกานดา มะหลีแก�ว
62073003825 นางสาววริศรา จําเริญศรี
62073003826 นางสาวสิริรัตน� มณีวงศ�
62073003827 นางสาวสุภัทรา บุญธป<ญญา
62073003828 นางสาวทิพวรรณ หม1อนกันทา
62073003829 นางสาวชนาภา เหล1ารอด
62073003830 นางสาวโชชิตา ลิ้มประสิทธ์ิชน
62073003831 นางสาวกรกนก ศรีสุคนธรัตน�
62073003832 นางศศิธร ฟองศรี
62073003833 นางสาวรจนา สุดสาคร
62073003834 นางสาวมนัสสิกาญจน� ครุฑน�อย
62073003835 นายกิตติพัฒน� กรวยทอง
62073003836 นางสาวกัญญาภัค เพ็งป<Pน
62073003837 นางสาวจันทิมา อ1วมรอด
62073003838 นางสาวเปรมจิตร ขันเล็ก
62073003839 นายเจษฎากร วัฒกาพัทธ�
62073003840 นายฉัตรชัย ชูยะวงศ�
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62073003841 นางสาวพจนีย� พุ1มเล็ก
62073003842 นายธนายุต วงษ�อํานาจ
62073003843 นายวัชรศักด์ิ เนตรแสงสี
62073003844 นางสาววิภา เขม�นการไถ
62073003845 นางสาวเสาวลักษณ� สมเทพ
62073003846 นายอนุชิต นาวิชา
62073003847 นางสาวอรยา นวลนิล
62073003848 นางสาวกนกกานต� วงค�ษา
62073003849 นางสาวสุธิตา วงษ�สุวรรณ
62073003850 นางสาวสินีนาฎ ม่ันสมใจ
62073003851 นางสาวปริมประภา ตายัน
62073003852 นางสาวอภิพาวดี อินมี
62073003853 นายประภัสส� สุทธิธารมงคล
62073003854 นางสุประภา ทิเกียง
62073003855 นางสาวพรพรรณ ตันจ๋ี
62073003856 นายวงศธร พรหมลัทธ์ิ
62073003857 นางสาวศุลีพร สบายใจ
62073003858 นางสาวนงลักษณ� ป<นเครือ
62073003859 นางสาวกัลธิชา หงษ�ปาน
62073003860 นางสาวโสมศิริ วชิระสุนทรกุล
62073003861 นางสาวเจนจิรา โตวณิชยากร
62073003862 นางอัมรินทร� คล�ายแจ�ง
62073003863 นางสาวมณีใจ พรเรืองวงศ�
62073003864 นางสาวจิระประภา กล�ากสิกิจ
62073003865 นางสาววาสนา แถมพยัคฆ�
62073003866 นางสาวสุภาวรรณ เอนก
62073003867 นางสาวเจนจิรา จิตจง
62073003868 นางสาวกฤติยา ทองนรินทร�
62073003869 นางสาวณัฏฐณิชา เพ็งย้ิม
62073003870 นางสาววิลาวรรณ ธรรมลิยา
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62073003871 นางสาวสุจิตราภา ท�าวเงิน
62073003872 นางสาวสุพรรณี คัมภีระยศ
62073003873 นายพัสกร กล่ําภากรณ�
62073003874 นางสาวกาญจนา ระตะสน
62073003875 นางสาวปVติมา ฉับพลัน
62073003876 นางสาวอนัญญา แจ1มกระจ1าง
62073003877 นายอนาวิล ป<กษานนท�
62073003878 นางสาวศิริพร ใจทําดี
62073003879 นางศิริพร แก�วพวง
62073003880 นางสาวกุลธิดา อิ่นแก�ว
62073003881 นางสาวภาวิณี ขาวแสง
62073003882 นางสาวจิติมา แย�มบุญมี
62073003883 นางสาวณัฐริกา สักพุ1ม
62073003884 นายภูผา วัฒนาปรีดากุล
62073003885 นางสาวผดาชไม ตรีมณี
62073003886 นายปฏิพล คล�ายสุข
62073003887 นางสาวพันธุ�ภัค สายสุจริต
62073003888 นางสาวสุทธิดา ประทุมทอง
62073003889 นางกมลทิพย� อะทะนา
62073003890 นางพรรณิภา เพชรเสน
62073003891 นายวิทวัส จันชาวนา
62073003892 นางสาวสุพัตรา เสือแก�ว
62073003893 นายธีรวุฒิ แฉ1สูงเนิน
62073003894 นางสาวธีรารัตน� สลักลาย
62073003895 นางสาวแสงระวี เอี่ยมอ่ํา
62073003896 นางสาวอาภาภรณ� จูพัฒนกุล
62073003897 นางสาวศิราณี พัดขํา
62073003898 นายอาทิตย� เรืองคํา
62073003899 นายอนุพงศ� แสงแอ1น
62073003900 นางสาววรณัน ทองดอนคํา
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62073003901 นางสาวสุภาวดี พาพิมพ�
62073003902 นายฉัตรเกล�า เงินเมย
62073003903 นายจิรายุทธ� ม่ังมูล
62073003904 นางสาวนภัสกร มาตเมฆ
62073003905 นางสาวธิดารัตน� สาเพ็ง
62073003906 นายกฤษณะ คงคอน
62073003907 นางสาวสุดารัตน� ปVWนเขียน
62073003908 นางสาวกัลยากรณ� อินทร�ตBะกอง
62073003909 นางสาวอภิญญา นวลศรีใส
62073003910 นางสาวญาณิน กลิ่นเจริญ
62073003911 นายอภิรมย� บุญหวัง
62073003912 นายณัฐภควัต คําตา
62073003913 นางสาววิลาสินี ผิวอ1อนดี
62073003914 นายสามิต ไตรยพันธ�
62073003915 นางสาวจุฑามาศ โสภา
62073003916 นายปVติภูมิ พิมพาลัย
62073003917 นางสาวอัญชลี ทองดี
62073003918 นางสาวกชกร เครือวงศ�
62073003919 นางสาวธณัฐดา วันทะมาศ
62073003920 นางสาวสุรีรัตน� ประจําเรือ
62073003921 นายกําพล สิทธิ
62073003922 นางสาวสุพัตตรา ประสพดี
62073003923 นางสาวสาวิตรี เตชะอุตร
62073003924 นางสาวจีระภา เผ1าพงค�
62073003925 นางสาวอุษา เลื่อมใส
62073003926 นางสาวอัญชิฐา กลมพุก
62073003927 นายศิวยศ เซ็นสว1าง
62073003928 นางสาวพิมปภากร เอื้ออารีย�
62073003929 นางปรียาภรณ� บูรณะพันธ�
62073003930 นายวิทวัส ท�องฟMาธํารง
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62073003931 นายสุพศิน สุขศรี
62073003932 นางสาวทัดดาว สมรูป
62073003933 นางสาวเรวดี การะภักดี
62073003934 นางสาวภูษณิศา กัลพันธ�
62073003935 นางสาวปรางทิพย� บุญรอด
62073003936 นางสาวพรรณนารา บัวพันธ�
62073003937 นายประสพโชค วอนกล่ํา
62073003938 นางสาวณัชชานันท� ขันธรักษ�
62073003939 นางสาวณัฐกานต� ไชยชนะ
62073003940 นายปฎิพล ปุKมเพ็ชร
62073003941 นางสาวปาลิตา ชาวเวียงจันทร�
62073003942 นางสาวปรียาภัทร ลีธัญกุล
62073003943 นางสาวโสภิต ทุเรียน
62073003944 นายณัฐพงศ� ศรีบุญยงค�
62073003945 นางสาวรัตติกาล สายแวว
62073003946 นายวสันต� ม่ังมา
62073003947 นางสาวอารีรัตน� นาคเหล็ก
62073003948 นางสาวฉัตรพร พฤกษะวัน
62073003949 นายวีรวัฒน� บุญไม1ละ
62073003950 นางสาวสายหยุด หล�าแปง
62073003951 นางสาวธิดารัชต� ขําศรี
62073003952 นายเพชร�มงคล ลี้สกุล
62073003953 นางสาวสุมิตรา กลิ่นหอม
62073003954 นางสาวกาญจนภัทร ไกรสังข�
62073003955 นายยุทธฉัตร ฉัตรธรรม
62073003956 นางสาวกนกวรรณ ป<นวารี
62073003957 นางสาวชุลีพร เติมลาภ
62073003958 นางสาวจรรญา เมฆโต
62073003959 นางสาวสุภาพร พิมมะโคตร�
62073003960 นางสาวศิริยากร ไกรกาศ
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62073003961 นางสาวนิรชา บุญทวี
62073003962 นายสุทธิรักษ� พสกภักดี
62073003963 นางสาวอรนุช แสงเฮ1อ
62073003964 นางสาววิภาวดี ทําสีนาค
62073003965 นางสาวป<ทมาวรรณ คล�ายกลิ่น
62073003966 นางสาวนวลรัตน� นุ1นโฉม
62073003967 ว1าที่ร�อยตรีหญิงธิดารัตน� แก�วตXา
62073003968 นางสาวสุพรรษา จอมคําสิงห�
62073003969 นางสาวชิดชนก คํามก
62073003970 นางสาวเยาวลักษณ� ภิญโญจิตร
62073003971 นายทิวานนท� รั้งท�วม
62073003972 นายอลงกรณ� สุนทรพานิชกิจ
62073003973 นางสาวกัญญารัตน� อิ่มเอิบ
62073003974 นายสมมารถ เสาเปAง
62073003975 นางสาววราพรรณ ชูสกุลรัตน�
62073003976 นางสาวกาญจนา ยายิน
62073003977 นายพลกฤต ชัยวงษ�
62073003978 นายจัตุรงค� มุ1งมาตร
62073003979 นางสาวหนึ่งศิลป[ ขัติยะหล�า
62073003980 นางสาวอัญชลีพร เถนนิยม
62073003981 นางสาวสุธาทิพย� สารีนันท�
62073003982 ว1าที่ร�อยตรีเปรม เมทาวงศ�
62073003983 นางสาวสิริรัตน� ผ1องใส
62073003984 นางสาวป<ทมา ษมาวิมล
62073003985 นางสาวสิรินยุภา พันทัพ
62073003986 นางสาวนันทพร วันเรียน
62073003987 นางสาวญาธิป คําทา
62073003988 นางสาววรัญญา พจนาภรณ�
62073003989 นางสาวภัทราวดี ยังคง
62073003990 นางสาวอังศุมาลิน อดินันท�
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62073003991 นายพยงค� ชัยปาละ
62073003992 นางสาวหนึ่งฤทัย คนอยู1
62073003993 นางสาววราภรณ� ชาภักดี
62073003994 นางสาวม่ิงขวัญ ทองรุ1ง
62073003995 นางสาวกชมน หงษ�สามสิบเก�า
62073003996 นางสาวจิรัชยา เพ่ิมข้ึน
62073003997 นางสาวกาญจนา เส็งสิน
62073003998 นายอดิศร เกิดงาม
62073003999 นายฉัตรชัย ผัดกาศ
62073004000 นางสาววนิดา ริสบิน
62073004001 นางสาววิกาญดา ศรีโยธา
62073004002 นายภูมินทร� ดงหิ่ง
62073004003 นายพิชิตชัย ไชยาโส
62073004004 นางสาวป<ทมา อู1รอด
62073004005 นางสาวศรินยา ชมภูพื้น
62073004006 นางสาวป<ญจพาณ� อินทร�ฉํ่า
62073004007 นางสาวศิริลักษณ� วิเชียรฉาย
62073004008 นางสาวศวรรยา มหาวัน
62073004009 นางสาวขนิษฐา ไชยดี
62073004010 นางสาวปVยะนารถ ขําน�อย
62073004011 นายศรัณยู นันท�ชัย
62073004012 นางสาวทิพย�วรรณ มูลพันธ�
62073004013 นางสาวลลิตา เปรมโพธ์ิ
62073004014 นายธนพนธ� แดงด1อน
62073004015 นางสาวสกาวเดือน ดวงแก�ว
62073004016 นายกิตติพัทธ� ธัญญาธรสกุล
62073004017 นางสาวสุทิตา อ1อนน1วมน�อย
62073004018 นางสาวนภัสวรรณ ทะมาตร�
62073004019 นางจิราพร เรือนทอง
62073004020 นางสาวสาวิตรี ไทยพ1วง
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62073004021 นางสาวณัฐกานต� ศรีเพ็ชร
62073004022 นางสาวผกามาศ ฤทธ์ิงาม
62073004023 นางสาวชิดชนก ดีภู1
62073004024 นายทรงวุฒิ ชูติด
62073004025 นางสาวพรนภา คําสุข
62073004026 นางสาววชิรญาณ� สั่งสอน
62073004027 นางสาวเมวิกา ขันน�อย
62073004028 นางสาวศิรประภา คํ้าชู
62073004029 นางสาวเกตน�สิรี โพธ์ิแสร�
62073004030 นางสาวพุ1มพวง ธนะขว�าง
62073004031 นางสาวณยฎา เถาวัลย�
62073004032 นางสาวจินตนา นิลละเอียด
62073004033 นางสาวสุพัตรา สุขเลิศ
62073004034 นางสาวพัชราภร สิทธิ
62073004035 นางสาวศศิภา ช1วยชู
62073004036 นางสาววันฤทัย รักษา
62073004037 นางสาวธนัชพร ธิจร
62073004038 นายสุจิน รินทร
62073004039 นายชนุดม มุสิกะพงษ�
62073004040 นางสาวณัฐณิชา พ1วงเชย
62073004041 นางสาวกมลลักษณ� บุญธรรม
62073004042 นางสาวมุทิตา เปรมกาศ
62073004043 นางสาวศิริรัตน� จันทร�ทอง
62073004044 นายวรพล หลําภักดี
62073004045 นายภาณุพงศ� โยธา
62073004046 นางสาวธนารัตน� ไกรสรศิวเวท
62073004047 นางสาวสุภาภรณ� ยอดนวล
62073004048 นางสาวอรุณรัตน� บุญคํา
62073004049 นายปVยะพัฒน� ทับเทศ
62073004050 นางสาวมาเรียม แพงประเสริฐ
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62073004051 นายสิทธิเดช ศิริน�อย
62073004052 นางสาวสุจิรา ปVยะสี
62073004053 นายชิตพงษ� รัตนบรรเจิดกุล
62073004054 นางสาวกมลฉัตร ชํานาญกิจ
62073004055 นายพสุวัฒน� ฤกษ�รัตนประทีป
62073004056 นางสาววรรณา สิงห�ลอ
62073004057 นางสาวอรทัย ปVWนประดับ
62073004058 นางสาวแสงอรุณ ติงสะ
62073004059 นางสาวอัจจิมา นําชัยทศพล
62073004060 นายนิกร พอใจ
62073004061 นางสาวเกษร อินภูธร
62073004062 นางสาวปนัดดา โห1มาตร�
62073004063 นางสาวมณฑิกานต� รู�รอบ
62073004064 นายสายันต� คําคุ�ม
62073004065 นางสาวพิชชาอร ตันเฉลิมชัย
62073004066 นางสาวปรีญาภรณ� วิเศษ
62073004067 นางสาวณัฐริกา เลี่ยมสมบัติ
62073004068 นางสาวณัฐมน ศรีภูธร
62073004069 นางสาวพรวี แก�วมณี
62073004070 นายพงศธร มีศรี
62073004071 นายนพัฐกรณ� ทรัพย�มามูล
62073004072 นางสาวกุลสตรี เชิดชู
62073004073 นายวีรณัฐ บุญเทพ
62073004074 นางสาวพิชญา แย�มทัศน�
62073004075 นางสาวบุษบง ตรีชิต
62073004076 นางสาวขนิษฐา มาคํา
62073004077 นางสาวพชรพรรณ สืบอ่ํา
62073004078 นางสาวนินัทธ�ทยา สุขสวัสด์ิ
62073004079 นายอิสรภาพ เทพกฤษณ�
62073004080 นางสาวมณีรัตน� คําบุญมา
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62073004081 นางสาวพรภัสสร กีรติธากุล
62073004082 นางสาวสุชาดา ม่ังมี
62073004083 นางสาววิจิตรา ตุงคบุรี
62073004084 นางสาวสุรีรัตน� คําปริว
62073004085 นายนนท�ธวัตร เหล็กสัก
62073004086 นายเจตนิพิฐ ป<ญญากอง
62073004087 นางพัตรพิมล เปAงอินตา
62073004088 นางสาวสุปวีณ� รองจ1าเมือง
62073004089 นางสาวกรวรรณ กระแซง
62073004090 นายสิทธิชัย ตBะสุ
62073004091 นางสาวธิดารัตน� สนเปOWยม
62073004092 นางสาวแคทลียา ไชยนุรักษ�
62073004093 นายติณณ� สุนทรธรรมกุล
62073004094 นายอุษมพล ประสงค�ทัน
62073004095 นางสาวกมลพรรณ จูมป<น
62073004096 นายสุวัฒนา ดวงคํา
62073004097 นางสาวกรรวี เศรษฐวาณิชกุล
62073004098 นายณฐพงศ� ใจมัง
62073004099 นางสาวสุวิชา กล่ําเดช
62073004100 นางสาวณัฏฐา กําป<Wน
62073004101 นายวโรตม� สิรีรัตน�
62073004102 นายวราพงษ� สายอุดตBะ
62073004103 นางสาวรัชนก ครามสระน�อย
62073004104 นายก�องภพ ทองแจ1ม
62073004105 นางสาวสุภาวิณี หม่ืนแสนคํา
62073004106 นางสาวรวิวรรณ จ๋ิวแย�ม
62073004107 นางสาวสุนิสา อินถา
62073004108 นางสาวนิภาพร ฝูงทอง
62073004109 นางสาวสิริพร นาคบุรี
62073004110 นางสาวฐิติพร สกุณา
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62073004111 นางสาวฉวีวรรณ ก1อนันทนานนท�
62073004112 นางสาวอริสา เชื้อสายมาก
62073004113 นางสาวเพียงเพ็ญ สุพรรณ
62073004114 นางสาวสุกัญญา คงเกตุ
62073004115 นางสาวนัฏฐรินญาภรณ� บํารุงพงษ�
62073004116 นางสาวอาริสา นันทะสุข
62073004117 นายคุณานนต� ฟMาสาร
62073004118 นางสาวพัชรียา สุขทรัพย�
62073004119 นายศรวิษฐา อิ่มคํา
62073004120 นายสุรศักด์ิ เขตตรีจักร�
62073004121 นายภูริบูรณ� วิเชียรสรรค�
62073004122 นางสาววรดา พรหมบุตร
62073004123 นางสาวศศิวิมล เพ็ชรเสือ
62073004124 นางสาวธัญพิชชา ใจฟู
62073004125 นางสาวกัญญารัตน� อินหาดกรวด
62073004126 นางปฤษณา พรมทา
62073004127 นางสาวรัตติกาล จํารัสรักษ�
62073004128 นางสาวรนิลญา กูลสิงห�
62073004129 นายขจรศักด์ิ กองบุญ
62073004130 นางสาวพัชราภรณ� อุดมสิริยศ
62073004131 นางสาวสุธินันท� สุยะพรม
62073004132 นางสาววรวลัญช� ลิ้มสิริวิทย�
62073004133 นางสาวชุติมา มูลนิ่ว
62073004134 นายภานุพัฒน� นารีรักษ�
62073004135 นางเบญชญา คําสิม
62073004136 นางสาวสุณัฐชา มุสิกภูตานนท�
62073004137 นางสาวกันยรัตน� แก�วคํามา
62073004138 นางสาวสมฤทัย เสือสะอาด
62073004139 นายธัญธรณ� คําวรรณ
62073004140 นายยศพร แก�วนรินทร�
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62073004141 สอนคร บุญจุ�ย
62073004142 นางสาวจิณธิดา ซาซง
62073004143 นายเนติพงษ� พรสุทธิพันธุ�
62073004144 นายวสันต� อินตา
62073004145 นางสาวจุฬาลักษณ� กงไกร
62073004146 นางสาวสุภาพร เพ็งพี
62073004147 นายอัครวุธ สังข�ทอง
62073004148 นายสุรศักด์ิ ตระกูลพิทักษ�
62073004149 นางสาวกาญจนา ฮาดคันทุง
62073004150 นายจิรายุทธ เสนากูล
62073004151 นางสาวจินตนา มากผล
62073004152 นายนิธิ จําปาเจียม
62073004153 นางสาวกาญจนรัตน� อรุณ
62073004154 นางสาวรัชชา ลือภูวพิทักษ�กุล
62073004155 นางสาวปภัสรา วังแจ1ม
62073004156 นายอนุรักษ� คํามามูล
62073004157 นางสาวฐิตินันท� สพงษ�ดี
62073004158 นางกรรณิการ� กงประโคน
62073004159 นายวรกาณต� จันทร�รัก
62073004160 นางสาวฐิติมา อินตBะวงค�
62073004161 นายประติพงศ� บุญกิจ
62073004162 นางสาวป<ทมา จันทร�พูล
62073004163 นายพรภวิทย� อุบลรัตน�
62073004164 นางสาวศศิมาภรณ� นินทะลาด
62073004165 นางสาวปรภาว� กีรติฐากูร
62073004166 นางสาวอาภัสรา จอมทอง
62073004167 นางสาวสิริวิภา ชังเภา
62073004168 นางสาวกรรณิกา ภู1กัน
62073004169 นางสาวณัฐาพร วงศ�ฝ<Pน
62073004170 นางณัฐกชนันท� อิ่มเอิบ
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62073004171 นางสาวปVยาพัชร ยังสนอง
62073004172 นางสาวสุนิฉาย ฆ�องอินตะ
62073004173 นางสาวสุรางค�คณา โสมณี
62073004174 นางพัชรี คํามูล
62073004175 นางสาวมนสิชา บุตรดีวงษ�
62073004176 นางสาวสุรัสวดี ทับประดิษฐ�
62073004177 นางสาวฌลฬดา คําจิตตะ
62073004178 นางสาววีระยา อาจแก�ว
62073004179 นางสาวศุภลักษณ� ยอดฉัตร
62073004180 นางสาวกมลรัตน� คล�ายบุรี
62073004181 นางสาวอัจฉรา ใจรัก
62073004182 นางสาวภัทรวดี ธิวงศ�
62073004183 นางสาวเบญญา ธุระกิจ
62073004184 นายญัตติพงค� ทะสะวะดี
62073004185 นายนเรนทรา มาน�อย
62073004186 นางสาวกาญจนรัตน� ป<ญญา
62073004187 นายวรพงษ� ใจหนัก
62073004188 นางสาวธนพร สังฆมาตร
62073004189 นางสาวมัลลิกา สุตานนท�
62073004190 นางสาวประภัสสร เครืออินทร�
62073004191 นายชลาศัย กังวานวัฒนานุกูล
62073004192 นางสาวรัตนากาญจน� เจริญศรีรุ1งเรือง
62073004193 นางสาวสุพัตรา เหล็กสิงห�
62073004194 นายสุเมธ เทศเสนาะ
62073004195 นางสาวบูรณา แสงทอง
62073004196 นางสาวกชพร ถมอรัตน�
62073004197 นางสาวปดารณี อู1ทองมาก
62073004198 นางธัญญารัตน� ทั่งทอง
62073004199 นางสาวศิลามณี สุนทรรักษ�
62073004200 นางสาววิไลวรรณ ทองโตนด
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62073004201 นางสาววริยา ดวงแก�ว
62073004202 นางสาวกัญญาลักษณ� สุขเกษม
62073004203 นายณรงค�ฤทธ์ิ สมร
62073004204 นายสันติภาพ พิละมาตย�
62073004205 นายหัสนัย บุญสิงห�
62073004206 นางสาวปาลิน พรหมจรรย�
62073004207 นายกิตติพงษ� เทียมเพ็ง
62073004208 นายสุริยา ดวงขยาย
62073004209 นางสาวฉันทนา วัดเข1ง
62073004210 นางสาวสุภาภรณ� กองพรม
62073004211 นางสาวสมใจ แคนสิงห�
62073004212 นางสาวบุศรินทร� สิริวงค�
62073004213 นางสาวปนัดดา ศรีทัดแอ
62073004214 นายธุวชิต เครือญาติ
62073004215 นางสาวกนกกร คล�ายจินดา
62073004216 นางสาวโสภิดา ไชยช1อฟMา
62073004217 นางสาวภรณ�ทิพย� ย้ิมมี
62073004218 นายสิรวิชญ� พฤทธิพงศ�กุล
62073004219 นางสาวปวีณา โตสงคราม
62073004220 นางสาวณัฐกานต� สุคันธมาลา
62073004221 นางสาวชญาณิศา คําเครือ
62073004222 นายนิมิตรพร ชั้นเสมอ
62073004223 นายก�องนพรัตน� แจ�งกระจ1าง
62073004224 นางสาวธิดารัตน� กออําไพ
62073004225 นางสาวกชพร สาวิลุน
62073004226 นางสาววิไลรัตน� มณีรัตน�
62073004227 นางสาวรวิวันทา เกิดสุวรรณ
62073004228 นางสาวณัชวธิดา ทะดวง
62073004229 นายสุภัค ธเนศจินดารัตน�
62073004230 นายณัฐพงษ� หม่ืนเข็ม
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62073004231 นางสาวณิชกานต� เหลาประดิษฐ�
62073004232 นางสาวอังสุมารินทร� พูลแสง
62073004233 นายธีระยุทธ พิมเสน
62073004234 นางสาวเกวลิน แก�วใหญ1
62073004235 นายศราวุธ รักษาบุญ
62073004236 นางสาวสุภัชรา ทองจันทร�
62073004237 นางสาวพรรณนิกา ลอประเสริฐ
62073004238 นางสาวอมรรัตน� กุมภีพงษ�
62073004239 นางสาวนิชาภา โนนสุวรรณ�
62073004240 นายอภิสิทธ์ิ ปานเปรม
62073004241 นางสาววิรุณรัตน� สีสด
62073004242 นางสาวจีรวรรณ เกตุปาน
62073004243 นางสาวแพรวพรรณ พรมเพียร
62073004244 นางสาวชาลิศา บุตรศรี
62073004245 นายวีรชิต กลิ่นหอม
62073004246 นางสาวกนกพร ป<งคํา
62073004247 นางสาวจิตรลดา อาทิตย�
62073004248 นางสาวมิลรัตน� ย้ิมรอด
62073004249 นายณัฐพัฒน� สายสูง
62073004250 นายณัฐวัตร อาจคําพันธ�
62073004251 นางสาววารินทร� ปราโมทย�
62073004252 นายรัชตะ อินกองงาม
62073004253 นางสาวศุภลักษณ� เปลอะมาก
62073004254 นางณัฐฐาพร เสาร�แดน
62073004255 นางสาววิมลวรรณ ม่ันเพ็ง
62073004256 นางสาวกัลยรัตน� อิ่มสิน
62073004257 นางสาวอุษา ภัทรนําโชค
62073004258 นางสาวกัณฐิกา ภักดี
62073004259 นางสาวเบญจมาศ ลองคํา
62073004260 นางสาวสกาวเดือน สุวรรณโชติ
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62073004261 นายนราธิป พาพันธ�
62073004262 นางสาวเบญจภา เติมพรเลิศ
62073004263 นางสาวจิรนันท� เกตุทหาร
62073004264 นายวิทวัฒน� ด�วงบาง
62073004265 นางสาวณัฐพร ชัยอาม
62073004266 นางสาวกรรณิกา ม1วงอุดม
62073004267 นางสาวกนกกานต� ศิริวงศ�
62073004268 นางสาวทิพย�สุดา สุ1มหอม
62073004269 นางสาวโสภาพรรณ ใจวุฒิ
62073004270 นางสาวประโลม ถมทอง
62073004271 นางสาวพัชรินทร� แย�มแตง
62073004272 นายณภัชรพล แสงสล1า
62073004273 นางสาวหทัยชนก จันทรมณี
62073004274 นายวิวัฒน� ศรีสุข
62073004275 นางสาวสุมิตรา ใจปVง
62073004276 นางสาวชลธิชา พ่ึงจาบ
62073004277 นางสาวทิพวรรณ ชิ้นจอหอ
62073004278 นายต1อตระกูล ตอนใจ
62073004279 นางสาวณัฐธกมล เขาอินทร�
62073004280 นายวิชญ�พงศ� จันทรปรางมาศ
62073004281 นายเจษฎากร นามโสวรรณ�
62073004282 นายจิรวัช ฤทธ์ิบํารุง
62073004283 นางสาววชิราภรณ� ศรีเงิน
62073004284 นางสาวกรรณิกา แก�วสุขโข
62073004285 นายกิตติศักด์ิ ไชยโย
62073004286 นายธีรภัทร ปรัชญานนท�
62073004287 นางสาวชุตินันท� สิงห�กรณ�
62073004288 นางสาวมธุรส เอี่ยมมา
62073004289 นายสมพร สฎาทู
62073004290 นางสาวกิติมาภรณ� เข็มทอง
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62073004291 นางสาวมณีรัตน� กองแก�ว
62073004292 นางสาวนวรัตน� ผุดผ1องพรรณ
62073004293 นายอดิศร แสนศรี
62073004294 นางสาวชนิภา โชควังทอง
62073004295 นายสุวานนท� ใจครัว
62073004296 นางสาวนาฏศินันทิ์ สายยนตร�
62073004297 นางสาวจินตนา เดชะ
62073004298 นางสาวศศิกานต� คําสม
62073004299 นางสาวกนกวรรณ แก�วตา
62073004300 นางสาวอรุณี ศรีเอี่ยม
62073004301 นางสาวภัทรานิษฐ� กสิณบวรเดช
62073004302 นางสาวสุธาทิพย� สุทธศิลป[
62073004303 นายปรเมศวร� เกตุทอง
62073004304 นางสาวธัญญลักษณ� แมตสี่
62073004305 นางสาวภัทราภรณ� เพชรทะวงค�
62073004306 นางสาวพัชรินทร� คําผา
62073004307 นายชยพล โพธ์ิทิม
62073004308 นายอนุรักษ� ว1องว่ิง
62073004309 นางสาวสโรชา สมบูรณ�
62073004310 นายอรรคพล ศรีพุด
62073004311 นางสาวชนาพร ม1วงสิงห�
62073004312 นายฉัตต� ภัทรชิราภักด์ิ
62073004313 นางสาวจารุนันท� สุ1มเงิน
62073004314 นางสาวนันทนา รอมทรัพย�
62073004315 นางสาวพีรชญา ทวีกิจ
62073004316 นางสาวพินทุ�สุดา สุมาริธรรม
62073004317 นางสาวรัชพร หม่ืนพรมมา
62073004318 นางสาวปทิตตา ศรีนิ่ม
62073004319 นางสาวอภิญญา เปOWยมเสถียร
62073004320 นางสาวชลณภัทร แก�วใน
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62073004321 นางสาวดารินทร� ศรีอริยานนท�
62073004322 นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
62073004323 นางสาวพรทิวา เขียวสา
62073004324 นายธวัชชัย ม่ันศรี
62073004325 นายธีรวุฒิ พรมมี
62073004326 นางสาวพัชรินทร� อินสาคํา
62073004327 นายพงษ�สิทธ์ิ แสงอรุณ
62073004328 นางสาวสุนิสา สิงห�วี
62073004329 นางสาวอมรพรรณ อนันตกาล
62073004330 นางสาวสิริลักษณ� จันทิพย�
62073004331 นางสาวอรอนงค� เชื้ออินทร�
62073004332 นางสาวแสงดาว แสนคง
62073004333 นายธงชัย มูลคลื้น
62073004334 นางสาวเสาวรีย� พวงเพ็ชร�
62073004335 นางสาวจันทรา พรธนบูรณ�
62073004336 นายธวัชชัย ทรายขาว
62073004337 นางสาวฉัตรนภา เมฆโต
62073004338 นายธนภัทร จันทร�เพ็ญ
62073004339 นางสาวสุนันท� นาคง
62073004340 นางสาวฐิติรัตน� พันพฤกษา
62073004341 นางสาวพัทธนันท� พิทักษ�จันทรากุล
62073004342 นางนฤมล เขตจัตุรัส
62073004343 นางจงรักษ� ศรีตะวัน
62073004344 นางสาวขนิษฐา งามสะอาด
62073004345 นางสาวกิติยากร สุวรรณมาลี
62073004346 นายธเนศ อ1อนตานา
62073004347 นางสาวสุดารัตน� พินยา
62073004348 นายนิรัชกร นิรัชโยชิน
62073004349 นางสาวสุชญา อร1ามศรี
62073004350 นายธนภัทร เมฆกิจ
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62073004351 นางสาวรัตนาภรณ� ม1วงมุกข�
62073004352 นางสาวธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ
62073004353 นายสมเจตน� องอาจ
62073004354 นางสาวสุพิชญ�นันท� อังศิริ
62073004355 นางสาวนันทนา ตBะสุ
62073004356 นางสาวชญาภา ทรวงโพธ์ิ
62073004357 นางสาววรรณวิไล ไชโย
62073004358 นางสาวจิรวดี บุญน�อยกุล
62073004359 นางสาวสมนึก พุฒทอง
62073004360 นายสืบพงษ� พันธุ�ทอง
62073004361 นางสาวศิราพร อุดอ�าย
62073004362 นางสาวราตรี แซ1วี
62073004363 นายณัฐกานต� จ่ันหนู
62073004364 นางสาวจีรนันท� ถ1างกระโทก
62073004365 นางสาววนิดา สายสุวรรณ
62073004366 นางสาวปVยะวรรณ แสงจันทร�
62073004367 นางสาวสุจิตรา พลม่ัน
62073004368 นายวีรวุฒิ ไชยสลี
62073004369 ว1าที่รตอิทธิรัตน� ใจรักษ�
62073004370 นางสาวสุปราณี รอดเจริญ
62073004371 นายธนัญพงษ� เต็งโรจน�นภาพร
62073004372 นางสาวสุดารัตน� อุตรสัก
62073004373 นายเศรษฐสิน เมฆี
62073004374 นางสาวจุติพร พาสมัย
62073004375 นางสาวศิริพร เกตุพัก
62073004376 นางสาวเนตรนภา แต1วิลัย
62073004377 นางสาวสุนิษา มีคําแหง
62073004378 นายณรรินทร� จันธิมา
62073004379 นายเขทรัช พ่ึงสุศธา
62073004380 นางสาวศิริลักษณ� ภู1ไหมพรม
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62073004381 นางพัชรพร ผ1านผิว
62073004382 นายคมชาญ พันธุ�ค�า
62073004383 นายพิพัฒน� เพ็งแพ
62073004384 นายฐิติกานท� โคตะนารถ
62073004385 นางสาวสุดารัตน� ประคองใจ
62073004386 นางสาววิภาวดี กว�างขวาง
62073004387 นางสาวสุมิตรา ยอดเพชร
62073004388 นางสาวณัฏฐนันท� โพธ์ินันท�
62073004389 นางสาวมาลิน ยศอินทร�
62073004390 นางสาวปภัสรา วัฒนไกร
62073004391 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสุธิตา อินทร�ทอน
62073004392 นายอรรถพงษ� สะวิคามิน
62073004393 นางสาวพรนิภา ชินรัมย�
62073004394 นางสาวมาริษา วุฒิคุณ
62073004395 นางสาวสุริยกานต� คําขวัญ
62073004396 นางสาววิภาดา แก�วสุข
62073004397 นางสาวภิริญา ไชยวัน
62073004398 นางสาวจุฬารัตน� แกล�ววิกย�กิจ
62073004399 นางสาวสุวรรณา ช1างคํา
62073004400 นายจิรายุทธ� มีวงษ�
62073004401 นายมงคลชัย ใจมัน
62073004402 นางสาวจินตนา ป<WนปKวน
62073004403 นางสาวปนัดดา บัวพาคําผง
62073004404 นางสาวพัชราภรณ� สุขสายอ�น
62073004405 นางสาวสาวิตรี ชลธารเสาวรส
62073004406 นางสาวพัชราภรณ� มีอาจ
62073004407 นางสาวธนภรณ� เมฆช�าง
62073004408 นางสาวปาณิสรา แอ1นป<ญญา
62073004409 นางสาวพรพิมล เตจBะ
62073004410 นางสาวจินตนา ไพโรจน�
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62073004411 นางสาวทิพภาภรณ� กองจินา
62073004412 นางสาวจารวี ทับจ่ัน
62073004413 นางสาวสุจิตรา โสภา
62073004414 นายจีระวิน ขวัญจิตพนา
62073004415 นางสาวกรนภา ทั่งกรณ�
62073004416 นางสาวฐิติพร ย่ีโสดสารี
62073004417 นางสาวธนาพันธ� สินทรัพย�ไพบูลย�
62073004418 นายปราโมทย� ต๊ิบเฟZอย
62073004419 นางสาวสุธามาศ สอนศรี
62073004420 นายพชรพงษ� คงพุ1ม
62073004421 นางสาวปรารถนา ปรารมภ�
62073004422 นางสาวสิรินยา ม่ันต1าย
62073004423 ว1าที่ร�อยตรีชนะชล ศรีไพร
62073004424 นางสาวนิภาพร ปวงนคร
62073004425 นางสาวธนัท สุขเกษม
62073004426 นางสาวพัชญ�สิตา เหลี่ยมทองคํา
62073004427 นางสาวสุภาวดี สีใจอินทร�
62073004428 นางสาวพิรานันท� ธิปKาหนาด
62073004429 นางสาวกุสุมา จBอกถึง
62073004430 ว1าที่ร�อยตรีกรธิพัฒน� ทองดี
62073004431 นางสาวโศรยา สระทองขํา
62073004432 นางสาวนิศานาถ สรรคพงษ�
62073004433 นายปVยณัฐ พิณเกษม
62073004434 นางสาวปVยะวรรณ เนียมครุฑ
62073004435 นายณัฐกิตต� แก�วมณี
62073004436 นางสาวสุภานันท� บุญลือ
62073004437 นางสาวณัฐมนญ� สุวรรณพรหม
62073004438 นางวรรณพร โตสัมฤทธ์ิ
62073004439 นายติรคุณ ภูพานทอง
62073004440 นายอวิรุทธ์ิ นนทธิ
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62073004441 นายวิโรจน� แซ1เลี่ยม
62073004442 นายธนภัทร คงตาล
62073004443 นายการันดร� กลั่นน้ําทิพย�
62073004444 นางสาวอัณณ�ณิชา ปองผาติพร
62073004445 นางสาวพิมพ�พันธุ� โพล�งมี
62073004446 นายธนาธิป ไม�สนธ์ิ
62073004447 นางสาวกัญญ�ณณัฐ เฮ�าปาน
62073004448 นางสาวอริสา ทับประดิษฐ
62073004449 นางสาวเยาวมาลย� หมีพู
62073004450 นางจุฬาภรณ� สรรพช1าง
62073004451 นางสาวอังคณา อุนจะนํา
62073004452 นายอภิสิทธ์ิ คํามี
62073004453 นายชานนท� วงค�อินทร�
62073004454 นางสาวนวพร นาคศรีสุข
62073004455 นางสาวนิจวรรณ� สนธิกรรณ�
62073004456 นางสาวสุภาพร ทับอินทร�
62073004457 นางสาววิภา มาเที่ยง
62073004458 นางสาวชลธิชา เปลือกคํา
62073004459 นางสาววิสสุตา รัตนแย�ม
62073004460 นายสุธี ยศแก�ว
62073004461 นางสาวธนาภา มัธยา
62073004462 นางสาวภัทรา คล�ายรักษ�
62073004463 นางสาวสาวิตรี อุตตะถิน
62073004464 นางสาวอังคณา ฝุKนจันทึก
62073004465 นางสาวอัจฉรา คําแร1
62073004466 นางสาวชนัญชิดา ชัยนิคม
62073004467 นายธนเดช พ้ัวทา
62073004468 นางสาวษิญาดา ภูวดลโยธิน
62073004469 นางสาวปฐวีณา ป<ญญาอุด
62073004470 นายอมรพันธ� อาจอรัญ
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62073004471 นางสาวนิภาวรรณ ชัยมะวงษา
62073004472 นายภานุวัฒน� เดชอิ่ม
62073004473 นายอรรถพล ประทุมมา
62073004474 นางสาวภูษณิสา จันธง
62073004475 นางสาวสุธัญญา ปานทุ1ง
62073004476 นางสาวอําภา สุปVนะ
62073004477 นายณัฐวุฒิ สุนทอง
62073004478 นายจิรพันธุ� รอดเที่ยง
62073004479 นายกมนทรรศน� ศรีทรงเมือง
62073004480 นางสาวอมิตา บารมีรังสิกุล
62073004481 นายจุฬา นาคสีสุก
62073004482 นายอภิสิทธ์ิ สินชัย
62073004483 นางสาวกัญญารัตน� วังคํา
62073004484 นางสาวพรเพ็ญ อุบลนุช
62073004485 นางสาวธนจรรย� เจริญเยาว�
62073004486 นางสาวเปมิกา อินทรชื่น
62073004487 นางสาวจีรวรรณ สอนราช
62073004488 นางสาวชลธิชา บุญรอด
62073004489 นางสาวธีรยา รักถึง
62073004490 นางสาวณาริษา กระจอนกลิ่น
62073004491 นางสาวนฤมล เนตรนุช
62073004492 นางสาวสุภาพร โสพรม
62073004493 นายประวิทย� ท�องธาร
62073004494 นางสาวนิภา ขจรไพศาลกิจ
62073004495 นางสาวพิจิตรา จันคํา
62073004496 นางสาววีรนันท� ชนาภัทรจิระประไพ
62073004497 นางสาวปรัณชยา พ่ึงทิม
62073004498 นางสาวจันทร�จิรา ศรีวิเชียร
62073004499 นางสาวอมรรัตน� ธีระแนว
62073004500 นางสาวสุพรรษา บุญคุ�ม
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62073004501 นางสาวรจนา อุ1นเมือง
62073004502 นางสาวดวงใจ นุสิทธ์ิ
62073004503 นางสาวอาจรีย� พิจารสรรค�
62073004504 นายนราฤทธ์ิ เผ1าเอี้ยง
62073004505 นายจิรวัสส� เพชรมณี
62073004506 นางสาวกนกวรรณ ขอนดอก
62073004507 นางสาวชลิดา ชมภู
62073004508 นางวรางคณา วรรณุไล
62073004509 นางสาวกาญจนารัตน� สืบศรี
62073004510 ว1าที่ร�อยตรียุรนันท� ถอดเข้ียว
62073004511 นางสาวเนตรนภา เอี่ยมศรี
62073004512 นางสาวเมธาวี ประโยชน�ดี
62073004513 นางสาวณฐกันต� ปลื้มบุญ
62073004514 นางสาวสมคิด สมพงษ�พันธ�
62073004515 นางสาวสุชาวดี เศรษฐสุข
62073004516 นางสาวจริยา พรมคําปา
62073004517 นางสาวนิศากร จันทรา
62073004518 นายรุ1งโรจน� สนิทชาติ
62073004519 นายธนพล ก่ิมเกิด
62073004520 นางสาวสมฤดี ชุนถนอม
62073004521 นายจิรโชติ แสนคําหล�า
62073004522 นายเฉลิมพล ทารุ1งเรือง
62073004523 นายฐิติศักด์ิ กันสิงห�
62073004524 นางสาวเยาวลักษณ� ภู1ฟ<ก
62073004525 นางสาวจุฑามาศ อนุสนธ์ิ
62073004526 นางสาวเบญจม�ธัญกร เสมียนมหาโชต
62073004527 นายตุลย� ดิษฐเจริญ
62073004528 นางสาวนภัทร ไชยวงค�
62073004529 ว1าที่รตหญิงกนกวรรณ บุญคง
62073004530 นายบุลากร รอดเลี้ยง
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62073004531 นางสาวปติมาภรณ� จันทร�บ�านคลอง
62073004532 นางสาววิภาวรรณ โพธ์ิพา
62073004533 นางสาวกัญญาณัฐ พวงมาลัย
62073004534 นางสาวผุสดี สายพรม
62073004535 นางสาวณัฐวรรณ บุญเกษม
62073004536 นางสาวเมษนี สิทธิ
62073004537 นางสาวจิราภา พรมคํา
62073004538 นางสาวธนันตา ละอองเนตร
62073004539 นางสาวปรียาภัทร อยู1สนิท
62073004540 นางสาวอภิญญา จันทร�หอม
62073004541 นายณัฐกฤตย� จันทร�อินตา
62073004542 นางนันทนา มหารัตน�
62073004543 นายชินภัทร หนูสงค�
62073004544 นายวิวัฒน�ติวงษ� สกุลพิทักษ�คําดี
62073004545 นายธนวัฒน� ทองเย้ิน
62073004546 นายโชคชัย ฤดีมรดก
62073004547 นางสาวพัชรภรณ� เวสนุสิทธ์ิ
62073004548 นายพรเมธินท� เหมือนศรีชัย
62073004549 นายอาภากร แทนป<Pน
62073004550 นายวราวุฒิ ก�อนคํา
62073004551 นางสาวลลิตา ศุภกิจโยธิน
62073004552 นายภัทรศิลป[ ทองชูศักด์ิ
62073004553 นายจักรภัทร สัญญะวิชัย
62073004554 นายไกรวิทย� รัตนวรรณ�
62073004555 นางสาวสโรชา โพธ์ิศรี
62073004556 นางสาวอริสรา วงเอี่ยม
62073004557 นางสาววชรวรรณ น�อยพัด
62073004558 นางสาวรวีวรรณ ใหม1กันทะ
62073004559 นางสาวนันทิกานต� เคนประจง
62073004560 นายระภีพัฒน� ยอดยา
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62073004561 นายวัชระ เรืองโต
62073004562 นายนิธาน แซ1ย1าง
62073004563 นายฉัตรดนัย พูนลาภเดชา
62073004564 นางสาวสุพรรณี ก�อยผ1านกิจ
62073004565 นางสาวอรญา พวงมาลัย
62073004566 นางสาวประวีณา อภิวงษ�
62073004567 นายปริญญา เสาร�แก�ว
62073004568 นางสาวเบญจวรรณ โคจํานงค�
62073004569 นางสาวชนกกมล หันจันทร�
62073004570 นางสาวพชรพรรณ ดินแดง
62073004571 นางสาวมณฑิตา ปานรักษ�
62073004572 นางสาวสุกัญญา นวนเชย
62073004573 นายวันชนะ ดีสอน
62073004574 นางสาวมณฑกาญจน� สุขสิงห�คลี
62073004575 นางสาวเมทินี กล1อมนาค
62073004576 นายกิตติศักด์ิ บัวจํา
62073004577 นางสาวโยผกา เลาอินสม
62073004578 นายทศพล จันนะชัย
62073004579 นางสาวเมมิกา จิตรักษา
62073004580 นายณัชภช คําใหม1
62073004581 นางสาวจิรารัตน� มณียศ
62073004582 นางสาวภัทรา แก�วเกตุศรี
62073004583 นายพรชัย เอี่ยมนุ�ย
62073004584 นางดารณี มีวงษ�
62073004585 นางสาวอาภัสรา บัดหนัก
62073004586 นางสาวเต็มศิริ ถึงกลิ่น
62073004587 ว1าที่ ร.ต.หญิงพิมพา อากาศ
62073004588 นายนฤพัทธ์ิ รุนดา
62073004589 นางสาวอังคณา มาทองแดง
62073004590 นางสาวกนิษฐา พรมคํา
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62073004591 นางสาวจุรีย�รัตน� บูรณะจักร
62073004592 นายเกียรติศักด์ิ ธรรมใจ
62073004593 นางสาวประกายมาส เก็บทอง
62073004594 นางสาวนิรชา สงวนวงศ�
62073004595 นายนุกูล ตรงต1อกิจ
62073004596 นายกิตติพงศ� ธงสิบสอง
62073004597 นางสาวนริศรา ม่ันคง
62073004598 นางสาวณัฎฐณิชา เถรสุวรรณ
62073004599 นางสาวรัญชนา แร1กุล
62073004600 นายณฐพร หวานอารมณ�
62073004601 นางสาวปพิชญา วีระพจนานันท�
62073004602 นางสาวขนิษฐา บุญล�วน
62073004603 นางสาวสุชาดา จ�อยพุฒ
62073004604 นางสาวโชติกา อาราม
62073004605 นางสาวประยงค� ชาวเหนือ
62073004606 นายวัฒนชัย น�อยหล1อง
62073004607 นางสาวจิรพร สมมุติ
62073004608 นางสาวแสงเดือน อินทรเสน
62073004609 นายคุณาวุฒิ ชื่นใจ
62073004610 นายวิชิตคมน� จันทรมณี
62073004611 นางสาวนุชนาฏ เสนนะ
62073004612 นางสาวสุมลมาศ อิ่มใจ
62073004613 นางสาวกรณษา สายทอง
62073004614 นางสาวจุฑารัตน� กันทา
62073004615 นางสาวอมรวสี แซ1วะ
62073004616 นางสาวฉัตรนภา อิ่นมีกุล
62073004617 นางสาวเสาวนิจ โสรินทร�
62073004618 นางสาวณัฐพร ตามะ
62073004619 นางสาวอรัญญา ไข1รัศมี
62073004620 นายเอกพันธ� จันทร�ฟอง
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62073004621 นางสาวนวพร สะเอียบคง
62073004622 นายกฤษดา อารีรักษ�
62073004623 นางสาวอภิญญา กิจบรรจง
62073004624 นางสาวจุฑามาส สุเดชา
62073004625 นายกฤษณพงศ� แสงกรุง
62073004626 นางสาววิภาดา ษรจันทร�
62073004627 นางสาวอัฐภิญญา ตัสมา
62073004628 นางสาววิกานดา วงศา
62073004629 นางสาวสุภนิดา เนียมทอง
62073004630 นางสาวก่ิงกาญจน� ป<ญญาโส
62073004631 นางสาวศิริเพ็ญ บุญทัศน�
62073004632 นางสาวรมณณัฏฐ� รัชต�ธนพล
62073004633 นางสาวนริศรา สุกริม
62073004634 นายนเรศวร� กําไร
62073004635 นายจิรายุส บัวศักด์ิ
62073004636 นายธีรพงศ� ดงตาลคีรี
62073004637 นายมณฑล เมืองเงิน
62073004638 นางสาวขนิษฐา เพ่ิมธัญกิจ
62073004639 นายวิเชษฐ หลําพ่ึง
62073004640 นางสาวภริตา แก�วมี
62073004641 นางสาววรินทร จันด�วง
62073004642 นายภาคิน ดวงสาโรจน�
62073004643 นายธนกฤต นามแก�ว
62073004644 นายตวันวงศ� นิวาส
62073004645 นางสาวพิชญานิน สุภาฤทธ์ิ
62073004646 นางสาวจารวี หนูผาสุข
62073004647 นายอนุวัต เพชรดํา
62073004648 นางสาวอัญชลี สุรหาญ
62073004649 นางสาวณัฐธิดา สิงห�นนท�
62073004650 นางสาวภณิตา บุญยังแก�ว
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62073004651 นางสาวกานดา ด1อนคร�าม
62073004652 นายสุภวัฒน� บุญนิล
62073004653 นางสาวพิไลวรรณ จิตรกว�าง
62073004654 นายพงษ�พรรณ กันทากาศ
62073004655 นางสาวปVWนมนัส นนท�นา
62073004656 นางสาวจินตนา ท�องฟMาจําเนียร
62073004657 นางสาวรําพึง ไม�แดง
62073004658 นางสาวรุจิรา พุ1มเมือง
62073004659 นางสาวสมฤทัย เรืองเมือง
62073004660 นางสาวทัศณีย� จูจันทร�
62073004661 นางสาวสุกัญญา จันทร�พุฒ
62073004662 นางสาวจามรี อินทโฉม
62073004663 นางสาวณัชชา เมืองม่ัน
62073004664 นางสาวสุพิชญา สอนใจ
62073004665 นางสาวพิมพ�สิริ ลือราช
62073004666 นางสาวศศิวิมล ไชยศิริ
62073004667 นางสาวกิตติยา คําป<น
62073004668 นางสาวกมลวรรณ สารสม
62073004669 นางสาวฐิยาภา บานทรงกิจ
62073004670 นางอัมพิวา จันทร
62073004671 นางสาวนุจรี ม1วงจีบ
62073004672 นางสาวนาขวัญ เถาสมบูรณ�
62073004673 นายณัฎฐ�ชวัญช� พรหมวังศรี
62073004674 นางสาวอภิญญา อรุณโณ
62073004675 นางสาวสุนารี แตงดารา
62073004676 นางสาวเยาวลักษณ� ยืนยาว
62073004677 นางสาวสิรินทรา ทองเสา
62073004678 นายภานุวัฒน� สุริยะ
62073004679 นางสาวณัฐณิชา เขียวป<ญญา
62073004680 นางสาวเสาวลักษณ� คําเอื้อ
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62073004681 นางสาวฉัตรระวี สุขประเสริฐ
62073004682 นางสาวพัชรา อภิวัน
62073004683 นางสาวคุณธารีย� อุตมะ
62073004684 นางสาวเรณู ดีโต
62073004685 นางสาวชลธิชา เซ็นแก�ว
62073004686 นายกัมพล เสนาะเสียง
62073004687 นายไชยประดิษฐ� วิชาญไชย
62073004688 นางสาวกฤดา ฮันตาแว
62073004689 นางสาวทักษิณา จันทร�ขํา
62073004690 นางสาวเมรยา ผาวังยศ
62073004691 นางสาวรัตนาภรณ� บวบมี
62073004692 นางสาวมัทนา อ1อนปาน
62073004693 นางสาวดวงประทีป ป<ตตะพงศ�
62073004694 นางสาวคุณัญญา แก�วภาพ
62073004695 นายโชคชัย ไผ1ชู
62073004696 นายธนากร เธอก่ิง
62073004697 นายปฏิวัติ เอี่ยมฉิม
62073004698 นางสาวณัฐชา กฤตธนเวท
62073004699 นางสาวฉัตรแก�ว โพธ์ิแจ1ม
62073004700 นางสาวรวิวรรณ เงินทุ1ง
62073004701 นายอดิเทพ แสนสี
62073004702 นางสาวสุชานาฎ ด�วงคํา
62073004703 นายมานิตย� รัตนการุณจิต
62073004704 นางสาวสุทธิกานต� พรหมมาณพ
62073004705 นางสาวเบญจมาศ เรืองนุ�ย
62073004706 นางสาวอารีย� เมืองนา
62073004707 นางสุภัทรา ป<ญญาโชคชัย
62073004708 นางสาวพัชรี บริหาร
62073004709 นางสาวจิราวรรณ ย้ิมแย�ม
62073004710 นางสาวชนิภรณ� ศิริพันธุ�
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62073004711 นางสาวศศิวิมล สุวรรณโรจน�
62073004712 นายรัฐพล ทองลอง
62073004713 นางสาวศิริภา ขําทุ1ง
62073004714 นายธิณรงค� จันทร�ทรงสว1าง
62073004715 นางวันวิสาขา เสือเจริญ
62073004716 นางสาวแจ1มจิต ก่ิงกํ้า
62073004717 นางสาวมนัสนันท� สร�อยเพชร
62073004718 นางสาวนาระดา สนามทอง
62073004719 นางสาวภาวิตา ภู1ผะกา
62073004720 นางสาววาสนา เทพอาษา
62073004721 นางสาวฐิติรัตน� พานเทียน
62073004722 นางสาวสุภาพร ยังมงคล
62073004723 นางสาวสุดารัตน� จันเฟย
62073004724 นายธุรชิต ฐิติเรืองเกียรติ
62073004725 นางสาวอนัญญา ป<Pนเปรื่อง
62073004726 นางสาวจิรกัญญา ฉายจันทร�
62073004727 นางสาวเกศา มะลิทอง
62073004728 นางสาวฐิตา เดชบุญ
62073004729 นางสาวนลินี จันทิมา
62073004730 นางสาวจิราภรณ� ป<ญญาวงค�
62073004731 นางสาวปVยวรรณ เย็นใจดี
62073004732 นายวีระศักด์ิ ฟองวาริน
62073004733 นางสาวชลธิชา สิงห�ลอ
62073004734 นางสาวณัฐวรรณ สร�อยทอง
62073004735 นายพนิต เชื้อทอง
62073004736 นายกิตติธัช สอนน�อย
62073004737 นางสาวณัฐริกา จันมณี
62073004738 นางสาวจินตนา คงจันทร�
62073004739 นางสาวอังกินันท� บวบนา
62073004740 นางรภัสลดา วงษ�ศรี
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62073004741 นายวสิษฐ�พล บุญเม1น
62073004742 นางสาวอัจฉรา สงวนใจ
62073004743 นางวณิชนันท� สระทองครืน
62073004744 นางสาวช1อผกา สุวรรณชาติ
62073004745 นางสาวชาริณี นิลจันทร�
62073004746 นางสาวธนภรณ� เอี่ยมเผ1าจีน
62073004747 นายณภัทร เมืองพรวน
62073004748 นายสิทธิศักด์ิ ชํานาญหมอ
62073004749 นางสาวสุนัดดา เกตุเส็ง
62073004750 นางสาวสุพิชญา เมืองคํา
62073004751 นางสาวภรณ�ทิพย� เพชรล�อมทอง
62073004752 นางสาวศิรินภา พรมนา
62073004753 นางสาวเมธิญา เพชรทองคํา
62073004754 นายกฤษณพงษ� พุทธเษม
62073004755 นางสาวกนกวรรณ ปล�องทอง
62073004756 นางสาวณัฏฐ�ณิชา วรรณนิล
62073004757 นางสาวสุชานันท� ต1ายลํายงค�
62073004758 นางสาวชลธิชา พานิชสรรพ�
62073004759 นายนที คดแตง
62073004760 นางสาวธาริณี ฟ<งเสนาะ
62073004761 นางสาววราพร ศรีสุข
62073004762 นางสาวสุวนันท� คําหา
62073004763 นางสาวอจิมา สมพิศ
62073004764 นางเยาวลักษณ� ล�อมวันดี
62073004765 นางสาวเบญจภรณ� กลีบใบ
62073004766 นางสาววิสิฐกาญจน� วิจิตรพงษา
62073004767 นายบันลือศักด์ิ วงษ�ชัยบุตร
62073004768 นางสาวพลอยกนก ไชยยศ
62073004769 นางสาวจริยา อ่ําเอี่ยม
62073004770 นางสาวหทัย เถาโท
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62073004771 นางสาวณภัค คมินทกูล
62073004772 นางสาวณัฐชา ย่ังยืน
62073004773 นางสาวศุภากร ตันพิพัฒนกุล
62073004774 นายป<ญญา วิมานไฉไล
62073004775 นางสาวโสรยา คํายันต�
62073004776 นายอโนชา กXองแก�ว
62073004777 นางสาวกุสุมา ชัยพฤกษ�
62073004778 นางสาวนิภาพร เวชกร
62073004779 นางสาวอาริตา ฉายพงษ�
62073004780 นางสาวสุวิมล ศรีจันทร�
62073004781 นายสุรเชษฐ� บุรมณ�
62073004782 นางสาวณัฎฐธิดา หาญนอก
62073004783 นายชัยพร กลิ่นเมือง
62073004784 นายฤทธิเกียรติ ไชยม่ิง
62073004785 นางสาวเนตรนภา สัตย�เจริญ
62073004786 นางสาววรรณภา กัมปนาท
62073004787 นางสาวชลดา ปานทอง
62073004788 นายสินธชัย จํารัสธรรมศีล
62073004789 นายภรัญยู ศุภผล
62073004790 นางสาวธนาภรณ� ฤทธ์ิจีน
62073004791 นายจตุพล กําหนด
62073004792 นายศฤงคาร ยาวิชัย
62073004793 นางสาวปภาอร โคตระภู
62073004794 นางสาวธิติญา บุญย้ิม
62073004795 นางสาวบุษบา เรือนผาม
62073004796 นายพันธกานต� มูลมามี
62073004797 นายสหรัฐ รอดสกุล
62073004798 นางสาวศศิวิมล ศรีสุวรรณ�
62073004799 นางสาวประนอม คําเขียว
62073004800 นางสาวภชรฉัตร หนูวงศ�
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62073004801 นายกฤตนัย ครุฑจันทร�
62073004802 นางสาวอรุณี วงค�ดาว
62073004803 นางสาวเบญจพร บัวหล�า
62073004804 นางสาวอรญา ดีประเสริฐ
62073004805 นายเสฎฐวุฒิ ประสาทพร
62073004806 นายจักรพันธ� รักสว1าง
62073004807 นางสาวปVยธิดา นักธรรม
62073004808 นายภรัณยู วรรคไธสง
62073004809 นางสาววิจิตรตรา ทองสุข
62073004810 นางสาวศนิษตา วิจิตร
62073004811 นางสาวภัทรานิษฐ� ชมนก
62073004812 นางสาวยาสมิน ศรีประจักษ�
62073004813 นางสาวป<ณฑารีย� พรมเทพ
62073004814 นางสาวรัตนากร กันเกตุ
62073004815 นางสาวขวัญกมล ปานนิล
62073004816 นางสาวเอริ นากุ
62073004817 นางสาววราภรณ� ป<ญญาทิพย�
62073004818 นายอนุภัทร บุญผ1อง
62073004819 นายศิรินทร� ทิมจันทร�
62073004820 ว1าที่ ร.ต.หญิงกนกพร กาไชยา
62073004821 นางสาวปรางค�ทิพย� แก�วสะอาด
62073004822 นายคณิน ปVWนป<ก
62073004823 นางสาวมณฑิตา สุภาจันทร�
62073004824 นายวรพล ภิญโญ
62073004825 นางสาวธัญนาถ อินทจักร
62073004826 นางสาววิลดา กนกสิงห�
62073004827 นายกิตติพงษ� ฉํ่าสอน
62073004828 นายอลงกรณ� เนื่องแก�ว
62073004829 นางสาวเพียงจันทร� พงษ�พานิช
62073004830 นายธีระพงศ� ลําน�อย
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62073004831 นางสาวปริตตา อดินันท�
62073004832 นางสาวจันทนา ทรัพย�ทวีผล
62073004833 นางสาวขนิษฐา เอมบัว
62073004834 นางสาวฐิติพร นันคํา
62073004835 นางสาวขวัญจิรา ตันเถา
62073004836 นายประณต กลิ่นหอม
62073004837 นางสาวณัฐกานต� พลยามา
62073004838 นายกฤติบุญญ� เสราดี
62073004839 นางสาวณัฐลิกา สวัสด์ิพันธ�
62073004840 นางสาวภูริดาภัษ แสงโสด
62073004841 นายศุกล สินธนวัชร�
62073004842 นายสุริยงค� พุ1มศิริ
62073004843 นายจิรายุ ใจลังกา
62073004844 นางสาวพิชญ�สินี วิเศษผา
62073004845 นายคณาวุฒิ ศิริมนตรี
62073004846 นางสาวเรมิณตรา ป<Pนทอง
62073004847 นางสาวฐิติรัตน� สุริวงษ�นา
62073004848 นางสาวสุพรรษา เจตนเสน
62073004849 นายคเณศ เกตุแก�ว
62073004850 นางสาวอารีรัตน� ทองเชื้อ
62073004851 นายพงศกร กํายาน
62073004852 นางสาวสุพิชชา อินตBะรัตน�
62073004853 นางสาวเจนจิรา เส็งแส�
62073004854 นางสาววิมาลา จุ1งมิตร
62073004855 นายพีระยุทธ สงเชื้อ
62073004856 นางสาวพัชริดา พรรณชรา
62073004857 นางสาวอภิสรา บุญเรศ
62073004858 นางสาวชัชริยา เนื่องวัง
62073004859 นางอมลวรรณ สิงห�ตัน
62073004860 นางสาวอนิสา บุญดี
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62073004861 นางสาวจุฑามาศ ศิริเขตต�
62073004862 นางสาวสุรัญธนา จิตต�รําพึง
62073004863 นางสาวศศิวิมล ขําโอด
62073004864 นางสาวสุทธินี มีบุญ
62073004865 นายกมลฉัตร ศรีเจริญลาภ
62073004866 นางสาวนภัสวรรณ อยู1คํา
62073004867 นางสาวปาริฉัตร จัดของ
62073004868 นางสาวกมลชนก เกิดพงษ�
62073004869 นางสาวอรุณกมล ดวงจันทร�
62073004870 นางสาวอารีรัตน� สีมูล
62073004871 นายศิวากร ทองชัยเดช
62073004872 นางสาวพิชชญานันท� ภู1เสือ
62073004873 นางสาววรรณวิกา ใจเชื้อ
62073004874 นางนิตย�ญา เทียนขํา
62073004875 นางสาวจิรประภา กรแก�ว
62073004876 นางสาวชลธิชา ศรีบุบผา
62073004877 นางสาวอุทุมทอง นวลปMอง
62073004878 นางสาวกัญญาภัค คําเขียว
62073004879 นางสาวกีรนันท� ขําปลื้มจิตร�
62073004880 นางสาวธัญญารัตน� คงขลิบ
62073004881 นางสาวสุภัทรา แท1งทอง
62073004882 นายปชานนท� สุพรหมธีรกูร
62073004883 นางสาววงเดือน เทพไกร
62073004884 นายพงศธร ขวัญทอง
62073004885 นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท�
62073004886 นางสาวสุภาวดี พลสัสดี
62073004887 นางสาวเมธาวี กลัมภักด์ิวสุ
62073004888 นางสาวศิริกาญจน� อินเขียว
62073004889 นายวิรัตน� วิตตาภรณ�
62073004890 นางสาวดาปนีย� ปราสาททอง
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62073004891 นายภานุวัตน� โสมบุญมา
62073004892 นางสาวสุทัตตา วะราหล
62073004893 นายแมน เสือคุ1ย
62073004894 นางลาวัลย� ผาคํา
62073004895 นางสาวเกตุศิริ จันทนูศร
62073004896 นายธนกฤต ศิริพรสมบัติ
62073004897 นางสาวจันทรา หุนทนทาน
62073004898 นางสาวกชกร วงศ�ประเสริฐ
62073004899 นางสาวนิศาชล บุญมาก
62073004900 นางสาวสุพัตรา จันทราช
62073004901 นางสาวอลิสา ฉลูทอง
62073004902 นางสาวสุปรีญา อินทรทัศน�
62073004903 นายวัชรพงศ� สาพิน
62073004904 นายรัชภูมิ เพ็งไข
62073004905 นางสาวปVยนุช เทศพานิช
62073004906 นายสงกรานต� ชุมภูบาง
62073004907 นางสาวนันทพร จองตามา
62073004908 นางสาวอมรรัตน� พูลเพ่ิม
62073004909 นายจิราวุฒิ มุขเพชร
62073004910 นายพงศ�พร บุนนาค
62073004911 นางสาววรรณนิสา เณรแสง
62073004912 นางสาวศิรินันท� สุนทร
62073004913 นายวีรภัทร อินมณเฑียร
62073004914 นางสาวณัฐริกา ขัดฝ<Pน
62073004915 นางสาวศิริพร พินิจผล
62073004916 นางสาวโสรยา ณ ลําปาง
62073004917 นางสาวเสาวลักษณ� บุญมา
62073004918 นางสาวรมิตา อินใส
62073004919 นางสาวกมลชนก เข็มทอง
62073004920 นางสาวกนกวรรณ ใจแน1น
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62073004921 นางสาวปVยวรรณ ฟูพงษ�
62073004922 นางสาวกนกพิชญ� อนุชาตระกูล
62073004923 นางสาวกิตติยา วิจิตรป<ญญา
62073004924 นางสาวพรพิมล จันตรา
62073004925 นางสาวชุติกาญจน� เพ็งศรี
62073004926 นายพาณุวัตร� เอมสาร
62073004927 นางสาวนงลักษณ� เทศดี
62073004928 นางสาวชลธิชา ทองศรี
62073004929 นางสาววลี คํามี
62073004930 นางสาวลําเพย ทับทิม
62073004931 นายทีเจ สิงห�ชัย
62073004932 นางอําพร สุพานิช
62073004933 นางสาวณัทฐ�นันทมนต� สิงห�คํา
62073004934 นางสาวขนิษฐา เจริญสุข
62073004935 นางสาวอารียา หาญเลิศฤทธ์ิ
62073004936 นายธรรมนูญ นิลสาริกา
62073004937 นางสาววิไลวรรณ ดอนไพรเมือง
62073004938 นางสาวนิศาชล เอี่ยมพงษ�
62073004939 นางสาววิภาพร โตน�อย
62073004940 นางสาวภัทรา เจริญสุข
62073004941 นางสาวทัศนีย� จอมหล�า
62073004942 นายณรงค�วิชญ� คํารังษี
62073004943 นายธนัทนันท� มณีวัน
62073004944 นางสาวทิราภรณ� สุขโชติ
62073004945 นางสาวนันท�นภัส อยู1สบาย
62073004946 นางสาวอุสรา พะพู1
62073004947 นางสาวศิริลักษณ� ดีดน�อย
62073004948 นางสาวศิรินารถ กูกขุนทด
62073004949 นางสาวกรรณิการ� เพ็งปรางค�
62073004950 นายพัฒนา พุ1มจําปา
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62073004951 นางพัทรนันท� หางาม
62073004952 นางสาวฝนทอง แกล�วกสิกรรม
62073004953 นางดวงดาว ป<นทะรส
62073004954 นายนิติพัฒน� แผนสมบูรณ�
62073004955 นางสาวป<ทมา เหมะ
62073004956 นางสาวศิริวิมล พันธ�สมบูรณ�
62073004957 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพัชรา ยงเพชร
62073004958 นางสาวชฏาธาร พุทธรักษา
62073004959 นายสุวิทย� เยียดยัด
62073004960 นางสาวรัตนาภรณ� กลมคีรี
62073004961 นางสาวจิราพร หอมสมบัติ
62073004962 นางสาวอนัญญา กองจิว
62073004963 นายณัฐวุฒิ ผุดสี
62073004964 นางสาวเพชราพร ขวัญเจริญ
62073004965 นางสาวพัทธานันท� แก�วเศรษฐศักด์ิ
62073004966 นายณัฐชยุตม� ประสานจิต
62073004967 นางสาวจุฑามาศ มากนวม
62073004968 นางสาวนัชชา เจนาคม
62073004969 นางสาวกมลวรรณ ละอองเดช
62073004970 นางสาวภานุมาศ เครือฟู
62073004971 นายรุ1งรุจ เส็งหนองแบน
62073004972 นางสาววาสนา จันทร�ลอย
62073004973 นางสําเนียง สีดา
62073004974 นายพิทักษ�พงศ� ดาวดึงษ�
62073004975 นายโอภาส หม่ืนศักดา
62073004976 นางสาวเมธินี ส1งแสง
62073004977 นางสาวกาญจนา มีสกุล
62073004978 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงค�
62073004979 นายวรกันต� ขันทะยศ
62073004980 นางสาวจิตตรี มากคํา
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62073004981 นางสาวสุรัตนา คงกระพันธ�
62073004982 นางสาวอรีรัตน� สีไสย
62073004983 นายอธิศักด์ิ ทองเลิศ
62073004984 นางสาวอริศรา ชุมวงค�
62073004985 นางสาวกาญจนา ศรทอง
62073004986 นางสาวสุภัทตรา อิ่มเอิบ
62073004987 นายเฉลิมพร บัญชาโต
62073004988 นางสาวอรพรรณ คันศร
62073004989 นางสาวจิตรานุช ป<ญญาวัน
62073004990 นางสาวพรภินันท� บัวทับ
62073004991 นายภาคภูมิ ใจมี
62073004992 นายธนพนธ� อินอาน
62073004993 นางสาวสิริภากรณ� หิรัญสวรรค�
62073004994 นายวัชระ ปVWนมณี
62073004995 นายอนุวัฒน� บุญย้ิม
62073004996 นางสาวจริญา ช1างทอง
62073004997 นางสาวพรลภัส นันทภาณุวัฒน�
62073004998 นายสุเชาว� แช1มตระกูล
62073004999 นางสาวรัญญาภัทร� วัฒนนาเศรษฐ�
62073005000 นายวิโรจน� เสือกลิ่น
62073005001 นางสาวสุธิดา เทศสมบูรณ�
62073005002 นางคณิภา โชคธนันท�พร
62073005003 นายอานนท� เอี่ยมชู
62073005004 นางสาวอินทิรา เทศกุล
62073005005 นายณัฐวุฒิ อินตBะกัน
62073005006 นางสาวศุภิสรา มะลิซ�อน
62073005007 นายกลวัชร ดีสิน
62073005008 นางสาววิกาญดา ตรีดารา
62073005009 นางสาวสุพัตรา วงษ�หาญ
62073005010 นางสาวศุภนิดา เพ็ชร�รักษ�
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62073005011 สิบเอกกิตติศักด์ิ ซ1งโนนรัก
62073005012 นายเอกราช รัตนถาวรกูร
62073005013 นางสาวเครือวัลย� วงค�ตะวัน
62073005014 นางสาวฐิติพร ก�อนนคร
62073005015 นางสาววลัยพร ว1องวิการณ�
62073005016 นายศปุญณรัตน� สําราญ
62073005017 นางสาวสุธาสินี ดีมา
62073005018 นางสาวรัญชน� ทองพงษ�เนียม
62073005019 นางสาวเบญจรัตน� ธีระวงศนันท�
62073005020 นายคุณาวุธ บุตรดี
62073005021 นางสาววรรณรัตน� วรนัฐสุนทร
62073005022 นายณรงค�ศักด์ิ แตงดารา
62073005023 นางสาวคณิตรา คงเจริญ
62073005024 นางสาวปนัดดา คําลือสาย
62073005025 นางสาววราภรณ� พรมจักร
62073005026 นางสาวสุธาทิพย� จําปา
62073005027 นางสาวพัทธ�ธีรา เทพปVนตา
62073005028 นางสาวสุพัตรา พุทธิมา
62073005029 นางสาวสุวรรณา คงเย็น
62073005030 นายพงศ�ศักด์ิ ศิลา
62073005031 นางสาวรสสุคนธ� มณฑาชาติ
62073005032 นางสาวสุทิตา ถนอมจิตดี
62073005033 นางสาวกาญจนาพร มาทอง
62073005034 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพจร
62073005035 นางสาวปVยนุช ประสิทธิเวช
62073005036 นายวรเมธ นาควิสุทธ์ิ
62073005037 นายกุลธร เจริญพุฒ
62073005038 นางสาวเอมนิกา กล่ําสกุล
62073005039 นางจีราพา พุ1มเกิด
62073005040 นายศิวกร ขําแก�ว
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62073005041 นายทยากร อ1อนสอาด
62073005042 นายนพดล คํากองแก�ว
62073005043 นางสาวปาริชาติ กองอ�น
62073005044 นางสาวศยามล วงษ�คล�อย
62073005045 นายวรวิช คุ�มปาน
62073005046 นางสาวพัณณิตา ช1องวารินทร�
62073005047 นายกฤตภัค มูลเขียน
62073005048 นายจิรายุทธ มีคํา
62073005049 นางสาวธนารัตน� จักรผัน
62073005050 นางสาวจิตสุภา วัชระประดิษฐ
62073005051 นายวุฒิไกร คําสา
62073005052 นางสาวทัศนี หอมอ�ม
62073005053 นายวารุกิต ยอดกุศล
62073005054 นางสาวหทัยรัตน� รัตนปฐม
62073005055 นางสาวสุพัตรา พ่ึงสลุด
62073005056 นายเอกมงคล สมฤทธ์ิ
62073005057 นางสาวโยษิตา อยู1ต�น
62073005058 นายวสิษฐ�พล มีบุญ
62073005059 นางสาววิมลรัตน� ม่ันคํา
62073005060 นางยุพิน เผ1าคีรีพนา
62073005061 นายเกษมสันต� อิ่มขํา
62073005062 นางสาวภานิณี หงษ�ร1อน
62073005063 นางสาวพรชนก ประดิษฐ�ทอง
62073005064 นายวัฒนา ธรรมสาลี
62073005065 นางสาววลัยภรณ� สนใจ
62073005066 นางสาวกมลชนก ธรรมตถา
62073005067 นายกฤษณชัย ทองรัตน�
62073005068 นางสาวธณัญผกาฬจฏ� ต1วนชะเอม
62073005069 นางสาวฐิติมา อ1วมเปOWยม
62073005070 นางสาวภัทริยา หม่ืนทา
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62073005071 นางสาวสุพัตตรา มาป<น
62073005072 นางสาววัชรี อุตมา
62073005073 นายรุจิกร กีรติวศิน
62073005074 นายพลวัฒน� ทองรักษ�
62073005075 นางสาวพนิดา มีสมบูรณ�
62073005076 นายอนุวัฒน� โคตวิชัย
62073005077 นางสาวกชกร วิเศษทักษ�
62073005078 นางสาวบุษบา ศุภชัยวัฒนา
62073005079 นางโยทกา ขัติยะ
62073005080 นางสาวเกษศิรินทร� ชินายศ
62073005081 นางสาวภรีมรพัฒน� พุฒนาค
62073005082 นางสาวอภิญญา มะโนมูล
62073005083 นางสาวสุทารัตน� แจ1มหม�อ
62073005084 นางพิมพ�วลัญช� บูลย�ประมุข
62073005085 นางสาวอราวดี แซ1อั้ง
62073005086 นางสาวนิสา ศิริวรรณ
62073005087 นางสาวธนัชพร ยศสุนทร
62073005088 นางสาวอรวรรณ น�อยอินทร�
62073005089 นางสาวภัทราวดี สืบสาย
62073005090 นายภัทรกร แก�วจันทร�
62073005091 นางสาวพรพิมล หิรัญรัตนาพร
62073005092 นางสาวธนาภรณ� คชชัย
62073005093 นางสาววลัยรักษ� ใจขันธ�
62073005094 นางสาวสุภาภรณ� เหยือดล้ํา
62073005095 นางสาวปะการัง จ่ันแก�ว
62073005096 นางสาววันวิสาข� หลิมมงคล
62073005097 นางสาวภัทรภร แซ1เฮ�ง
62073005098 นางสาวปVยะทิพย� แสงกระจ1าง
62073005099 นางสาวกาญจนา ตBะปะแสง
62073005100 นางสาวอริสา แซ1วี
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62073005101 นางสาวกัญญาณัฎฐ� จันทวงค�
62073005102 นายธีระพงษ� ถํ้ากลาง
62073005103 นางสาวอภินันทนีย� เอี่ยมมา
62073005104 นางสาวอรพิชา ก�อนนคร
62073005105 นางสาวสุพัตรา เทียนอยู1
62073005106 นายธนภณ เรือนม่ัน
62073005107 นางวลัยรัตน� ไกรกิจราษฎร�
62073005108 นางสาวจันทรกานต� แสงจันทร�
62073005109 จ1าสิบโทณัฐชนน ชํานาญ
62073005110 นางสาวคมคาย สิทธิยศ
62073005111 นางสาวจิรัชญา สิงห�ทอง
62073005112 นางสาวรัชดาภรณ� อํานวยศิลป[
62073005113 นางสาววิราวรรณ� สะเกต
62073005114 นางสาวกรณ�วิกา บุญยะหยี
62073005115 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเบญจมาศ ทาบัว
62073005116 นางสาวสุพิญ�ชา สุใจ
62073005117 นางสาวปาจรีย� ราษฎร�ทองหลาง
62073005118 นางสาวธัญวรัตน� ทิพย�สังวาลย�
62073005119 นายโสภณ แก�วไทรอินทร�
62073005120 นายศุภณัฐ เครือบุญ
62073005121 นางสาวพิกุล เมืองมาหล�า
62073005122 นางสาวกมลลักษณ� เนียมสุวรรณ�
62073005123 นางสาวอภิชญา ป<ญญาทรัพย�ไพศาล
62073005124 นางสาวธาริณี เขียวสีห�
62073005125 นางสาวกมลฉัตร พูลประเสริฐ
62073005126 นางสาวกชกร ทองพาศน�
62073005127 นางสาวศุนิตรา นุชคํา
62073005128 นายณัฐวัฒ มณีแดง
62073005129 นายจิรพงศ� ทรัพย�ภักดี
62073005130 นางสาวสกุลรัตน� อาบสุวรรณ�
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62073005131 นางสาวเพชรไพลิน รัสดีดวง
62073005132 นางสาวกรรณิการ� กXาอินตา
62073005133 นายศุภกฤษ สว1างตระกุล
62073005134 นายอนุรัญช� สุประดิษฐ�
62073005135 นายกิตติ ดิสภาณุวัฒ
62073005136 นางสาวอรสิริพิมพ� ศรีคําลือ
62073005137 นางนงลักษณ� นุภาพ
62073005138 นายอนุพงศ� มาลัย
62073005139 นางสาวสุวรรณา อุ1นใจ
62073005140 นางสาวกัญญาณัฐ ดอกตุ�ย
62073005141 นางสาวนภาพร พนามวัง
62073005142 ว1าที่ ร.ต.ป<ทมา เนตรขํา
62073005143 นางสาวเบญญาภา ลีละโรจน�
62073005144 นางสาวอังคนา แก�วตา
62073005145 นายทรงพล จึงสําเร็จการ
62073005146 นางสาวทิพรัตน� ราชพรหมมา
62073005147 นางสาวฐิติมา นัยนาพิศุทธ์ิ
62073005148 นางสาวขวัญฤทัย เทพบาท
62073005149 นางสาวทิพรัตน� ต1างใจ
62073005150 นางสาวสุนันทา แย�มชื่น
62073005151 นายขจรศักด์ิ กองคํา
62073005152 นางสาววรรณนิภา พรหมศิริ
62073005153 นางสาวรุ1งนภา ลอพันธ�
62073005154 นางสาวธัญญมาศ สังข�นาค
62073005155 นายขจรพล เทภิกัน
62073005156 นางสาวรัตนา ก�อนเกตุ
62073005157 นายนนทวัส ศรศรี
62073005158 นางสาวภัทราวดี มีทอง
62073005159 นางสาวณัฐนิชา เฉลิมสาร
62073005160 นางสาวณัฐสิรี ศรีวิไล
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62073005161 นายนพรัตน� คําใจ
62073005162 นางสาวณัฐฐิยา จันทบาล
62073005163 นางสาวณัฏฐณิชา ขันทะพุฒ
62073005164 นางสาวพรสวรรค� ย่ีเก็งเอี่ยม
62073005165 นายธนภัทร พจนาภรณ�
62073005166 นางสาวมลิวัลย� แตงเล็ก
62073005167 นางสาวสิริรัตน� อิ่มชม
62073005168 นางสาวพัชราภา หงษ�สาม
62073005169 นายณัฐพล สอนง1ายดี
62073005170 นางมาลิสา ภัทรโชติโภคิน
62073005171 นางสาวนภสร ทะภูมินทร�
62073005172 นายสุเทียนชัย ปVนตาทอง
62073005173 นางสาวอินทิรา กุลทอง
62073005174 นางสาวชญาภา หวาเกตุ
62073005175 นางสาวพรรณลพา ทัพโพธ์ิ
62073005176 นายปVยะชัย เขียนทอง
62073005177 นางสาวปรียาวรรณ โตเปลี่ยน
62073005178 นายทักษกร ปุ_ดทาสี
62073005179 นางสาวสิริมา ศรีอริยานนท�
62073005180 นายป<ณณธร จันทร�กลิ่น
62073005181 นายสุพจน� หน1อแก�ว
62073005182 นางสาวจุฑารัตน� ชัยดา
62073005183 นางสาวนฤมล ทรัพย�กรณ�
62073005184 ว1าที่ร�อยตรีหญิงดวงฤทัย ใจเฉลียว
62073005185 นายสายพิน พูลจ1าง
62073005186 นายกฤตยชญ� ยะเชียงคํา
62073005187 นายเจษฎา สวนสอน
62073005188 นางสาวมนัชญา พิมศรี
62073005189 นางสาวมณีรัตน� อุตตะมะ
62073005190 นางสาวพรชนก คลังวิเชียร
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62073005191 นายชาญพิชญ�คูณ รอดเกตุชูโรจน�
62073005192 นางสาวเปรมกมล พูนบุญญากร
62073005193 นางสาวปริชญา โยชนะ
62073005194 นางสาวสุภาภรณ� ย้ิมทิม
62073005195 นางสาวพลอยกาญจน� อ1อนรุ1งเรือง
62073005196 นายกฤติเดช ไชยมงคล
62073005197 นางสาวมาลีวัลย� ฉัตรพงศ�วิทยา
62073005198 นายอธิวัฒน� ทับงาม
62073005199 นางสาวยศพร แก�วกาหลง
62073005200 นางสาววิภาดา นิ่มนวล
62073005201 นางสาววันวิสาข� วงษ�จันทร�ที
62073005202 นางสาวกนกอร กุชะนันท�
62073005203 นางสาวเสาวณีย� เทียนทองนพคุณ
62073005204 นายราชวัช เกตุดี
62073005205 นางสาวกัลยา วงค�พนัสสัก
62073005206 นางสาวคณิดา ภูคงน้ํา
62073005207 นางสาวรัชณีพร ศรีวันชัย
62073005208 นางสาวมณฑากานต� มูลสุข
62073005209 นางสาวภูษณิศา ชัยนวน
62073005210 นางสาวพัณณิตา มะโนพันธ�
62073005211 นายปVWนพงศ� ทิพมาสน�
62073005212 นางสาวสุพินญา จันทรัง
62073005213 นางสาวมณีรัตน� เทพวีระพงศ�
62073005214 นางสาวกนกวรรณ ลีจ�อย
62073005215 นางสาวปาริชาติ ปรางค�โท�
62073005216 นางสาวเกล็ดดาว บาลชน
62073005217 นางสาวณัฐชยา มูลนิล
62073005218 นางสาวณิชกานต� วรภากรณ�
62073005219 นางสาวพัชราภรณ� ม่ันยุติธรรม
62073005220 นางบุษยา สุวรรณไตรย�
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62073005221 นางสาวมณีรัตน� เทพวัง
62073005222 นางสาวพรไพลิน นีลโสภณ
62073005223 นายวิฑูรย� มณีขวัญ
62073005224 นายสุพจน� ขันบุรี
62073005225 นางสาวกาญจ�ชนก ราชภักดี
62073005226 นายสิทธิพล จันทร�ด�วง
62073005227 นางสาวอภิชญา ยอดนิล
62073005228 นางสาวกาญจนพันธุ� บัวสีสด
62073005229 นางสาวเกษราภรณ� วงค�มูล
62073005230 นางสาวปรารถนา สุขภิรมย�ทอง
62073005231 นางสาวอภิญญา นะชน
62073005232 นายนัฐวิช แก�วพิกุล
62073005233 นางสาววิภาดา ปูKมุก
62073005234 นางสาววิจิตรา กนกสิงห�
62073005235 นางสาวกัญญ�พิชญา สุวรรณรัตน�
62073005236 นางสาวอัมพวัน อยู1แก�ว
62073005237 นางสาวณัฐกานต� ดอกเกียง
62073005238 นายคฑา เสมา
62073005239 นายฉันทัช บุญธานี
62073005240 นางสาวสาธกา ขันทอง
62073005241 นางสาวสุธาวัลย� ยอดสุทธิ
62073005242 นายสุบิน จันทร�อิน
62073005243 นายกฤษณ� บัวเพชร
62073005244 นางสาวกาญจนา กรัดเนียม
62073005245 นางสาวณัฐริกา เอมนุช
62073005246 นายปณต พวงมาลัย
62073005247 นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
62073005248 นางสาวสายทิพย� เทพอินทร�
62073005249 นางสาวฉัตรทิพย� โพธ์ิลาดพร�าว
62073005250 นางสาวพนิดา โตน�อย
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62073005251 นางสาวอภิญญา บุญมี
62073005252 นางสาวธิตินันท� ใจเสาร�ดี
62073005253 นายณัฐดนัย เวียงยา
62073005254 นางสาวบุณยาพร ดีแท�
62073005255 นางสาวนันทพัทธ� สุขะตา
62073005256 นางสาวพิมพิกา หม่ืนวิชา
62073005257 นางสาวอัญชนา สอนปะละ
62073005258 นางสาวพิชาพรรณ� จันทร�ดีสา
62073005259 นางสาวสุนทรี ประสพสิน
62073005260 นางสาวจรูญลักษณ� เอี่ยมทุ1ง
62073005261 นายพงศกร แก�วใหญ1
62073005262 นางสาวอนุสรา เสือโต
62073005263 นางสาวกรรณิกา กํ่าจา
62073005264 นางสาวกัลย�สุดา ศรีวารี
62073005265 นางสาวนาฏวรา เทียนชัย
62073005266 นางสาวจิณณา สายภู1
62073005267 นางสาวศิวพร ศรีรอด
62073005268 นางสาวชญาณี บุญมูล
62073005269 นายญาณภัทร ทองเอี่ยม
62073005270 นายธเนศ นาคท�วม
62073005271 นางเพ็ญนภา เปพะนัส
62073005272 นางสาววิมล สังข�เงิน
62073005273 นายชานนท� สรสิทธ์ิ
62073005274 นางสาวสุริตา เสนจอม
62073005275 นางสาวพิไลพร วงษ�กรม
62073005276 นายยุทธนา พูลสวัสด์ิ
62073005277 นางสาวอรุณรัตน� เจริญศรี
62073005278 นางสาวพิชญ�นาฏ ศรีธิวัฒน�
62073005279 นางสาวพนิดา พงษ�รัตนสวัสด์ิ
62073005280 นายนวพล อินหัน
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62073005281 นางสาวพรรณิกา บัวเจริญ
62073005282 นายศรีธวัธ กําเนิดทอง
62073005283 นางสาวเบญจมาศ ชะดาจันทร�
62073005284 นายดนุสรณ� ชูทอง
62073005285 นางสาวนิติพร มธุพจน�
62073005286 นายธนาธิป เขียวงาม
62073005287 นางสาวศิริเพ็ญ กิติกาศ
62073005288 นางสาวธารารัตน� แสงจันทร�
62073005289 นายธวัช นาคบรรณ�
62073005290 นางสาวกฤษศิกาญจ� กลิ่นหอม
62073005291 นางสาวพรทิพย� ภักดีสอน
62073005292 นายธัชธนพงษ� จําปาแก�ว
62073005293 นางสาวศิริรัตน� ศิริมงคลรัตน�
62073005294 นางสาวศิริลักษณ� ไทยเทเวศน�
62073005295 นางสาวอําพิลา กุณา
62073005296 นางสาวอัณณ�ญาดา พรอนันท�ธนกุล
62073005297 นายชนกันต� อินกอง
62073005298 นางสาวเขมวศา ธูปเมฆ
62073005299 นายวีระนนท� จันทร�ถา
62073005300 นายณัฐชนน พงษ�เผ1า
62073005301 นางสาวอรสา หม่ืนสิทธิแพร1
62073005302 นางสาวฐิติยา กันภัย
62073005303 นางสาวนลพรรณ แก�วกXองมา
62073005304 นางสาวภัสดี ภูกองไชย
62073005305 นางสาวอุไรวรรณ สนส1ง
62073005306 นางสาวกมลวัลย� บุบผาทานัง
62073005307 นางสาวไพลิน นาขัน
62073005308 นายปารเมศ ขําไชโย
62073005309 นางสาวพัชราภา สาครเขต
62073005310 นางสาวทิพวัลย� สอนใจ
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62073005311 นางสาวพลอยพัชชา นนท�อนันต�
62073005312 นายเสกสรร ทองสุข
62073005313 นางสาวจุฬาลักษณ� มาอยู1
62073005314 นางสาวอริศรา คงกระพันธ�
62073005315 นางสาวกัญญารัตน� พัดผล
62073005316 นางสาวปริศนา กองทัพไทย
62073005317 นางสาวสุทธิดา จันทร�ผ1อง
62073005318 นางสาวรุจิรางค� ยศกันโท
62073005319 นายสิทธิชัย ศิริภาพ
62073005320 นางสาวชนาภัทร สุขเมา
62073005321 นางสาวชนาภา บุตตะลาด
62073005322 นายปฏิภาณ เรือนเงิน
62073005323 นางสาววนิดา ขําน้ําคู�
62073005324 นางสาวจารุวรรณ พ่ึงพุ1ม
62073005325 นางสาววรรณิภา แก�วเขียว
62073005326 นางสาววันวิสา คล�ายหนองลี
62073005327 นางสาววราศิณี เวฬุมาส
62073005328 นางสาวอัญญาณี ทองรวย
62073005329 นายกฤษฎา เปลื้องทุกข�
62073005330 นางสาววีรญา การะเวก
62073005331 นางสาวกาญจนา เข่ือนแก�ว
62073005332 นางสาวอมรพรรณ ชัยพิพัฒน�
62073005333 นางสาววรรณภา วงศ�ไทย
62073005334 นางสาวแสงระวี ศรีเครือ
62073005335 นางพัฒน�นรี ดาดวง
62073005336 นางสาวนันทวัน เกตุวงค�
62073005337 นางสาวป<ทมาพรรณ จักริลา
62073005338 นางสาววรรณิศา เสือกระจ1าง
62073005339 นางสาวฐิติยา มณีอินทร�
62073005340 นางสาวเขมิกา พิกุลทอง
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62073005341 นางสาวรัตนาพร นาคหว1าง
62073005342 นางสาวนิจสิรี สายโนวงค�
62073005343 นางสาวสายฝน นุนพนัสสัก
62073005344 นางสาวนลพรรณ โพธ์ิไกร
62073005345 นางสาวจรัญญา หอมเจริญ
62073005346 นางสุนารินทร� แก�วเปOPย
62073005347 นางสาวกฤษณา สนธิกุล
62073005348 นางสาวกมลวรรณ สิงห�บํารุง
62073005349 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุตรราช
62073005350 นางสาวสุกัญญา สิงหะ
62073005351 นางสาวศรวณีย� พิมพา
62073005352 นายวราทิต อินทฉิม
62073005353 นางสาวจีรภัทร� บุญเพชร
62073005354 ว1าที่ร.ต.หญิงจีระนันท� นิลน�อย
62073005355 นางสาวอังคณา แสนศักด์ิ
62073005356 นายพิริยกร หะวัน
62073005357 นางสาวกุลรัตน� บัวชุม
62073005358 นางสาวกัญญารักษ� กุลกัน
62073005359 นางสาวเรืองรอง พุ1มมาลา
62073005360 นายศราวุธ ญานกาย
62073005361 นางสาวกัญญารัตน� ปูKจันทร�
62073005362 นายณัฐวัตร เนียมหอม
62073005363 นางสาวนภาลัย ทรัพย�ประภาสุข
62073005364 นางสาววันวิสาข� รื่นจิตต�
62073005365 นางสาววศินี ศรีประเทือง
62073005366 นายวลังการ ฉิมสุพร
62073005367 นางสาวชื่นนภา พานิชเจริญ
62073005368 นางสาวจุรีภรณ� รัตนะ
62073005369 นางสาวชญานิศ เอกธรรมชลาลัย
62073005370 นายบุรินทร� หอมหวาน
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62073005371 นางสาวหทัยวรรณ ทองอ่ํา
62073005372 นางสาวนรินทร�พร บรรเทิง
62073005373 นางสาวอมรรัตน� เด1นดอกไม�
62073005374 นางสาวทิวานันท� หล1อดี
62073005375 นายจิรายุ อินทร�ประสิทธ์ิ
62073005376 นางสาววริญดา เทียนเงิน
62073005377 นายธีรฉัตร ไชยวงค�
62073005378 นางสาวสุชีรา มูลธิ
62073005379 นางสาวพรทิพภา พัฒนาจิตเจริญ
62073005380 นางสาวกัลยารัตน� จิตต�จริง
62073005381 นางสาวพนิตนันท� เขตวิทย�
62073005382 นางสาวสุพรรณิภา ชื่นชาวนา
62073005383 นางสาวอังคณา สําอางค�
62073005384 นายณัฏฐชัย ยอดย่ิง
62073005385 นายธนกฤต หงส�วัชรเดชา
62073005386 นางสาวพิมพ�ศิริ พบพิมาย
62073005387 นางสาวสุมิตตา สิงห�แก�ว
62073005388 นางปรวรัญ ศรสินทร�
62073005389 นางสาวชนกานต� เพาะโภชน�
62073005390 นางสาวขนิษฐา คําชู
62073005391 นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ
62073005392 นางสาวนุจรินทร� เง่ือนจันทร�ทอง
62073005393 นายอานิค สมพงษ�
62073005394 นายพิทยา มีผล
62073005395 นายสงกรานต� คําชม
62073005396 นางสาวนาถฤดี ทิมย้ิม
62073005397 นางสาวกมลวรรณ สนิทผล
62073005398 นางสาวพิมพ�ทิวา แดงศรี
62073005399 นางสาวนภัสประภา สะบาศรี
62073005400 นางสาวนัยน�ปพร บุตรภา
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62073005401 นางสาวยุธิดา สุรัตน�
62073005402 นางสาวสุนิสา มวลจุมพล
62073005403 นายจรณัตถ� ไชยวงค�
62073005404 นางสาววรรณนิภา นราภัย
62073005405 นายวีรภัทร� วรวัฒน�ชยะกุล
62073005406 นายนัสนัณน� แก�วอ1อน
62073005407 นางสาวเจนจิรา เรืองโหรา
62073005408 นางสาวสุพัตรา นานอก
62073005409 นางสาวกัญญาภัค อ1อนละมัย
62073005410 นายคเชนทร� สิทธิโสต
62073005411 นางสาวสุพัตรา ใสโต
62073005412 นางสาวอนงค�ลักษณ� ติดโนน
62073005413 นางสาวอารีรัตน� ใจพันธ�
62073005414 นายพงศกร เทวชาติ
62073005415 นางสาวศรัณยา ตBะคํา
62073005416 นางสาวนัฏฐญา เสลา
62073005417 นายธรรมรัตน� แสงสีดา
62073005418 นางสาวกัลยาณี วันดี
62073005419 นางสาวปาณิสรา รอบุญ
62073005420 นางสาววลัญช�รัตน� นันตา
62073005421 นางสาวนวพรรษ โกยทา
62073005422 นางสาวชนิกานต� สิริวิทมีป<ญญากุล
62073005423 นางสาวบุษยพรรณ เกียรตินาวิน
62073005424 นายไพรวัลย� บุญใหญ1
62073005425 นางสุนันทา ม่ันเหมาะ
62073005426 นางสาวธนัชนันท� พลบุตร
62073005427 นางสาวชญาดา ภู1รุ1งเรือง
62073005428 นางสาวจินดาพร จันทร�เทศ
62073005429 นายกิตติพัฒน� ไวเปOย
62073005430 นางสาวไพรินทร� รักษาพล
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62073005431 นางสาวจิราพัชร� ทิวทัศน�วิไล
62073005432 นางสาวจิลมิกา หม่ืนสิทธิแพร1
62073005433 นางสาวสุนันษา บุตรฉิม
62073005434 นางสาวกัญญารัตน� สมัยคํา
62073005435 นางสาวสุภาลักษณ� โสภา
62073005436 นางสาวพรพิมล บุญมาก
62073005437 นางสาวนลินนิภา คงนภา
62073005438 นางสาววรรณชรี ยุบุญศรี
62073005439 นางสาวปุณฑริก แสงวังคํา
62073005440 นางสาวพุทธิดา เชื้อทอง
62073005441 นางสาวนัตฐการ พินนัตศักดา
62073005442 นางสาวสิริภาวรรณ ธรรมมา
62073005443 นายธนาวุฒิ พุทธธรรม
62073005444 นางสุรีย� ป<นแก�ว
62073005445 นางสาวอัจจิมา คําวัง
62073005446 นายบดินทร� ศรีคง
62073005447 นางสาวเฟVร�ส ชิตพงศ�
62073005448 นายณัฐวุฒิ โชติศรี
62073005449 นายรุจิกร บุญชินะ
62073005450 นางสาวกมลวรรณ จันทร�หอม
62073005451 นางสาวบุษกร บุญฟู
62073005452 นางสาวนวลสิริ ย่ิงรู�
62073005453 นางสาวดลยา ใจปVนตา
62073005454 นางสาวภัณฑิรา กงจีน
62073005455 นายธนพล เครือฟ<ก
62073005456 นางสาวสุพัฒตรา แก�วไทย
62073005457 นายรัฐพล เมฆไตรรัตน�
62073005458 นางสาวณัฐกานต� ใจชื่นบาน
62073005459 นายอดิเรก เรืองศิริ
62073005460 นายอนุพงษ� จันลิ
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62073005461 นางสาวธัญลักษณ� อินตBะป<น
62073005462 นายรณกร แจ1มจํารัส
62073005463 นางสาวนันทนัช ธินะ
62073005464 นางสาวกุมภา พุ1มทอง
62073005465 นางสาวพรนภา มารสาร
62073005466 นายนําชัย ปVWนทอง
62073005467 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสิมาภรณ� ยอดเพ็ชร�
62073005468 นายประวัชรากร ยาสาร
62073005469 นางสาวอรษา กันทวงศ�
62073005470 นางสาวศิริวิมล พรหมรังษี
62073005471 นางสาวพรรณทิพย� ตาแปง
62073005472 นางสาววนิดา คันทา
62073005473 นางสาวสุภาพร แตงร1ม
62073005474 นางสาวเปรมกมล ถมทอง
62073005475 นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ�
62073005476 นางสาวภัทรพร สัญยวิชัย
62073005477 นายวสุพล อุดดง
62073005478 นางสาวชนากานต� คํามอญ
62073005479 นางสาวปาราวี ศรีเที่ยง
62073005480 นางสาวภาวดี หงษ�นันทน�
62073005481 นางสาวกฤตสุดา เขียวอุบล
62073005482 นายวัชรินทร� พันกลั่น
62073005483 นางสาวน้ําเพชร เถ่ือนอรุณ
62073005484 นางสาวศุภิสรา สว1าง
62073005485 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
62073005486 นางสาวคนึงนิตย� ศูนย�จันทร�
62073005487 นายฉลองภพ ผาทอง
62073005488 นางฉัตรชนก ระอุ1ง
62073005489 นายศักดินนท� สอนนา
62073005490 นายสยามรัฐ เพชรพรหม
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62073005491 นางสาวเจนณภา นิลดาศรี
62073005492 นางสาวชญานี อุดมสุข
62073005493 นางสาวรัชนีกร ปาโท�
62073005494 นางสาวเจนจิรา ภูคํา
62073005495 นางสาวศุภาวรรณ บัตรพิมาย
62073005496 นางสาวญานิศา เลิศปรีชา
62073005497 นางสาวขนิษฐา รังผึ้ง
62073005498 นางสาวณัฐสุภา วิทยเจียกขจร
62073005499 นายชานนท� ลี้สกุล
62073005500 นายณัฐพงศ� มีแสง
62073005501 นางสาวสุรีรัตน� เข็มศร
62073005502 นางสาวศิรินภา โคตประทุม
62073005503 นางสาวชนิดา พัดจ๋ิว
62073005504 นางสาวปภัสสวรรณ สายพาน
62073005505 นางสาวอภิรดี เหมือนศรี
62073005506 นางสาวนภารินทร� ทิพยศ
62073005507 นางสาวจิตติมา สุอุดมสินโรจน�
62073005508 นางสาวสุภาพรรณ ดีไทย
62073005509 นางสาวอัจฉรา หอมทรัพย�
62073005510 นางธิดารัตน� สะพรั่ง
62073005511 นางสาวรุ1งทิวา แปงกันทะ
62073005512 ว1าที่รตนวรพ จันนาค
62073005513 นางสาวปณิดา นาคประเสริฐ
62073005514 นางสาวมานี แซ1ลี
62073005515 นายธนพงศ� ฉ่ิงทองคํา
62073005516 นางสาวพัชริดา ยันตะกนก
62073005517 นางสาวปริยาพร ปรารถนกุล
62073005518 นางสาวธนัญญา นวลจอน
62073005519 นางสาวสวรส สนั่นเอื้อ
62073005520 นางสาวนพวรรณ ขันธิกุล
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62073005521 นางสาวจิรัชญา สูงงาม
62073005522 นางสาวธันย�ชนก ยอดเมือง
62073005523 นางสาวน้ําอ�อย ขอบทอง
62073005524 นางสาวภิรมย�ศรี ศรีภิรมย�
62073005525 นางสาววิไลลักษ� พัดโบก
62073005526 นางสาวสกาวเดือน กาไชยา
62073005527 นายอิสระ ปาโน
62073005528 นางสาวธิตินันท� ขันไชย
62073005529 นายกิตติวิริยะ ใจชื้น
62073005530 นางสาวกานต�ธิดา ธิรานันท�
62073005531 นางสาวอุทุมพร ขําเรือง
62073005532 นายปVยวัชร ปรางจันทร�
62073005533 นางสาวประภัสสร จันทร�น�อย
62073005534 นางสาวชญานี ธัญญะ
62073005535 นางสาวอรปรียา พ1วงจันทร�
62073005536 นายสุริยะ โสมาสี
62073005537 นางสาวจิตตานันท� มนัสสมศักด์ิ
62073005538 นางสาวคันธมาทน� คําบุญมา
62073005539 นางสาวภาวิดา ยศสมบัติ
62073005540 นายประภาส เพียงตะโก
62073005541 นายมารุตพงศ� ทองงามขํา
62073005542 นางสาววลัยพร ทองพา
62073005543 นางสาววิจิตตรา เรือนคํา
62073005544 นางสาวสุธิชา ศรีวิเศษ
62073005545 นายเกริกเกียรติ สังเวียนวงศ�
62073005546 นางน้ําฝน ชัยโย
62073005547 นายจิรวัฒน� พาพันธ�
62073005548 นายชาญชัย หลวงวรรณา
62073005549 นางสาวธันยพร เสมาทอง
62073005550 นายสมบูรณ� พันธุ�ดี
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62073005551 นางสาวกนกพร ขาเหล็ก
62073005552 นางสาวเบญจมาศ สมสิทธ์ิ
62073005553 นายนิติกร ฤทธ์ิรอด
62073005554 นางสาวสุธีธิดา เดชบุญ
62073005555 นายมานัส นักรบ
62073005556 นายคณิศร สุวรรณ�
62073005557 นางสาวมัลลิกา กับปุละวัน
62073005558 นายสิทธิโชค ม่ังมี
62073005559 นายภูมิ เขียวขจรเขต
62073005560 นางสาวปภาวดี ไชยยะ
62073005561 นายสุพรวิช เหลืองสุวรรณ
62073005562 นางสาวณัฐชพร อุ1นใจ
62073005563 นายเจษฎา เกตุเทศ
62073005564 นางสาวจันทร�ฉาย สีธิเข่ือน
62073005565 นางสาวชลธิชา จันทราทิพย�
62073005566 นางสาวสิริรัตน� โอสะถา
62073005567 นางยุวะดี นาคไพจิตร
62073005568 นายธีระ สุขใส
62073005569 นางสาวก่ิงดาว รินทร�แก�ว
62073005570 นางสาวสุพิชชา ฉัตรก้ัน
62073005571 นางสาวบัณฑิตา ขีตตะสังคะ
62073005572 นางสาวสิริลักษณ� แก�วรวม
62073005573 นางสาวสุดารัตน� ด�วงมาก
62073005574 นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด
62073005575 นางสาววิลาสินี คําภูมี
62073005576 นางสาวพิมศิริ ม่ันคง
62073005577 นางสาววรรณวิศา ดีย่ิงเจริญกุล
62073005578 นางสาวธนวรรณ เหล1าเขตกิจ
62073005579 นางสาวณัฐรุจา สุขแจ1ม
62073005580 นายบุลากร แก�วทิม
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62073005581 นางสาวก่ิงกาญจน� สิงห�กวาง
62073005582 นางสาวสุริพร พระโบราณ
62073005583 นายปุญญพัฒน� บัวเทศ
62073005584 นางสาววิรัญฎา จันทรีย�
62073005585 นางสาวปVยาภรณ� รุ1งรัตนไชย
62073005586 ร.ต.เอกพจน� อุดดี
62073005587 นางสาวปารณีย� เขียวทะ
62073005588 นางสาวมนสิการ พงษ�พานิช
62073005589 นางสาวปVยะภรณ� ชูพันธ�
62073005590 นางสาวอาภาสินี แก�วมาลัย
62073005591 นางสาวอทิตยา ชมภูชนะภัย
62073005592 นางสาวสุกัลยา ป<ญญาทา
62073005593 นางสาวมินตรา ดวงกันยา
62073005594 นางสาวพิมพ�ชนก แอนสุวรรณ�
62073005595 นายอดิเรก อินทาวุธ
62073005596 นางสาวนีรนุช โนเปAง
62073005597 นางสาวสุพรรณิการ� สีจันร�อย
62073005598 นายกิตติพงษ� เที่ยงธรรม
62073005599 นายวิทยา คําแก�ว
62073005600 นางสาวพนัชกร สุระจิตร�
62073005601 นางสาวเดือนเพ็ญ กอบแก�ว
62073005602 นายธีรวัฒน� เบี้ยวอุ�ย
62073005603 นางสาวนันทนัช พลอยเจริญ
62073005604 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สุดสูงเนิน
62073005605 นายชญานนท� คีรีมาศทอง
62073005606 นางสาวสิริลักษณ� อินทร�ใย
62073005607 นายวีระยุทธ หนูคํา
62073005608 นางสาวณัชกร สุขปลื้ม
62073005609 นางสาวอินทุกานต� ณ ลําพูน
62073005610 นายสุรวุฒิ สุขเพียง
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62073005611 นางสาวกัญวรา เอนอิง
62073005612 นางสาวนิตยา ทาสี
62073005613 นายบัญญพนต� ยมเกิด
62073005614 นายณัฐชัย เกตุสุวรรณ
62073005615 นางสาววันทนีย� อุ1นจิตต�
62073005616 นางสาวสุดาวดี มงคลกําธร
62073005617 นายณัชพล จันรุน
62073005618 นางสาวรัตชฎาพร คชประเสริฐ
62073005619 นางสาวนันธิชา อบบายันต�
62073005620 สิบตํารวจโทกู�เกียรติ สังข�นาค
62073005621 นางสาวอารีญา จานตาดี
62073005622 นางสาวพชรกมล จิตรสิริบูรณ�
62073005623 นางสาวภัทรทิยา ฤทธ์ิบํารุง
62073005624 นายดอกรัก ขวัญเขียว
62073005625 นางสาวณิภาพร ข�อหน1อ
62073005626 นางสาวธันยพร ดิษเจริญ
62073005627 นางสาวพรสุดา หงษ�หิน
62073005628 นางสาวณัฐณิชา มณีเรนู
62073005629 นางสาวระวีพรรญ� เทศขํา
62073005630 นายอนุพงษ� สามล
62073005631 นางสาวโยธกา ทองย1น
62073005632 นายศุภชัย ฤทธ์ินาเคน
62073005633 นายต1อพงษ� พุฒนวล
62073005634 นายนที เกษา
62073005635 นางสาวขวัญนภา ลัคณา
62073005636 นางสาวพรรณี ธูปคํา
62073005637 นางสาวอาทิตยา ขันทพันธุ�
62073005638 นางสาวศันสนีย� จันทร�ใส
62073005639 นางสาวนภัสวรรณ คํามะวงค�
62073005640 นายสิทธิชัย ศรชัย
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62073005641 นางสาวเมมิกา บุญเกิด
62073005642 นางสาวยุวดี ภักดีอาษา
62073005643 นางสาววารุณี กันแก�ว
62073005644 นางสาวกนิษฐา ทองเปMา
62073005645 นางสาวปาลินี สมปุก
62073005646 นางสาวมนัสนันท� สังคต
62073005647 นางสาวชนิตา เครือม1วง
62073005648 นางสาวพาณิภัค ไกรกิจราษฎร�
62073005649 นางสาวกัญญ�วรา อุดพรม
62073005650 นางสาวหนึ่งฤดี นิ่มนุช
62073005651 นางสาวสุทธิวรรณ พ่ึงม1วง
62073005652 นางสาวฐิติณีย� สีทา
62073005653 นางสาวนันทยาพร เทวะ
62073005654 นางสาวอรญา วรรณจักร
62073005655 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�บาง
62073005656 นางสาวสุดารัตน� เพ่ิมทวี
62073005657 นางสาวหทัยพฤกษ� ผัดตา
62073005658 นายอัครพนธ� อินโองการ
62073005659 นางสาวกรรณธ�ญาณัฐษ� ศรีจารุเมธานนท�
62073005660 นางสาวภัทรินทร� พุกเพชร
62073005661 นางสาวเบญญทิพย� ต้ือบุญธรรม
62073005662 นางสาวอริสา ทําเนียม
62073005663 นางสาวศศินันท� อิสรีย�วิทัต
62073005664 นายธนาวุฒิ ดิษสละ
62073005665 นางสาวบุญรัตน� คํายัง
62073005666 นางสาวณัฐธิดา วงค�หล�า
62073005667 นายสรวิชญ� อาษาภา
62073005668 นางสาวอารียา ชื่นศรีนวล
62073005669 นางสาวซาริน1า หะยีมะมิง
62073005670 นางสาวสมพร บุญมา
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62073005671 นางสาวสุวรรณา บุตรโท
62073005672 นายเฉียบชัย ทองเลิศล้ํา
62073005673 นางสาวน้ําผึ้ง กุลคง
62073005674 นางสาววิชุตรา บุญเกิดกูล
62073005675 นางสาวจิราภรณ� สมบุญยอด
62073005676 นางสาวสรารัตน� แสงไทย
62073005677 นายวัชระพงษ� หนูเมือง
62073005678 นางสาวอรอุมา แก�วดู
62073005679 นางสาวศิริพร ขัติยะ
62073005680 ส.อ.หญิงดวงเดือน คําผง
62073005681 นางอารีรัตน� ด�วงวงค�
62073005682 นางสาวกมลพรรณ มูลแม1กุ�ง
62073005683 นายพิษณุ ประเทือง
62073005684 นางสาววริยา วุ1นดี
62073005685 นางกาญจนา ศิริพรสมบัติ
62073005686 นายโชดก มโนทิพย�
62073005687 นายกฤษณะ พาสุวรรณ
62073005688 นายภัทษลัลฎาฐ� เพ็งพันธ�
62073005689 นางสาวสุพัตรา บุญโต
62073005690 นางสาวพิมพ�พิศา วิสิทธ์ิ
62073005691 นางสาวดาวเรือง รอดแก�ว
62073005692 นางสาวศิรินาฎ นวลละออง
62073005693 นางสาวพรพิมล เจริญขวัญเมือง
62073005694 นางหมายจิต กฤตฤกษ�
62073005695 นายณัฐพงศ� เพ่ิมพล
62073005696 นางสาววริศรา แก�วสุขศรี
62073005697 นางสาวพรพิมล คล�ายคลึง
62073005698 นางสาวนิษฐญา กล1าวแล�ว
62073005699 นางสาวพิมพา ผดุงกิจ
62073005700 นางสาวอัจฉราภรณ� กลเรียน
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62073005701 นายจิระพล พันธ�หิง
62073005702 นายป<ทพงษ� วุฒิ
62073005703 นางสาววชิราพรรณ ปVWนสกุล
62073005704 นายณัฐวัตร ขันสิงหา
62073005705 นางสาวศิริพร โรจน�ทองคํา
62073005706 นายอลงกรณ� สายสุด
62073005707 นางสาวศิวพร คงเนียม
62073005708 นางสาวจิราภรณ� งามเนตร
62073005709 นางสาวสตรีรัตน� ไมตรีจิตร�
62073005710 นางสาววนิดา โพธ์ิแพงพุ1ม
62073005711 นายณัฐพงษ� นิพนธ�
62073005712 นางสาวพัชรินทร� สีย่ิง
62073005713 นางสาวพนิดา ดีวัน
62073005714 นายคงฤทธ์ิ วังศรีคูณ
62073005715 นางสาวศิริลักษณ� รุ1งเรือง
62073005716 นางสาวรดาณัฐ ชุติรัตนา
62073005717 นางสาวอาทิตยา เชื้อสุยะ
62073005718 นางสาวขนิษฐา ศรีสุข
62073005719 นางสุภารัตน� พุ1มฉัตร
62073005720 นางสาวทิวารัตน� หยดย�อย
62073005721 นายวรพรต เคลือบวงค�
62073005722 นายชนวิชญ� เมธา
62073005723 นางสาวสุภาภรณ� สิริภูมิ
62073005724 นางสาววนิดา เนียมเที่ยง
62073005725 นายภูดิศ สุยะใหญ1
62073005726 นายกฤตเมธ แว1นศรีทอง
62073005727 นายวิทวัส ยมมา
62073005728 นายศิริพงษ� ระวีแสง
62073005729 นางสาวดลฤดี ทับโต
62073005730 นายดิตถพงษ� สุพจน�
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62073005731 นางสาวณฐอร บัวหล�า
62073005732 นางสาวกวินรัตน� ท�วมเทศ
62073005733 นางสาวปาณรวี ต๊ิบปะระวงศ�
62073005734 นางสาวศิริพร เนตรโสภา
62073005735 นางสาวสยุมพร แผงเวช
62073005736 นายฉัตรชัย จันทร�ตBะ
62073005737 นางสาวณัฐตยา ศรีชัยวิทย�
62073005738 นางสาวสุนันทา สิงห�เถ่ือน
62073005739 นางสาวรุ1งทิพย� พักใคร1
62073005740 นางสาวชนัญชิดา ใจยาป<น
62073005741 นางสาววิศัลยา นันทกุล
62073005742 นายชยุตม� จัดการ
62073005743 นางสาวจันทร�จิรา ขําทับทิม
62073005744 นางสาวนฤสรณ� จันทกุล
62073005745 นางสาวหนึ่งฤทัย หลงลืม
62073005746 นายคฑาวุธ ศรีบุรินทร�
62073005747 นางสาวอาธิศา พุ1มจันทร�
62073005748 นางสาวพนิดา กนกสกุลวงศ�
62073005749 นางสาวยุวรี เจริญโพธ์ิ
62073005750 นางสาววิลาวัลย� ไชยมงคล
62073005751 นายพลทนง แก�วประสงค�
62073005752 นางสาวธนากาญจน� นวมป<Pน
62073005753 นางสาววัจนสิริ เสาร�สุข
62073005754 นางสาวนิชธาวัลย� ขมค้ิม
62073005755 นางสาวพักตร�พิไล ไชยเพียร
62073005756 นางสาวธัญญลักษณ� ไววิทยานนท�
62073005757 นางสาวศิริพร พันธุ�มณี
62073005758 นางสาวธัญสญา โคตะนารถ
62073005759 นางสาวพิมพ�วิภา กิริณี
62073005760 นางสาวพชรภรณ� ยาวิไชย
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62073005761 นายปารวี ม่ันเขตวิทย�
62073005762 นางสาวปาริชา กัลยาณธรรม
62073005763 นายเอกลักษณ� กุด่ัน
62073005764 นางสาวกรรณิการ� เครือสาน
62073005765 นางสาววรรณมณี นาคศาลา
62073005766 นางสาวภาวิณี เพ็ชรคง
62073005767 นางสาวจิดาภา มีผดุง
62073005768 นางสาววารินทร� มะตัน
62073005769 นางสาวมนชญา สาสอน
62073005770 นางสาวรุ�งกานดา องอาจ
62073005771 นางสาวจรินพร ไชยชนะ
62073005772 นางสาวชลิตา เกตุวงค�
62073005773 นางสาวจุฑามาศ สังขันตี
62073005774 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี
62073005775 นายสัญญา กรีสง1า
62073005776 นายปฏิภาณ ติฐานะ
62073005777 นางสาวรัตนาภรณ� ยอดโยม
62073005778 นางสาวตะวัน สิงห�พรม
62073005779 นางสาวรุ1งนภาพร อิ่นแก�ว
62073005780 นางสาวธิดาวุฒิ เวชสวรรค�
62073005781 นางสาวนิศากร คําตองมา
62073005782 นางสาวคชาภรณ� ป<นนะสาร
62073005783 นายปVยพงศ� บรรลือ
62073005784 นางสาวจิรนันท� ตันจ1าง
62073005785 นายภาณุพล แขงามขํา
62073005786 สิบตํารวจโทวิสุทธิพงษ� เนตรยอง
62073005787 นางสาวบุญญิสา เตรียมพล
62073005788 นายธเนษฐ คําเติม
62073005789 นางสาวพรรณทิพา เมฆี
62073005790 นางสาวนิศารัตน� สังข�เสือ
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62073005791 นางสาวณัฏฐณิชา พงษา
62073005792 นางสาวรุ1งนภา ป<Pนจาด
62073005793 นายจักรพงษ� วงษ�ลา
62073005794 นางสาวฉัตรธภรณ� แสงสว1าง
62073005795 นายสมบัติ แย�มยุบล
62073005796 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจันทร�ฉาย บุญยืน
62073005797 นางปVยะนุช กลิ่นหอม
62073005798 นายศราวุฒิ ไกรรักษ�
62073005799 นายชูศักด์ิ สิงห�สุข
62073005800 นางสาวกมลเนตร ไทยกล�า
62073005801 นางสาวนิศารัตน� ใจเดียว
62073005802 นางสาวปVยะรัตน� วรรณป<กษ�
62073005803 นางสาวทิตติญา เสือน�อย
62073005804 นางสาวยวิษฐา ฤทธิคง
62073005805 นางสาวธนัญญา จันทร�ภิรมย�
62073005806 นางสาวนารีรัตน� พาไทสงฆ�
62073005807 นางสาวพรธิกา สุยะรังกา
62073005808 ว1าที่ร�อยตรีณัฐวร หมายม่ัน
62073005809 นางสาวจริยพรรณ พันธ�สมตน
62073005810 นางสาวพรทิวา บุญสูง
62073005811 นายอภิเชษฐ� ขําภู1
62073005812 นางสาวสุภะรัตน� อินทรโชติ
62073005813 นางสาวชลมาศ ชูพินิจ
62073005814 นางสาวยุพารัตน� บัวศรี
62073005815 นายคทาวุธ เสวิสิทธ์ิ
62073005816 นางสาวนันทนัช พรมส�มซ1า
62073005817 นางสาวพัชโลม สัญญะวิชัย
62073005818 นางสาวมณฑิชา ฤทธ์ิเจริญ
62073005819 นายจีรศักด์ิ จันทร�สุวรรณ�
62073005820 นางสิริกร ฟ<กบาง
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62073005821 นางสาวสุชาดา สุวรรณจักร
62073005822 นางสาววนิดา ภู1ระหงษ�
62073005823 นางสาวนันทวัน บุญจันทร�
62073005824 นางสาวมนัสชนก ปูอินตBะ
62073005825 นางสาวเยาวลักษณ� ทาทอง
62073005826 นางสาวภัณทิวา พรมแสง
62073005827 นางสาวสิทธิณี สิงหาทิพย�
62073005828 นางสาวจูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
62073005829 นางสาวสาวิตรี บุญลือ
62073005830 ว1าที่รตหญิงป<ทญา อุ1นตุ�ย
62073005831 นายชินวัฒน� คําอินทร�
62073005832 นางสาวจุฑามาศ ยะแสง
62073005833 นางสาวอาภาพร กันสุริ
62073005834 นางสาวกันต�กนิษฐ� ดิษกร
62073005835 นางสาวสุธาทิพย� กลิ่นบุญ
62073005836 นายอธิวัฒน� สิบตBะ
62073005837 นางสาวกัณตนา อิ่มหนํา
62073005838 นางปวีณา ป<กษา
62073005839 นางสาวสุภาพร หลงแสง
62073005840 นางสาวสโรชา พัวสุวรรณ�
62073005841 นายปฏิพล พรหมลัทธ์ิ
62073005842 นางสาวนิตยา คําปวนสาย
62073005843 นางสาวยลดา ถ่ีถ�วน
62073005844 นางสาวปวีณา จุมพลมา
62073005845 นายอนุชิต สมคําปา
62073005846 นางสาวสิริปรียา กาทองทุ1ง
62073005847 นายอรรณพ กุลวิริยวัฒน�
62073005848 นางสาวขวัญฤดี ทองพันธ�
62073005849 นางสาวนริศราภรณ� เย็นอ1อน
62073005850 นายศรคม สมพันธ�
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62073005851 นางสาวจุฑารัตน� สาลี
62073005852 นางสาวนุชจรินทร� คล�ายบุญ
62073005853 นายภาณุพงษ� ทิพวงค�
62073005854 นายนิกร วงษ�พิทักษ�เจริญ
62073005855 นางสาวสุกันยา วรรณทวี
62073005856 นางสาวพัชรินทร� ยอดย่ิง
62073005857 นางสาวธนัฎฐา ทองฟ<ก
62073005858 นางสาวนัยรัตน� ใจกาวิล
62073005859 นางสาวชรินรัตน� คติพจน�พร
62073005860 นางสาวนรีรัตน� ศาสตร�สุโข
62073005861 นายจุฑาวัฒน� สุยะเพ้ียง
62073005862 นายมงคล เผือกผล
62073005863 นายปรัชญา มาวงค�วัน
62073005864 นางสาวศิรินภา การะภักดี
62073005865 นางสาวฐณิชฌา จิตตปารมี
62073005866 นางสาวนภาพรรณ วงศ�อุไร
62073005867 นางสาวนิสิตา เหลือศรีจันทร�
62073005868 นางสาวปทุมวดี ภาคสุภาพ
62073005869 นางสาวสุพรรษา ศรีบัว
62073005870 นางสาวอทิตยาภรณ� ฉายอรุณ
62073005871 นางสาวสิรีธร พรมทอง
62073005872 นายสัตยา อินทร�โสภา
62073005873 นางสาวนัตยา เทพสุภา
62073005874 นายปฏิภาน สงเชื้อ
62073005875 นางสาวบุษกร แก�ววัน
62073005876 นางสาวปฏิมาภรณ� ลังกาวงศ�
62073005877 นางสาวกัญญาภัค ป<ทมนันทชัย
62073005878 นางสาวกนกวรรณ พลอยระย�า
62073005879 นายภัทรพล พฤฒิธรรมกูล
62073005880 นางสาวธัญญ�รวี ธนาวงศ�นันทน�
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62073005881 นางสาวธนัญญา ดิบทิพย�
62073005882 นางสาวพิชชาวัลย� แสงจันทร�
62073005883 นางสาวธารารัตน� รสสุธรรม
62073005884 นางสาวพิชญ�สินี เมฆเสือ
62073005885 นางสาวธนัชพร พูลเขียว
62073005886 นางสาวศิริพร สิงห�เล็ก
62073005887 นางสาวศิริพร กงเชิญ
62073005888 นายชาญวิทย� จันทน�ต�น
62073005889 นายสุภิวัฒน� จันธิมา
62073005890 นางสาวพัชรินทร� อินทร�สวน
62073005891 นางสาวดรินรัตน� สวัสด์ิสุข
62073005892 นางสาวชนิดา ราชลํา
62073005893 นางสาวพรพิมล เหมราช
62073005894 นางสาวทิพวรรณ สมพร
62073005895 นายวรพล คุ�มครอง
62073005896 นางสาวศิรประภา สีท�าว
62073005897 นายวุฒิชัย รุ1งเมือง
62073005898 นายธนชิต ทองสิงห�
62073005899 นางสาวรัชนก ธรรมสอน
62073005900 นางสาววัชราภรณ� อินแตง
62073005901 นางสาวสุพรรษา มะนารี
62073005902 นายนัทธพงศ� คํามานิตย�
62073005903 นางสาวกัญญาพร จ๋ิวเข็ม
62073005904 นางสาวขวัญเรือน แจ�งชาติ
62073005905 นางสาวพฤกษชาติ แสงวิทยเวช
62073005906 นายนฤพนธ� สอนแวว
62073005907 นางสาวปทุมมา วังคีรี
62073005908 นางสาวศศิวิมล วงษ�อ1อง
62073005909 นางสาวสุนิสา หงษาหัส
62073005910 นางสาววิไลวรรณ กาศวิบุลย�
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62073005911 นางสาวศรัณย�พร บุญเลี้ยง
62073005912 นายอธิวัฒน� โลมพันธ�
62073005913 นางสาวมณศิกาญจ� เตปา
62073005914 นางสาวภัสรา ดวงมาลา
62073005915 นายฐาปกรณ� ภู1สัตยาธนพร
62073005916 นายธราดล อุ1นเมือง
62073005917 นางสาวอาภาพร กะระกุนตา
62073005918 นางสาวกุลธิดา อัมราบุตร
62073005919 นางสาวชาลินี วัดมณี
62073005920 นายอํานาจเดช พาคํา
62073005921 นางสาวมยุรี จันดาวงษ�
62073005922 นางสาวเพ็ญพิสุทธ� ขันสล1า
62073005923 นางสาวอนงค� พุ1มเกตุ
62073005924 นางสาววรัญญา ศรีบุรินทร�
62073005925 นางสาวกัญญารัตน� ถํ้าทอง
62073005926 นายวรทย� เหล็กคํา
62073005927 นางสาวธันยพัฒน� หลูปรีชาเศรษฐ
62073005928 นางสาวนันธนิตย� กุญชร
62073005929 นายนภัสรพี อู1นาท
62073005930 นางสาวอัญชลี แก�วงาม
62073005931 นางสาวนภัสวรรณ พฤติธนากุล
62073005932 นางสาวจตุพร งามตา
62073005933 นางสาวณัฐริกา ปMอมสาหร1าย
62073005934 นายภริต หนูน�อย
62073005935 นางสาวบุณยาพร อ�นชื่น
62073005936 นายมนตรี คงคา
62073005937 นางสาวสุจิตราภรณ� ธรรมคุณ
62073005938 นางสาวจันทร�ประภา จินดามัง
62073005939 นายสุริยาวุฒิ กุลดารัมย�
62073005940 นางสาวศิริรัตน� พุ1มเทศ
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62073005941 นายณัฏฐ�นพัต ช�างรบ
62073005942 นางสาวสุรีรัตน� จินดารัตนวงศ�
62073005943 นายภิรมย� โตมี
62073005944 นายภาณุกรณ� เขียวอุบล
62073005945 นางสาวณิชาภัทร ม่ันสุวรรณ
62073005946 นางสาวสุวรรณา ใจตBะมา
62073005947 นางสาวริสา จาป<ญญะ
62073005948 นายปฏิภาณ ทองแดง
62073005949 นางสาวภารดี พรมสาร
62073005950 นางสาวกรรณิการ� วงค�โปธา
62073005951 นางสาวนุชนาถ นวลคํา
62073005952 นายณรงค� สิงห�พา
62073005953 นางสาวธิดารัตน� บุญขาว
62073005954 นายทรงเดช พงศ�ธรกุลพานิช
62073005955 นางสาวพิณภรณ� พิมพา
62073005956 นางสาวธิดารัตน� ฟ<กโม
62073005957 นายพงศ�ชนะ ไชยป<ญญา
62073005958 นางสาววราภรณ� เอี่ยมสุภา
62073005959 นางสาวปานกมล ทะนะจันทร�
62073005960 นางสาวอรอุษา ห1อทอง
62073005961 นางสาวรติกร พิกุล
62073005962 นางสาวสุภาภรณ� สันติวงศ�
62073005963 นางสาวพรพรรณ ไผ1วุฒิพันธ�
62073005964 นางสาวเดือนตะวัน ปานประเสริฐกุล
62073005965 นางฐิติมลวรรณ� สุริยะวานิช
62073005966 นางสาวอรวรรณ มีรส
62073005967 นางชุลีรัตน� อินประชา
62073005968 นายวิทวัส กันโต
62073005969 นางสาวศุภมาศ ศิริป\า
62073005970 นางสาวณัฐกมล กระแสร�สินธ�
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62073005971 นายชัยวุฒิ ธูปพู
62073005972 นางสาวกวินทิพย� สิริเขตรกรณ�
62073005973 นายทัศนพงศ� แก�วจันทร�
62073005974 นางสาววนิดา ศรีบรรเทา
62073005975 นางจันทร�แรม สมจักร
62073005976 นางสาวธิดารัตน� อินอยู1
62073005977 นางสาวกรกนก สายแก�วดี
62073005978 นางสาวสุชาดา ทองอิน
62073005979 นางสาวพิมพินันท� ทวีปะ
62073005980 นางสาวพิมพ�นารา แสนวงศ�
62073005981 นางสาวชนิดา ทองอยู1
62073005982 นางสาวสุภัสสรา สีมังกร
62073005983 นางสาววทันยา สุขสมบูรณ�
62073005984 นางสาวชญานิศ สาใจ
62073005985 ว1าที่ร�อยตรีวัชรพันธ� ทาแหยม
62073005986 ว1าที่ร�อยตรีธวัชชัย ติรักษา
62073005987 นางสาวปาลิตา กุลเวิล
62073005988 นางสาวรัฐวรรณ โคกทอง
62073005989 นางสาวศศิกานต� เหล1ารัดเดชา
62073005990 นางสาวหิรัญญการ ป<ญญาภู
62073005991 นายวีรภัทร นนทสิทธ์ิ
62073005992 นางสาวสันศนีย� ทับทิม
62073005993 นางสาวปธิตา อินทจันทร�
62073005994 นางสาวบุษราวรรณ หอมนาน
62073005995 นางสาวอัชญา สว1างเมฆ
62073005996 นายสายชล ฝอดสูงเนิน
62073005997 นางสาวปVยะรัตน� จันทร�ดํา
62073005998 นางสาวนันทพร ชูวงษ�
62073005999 นางสาววาสนา ปานทัพ
62073006000 นายวรรณณัติ ช�างบุญทัด
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62073006001 นางสาวรพีพรรณ โสภา
62073006002 นายนิตินันทน� จันที
62073006003 นางสาวปณิชนา เอกอัจฉริยา
62073006004 นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา
62073006005 นางสาวภัสชญา ศิลปสุวรรณ
62073006006 นายรัชชานนท� เฟZWองโชติการ
62073006007 นายอนุชา เจียมศิริ
62073006008 นายคณาพล มณีใจ
62073006009 นางสาวปุญญิศา กันศรีนวกุล
62073006010 นางสาวเกวลิน อิ่มใจ
62073006011 นางสาวศิริภัทร เอี่ยมละออ
62073006012 นางสาวพิชญา กษิรักษ�
62073006013 นางสาวกนกพร เริงสูงเนิน
62073006014 นางสาวธันวาลักษณ� พินิจ
62073006015 นางสาวจิราวรรณ วงค�ไพฑูรย�
62073006016 นางสาวดารารัตน� เขียวเกิด
62073006017 นางสาวณัฐนรี วงศ�พราหมณ�
62073006018 นางสาวพรนิภา ควิโด
62073006019 นายธราดล อุดหมอ
62073006020 นางสาวศิริกานต� โรทิม
62073006021 นายอนุวัฒน� เชยบาล
62073006022 นางสาวพรรณพัชนันท� ไชยลังกา
62073006023 นายภัทรกฤษฎ� พูลถม
62073006024 นายธนะพงษ� กุมารสิทธ์ิ
62073006025 นางสาวกชพร เมณฑ�กูล
62073006026 นางสาวบุษยา สุขสวัสด์ิ
62073006027 นางสาวทัตชญา พันหม่ืน
62073006028 นางสาวอัญชลี สังฆรักษ�
62073006029 นางสาวแพรวพรรณ ทองหมู1
62073006030 นางสาวจิรานุช ชูชม
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62073006031 นายวีรยุทธ คณฑา
62073006032 นางสาวชลธิชา จอยแปลง
62073006033 นายณรงค� สุขพานิช
62073006034 นายศุภากร ปVยะรัตน�
62073006035 นายปภาวิชญ� ศรีเวียง
62073006036 นางสาวขนิษฐา อินแตง
62073006037 นางสาวกชพร ย่ิงสัมฤทธ์ิ
62073006038 นางสาวภิภาดา สุวรรณก�อน
62073006039 นายณัฐวัชร� จริยาพร�อม
62073006040 นางสาวนุสบา วัดเมือง
62073006041 นางสาววนาลัย ชนะภัย
62073006042 นางสาวทิพย�มณี ทองกลาง
62073006043 นายธีรชาติ จันทร�แรง
62073006044 นางสาวณิชกมล ฉายศรี
62073006045 นายชาญณรงค� ทะนะตา
62073006046 นางสาวธัญญภาดา ใจแสน
62073006047 นางสาวทิพาพรรณ โยธาศรี
62073006048 นายสมยศ ราชบังคับ
62073006049 นางสาวปภัสสร สีวันนา
62073006050 นางสาวหทัยรัตน� สุทธ์ิฤกษ�
62073006051 นางสาวพนมสวรรค� กาดกอเสริม
62073006052 นางสาวพรทิพย� ปMองท�าว
62073006053 นางสาวหัทยา จุฬมุสิก
62073006054 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีพุก
62073006055 นางสาวธิดารัตน� พินิจการ
62073006056 นายศรณรงค� เกิดม่ัน
62073006057 นายกาณฑ� พิษณุวัฒนา
62073006058 นายวรวิทย� ทองบัว
62073006059 นายอภิชาติ บุญมี
62073006060 นางสาวปานฤทัย วงศ�น�อย
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62073006061 นายอนุรักษ� ย่ิงยอด
62073006062 นางสาวณปภัช แสนทองจี
62073006063 นางสาวมณฑนา เกตุแก�ว
62073006064 นายณัฐนนท� ศรีเที่ยง
62073006065 นายณธกร วชิรดาวเรือง
62073006066 นางสาวเกศทิพย� สุรรัตน�
62073006067 นางสาวอณูพร กรมนิล
62073006068 นางสาวจิตรลดา ขําม่ัน
62073006069 นางสาวลักขณา แสงสุวรรณ�
62073006070 นางบุศรา หงษ�ดําเนิน
62073006071 นายจีระศักด์ิ กําเนิดมงคล
62073006072 นายณัฐสุวัชร กองธรรม
62073006073 นางสาวกมลชนก แสงทอง
62073006074 นางสาวอัญชลี สุป<นโย
62073006075 นายกิตติธัช จําเริญพัฒน�
62073006076 นางสาวสุกฤตา สุทัศน� ณ อยุธยา
62073006077 นางสาวอาภรณ� นันตBะรัตน�
62073006078 นางสาวพัชระภรณ� โมทะนี
62073006079 นางสาวหฤทัย ศรีวิใจบุตร
62073006080 นางสาวพัชชานันท� อินทอง
62073006081 นายขจรเกียรติ ยศตุ�ย
62073006082 นางสาวธิติมา ม1วงทิม
62073006083 นางสาวเมทาวี ชายเจริญ
62073006084 นายอิทธิพล วันเพ็ญ
62073006085 นายฉัตรภพ อิ้มทับ
62073006086 นางสาวพรพรรณ โม�จันทร�
62073006087 นางสาวอัญธิกา คานมะโน
62073006088 นางสาวภัทราวรรณ หวาเกตุ
62073006089 นางสาวจุฑามาศ สุภาษิต
62073006090 นายธีรพงศ� ป<กกาโร
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62073006091 นายปรัชญา พานิช
62073006092 นางสาวบุษรินทร� ง้ิวราย
62073006093 นางสาวธัญญา ศรีชาติ
62073006094 นางสาวณัฐปภัสร� ถานี
62073006095 นางสาวเอื้ออังกูร สุ1มประดิษฐ�
62073006096 นางสาวสุวรรณี ราชทรัพย�
62073006097 นางสาวณัฐธญา เขียวอุบล
62073006098 นางสาวปรียานุช ยอดตระกูล
62073006099 นางสาวสิตาภรณ� ผาติกรรม
62073006100 นางสาวพัชราภรณ� ดอนไพรเมือง
62073006101 นางสาวณัฐชฎา คณเกณฑ�
62073006102 นางสาวดลลญา คงเจริญ
62073006103 นางสาวรัตติกาล สุขย่ิง
62073006104 นางสาววันนิสาข� นุ1มเกลี้ยง
62073006105 นางสาวจุฑารัตน� บางเหลือม
62073006106 นางสาวมัรมารีน เมฆหมอก
62073006107 นางสาวน้ําตาล กินยืน
62073006108 นางสาวโศภิษฐ พัวสุวรรณ�
62073006109 นายศศิวัฒน� จงกรด
62073006110 นายก�องภพ สมบูรณ�
62073006111 นางสาวน้ําฝน บึงมุม
62073006112 นางสาวปุณยนุช หิมวันต�
62073006113 นางสาวฐิตินันท� สิงห�แก�ว
62073006114 นายกฤษฎา จิณหล�า
62073006115 นายสุวิทย� มีมิตรภาพ
62073006116 นายพศุตม� จ�งจันศรี
62073006117 นางสาวธนาภา หล�าน�อย
62073006118 นางสาวกาญจนา วังลึก
62073006119 นายพัทธนันท� แสนสุข
62073006120 นางสาวสุพิศ สนั่นนารี
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62073006121 นายณฐภัทร น1วมชุ1ม
62073006122 นางสาวสกุลรัตน� แสงทอง
62073006123 นางสาววันเพ็ญ แจ1มวงษ�อินทร�
62073006124 นางสาวแพรวพลอย เสือชาวนา
62073006125 นายรุ1งนิรันดร� กันธาทิพย�
62073006126 นางสาวปริยากร ม่ิงขวัญ
62073006127 นางสาวอารียา จําเริญพัฒน�
62073006128 นางสาวจริยา สอนเมือง
62073006129 นางสาวพรสุภา ยวงทอง
62073006130 นางสาวปรียารัตน� พุฒิพัฒนพงศ�
62073006131 นางสาวสาลินี ลําปน
62073006132 นายยศยง แก�วจัด
62073006133 นางสาวณฐพร จันทร�ทน
62073006134 นางสาวพชรพรรณ เครือเอม
62073006135 นางสาวเมญาวี กุลคง
62073006136 นางสาวกันตพร ราตรี
62073006137 นางสาวจิรดา คชลี
62073006138 นางสาววรัญญา สุดมี
62073006139 นางสาวชวัลลักษณ� ว1องไว
62073006140 นางสาวราตรี จันทะคุณ
62073006141 นางสาวนันธิชา กงไกรลาศ
62073006142 นางณัฏฐ�พัชร� นิ่มนวล
62073006143 นายขจรศักด์ิ ณ ลําพูน
62073006144 นางสาวชญาน�นันท� จิรบูลย�ศรี
62073006145 นายวรินทร หงษ�สวัสด์ิ
62073006146 นางสาวรวินอร ธานินทร�
62073006147 นางสาวจิราณี ฟูคํา
62073006148 นายมนตรี ธนะเพทย�
62073006149 นางสาวน้ําหวาน จันมีเทศ
62073006150 นางสาววรรณิศา ขําเรือง
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62073006151 นางสาวปรางทิพย� พรหมเมือง
62073006152 นางสาวพัทธยา คุ�มแก�ว
62073006153 นางสาวสุรารักษ� นุ1มเมือง
62073006154 นายนฏิพงษ� กระชั้น
62073006155 นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสด์ิ
62073006156 นางสาวธมนพัชร� ภาคธรรม
62073006157 นางสาวศิริพร เนียมกลั่น
62073006158 นายวรายุทธ จิตอารี
62073006159 นางสาวเกสร อัสนีจันทรา
62073006160 นายธนวัฒน� พันธุ�เทศ
62073006161 นางสาวอรพรรณ คุ�มย้ิม
62073006162 นายอภิชัย เม1นเผือก
62073006163 นางสาวปVยวรรณ กันต�นิกูล
62073006164 นางสาวสิริลักษณ� คงแย�ม
62073006165 นายประวิทย� ทองอ1อน
62073006166 นางสาวดุจกมล พนมการ
62073006167 นางสาวธีรารัตน� พังไธสง
62073006168 นางพัชรินทร� ไซฉาย
62073006169 นายศรายุทธ ทัพสิทธ์ิ
62073006170 นายศราวุฒิ วงศ�เงินยวง
62073006171 นางสาวสายชล เอี่ยมปาน
62073006172 นายกิตติวัฒน� นุชสุข
62073006173 นางสาวฐิติพร เทพจันทร�
62073006174 นางสาวชัญญาพัชญ� พุฒทอง
62073006175 นายมารุตพงศ� เกตุดี
62073006176 นางสาวรุ1งนภา โพธ์ิรี
62073006177 นางสาวปรียานุช เทียนบุตร
62073006178 นางสาวบุศรา พลเก1ง
62073006179 นางสาวกาญจนา นุชมา
62073006180 นางสาวน้ําผึ้ง อินทพงษ�
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62073006181 นางสาวนัตติมา นุ1มนวล
62073006182 นางสาวยศฤดี ศรีเครือแก�ว
62073006183 นางสาวสกาวรัตน� เมฆจินดา
62073006184 นายบุลากร สิทธิสงคราม
62073006185 นายณัฐวุฒิ คํานวน
62073006186 นางวาริพินทุ� อินตา
62073006187 นางสาวสิประภา บุบผาวรรณา
62073006188 นางสาวเมธาวรรณ ชูเวช
62073006189 นางสาวกมลชนก ปาปะลิด
62073006190 นายทัชชกร แอนโก
62073006191 นางสาวจรัญญา โถนทา
62073006192 นายนนทวัฒน� ฟองจางวาง
62073006193 นางสาวแอลนา ขอบทอง
62073006194 นางสาวปติณญา ป<ญญะติ
62073006195 นางสาวดาวรุ1ง เรือนแก�ว
62073006196 นางสาวนุชนาถ คล�ายขํา
62073006197 นางสาวนวพรรณ สิงห�เถ่ือน
62073006198 นางพิชญธิดา ช1อชั้น
62073006199 นางสาวปวีณ�นันท� ประคํามา
62073006200 นางสาวศศิภา รัตนะวัน
62073006201 นางสาวปVยะภรณ� จุ1ยศิริ
62073006202 นางสาวสุกัญญา ดีหนู
62073006203 นางสาวปาลิตา ปMอคํา
62073006204 นางสาวธัญพิชชา ดิบทิพย�
62073006205 นางสาวอุทัยทิพย� สุนทะโร
62073006206 นายจุลธีร� สื่อสาร
62073006207 นายวรัญRู แก�วประเสริฐ
62073006208 นางสาวจิรารัตน� ใหม1จันทร�ดี
62073006209 นางสาวสิรนันท� ไชยสาร
62073006210 นายเอกชัย บุญธูป
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62073006211 นางสาววรรณภา เจนจบ
62073006212 นางสาวภัสราภรณ� หม1องลําปาง
62073006213 นายณัฐพร สุภะวัฒน�ชัยกุล
62073006214 ว1าที่ ร.ต.อนุรักษ� โท�ทอง
62073006215 นางสาววิลาวัลย� เสวิสิทธ์ิ
62073006216 นางสาวลักษมณ เพ่ิมทวี
62073006217 นางวราภรณ� ประสาทกิจ
62073006218 นางสาวณัฐนิชา เชื้อเถาว�
62073006219 นางสาวปาณิสรา สิทธิเกษร
62073006220 นางสาวสุภัชชา ต1ายมี
62073006221 นางสาวรวิสรา แสงจันทร�
62073006222 นางสาวภาณุมาศ ปVงหา
62073006223 นายนิรุตต์ิ ฝKายลิพล
62073006224 นายวีระ ทิพย�อุทัย
62073006225 นายพเยาว� กุลาฝน
62073006226 นางสาวปVยะดา ยะใหม1วงค�
62073006227 นายกิตติทัต ใบยา
62073006228 นายสิทธิศักด์ิ สีเทศ
62073006229 นายกันตพงษ� แต1งสี
62073006230 นายอภิชัย มานะวิสาร
62073006231 นางสาวปVWนประภา หิรัญคํา
62073006232 นางสาววรารัตน� อยู1มา
62073006233 นางสาวยลลัดดา กองทัพไทย
62073006234 นายณัฐสิทธิ จันทร
62073006235 นายอภิชิต ต่ันฉ�วน
62073006236 นายพิชิต ขัดทา
62073006237 นางสาวพนารัตน� มีศิริพันธุ�
62073006238 นางสาวศิริวิภา บุญมา
62073006239 นางสาวจรัสพร อ1อนเหลือ
62073006240 นายอดิศักด์ิ พิศพันธ�
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62073006241 นายวรวัฒน� วงค�ทอง
62073006242 นางสาวอรอุมา ประทีปมณีรักษ�
62073006243 นางสาวอารีรัตน� ภู1พันธ�
62073006244 นายจักราวุฒิ ส1งวัฒนา
62073006245 นางสาวจุฑาภรณ� อิ่มทอง
62073006246 นางศรีสุรัตน� กีรติอุณห�
62073006247 นายอิทธิพล เภารอด
62073006248 นางสาวนลินทิพย� มนูญผล
62073006249 นางสาวศิรัชญา เหล็กอินทร�
62073006250 นายธนพร ค�าของ
62073006251 นางสาวรัชฎาภรณ� ต1อยนึ่ง
62073006252 นางสาวแสงแข แก�วจีน
62073006253 นางสาวภัทธิชา นนทธิ
62073006254 นางสาวอรอุมา อินลอย
62073006255 นางสาวนิภาพร ธรรมป<ญญา
62073006256 นางสาวศุภลักษณ� ลําใย
62073006257 นางสาวชนากานต� จันโทสถ
62073006258 นายกษิดิศ สร�อยมุข
62073006259 นางสาวป<ญจรัตน� มุกสิก
62073006260 นางสาววาลินี วงศ�อุไร
62073006261 นางสาวสมพร คงแย�ม
62073006262 นายวัชรพล พิทาคํา
62073006263 นางสาวกฤษณา มาโยธา
62073006264 นายนันทยศ เรียนแพง
62073006265 นายกรณ� ป<Pนกันอินทร�
62073006266 นางสาวพัชรินทร� สินไพบูลย�เลิศ
62073006267 นางสาวกุลธิดา จันทศร
62073006268 นางสาวณัฐพร จําปาเครือ
62073006269 นางสาวอัญชลี ยาวิราช
62073006270 นางสาวสุรีย�พร อินเทพ
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62073006271 นายภูมิรพีภัทร ยุ�งทอง
62073006272 นางสาวสุวรรณา ภู1สวัสด์ิ
62073006273 นางสาวภัณพิทชา มิฟองฟู
62073006274 นางสาวธัญญาภรณ� พวงทอง
62073006275 นางสาวมยุรี บุญคง
62073006276 นางสาวฌิชชนก แจ�งสว1าง
62073006277 นายประธาน จันทร�สุข
62073006278 นางชนิดา พิมพ�พก
62073006279 นางสาวเกศริน เอี่ยมแสง
62073006280 นางสาวนภัสวรรณ ทิตย�วงศ�
62073006281 นางสาวนินานันท� จันทร�พานิชย�
62073006282 นายปฏิภาณ แดงแสงทอง
62073006283 นางสาวชนัญชิดา สุวรรณนพ
62073006284 นางสาวทิพวรรณ จันทร�เอี่ยม
62073006285 นางสาวนุชนาถ ก�านเงิน
62073006286 นายสุชาติ โค�นลิ้น
62073006287 นายบดินทร� ดอกแก�ว
62073006288 นางสาวณัณณิชา นิ่มทอง
62073006289 นางสาวสุธิตา ดวงแก�ว
62073006290 นางสาวนฤมล ชัยหงษ�
62073006291 นางสาวอังคณา ภักดี
62073006292 นางสาวศิริกานดา พลน�อย
62073006293 นายอานุภาพ แท1นนิล
62073006294 นายวัชรพงศ� กิจนาค
62073006295 นางสาววรรณฐิสา เหลี่ยมแหลม
62073006296 นางสาวพรศิริกุล ชุมพงษ�
62073006297 นางสาวปรารถนา ปลอดทุกข�ภัย
62073006298 นางสาวนิรัชดา สุขหนุน
62073006299 นางสาวสาวิณี ถาวรนันท�
62073006300 นายภานุรุจ คืนประคอง
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62073006301 นางสาวศิริธร เทพสุธรรม
62073006302 นางสาวศุภิสรา ประธาน
62073006303 นางสาวกวินทิพย� เวียงนาค
62073006304 นายธัชธรรม ชมดวง
62073006305 นางสุภารัตน� จันทนินทร
62073006306 นางสาวพัชราภา ขาวราศรี
62073006307 นายภาณุวัฒน� อินไชย
62073006308 นางสาวรัตติยา สมผกา
62073006309 นางสาวอรทัย นาคสุวรรณ�
62073006310 นางสาวสุนิสา บัวระยับ
62073006311 นางสาวจันทิมา มูลคํา
62073006312 นางสาวนลัทพร ยาเต้ียง
62073006313 นางสาวเยาวลักษณ� บัวกล�า
62073006314 นางสาวจิราวรรณ ใจถา
62073006315 นางสาวกัญชรส อุ1นวงค�
62073006316 นางสาวสาลินี เครืออยู1
62073006317 นางสาวสาธิดา มาลัยทอง
62073006318 นางสาวอรสา สิริโชควารี
62073006319 นายโสภณ กลิ่นจันทร�
62073006320 นางสาวอริสา สิงห�โต
62073006321 นายศรัณยู ผิวนวล
62073006322 นางสาวอนิตยา ทานันโต
62073006323 นายรัฐพงษ� ชูมก
62073006324 ว1าที่ร�อยตรีกิตติศักด์ิ แก�วสุก
62073006325 นางสาวอรนลิน ศรีย่ี
62073006326 นางสาวอังคณพร วังคา
62073006327 นางสาววราภรณ� เอี่ยมนุ�ย
62073006328 นางสาวอมลรดา แสงวิมล
62073006329 นายธนวัต อุดฝ<Pน
62073006330 นางสาวชลิตา หนองหลวง

หน�า 211 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073006331 นายวิชัย หมอวงค�
62073006332 นายทวีชัย ชัยรัตน�
62073006333 นายอดินันท� แสนทรัพย�
62073006334 นางสาวลัลน�ลลิต ตนภู
62073006335 นางสาววรนันท� ธูปหอม
62073006336 นางภรนภัทร งามพิชิตชัย
62073006337 นางสาวณฤดี เขม�นเขตวิทย�
62073006338 นายรัฐพงศ� พุกจันทร�
62073006339 นางสาวพิมพ�ชนก คําประสงค�
62073006340 นางสาวฉัตรฑริกา อิสแมน
62073006341 นายคงกฤษ รุ1งโรจน�พรเจริญ
62073006342 นางสาวธนพร โตสิน
62073006343 นางสาวประภาภรณ� คตสุข
62073006344 นายชาญณรงค� มาลา
62073006345 นางสาวกัลยา คณารีย�
62073006346 นางสาวสุธาสินี สีบุตดี
62073006347 นางสาวสราสินี ธีปะนะ
62073006348 นางสาววงค�เดือน สีเหลือง
62073006349 นางสาวสุชาดา เจริญโพธ์ิ
62073006350 นายเวชยันต� มากมาย
62073006351 นายธีรภัทร� พุทธพันธ�
62073006352 นายธีรไนย ดีภา
62073006353 นางสาวอลิสา ศรีสวัสด์ิ
62073006354 ว1าที่ร�อยตรีสุรเดช คุ�มสุพรรณ
62073006355 นายกรภัทร บุญเกิด
62073006356 นางสาวชมพูนุช เกิดก1อวงษ�
62073006357 นางสาวสุรีย�รัตน� ชัยหมอน
62073006358 นายณัฐพงศ� สุขแจ1ม
62073006359 นางสาวปภาวรินทร� นวลแตง
62073006360 นางสาวอรอนงค� พ่ึงเขียว
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62073006361 นางสาวจิราภรณ� โกจอมวงศ�
62073006362 นางสาวทิฆัมพร เครือญาติ
62073006363 นายธีรเจต เจริญสุข
62073006364 นางสาวจารุภา ต๊ิบตา
62073006365 นางสาวชลทิชา ภูใจ
62073006366 นางสาวจีรวรรณ พันธุ�โศก
62073006367 นางสาวคนัมพร พรมอ1อน
62073006368 นายภรต ป<ดสามาลา
62073006369 นางสาวณัฐกานต� รักษาศรี
62073006370 นางสาวจันทร�จิรา ป<ญญาสงค�
62073006371 นายวิทยา กลัดปMอม
62073006372 นางสาวปนัดดา นุเครือ
62073006373 นางสาวรัชนี เอี่ยมกร1าง
62073006374 นางสาวเครือฟMา บุญเทพ
62073006375 นายธนัย จันทร�ศรี
62073006376 นางสาวกรรณิการ� ไชยหาญ
62073006377 นางสาวพัชณิดา เทือกถา
62073006378 นางสาวสุธิดาพร หมายคุ�มกลาง
62073006379 นางสาววิริญา เทียนสว1าง
62073006380 นางสาวสุภาวิณี เทียนทอง
62073006381 นางสาวภัทราพร จันปMอตา
62073006382 นายอัครินทร� บรรลือธนากิตต์ิ
62073006383 นางสาวศุภนิดา สุภัทรวิทยาคุณ
62073006384 นางสาวสายธาร หนองหลวง
62073006385 นางสาวศิริพร แย�มมูล
62073006386 นางสาวญาณิศา เพ็ชรพิจิตร
62073006387 ว1าที่ร�อยตรียุทธนา แยบคาย
62073006388 นางสาวฐิติมา อภิไชยรัตน�
62073006389 นายคัมภีร� ชินอักษร
62073006390 นางสาวสุนิษา ไตรรัตน�วุฒิป<ญญา
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62073006391 นางสาวเยาวลักษณ� เกตุแจ1ม
62073006392 นางสาวจินต�จุฑา ชาดี
62073006393 นางสาวมณฑา วจนะถาวร
62073006394 นางสาวกนกวรรณ บุรีรัตน�
62073006395 นายทนงศักด์ิ โง�วตระกูล
62073006396 นายวิศรุต จันทร�ศรี
62073006397 นายบุญยฤทธิ สุทธิหล1อ
62073006398 นายธนวัฒน� เอมะสุวรรณ
62073006399 นายพิจักษณ� กาสาย
62073006400 นางสาวประภาวงศ� พงษ�ไพบูลย�
62073006401 นายอัศนี วุฒิกุลธีรธร
62073006402 นางสาววิไลภรณ� จินะอินทร�
62073006403 นางสาวกมลชนก มิตรานนท�
62073006404 นางสาวณัฐสุดา ใจมูลวงศ�
62073006405 นางสาวเจนจิรา สอนศรี
62073006406 นางสาวพรรณสิริ หนิมพานิช
62073006407 นายอนุภาพ อาจหาญศรี
62073006408 นางสาวกรรณิการ� นาคพัฒน�
62073006409 นางสาวปริยาภัทร สมบัติป<น
62073006410 นายภาคิน กXองเขียว
62073006411 นางสาวอาทิมา วิชัยวงษ�
62073006412 นางพิกูล สันปKาแก�ว
62073006413 นางสาวสุพรรณิการ� จ๋ีดอกคา
62073006414 นางสาวธนัฐวรรณ นาสมจิตร
62073006415 นางสาวเสาวนีย� จันทร�เผิบ
62073006416 นางสาวเจนจิรา จาดอินทร�
62073006417 นายเชาวฤทธ์ิ รักแก�ว
62073006418 นายเกียรติศักด์ิ ไชยเลิศ
62073006419 นางสาวเกตุนภัส ย่ิงชัดสามารถ
62073006420 นางสาวจิตรลดา วาหกกุล
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62073006421 นายศักย�ศรณ� เพียรชนะ
62073006422 นางสาวปุญญิศา สุขแสงนภา
62073006423 นางสาวอุมาพร กันศรี
62073006424 นางสาวรุจิรินทร� อัครสิทธิรุจน�
62073006425 นางสาวณัฐมล จ้ีเพ็ชร
62073006426 นางสาวนฤมล จันอ�น
62073006427 นางสาวจุทาพร บุญเรือง
62073006428 นางสาวธันยพร งามเพ็ชร�
62073006429 นางสาววาสุกาญจน� สาลีผล
62073006430 นายนครินทร� คงเดชา
62073006431 นางสาวเกษราภรณ� พันกลั่น
62073006432 นางสาวผกามาศ น�อยเดช
62073006433 นางสาวนฤมล กุศลประเสริฐ
62073006434 นางสาวสกาวเดือน เย่ียมขาว
62073006435 นางสาวธรารัตน� สุขบุตร
62073006436 นางสาวเสาวรส วงษ�บุญจันทร�
62073006437 นางสาววรวรรณ จักรบุตร
62073006438 นางศิรินภา สุวรรณปลิก
62073006439 นางสาวดารารัตน� ทัพหมี
62073006440 นางปVยะนันท� ขยัก
62073006441 นางสาวปารวี โพธ์ิคํา
62073006442 นายธวัชชัย กลมพุก
62073006443 นางสาวมสฤณา อัยยกุล
62073006444 นายจิรวัฒน� โชคมาวิโรจน�
62073006445 นางสาวกาญจนา ตามา
62073006446 นางสาวกมลพรรณ คําเพชร
62073006447 นายเชาวลิต สนั่นเสียง
62073006448 นางสาวสุรางคนา ธรรมมะโสดา
62073006449 นายปวิธนา จิตศรัณยูกุล
62073006450 นางสาวศศิวิมล หงษ�สําฤทธ์ิ
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62073006451 นายอรรถพล จันทวงศ�
62073006452 นายปริญภพ สืบหงษ�
62073006453 นางสาวกาญจนา ทาสา
62073006454 นางสาวจุฑามาศ นาลัย
62073006455 นางสาวธนาวดี พรลิขิตผ1องใส
62073006456 นางสาวทิพวรรณ อินทวงศ�
62073006457 นางสาวกาญจนา ศรีเวียง
62073006458 นางสาวณัฐรดา อุฤทธ์ิ
62073006459 นางสาวพัชรีรัตน� ตามสัตย�
62073006460 นายกฤษณะ กันธะอุดม
62073006461 นางสาวนภาพร สาดา
62073006462 นางสาวรัชนี ลาภทวีคุณ
62073006463 นางสาววิชญาพร ใจหม้ัน
62073006464 นางสาวยุวดี จันทร�แก�ว
62073006465 นางสาววรรณพร ปูKโต
62073006466 นายจิรวัฒน� บุญมาก
62073006467 นางสาวแก�วตา ไกรศรีทุม
62073006468 นางสาวอาทิตยาการย� บังเมฆ
62073006469 นางสาวมิรันตรี ศรีสําอางค�
62073006470 นางสาวสุกัญญา แปMนเพชร
62073006471 นางสาวอัญชนา กองนิล
62073006472 นางสาวศิริรักษ� คําเลี้ยง
62073006473 นางสาววริษา มานะ
62073006474 นางสาวกัญชลี สุวรรณโณ
62073006475 นายประสงค� ย้ิมยัง
62073006476 นายสิทธิโชค ม1วงเมือง
62073006477 นางณัฐรดา ศรีขวัญ
62073006478 นางสาวณัฏฐธิดา สุยะตุ1น
62073006479 นางสาวจามจุรี อุดมจิตร
62073006480 นางสาวณัฐวดี สิทธิรัตน�
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62073006481 นางสาววิภารัตน� สุขประชาพันธ�
62073006482 นายณัฐพล สุขเมือง
62073006483 นายวีรยุทธ กXาจXอม
62073006484 นายอัมรินทร� แก�วเรือง
62073006485 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ�
62073006486 นางสาวเบญจพร บุญโต
62073006487 นายเอกสิทธ์ิ ดาดวง
62073006488 นางสาวประกายกานต� มุดเจริญ
62073006489 นางสาวชยาภรณ� ม1วงดี
62073006490 นางสาวสสิธร พันธ�พิทักษ�
62073006491 นางสาวกาญจนา ทรัพย�สิน
62073006492 นางสาวพิมพ�ลภัส พุกทอง
62073006493 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุวรรณ
62073006494 นางสาวกนกวรรณ คําทิ้ง
62073006495 นางสาวจิราภรณ� จารุเสนีย�
62073006496 นายนัทธพงศ� คนซ่ือ
62073006497 นางยุพา เทศทอง
62073006498 นายจิรทีปต� บุญงาม
62073006499 ว1าที่ร�อยตรีนัฐกานต� ดาราวงษ�
62073006500 นางสาวรสริน จันมา
62073006501 นางสาวสุกัลยา วิชัยยา
62073006502 นางสาวภูริชญา จํารุณฉาย
62073006503 นางสาวประภาพรรณ ทองอินตBะ
62073006504 นางสาวปาริกา กันยารอง
62073006505 นายพีรยุทธ ทองแจ1ม
62073006506 นางสาวเพชรรัตน� บัวบุญ
62073006507 นายเจษฎาวุฒิ คํ้ายาง
62073006508 นางสาวฝนทิพย� โสดบ�ง
62073006509 นายพงศกร ศรีครินทร�
62073006510 นางสาวสุดารัตน� ติดยงค�
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62073006511 นางสาวพิมพ�พิชชา ภูคํา
62073006512 นางสาวอังคณา อินยา
62073006513 นายธราวิชญ� ต๊ิบรักษา
62073006514 นายจาตุรนต� หนุนนาค
62073006515 นายอธินันท� ไร1นุ1น
62073006516 นางสาวมุกริญ เนตรแสงสี
62073006517 นางสาวนิลุบล ชัยเสน
62073006518 นางสาวกรรณิการ� จันธิมา
62073006519 ว1าที่ ร.ต.หญิงไอย�คนิฌม� บุญเลิศ
62073006520 นางสาวอาจรีย� ทับเจริญ
62073006521 นางสาวสุภลักษณ� บุญชู
62073006522 นายจักรภัทร พรมพานทอง
62073006523 นางสาวธดาภร สุวรรณดี
62073006524 นางสาวฐิติรัตน� ผัสวี
62073006525 นายนพพร ปVงเมือง
62073006526 นางสาวพรสุดา บุญชิต
62073006527 นางสาวสุธารินี นัยต๊ิบ
62073006528 นายชัชวาลย� สมกูล
62073006529 นางครียาภัทธ์ิ สกลทัศน�วรโชต
62073006530 นางสาวจิราภรณ� บุญณะ
62073006531 นางสาวณัชชา ภู1ห�อย
62073006532 นางสาวเบญจรัตน� ขันทกสิกรรม
62073006533 นางสาวทิพากร สุขเกษม
62073006534 นางสาวแสงเดือน อินมา
62073006535 นายภาคิณ กองแก�ว
62073006536 นางสาวทิพย�สุดา บริหาร
62073006537 นายเอกมล อินนารี
62073006538 นางสาวนัทธมน อ่ําเมือง
62073006539 นางสาวสายรุ�ง สุขแสง
62073006540 นายจิรชัย สุขสมศรี
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62073006541 นางสาวจารุจิตร ดอนน�อย
62073006542 นางสาวนิรมล เส็งทอง
62073006543 นางสาวศิริพร จําเริญ
62073006544 นายณัฐวัฒน� หาญรักษ�
62073006545 นางสาวดวงธิดา มณีโนนโพธ์ิ
62073006546 นายนิธินาถ อนุพันธ�
62073006547 นายสมคเนณ� ตู�ทอง
62073006548 นายณัฐจักร ปVWนประภา
62073006549 นางสาวศรัญญา ดํามินเสส
62073006550 นายวรภพ สงนุ�ย
62073006551 นางสาวศุภานัน มุจรินทร�
62073006552 นางสาวณัฎฐากร มีสกุล
62073006553 นางสาวอธิชานันท� พนาก1อเงิน
62073006554 นายณัฐวัฒน� มีมา
62073006555 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุทธวิรีสรรค�
62073006556 นางสาวนิตยา ทั่งโต
62073006557 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนศรี
62073006558 นางสาวอัจฉริยาภรณ� เต็งโรจน�นภาพร
62073006559 นางสาวชนิญญา เลาหะวณิช
62073006560 นางสาวสิริยานันท� พูนแบน
62073006561 นางสาวพรอุมา ภูปราง
62073006562 นางสาวทิฆัมพร โท�ทอง
62073006563 นายสุธิพงษ� สรรคพงษ�
62073006564 นางสาวสุพัตรา แย�มศรี
62073006565 นางสาวอรยาวดี มาศขาว
62073006566 นายวัฒนพงษ� พิมพ�ทอง
62073006567 นายบดินทร� ทองด�วง
62073006568 นางสาวกาญจนา บุตรน้ําเพชร
62073006569 นางสาวนริศรา อุ1นใจ
62073006570 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณะ
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62073006571 นางสาวเพชรชนก แท1งทอง
62073006572 นายพงษ�กานต� พรหมป<Pน
62073006573 นางสาววิชุฎา ศรีบุญเรือง
62073006574 นายดิศรณ� เปรมจิต
62073006575 นางสาวขวัญจิตร นันตะวงค�
62073006576 นายศตวรรษ พิทยาเวชวิวัฒน�
62073006577 นายศุภสิทธ์ิ ม่ันเขตวิทย�
62073006578 นางพิมพ�พิศา ปาลวิสุทธ์ิ
62073006579 นางสาวพณิชษา แก�วลี
62073006580 นางสาวจุฑาพร มาตขาว
62073006581 นายวัจน�กร อ�นชาวนา
62073006582 นางสาวพิมพ�ชนก ฮึกหาญณรงค�
62073006583 นางสาวณิชาภา ใจหม่ัน
62073006584 นางสาวจริญญา อาสว1าง
62073006585 นางสาววาสนา คําเหลือง
62073006586 นายวีรยุทธ รุ1งน�อย
62073006587 นายศักดิกร บุตรศรีมา
62073006588 นางอาภาภรณ� พานิชย�
62073006589 นายฉัตรติพล สีหานาม
62073006590 นางสาวสุภาณี พุฒบาง
62073006591 นางสาวจริยา สีเขียว
62073006592 นางสาวธัญพร โสมา
62073006593 นายพรพินิต กฤษณชิต
62073006594 นางสาวรัตติยาพร กองธิราช
62073006595 นางสาวพรปวีณ� ทองม่ันวิบูลศรี
62073006596 นายมนตรี ชัยศิริ
62073006597 นายไกรศักด์ิ แก�วกันทะ
62073006598 นางสาวกมลรัตน� แช1มชื่น
62073006599 นางสาวอัจฉรา สําเภาทอง
62073006600 นางสาวณัฐธิกานต� กูลโน
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62073006601 นางสาวอาภรณ�ณี สมดา
62073006602 นางสาวปรารถนา สีหามาตย�
62073006603 นางสาวรุ1งศิริ ตองอ1อน
62073006604 นายวัชรพร มันพร�าว
62073006605 นางสาวอรนภา ทารินทร�
62073006606 นายรัชชานนท� สุทธินันท�พิบูล
62073006607 นางสาวบุษยมาส อBอดเอก
62073006608 นายณัฐกมล พรมโชติ
62073006609 นางสาววิรัตน� อมกระโทก
62073006610 นางสาวศุจีภรณ� ทนงกิจ
62073006611 นางสาวพัชราวลี เขียวขํา
62073006612 นางสาวจิราภรณ� หน1อแก�วบุตร
62073006613 นางสาวจิริยา อุปรี
62073006614 นายวันศุกร� เพชรเมฆ
62073006615 นางสาวจันทนา ธีระเพ็ญแสง
62073006616 นางสาวศิริญาภรณ� คํานก
62073006617 นางสาววิภารัตน� พ1วงชาวสวน
62073006618 นางศศิวิมล พิมพ�สารี
62073006619 นางสาวศิรดา เปAนมูล
62073006620 นางสาวพรพรรณ ดวงคํา
62073006621 นางสาวนิตยา แผ�วสูงเนิน
62073006622 นางสาวศศิธร สุวัฒนากูร
62073006623 นางสาวศศิวิมล ดวงสว1าง
62073006624 นางสาวสุฑามาศ นันสอน
62073006625 นางสาวธัญญาศิริ ม่ันประสงค�
62073006626 นางสาวสิริรมณี ณ น1าน
62073006627 นายพิเชฐ เทพแก�ว
62073006628 นายกฤษณะ อินทะพรรณ�
62073006629 นางสาวณัฐรัตน� ตรงต1อกิจ
62073006630 นางสาวอลิษา บวบมี
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62073006631 นายธีระวุฒิ แดงบ�านใหม1
62073006632 นางสาวชลาลัย อิทธิปริตร
62073006633 นางสาวรถยามาศ ศรีเพ็ชร
62073006634 นางสาวนุชนาฏ จงบริบูรณ�
62073006635 นายนิธิพัฒน� กองทรง
62073006636 นางสาวเบญจวรรณ� เนียมตุB
62073006637 นางสาวนุชจารี โค�อ่ํา
62073006638 นางสาวอัมภาวรรณ สมวงศ�ทวีชัย
62073006639 นางสาวจริยา ดวงแก�ว
62073006640 นางสาวอรพรรณ พันธ�เมธีรัตน�
62073006641 นางสาวกชกร เจริญกูล
62073006642 นางสาวกรณิการ� คําถาเครือ
62073006643 นางสาวหนึ่งกมล ม่ันเกตุวิทย�
62073006644 นายวรากร ทาคํา
62073006645 นางสาวเทวธิดา ทิมคํา
62073006646 นางสาวสุดารัตน� ม่ังมี
62073006647 นายเอกชัย พรหมเผือก
62073006648 นายวรวุฒิ วงษ�สุรินทร�
62073006649 นางสาวชลธิชา ระพีพัฒน�ชาญชัย
62073006650 นางสาวณัฐญา ใจธานี
62073006651 นายวีระเชษฐ� เจริญวงศ�เกียรติ
62073006652 นางสาวป<ณชญา ตันสาโรจน�วนิช
62073006653 นางสาวสุชาดา กาใจ
62073006654 นางสาวธันย�ชนก มะโนโฮ�ง
62073006655 นางสาวป<ทมาพร ธรรมสมบัติ
62073006656 นางสาวพนิดา กฎชาญเจริญ
62073006657 นายปรีชา ไชยบุญเรือง
62073006658 นางสาวกชกร เครือสอน
62073006659 นางสาวศรัณรัชต� เรืองฤทธ์ิ
62073006660 นางสาวสุภานันท� แก�วล�วน
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62073006661 นางสาวชนกพร สุยะลังกา
62073006662 นางสาวป<ทมพร ลาชมภู
62073006663 นางสาวแพรพลอย แก1นสารี
62073006664 นางสาวเอมวิกา วันทะยะ
62073006665 นางศศิวิมล รักษ�เจริญ
62073006666 นางสาวชีวนันท� สุริโยดร
62073006667 นางสาวสุกัญญา ถาวรกูล
62073006668 นางสาวพิมพ�วลัญช� เหล1าถาวร
62073006669 นายชัยวุฒิ หน1อเนื้อ
62073006670 นางสาวสกาวรัตน� สูงดี
62073006671 นายเจริญ มีดา
62073006672 นายจักร�พงศ� โพธ์ิสูงส1ง
62073006673 นางสาวเสาวลักษณ� ดาวเรือง
62073006674 นายไชยา การินทร�
62073006675 นางสาวกุลธิดา เจิมเจิดพล
62073006676 นางสาวจันทร�จิรา สุวรรณเพชร
62073006677 นางสาวชาริดา มีสุข
62073006678 นางจีระนันท� กันธิยะ
62073006679 นางชนิตสิรี สมสิงห�
62073006680 นางสาวศิริรัตน� อิ่มกระจ1าง
62073006681 นายวิธู ขอบคุณ
62073006682 นางสาวสุนันทา ผลเพียร
62073006683 นางสาวปนัสยา นิเวทนา
62073006684 นางสาวชนนิกานต� ณ เชียงใหม1
62073006685 นายธนบดี ป<`นแก�ว
62073006686 นางสาวศศิทร ฉายารัตน�
62073006687 นางสาววิวาห�พร แก�วมณี
62073006688 นางสาวดวงธิดา วงค�สุข
62073006689 นางสาวอุมาพร สุทธะ
62073006690 นายวิทยา พิมพากรณ�

หน�า 223 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073006691 นางสาวจันทร�จิรา ลานควาย
62073006692 นางสาวสมัชญา อยู1คง
62073006693 นางสาวชฎาพร ชื่นจิตร
62073006694 นายสิทธินนท� สุขขี
62073006695 นายสมพล อู1ประเสริฐ
62073006696 นางสาวสิรินันทน� สีหะวงษ�
62073006697 นางสาวปาลีรัฐ พูลนัฐพจน�
62073006698 นางสาวจิราภรณ� นุชง้ิวงาม
62073006699 นางสาวชลธิชา พินิจ
62073006700 นายเมธี สายสุข
62073006701 นางสาวธนพร กันทะลือ
62073006702 นางสาวณัฐชนก กอนตะวัน
62073006703 นางสาวสิทธิณี ดวงมะโน
62073006704 นางสาวยุวดี โอฬารวัตร
62073006705 นางสาวสุภัทชา สนโต
62073006706 นางสาวลลิตา ศรีฟMา
62073006707 นางสาวสุทรารัตน� จันนาค
62073006708 นางสาวมณัชญา ทองมนต�
62073006709 นายวิทวัส บํารุงอินทร�
62073006710 นางสาวปรีชญา พรหมทอง
62073006711 นางสาวบุศราพรรณ เลิกสายเพ็ง
62073006712 นางสาวศิรประภา บันทัด
62073006713 นายจักรกฤษณ� วงศ�ยืด
62073006714 นางสาวนัสนรีย� น1วมวัตร�
62073006715 นายเอกชัย อําทํา
62073006716 นางสาวกาญจนา ป<ญญาคํา
62073006717 นางสาวลักษมล พูลรักษ�
62073006718 นางสาวอนุกูล กันเพ็ง
62073006719 นางสาวนันทกานต� ติยะสันต�
62073006720 นายชิตวัน เวียงนาค
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62073006721 นางสาวเนตรนภา ประมาณเมือง
62073006722 นางสาวพิมพกานต� สิงห�ดา
62073006723 นางสาวศุจินธรา ปVWงหย1า
62073006724 นายวีระชัย ดาดํา
62073006725 นายอนุพงษ� บุญเหลือ
62073006726 นางอรนุช จันทร�ศรี
62073006727 นายเทพนรินทร� คงศิลป[
62073006728 นายพิชากร จงใจ
62073006729 นายมานะชาติ คุ�มสุพรรณ
62073006730 นางสาวกุลธิดา สุขนาบัว
62073006731 นางสาวอิษญาฎา คําแก�ว
62073006732 นายสิทธิโชค แสงนวล
62073006733 นางสาวบุษกร ศิริชาติ
62073006734 นางสาวศิริวรรณ สิทธิถาวร
62073006735 นางสาวกัญญาภัค สุขทองงาม
62073006736 นายราวิน หลําสุข
62073006737 นางสาวธมลวรรณ ม่ังมูล
62073006738 นางสาวศิดาพร มุ�งทอง
62073006739 นางสาวธิดานันท� คําประดิษฐ�
62073006740 นายฉัตรชัย เริงสมัย
62073006741 นางสาววิลาวัลย� ฤทธ์ิม1วง
62073006742 นายแสนคม สีหมอก
62073006743 นายธนพล บุญญาภิสมภาร
62073006744 นายธีระชัย ชัยลักษณากุล
62073006745 นางสาวอังคณา ใจปวง
62073006746 นายไพรัตน� สุวรรณสารารักษ�
62073006747 นางสาวนงลักษณ� ฝ<Pนแก�ว
62073006748 นางสาวแสงระวี แว1นฟMา
62073006749 นางสาวธนพร กอนแสง
62073006750 นางสาวณัฐพร จันทร�ดวงโต
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62073006751 นางสาวศิริลักษณ� เปลี่ยนแสง
62073006752 นางสาวพรภิมล คําพร
62073006753 นางสาวโสรญา บุญตอม
62073006754 นางสาวศุภากร มณีรมณ�
62073006755 นายทิวานนท� บัวทอง
62073006756 นายประวัน ใจตึก
62073006757 นางสาวณริศรา มีสําราญ
62073006758 นายณรงศ�ฤทธ์ิ สุขเอม
62073006759 นายอุกฤษฏ� คิดว1อง
62073006760 นางสาวสุพัตรา นอมี
62073006761 นางผกาทิพย� ป<Pนเกิด
62073006762 นางสาวณัฐพร สุกสา
62073006763 นายฐิติพงศ� รุ1งเรือง
62073006764 นางสาววิภารัตน� ชะนะสาร
62073006765 นางสาวขวัญฤทัย อะสะนิธิ
62073006766 นายสิทธิเกียรติ พรหมเสน
62073006767 นายชิษณุพงศ� จันทา
62073006768 นายอรรถวุฒิ เดชบุญ
62073006769 นางสาวโชติกา เกตุวิบูลย�
62073006770 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสุดารัตน� ป<ญญาสิทธ์ิ
62073006771 นางสาวชลธิชา แช1มชื่น
62073006772 นางสาวกนกพิชญ� สายยาโน
62073006773 นางสาวเฟZWองฟMา พรมอย1า
62073006774 นายอนุติ เชี่ยวชาญ
62073006775 นางสาวชนกนาฏ วันดี
62073006776 นายณัฐพงศ� แก�วทุ1ง
62073006777 นายธีรศักด์ิ ป<นชัย
62073006778 นายกิตติทัช จันทัก
62073006779 นางสาวโสภา คงเนียม
62073006780 นายวินัย จําปาเงิน
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62073006781 นายเฉลิมศักด์ิ กXองหล�า
62073006782 นางสาวปวริศา สุทธเขตต�
62073006783 นางสาวช1อผกา วุ1นฟ<ก
62073006784 นางสาวเจนจิรา แจ�งสน
62073006785 นางสาวจุฑาทิพย� พรมมี
62073006786 นางสาวมาริษา อนันทราวัน
62073006787 นายชัยวัฒน� จันทร�ศรี
62073006788 นางสาวณิชกานต� พูลถม
62073006789 นายพีรณัฐ แก�วสารพัดนึก
62073006790 นางสาวสุพรรณิการ� ไวสุ
62073006791 นางสาววรภัทร� เลิศวงศ�ร1มเย็น
62073006792 นายกรวิทย� เชื้อเตBอะ
62073006793 นางสาวศลิษา ศิริวัฒนานุรักษ�
62073006794 นางสาวธิดารัตน� งามสม
62073006795 นางสาวสุธิชาดา พรมชาติ
62073006796 นางสาวจันทร�เพ็ญ พินนา
62073006797 นางสาวปVWนธิดา โสประดิษฐ
62073006798 นายไพศาล วาบสูงเนิน
62073006799 นางสาวกรรณิการ� เอ�งฉ�วน
62073006800 นายธัญพิรสิษฐ� อัศวเดช
62073006801 นางสาวแพรวพลอย ศรีลาชัย
62073006802 นางสาวน้ําฝน เขียวทอง
62073006803 นางสาวสุมินตา คําแปง
62073006804 นางสาวภัทราภรณ� ครุฑทา
62073006805 นางสาวจิรฐา จําปา
62073006806 นางสาวนัฐตภรณ� พวงมณี
62073006807 นางสาวปภาพัฒน� สุวรรณรัตน�
62073006808 นายบุญรักษ� ทองอยู1
62073006809 นายยุรนันท� แผลงฤทธ์ิ
62073006810 นางสาวกาญจนา หมีเทศ
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62073006811 นายภาสกร สรสุชาติ
62073006812 นายอานนท� ภูวัช
62073006813 จ1าสิบเอกสุบรรณ อุดมโภชน�
62073006814 นางสาวกรรณิการ� แสงทอง
62073006815 นางสาวรัชนิภา ชํานาญเวียง
62073006816 นางสาวพรณิชา พราหมโชติ
62073006817 นางสาววรรณิภา มังกรลอย
62073006818 นางสาวเกษฎาพร โคกมา
62073006819 นางสาวกังสณา เลียงผา
62073006820 นางสาวธยาน�ณัฏฐ� ชื่นจินดา
62073006821 นางสาวอนงค�รักษ� พวงมาลัย
62073006822 นางสาวพิรญาณ� หาพา
62073006823 นางสาวเยาวเรศ เสือม่ัน
62073006824 นายสุชาติ นิ่มแสง
62073006825 นางสาววรัญชรีย� แพงมี
62073006826 นางสาวภาพิมล มดแดง
62073006827 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวาสนา นามประเสริฐ
62073006828 นางสาวณิชารีย� สุขนาม
62073006829 นางสาวศิริลักษณ� นาคแก�ว
62073006830 นายธนาวุทธ สายหยุด
62073006831 นางสาวแสงระวี บุญยืน
62073006832 นางสาวสุดารัตน� พ้ืนบาตร
62073006833 นายศุภกร ม่ังลําพูน
62073006834 นางสาวจันจิรา รู�สมัย
62073006835 นางสาวมลธิชา หาญสาริกัน
62073006836 นายวีระพล บรรเทา
62073006837 นายจักรพันธ� พันทับ
62073006838 นางสาวภัชภิชา ศรีทับทิม
62073006839 นางสาวญานี พันเขียว
62073006840 นางสาววลัยรัตน� ดีแล�ว
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62073006841 นายภากร อินสุริยา
62073006842 นายธรณินทร� สีโน
62073006843 นางสาวกมลฉัตร ลานเงิน
62073006844 นางสาวขวัญตา โพพันพา
62073006845 นายอรรถพร ทะวะละ
62073006846 นางสาวศุภรักษ� เนตรสว1าง
62073006847 นางสาวกมลพร กาวิระพันธ�
62073006848 นางสาวอภิชญา กิติวรรณ
62073006849 นางสาวอนัญญา ดีอินทร�
62073006850 นางสาวศศินา กฤษวงค�
62073006851 นายปVยะ รอดวิหก
62073006852 นางสาวอวัสดา เกษาพร
62073006853 นางสาวจิรชยา พันธุระ
62073006854 นางสาวฐิติมา เลิศณรงค�
62073006855 นางสาวอภิษฎา บุญธูป
62073006856 นางสาวชาราลัย ริ้วมงคล
62073006857 นายพิษณุ น�อยกลิ่น
62073006858 นางสาวอรพรรณ ประวัง
62073006859 นางสาวโยธากานต� เมฆประยูร
62073006860 นางสาวปรรณพัชร� วงศ�ธีราพงษ�
62073006861 นางสาวนาถยา ป<ญญานันท�
62073006862 นางสาวสุธาวัลย� ขันทอง
62073006863 นายกรวิชญ� จิตประพัฒน�
62073006864 นางสาวธันย�จุฑา ทศกร
62073006865 นางสาวนิศาชล ธรรมดุล
62073006866 นางสาววัชรี มีศรี
62073006867 นางสาวเกศราภรณ� สุดสังข�
62073006868 นางสาวจิราภรณ� สวนเรือง
62073006869 นางสาวธนัชพร นิ่มวิศิษย�
62073006870 นางสาวสายวรุณ ผิวนวล
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62073006871 นางสาวกนกพร สุขกุล
62073006872 นางสาวอารยา เนตรสกุล
62073006873 นางสาวรัตน�ชฎา ปานทอง
62073006874 นายศักด์ิระวี ดิษฐ�ทอง
62073006875 นายเหมวิช พนาเวฬุมาศ
62073006876 นางสาวแพรพลอย แก�วแกมเงิน
62073006877 นายบรมกิจ ดอนละคร
62073006878 นางสาวศรัญญา ชัยนา
62073006879 นางสาวฐิติภาพร พุทธชาติ
62073006880 นางสาวชญานิษฐ� สุทธะต้ัง
62073006881 นางสาวกนกวรรณ กันเหม็น
62073006882 นางสาวณัฐฐา ไกรเลิศ
62073006883 นางสาวกุลริศา กันททิพย�
62073006884 นายณัฐพงศ� มีสอน
62073006885 นายกฤษณพงศ� ลิ้มสวัสด์ิ
62073006886 นางสาวพรสวรรค� ทิมเครือจีน
62073006887 นางสาวปภัสสร ปานเปรม
62073006888 นางสาวพิตตินันท� ฉิมศรี
62073006889 นางสาวกัญญารัตน� เพ็ชรรัตน�
62073006890 นางสาวชลิตา โตสิน
62073006891 นางสาวศิริพร สากุล
62073006892 นางสาวพรพรรณ เนียมก�อน
62073006893 นางสาววรัญญา เกิดแพร
62073006894 นางสาวณิชากร โพธิรังสิยากร
62073006895 นายรังสฤษฎ� ไชยจริม
62073006896 นายชวกร แปMนโพธ์ิกลาง
62073006897 นางสาวสุดารัตน� จํานงค�ภักด์ิ
62073006898 นางสาวธนพร ศรีกระจ1าง
62073006899 นายวิชญ� วัชรวิภา
62073006900 นายณัฐพล สายปาน
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62073006901 นายนิติธร ภู1เชย
62073006902 นางสาวกฤติญา ทับอาจ
62073006903 นายชนวีร� เนรภูศรี
62073006904 นางสาวพัชรินทร� โฉมหน1าย
62073006905 นางสาววชิรญาณ� ใจรักษ�
62073006906 นางสาวสุพิชชา ไชยมาลา
62073006907 นางสาวหทัยพัชร� วิลัยเลิศ
62073006908 นางสาวพิชิตา เกตุจํานงค�
62073006909 นายสุรศักด์ิ ปางโม�
62073006910 นายศักด์ิชัย พ้ืนชมภู
62073006911 นางสาวกุสุมาภรณ� สมโน
62073006912 นางสาวอาทิตา หารินชัย
62073006913 นางสาวสมิตานันท� รอดเนียม
62073006914 นางสาวฐิตาภา บางบน
62073006915 นางสาวเพ็ญนภา หอยศรีจันทร�
62073006916 นางนภัสนันท� บุญจุ�ย
62073006917 นางสาวกฤษณา อยู1แสง
62073006918 นายสุรเชษฐ� แพงไธสง
62073006919 นางสาวธัญชนก สินทรัพย�
62073006920 นางสาวอังศุมาลิน หลีเกษม
62073006921 นายเกียรติชัย ยาท�วม
62073006922 นางสาวอรวรรณ สีนวน
62073006923 นางสาวศิริสิน อินจาด
62073006924 นายสรวิชญ� เคลือบมาก
62073006925 นางสาวกนกพร ขัดแก�ว
62073006926 นางสาวปริญญาภรณ� ขัดโน
62073006927 นางสาวณัฐธนภัทร� บัวตูม
62073006928 นางสาวกนกวรรณ เดชเดชา
62073006929 นางสาวอิศราภรณ� ฝMายสีงาม
62073006930 นางสาวอัมรัตน� จุ�ยม1วง
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62073006931 นายมงคล ตํ่าจันทร�
62073006932 นายพิเชฐ คลังเขษม
62073006933 นางสาวสุกัญญา ม1วนอ1อม
62073006934 นางสาวจารุภรณ� เพ่ิมกสิกรรม
62073006935 นางสาววิภาวรรณ สดุดี
62073006936 นางสาวณัฐธิดา แนมชัยภูมิ
62073006937 นายวันเฉลิม ไมตรีสิทธิกร
62073006938 นางสาวอภิชาดา หมีนาค
62073006939 นางสาววนิดา สุคง
62073006940 นางสาวดุจเดือน แปMนจันทร�
62073006941 นายนัฐติกร มะลิจันทร�
62073006942 นางสาวศิริรัตน� เกตุแย�ม
62073006943 นางสาวพิมพาพรรณ ขอบใจ
62073006944 นายวัฒนพงษ� สกุลวงศ�เวโรจน�
62073006945 นางสาวสุดารัตน� ธนเรืองสุวรรณ
62073006946 นายมาโนช เสวิสิทธ์ิ
62073006947 นางสาวนัยนา รัตนจันทร�
62073006948 นางสาวกันต�ภัสสรณ� ศรีสวัสด์ิ
62073006949 นายภานุวัฒน� ทองทับ
62073006950 นายภคิน สินประเสริฐ
62073006951 นายกฤษฎา ชูช1วย
62073006952 นายณัฐกานต� กาวิน
62073006953 นายชํานาญ บุญเกิด
62073006954 นางสาวธันย�ชนก ณ บางช�าง
62073006955 นางสาววันทนา จงเกษกรณ�
62073006956 นางสาวปกบวร พูลเกษร
62073006957 นางสาวพิรัญญา ป<ญญา
62073006958 นางสาวป<ณชญา กลิ่นหอม
62073006959 นางสาวรุ1งนภา อินทร�ขําวงค�
62073006960 นายโกษม พิริยะฤทธ์ิ
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62073006961 นางสาววิไลวรรณ สังข�จันทร�
62073006962 นายพงศกร เจริญศรี
62073006963 นางสาวชนารัตน� ศรียากุล
62073006964 นางสาวอรธิดา ปVWนเจริญ
62073006965 นายปริญญา ชมภูนุช
62073006966 นางสาวพนัสดา กาวิชัย
62073006967 นางสาวรัตนา เนียมเทศ
62073006968 นายภูมินทร� กองยศสืบ
62073006969 นางสาวศศิวิมล รุนลา
62073006970 นางสาวศิราณี วงศ�วานเตชะ
62073006971 นางสาวศิริภิญญาภัค นาคปน
62073006972 นางสาวนันทนี ช1างเหล็ก
62073006973 นางสาวนุชจรี เชื้อหงษ�
62073006974 นายบรวรินทร� สักลอ
62073006975 นางสาวพิมพ�รัตน� สุวรรณชัย
62073006976 นางสาวศุภสุดา สายทองต่ิง
62073006977 นางสาวอัจฉรา ศรีเกษ
62073006978 นางสาวธัญญาเรศ ชื่นเกษม
62073006979 นางสาวกรรณิกา ศรีเมืองสุข
62073006980 นายณัฐพงษ� หมีดง
62073006981 นายยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ�
62073006982 นายสัตยา ถอสุวรรณ�
62073006983 นางสาวศิริรัตน� ครุฑทุ1ง
62073006984 นางสาวขวัญฤทัย สายอุต
62073006985 นางสาวกัลยาณี เปรมใจ
62073006986 นางสาวพินญา นานเปา
62073006987 นายสุริยา หอมจันทร�
62073006988 นายธิติพงศ� ทองชาวนา
62073006989 นายมารุต จีนน1วม
62073006990 นางสาวอัญชลีพร วันใจ
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62073006991 นางสาวพิทยารัตน� เถาวัลย�
62073006992 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีพุฒตาล
62073006993 นายกฤษฎา ปVยศทิพย�
62073006994 นายณัฏฐกร แสงทอง
62073006995 นางสาวนวพรรษ พละเสถียร
62073006996 นางสาวภาวินี นาพิกุล
62073006997 ว1าที่ร.ต.หญิงสุภาภรณ� ขันตีต1อ
62073006998 นางสาววันวิภา ภู1จีน
62073006999 นางสาวมนต�ลดา ฐานพานิช
62073007000 นายเฉลิมพล มูลศรี
62073007001 นางสาวโชติภัทร กิจติโรจน�
62073007002 นางสาวนันทิชา ต1ายน�อย
62073007003 นางสาวสุกัญญา โสภา
62073007004 นางเสาวณีย� วันแก�ว
62073007005 นางสาวทิพรัตน� มาศเมธาทิพย�
62073007006 นายอิทธิณัฐ อ1อนเหลือ
62073007007 นางสาวธัญชนก ชื่นชู
62073007008 นายธีรวัตร แสนคํา
62073007009 นางสาววรรณา จันทร
62073007010 นางสาวสิริณัฎฐ� อะทะวงศ�ษา
62073007011 นายวีรเสน สุขเกษม
62073007012 นางสาวสุนิสา แสนเปา
62073007013 นางสาววิชญามณ ชูจิตร
62073007014 นางสาวณัฐธยาน� ยะปาน
62073007015 นางสาวชญาภา ม่ันประสงค�
62073007016 นายประดิษฐ� ศรีโสภา
62073007017 นายบุญประทาน หัตถผะสุ
62073007018 นางสาวนภาภรณ� คํามงคล
62073007019 นางสาวธิดาภรณ� วิเทศน�เวชรักษ�
62073007020 นางสาวชฎาพร ประทุมมา
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62073007021 นางสาวอังคณา ชูถึง
62073007022 นางสาวปุณยนุช ศรีอ่ํา
62073007023 นางสาววารุณี จงบริบูรณ�
62073007024 นางพชรพรรณ โรจน�ดํารงศักด์ิ
62073007025 นางสาววรารัตน� ขิงหอม
62073007026 นางสาวณภัคมนต� มีสวัสด์ิ
62073007027 นายจักรกฤต ประยูรวงศ�
62073007028 นางสาววารีรัตน� ก่ิงพยอม
62073007029 นายกฤษฎา จับเกตุ
62073007030 นางสาวปวิตรา พรหมจรรย�
62073007031 นางสาวสโรชา แก�วมณี
62073007032 นางสาวหนึ่งฤทัย เหล็กผา
62073007033 นางสาวเจนปรียา แคล�วสูงเนิน
62073007034 นางสาวศตพร กุลชา
62073007035 นางสาวธันยาภรณ� คลองวงษ�
62073007036 นายดลภพ หงษ�คํา
62073007037 นางสาวนิยะดา โคตรชมภู
62073007038 นางสาวสุรีพร สมยี
62073007039 นางสาวชลิดา ใจกลม
62073007040 นายธนชัย คงหิรัญ
62073007041 นางสาวสุทธิดา จิตติวรางกูล
62073007042 นางสาวน้ําทิพย� สีลุน
62073007043 นางสาวศิริลักษณ� ดําจ1าง
62073007044 นางสาวสุภาวดี จริยาธรรมกร
62073007045 นางสาววรุณยุภา ม่ันถึง
62073007046 นายณัฐวุฒิ ปรียาบุตร
62073007047 นางสาวชนิสรา กาศมณี
62073007048 นางสาวกาญจนา มารศรี
62073007049 นายฐิติ โตแจ1ม
62073007050 นางสาวสุรีรัตน� วงศ�กาวี
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62073007051 นายณัฐพล ป<ทมศิริกุล
62073007052 นางสาวภรพรรณกรณ� เพ็งน�อย
62073007053 นายณัฐพล พัดแดง
62073007054 นางสาวอัญชลี ปOบ�านใหม1
62073007055 นางสาววัชราภรณ� ทองสุข
62073007056 นายอภิเดช กฤษสําโรง
62073007057 นายอานนท� สิงห�คํา
62073007058 นายศรัณยู พิมสาร
62073007059 นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร�
62073007060 นายธนวัฒน� สร�อยดี
62073007061 นางสาวดลยา ขุนหีต
62073007062 นางสาวอุบลทิพย� นวเจริญลาภ
62073007063 นายฐากูร บุญมา
62073007064 นางสาวอรภา เมืองอินทร�
62073007065 นางนิตยา คุ�มปาน
62073007066 นางสาวสุคนธา พิลาเปล1า
62073007067 นางสาวจันทรพิมพ� พินนอก
62073007068 นางสาวกมลชนก มังคะวงษ�
62073007069 นางสาวปวีณา ชาละวัน
62073007070 นายชาญชัย อุดถา
62073007071 นางสาวขนิษฐา ใจจิตร
62073007072 นางสาวบุญรัก จันอ�น
62073007073 นางสาวณฐพร พรมมา
62073007074 นางสาวศศิภา ศรีคําทา
62073007075 นายปฏิพัทธ� อินทะสี
62073007076 นางสาวปุณยนุช มาเต
62073007077 นางสาวนฤมล คําอาจ
62073007078 นายนฤดล บัวบุตร
62073007079 นางสาวตะวันฉาย จันทร�เสวก
62073007080 นายคงคา อ1อนนาเมือง
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62073007081 นางสาวศิวัชญา อินทฉิม
62073007082 นายภานุพงศ� ยอดหาญ
62073007083 นายศิวณัติ สอนปMอม
62073007084 นายสถาปนา แสนโกด
62073007085 นางสาวนัชชา พรมมี
62073007086 นางสาวกชกร ปVติสิทธ์ิ
62073007087 นางสาวพฤษภา กาละวงค�
62073007088 นางสาวอริยา ปVงสมุทร�
62073007089 นายยศพนธ� กันเสน
62073007090 นายชิติสรรค� สีชมภู
62073007091 นางสาวกมลวรรณ พะโพ
62073007092 นายธวัชชัย เถ่ือนชื่น
62073007093 นางสาวธนภรณ� ทิมกล่ํา
62073007094 นางสาวศิริลักษณ� แพ1งศิริ
62073007095 นายสถาพร โมลารักษ�
62073007096 นางฐิติพร มาอ�อม
62073007097 ว1าที่ ร.ต.หญิงสุจิตรา เหลืองแดง
62073007098 นางสาวนนทวรรณ เลื่องปุMย
62073007099 นางสาวสุดารัตน� พยัคสา
62073007100 นางสาวษิณานันท� ปVงนา
62073007101 นางสาวอริสรา สอนท1าโก
62073007102 นางสาวสุธิดา ทอนแสง
62073007103 นางสาววีรยา อินทรนวล
62073007104 นางสาวนิภาพร ทวีราช
62073007105 นายพิษณุพงศ� แก�วแปง
62073007106 นายสุพจน� เขียวไสว
62073007107 นายอรรถสิทธ์ิ รวมสุข
62073007108 นายจาตุรนต� อรุณบุตร
62073007109 นายสมอาจ แก�วเพียร
62073007110 นางสาววนัสนันท� มันเชษฐ
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62073007111 นายชนาวีร� แจ�งตรง
62073007112 นางสาวศิริกมล สารีคํา
62073007113 นางสาวพันธ�ทิพย� ภูสอน
62073007114 นางสาวทิวาพร เกิดบุญศรี
62073007115 นายวศิน ฉิวน�อย
62073007116 นายณรงค�ศักด์ิ กรวดนอก
62073007117 นางสาวพรพิมล ขอสันเทียะ
62073007118 นางสาววิชชุดา เกตนาวา
62073007119 นางสาวกนกวรรณ อุ�มทอง
62073007120 นางสาวสิริกัญญา สิทธิวิรุฬห�
62073007121 นางสาวอาภาศิริ อินทร�เพ็ง
62073007122 นางสาวณัฐจิรา อินมนต�
62073007123 นางสาวภัควลัญชญ� โมรารักษ�
62073007124 นางสาวปานนารี เรือศรีจันทร�
62073007125 นางสาวณัฐวดี อินทร�พรหม
62073007126 นางสาวณัฐนี แซ1โง�ว
62073007127 นายทศพล ศรีพยัคฆ�
62073007128 นางสาวสิริจิต มากแก1น
62073007129 นายนรมนธ� ไพรัตน�
62073007130 นางสาวกาญจนา เสือม่ัน
62073007131 นางสาวกรรณิกา ทวีมวล
62073007132 นางสาวพิมพ�สุจี แฟนเลิศ
62073007133 นางสาวจิตาภา แก�วสมบัติ
62073007134 นางสาวจุรีพร ปานมี
62073007135 นางสาวสุภิญญา วงสาโสม
62073007136 นายณัฐภัทร มานพกาวี
62073007137 นายจรัญ พานสกุลบุตร
62073007138 นางสาวอารีรัตน� มีสี
62073007139 นางสาวทวีพร นาคฤทธ์ิ
62073007140 นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก
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62073007141 นางสาวจุฑามาศ ห�าวหาญ
62073007142 นางสาวทิพยพัศ สุราฤทธ์ิ
62073007143 นางสาวอัญชิสา สงวนศักด์ิ
62073007144 นางภัควลิญชญ� สนใจ
62073007145 นายชินเพชร เพชรประดิษฐ
62073007146 นายเดชาวัต พูลศิริ
62073007147 นายการัณยภาศ สกุลกาญจน�วงศ�
62073007148 นางสาวเบญจรัตน� วระดี
62073007149 นางสาวเสาวณี สุขพร�อม
62073007150 นายภาพพนธ� ลังกาตุง
62073007151 นางสาวอนุสรา มีสี
62073007152 นางสาวกมลทิพย� กวางประสิทธ์ิ
62073007153 นางสาวสุดารัตน� ขัดหย1อม
62073007154 นางสาวลลิตพรรณ ขาเหล็ก
62073007155 นางสาวณัฐธิดา คงคล�าย
62073007156 นางสาวเสาวนีย� สาบุตร
62073007157 นางสาวธนัญญา ลือราช
62073007158 นางสาวสุภัสสรา ใจดี
62073007159 ว1าที่ร�อยโททัศน�ชัย ทอแสงมิติ
62073007160 นายพัสกร ชุมภู
62073007161 นายป<ญญา ภูทอง
62073007162 นายศุภศวัส สายงาม
62073007163 นางสาวธัมญลักษณ� ใจไว
62073007164 นางสาวจิตรลดา สุขก�อน
62073007165 นางสาวสุภาญา วงษ�สุวรรณ
62073007166 นางสาววนิดา ศิลกุล
62073007167 นางสาวศรีประภา พิงค�หาญ
62073007168 นายณัฏสรุจน� กันปาน
62073007169 นางสาวหทัยรัตน� กึดทศ
62073007170 นางสาวกนกธิดา พิพัฒน�เทอดสกุล
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62073007171 นายกุลธวัช ศิลาธนวัฒน�
62073007172 นางสาวกัญญารัตน� แก�วมิตร
62073007173 นางสาวสุจิตรา สุคนธจามร
62073007174 นายทนุพงษ� หอมจันทร�
62073007175 นางสาวศิวพร มากทรัพย�
62073007176 นางสาววรรณภา สอนเสือ
62073007177 นายอภิณัฐ ช�างกลาง
62073007178 นายสุทธิพงษ� ตBะประจํา
62073007179 นางสาวจันจิรา แก�วกําพร�า
62073007180 นางสาวณัฐกานต� สิงหนาท
62073007181 นางสาววิภาดา ทัดสวัสด์ิ
62073007182 นางสาวปรีย�วรา คําลือ
62073007183 นางสาวจินตนา พันธ�พิษฐาน
62073007184 นางสาวอริสสรา โพธ์ิน�อย
62073007185 ว1าที่ร�อยตรีชนัญRู จะงาม
62073007186 นางสาวขนิษฐา บุญวัติ
62073007187 นางสาวพนิดา โคตะมูล
62073007188 นางสาวพรลภัส สามปา
62073007189 นายชาติณรงค� คงเชย
62073007190 นางสาวอิสรีย� พันธ�จันทร�
62073007191 นางสาวพรพิสุทธ์ิ พรหมทัต
62073007192 นางสาวป<ณฑิตา โตมี
62073007193 นางสาวเกวลิน ทองรํา
62073007194 นางสาวอมรรัตน� โพธ์ิน�อย
62073007195 นางสาวภัทรวดี อินทอง
62073007196 นางสาวขนิษฐา สายสินธุ�
62073007197 นางสาววิไลวรรณ ชอนหนองบอน
62073007198 นางสาวนราพร จําเนียร
62073007199 นายจักรภัทร ปวงคํา
62073007200 นายพรชัย ไชยตัน
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62073007201 นางสาวไพลิน แปMนสุขา
62073007202 นางสาวจอมขวัญ ทับทิมศรี
62073007203 นางสาวธิดานันท� นําชัยรุ1งรัศมี
62073007204 นางสาวปาริมา นวลผ1อง
62073007205 นางสาวณัฐธิดา โพธ์ิสุข
62073007206 นายจุลดิษฐ� สุวาท
62073007207 นางสาวรัชตารี โชติพรม
62073007208 นางสาวนารีรัตน� อ�นคํา
62073007209 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ
62073007210 นางสาวสุพัตรา คําหอม
62073007211 นางสาวรุ1งนภา สุขคง
62073007212 นางสาวรัตนวลี โมราราย
62073007213 นางเนตรทราย เปรมกมล
62073007214 นายวัชรพงษ� วงพิมเสน
62073007215 นางสาวธัญย�รดา ไกรนิตย�
62073007216 นางสาวมัลลิการ� คมด�วย
62073007217 นางสาวสุรางศุ�รัตน� ทักษ�สิน
62073007218 นางสาวนัฎฐภรณ� ธรรมรัตนพงษ�
62073007219 นางสาวอมรรัตน� ชูชิต
62073007220 นายกนกพล ปVยะมัยคงเดช
62073007221 นางสาววิภาดา หอมอ1อน
62073007222 นางสาวกานต�พิชชา พุ1มศรี
62073007223 นางสาวจารุวรรณ กอนคํา
62073007224 นางสาวอารียา เนตรอ�น
62073007225 นางสาวสมจิตย� กุณะ
62073007226 นางสาวกิตติยา ถุงเงิน
62073007227 นายวุฒิชัย วงค�ศักด์ิศรี
62073007228 นางสาวมินตรา สายุทธ�
62073007229 นางสาวปุณยวีร� ศาสตร�สมัย
62073007230 นางสาวขวัญชีวา ทิพย�แสนคํา
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62073007231 นางสาวสุภาภรณ� สระทองหน
62073007232 นางสาววราลี เจียมเงิน
62073007233 นายสุชน สังข�จันทร�
62073007234 นางสาวจิราภา หม่ืนพันธ�
62073007235 นางสาวไพลิน ไทยกล�า
62073007236 นางสาวรัชนีกร จันทร�จ�อย
62073007237 นางสาวศิริรัตน� พฤษภา
62073007238 นางสาวเพ็ญพิชญา มณีคํา
62073007239 นายปภังกร จุ�ยดอนกลอย
62073007240 นางสาวแคชทรียา ศรีใสคํา
62073007241 นางสาวชนิษฐา สรเดช
62073007242 นายอรรถมาพงษ� บุญรอด
62073007243 นายสุภัทรพงษ� โพธ์ิศรี
62073007244 นายศุภกฤต จันทร�งาม
62073007245 นายชยพัทธ� วัชระอธิรัตน�
62073007246 นายศราวุธ ศรีอาวุธ
62073007247 นางสาวอภัสรา วิเศษคํา
62073007248 นางสาววรรวิษา เพชรประดับ
62073007249 นายฎลธวรรษ มาตราเงิน
62073007250 นางสาวพัชรีพร คําอ�อย
62073007251 นางสาวศิริภา กันฟ<ก
62073007252 นายทัศน�พล ผันประดิษฐ�
62073007253 นางสาวกัญญาภัค อินชูรัญ
62073007254 นางสาวพิจิตรา สีตลานุชิต
62073007255 นางสุทิศา รักษาสัตย�
62073007256 นางสาวศิรินภา แสงแก�ว
62073007257 นายบุญบรรเจิด พลฤทธ์ิ
62073007258 นายอติวิชญ� สุขประเสริฐ
62073007259 นางสาวมุกดา พรหมมา
62073007260 นายอภิรักษ� แก�วบุญช1วย
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62073007261 นางสาวน้ําฝน ฤทธิเต็ม
62073007262 นายพีรเกียรติ ผลส1ง
62073007263 นางสาวสุกัญญา ขวัญตา
62073007264 นายสิทธิศักด์ิ คุ�มคํา
62073007265 นางสาวปริฉัตร เมฆเมฆา
62073007266 นางสาวปานฤทัย แก�วใส
62073007267 นายสรกฤษณ� วิชัย
62073007268 นางสาวก่ิงกาญจน� เพชรวารี
62073007269 นายปริญญา ภู1อ่ํา
62073007270 นางสาวจิรัชญา อิทธิยาภรณ�
62073007271 นางสาวป<ญญาพร ทองทิพย�
62073007272 นางสาวภรภัทร สร�อยมี
62073007273 นางสาวสุพิชชา เหมลา
62073007274 นายศรัณย� วรกูลชัยเลิศ
62073007275 นายวศิน เตจาโท1น
62073007276 นางสาวกรรวี โกวฤทธ์ิ
62073007277 นางสาวกมลทิพย� ศรีเครือแก�ว
62073007278 นายสิทธิโรจน� เชื้อผู�ดี
62073007279 นางสาวนันทิกานต� ธันยาปภานิจ
62073007280 ว1าที่ร�อยตรีหญิงปภาวดี พลพวก
62073007281 นางสาวเบญจพร บุตรแก�ว
62073007282 นางสาวณัสิญานี พากเพียร
62073007283 นายวุฒินันท� ชาวป<น
62073007284 นายกมล แสงสิทธิศักด์ิ
62073007285 นางสาวณหทัย ไทยปรีชา
62073007286 นางสาวรสสุคนธ� โสพรม
62073007287 นางสาวภัทธรีมา สายบัว
62073007288 นางสาวชฎาพร ตBะตุ�ย
62073007289 นายณัฐพงษ� สุขอิ่ม
62073007290 นางสาววารุณี ดีเมฆ
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62073007291 นางสาวชิดชนก เจริญสุข
62073007292 นางสาวสายฝน โพธ์ิดง
62073007293 นางสายรุ�ง เขียวน�อย
62073007294 นางสาวจุฑามาศ กุลฤทธิชัย
62073007295 ว1าที่ร�อยตรีเอกนรินทร� เสาสีนาด
62073007296 นายธนภูริพัศ พ1วงพันธ�
62073007297 นางสาวนุศรา ยินยอม
62073007298 นางสาวสุภารัตน� หาญมนต�
62073007299 นางสาวบุญชนก แจ1มเกตุ
62073007300 นายเอกสิทธ์ิ พัฒณทรัพย�
62073007301 นางสาวณัฐพร บุญอยู1
62073007302 นายศรัณย�รัชฐ� ไพบูลย�
62073007303 นายอรรถชัย ดวงอินตBะ
62073007304 นางสาวนิสรา ดอนคํา
62073007305 นายชนุตร� บุญสิตาอาชานนท�
62073007306 นางสาวบุษราพร ฟูเฟZWอง
62073007307 นายปวรปรัชญ� ทะภูมินทร�
62073007308 นางสาวสิริมนต� เดชปาน
62073007309 นางสาวเสาวลักษณ� สุขแก1น
62073007310 นางสาวนภัสวรรณ คุ�มพุ1ม
62073007311 นางสาวกมลวรรณ เปาศิริ
62073007312 นางสาวปVยะดา พงษ�วิรัตน�
62073007313 นางสาวธนัชชา หม่ืนจํารัส
62073007314 นายฉัตรชัย พัฒนวสันต�พร
62073007315 นายสมศักด์ิ ป<Pนนาค
62073007316 นายปริวัฒน� ป<Pนรูป
62073007317 นายชนกานต� ศรีอ1อนรอด
62073007318 นางสาวพัณณิตา ครุฑอ่ํา
62073007319 นางสาวนุจรี ชํานาญเสือ
62073007320 นายธณัชพงศ� กิตตินันท�ทยากร
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62073007321 นางสาวจุลีพร สุดแก�ว
62073007322 นางสาวภัทรภร มหาชัย
62073007323 นางสาวสุขระพี ภู1เชย
62073007324 นางสาวสุรวดี ทองศิริ
62073007325 นางสาวธัญพร ผ1องศรี
62073007326 นางสาวศิริพร เหมียดไธสง
62073007327 นางสาวรตนมน นําภา
62073007328 นายภัทรพล บุญทะวงศ�
62073007329 นางสาวธนัฐฎา แก�วหนองยาง
62073007330 นางสาวกัลยารักษ� คําปริว
62073007331 นางสาวธนัชชา ตะใบ
62073007332 นายธนบดินทร� อุ�ยมาก
62073007333 นางสาวธนิษฐา เผือกคล�าย
62073007334 นางสาวศศิกานต� สุรชาติพิทักษ�
62073007335 นายทรงวุฒิ พุ1มมรดก
62073007336 นางสาวอัจฉราพรรณ ม่ันดี
62073007337 นางสาวชนกภัทร� ชุมแสน
62073007338 นางพัชรี จินดาเฟZWอง
62073007339 นางสาวภัทรพรรณ สุขเมือง
62073007340 นายยุทธกานต� นาดี
62073007341 นายนวพรรษ เมณฑ�กูล
62073007342 นางสาวอัญชลี พรมผา
62073007343 นางสาวอินทุอร วงศ�ชัย
62073007344 นางสาวชไมพร เสือโต
62073007345 นางสาวกัณฑาภรณ� ธีวีระพันธ�
62073007346 นางสาวณัฐธิดา ด1านสัมฤทธ์ิ
62073007347 นางสาวณัฐนิชา พระสุทัย
62073007348 นางสาวสุนทรี ชุบทอง
62073007349 นางสาวทิพวรรณ สินแจ1ม
62073007350 นางสาวมินตรา หมุนสาคร
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62073007351 นางสาววิภาวรรณ กางทะวร
62073007352 นางสาวณัฐชยา ดิษเจริญ
62073007353 นางสาวอธิชา จริยา
62073007354 นางสาวรัชฎาภร แสงเอี่ยม
62073007355 นางสาวชุลีกร เมฆผล
62073007356 นางสาวเสาวลักษณ� บุญเหมือน
62073007357 นางสาววัชราภรณ� บุญเรืองเศษ
62073007358 นายพงษ�พันธ� พรหมลัทธ�
62073007359 นางสาวกัญญาภัทร ธัญญาอภิโชติ
62073007360 นางสาวสุดารัตน� เนียมนิ่ม
62073007361 นางสาววัชราวลี แสงวิเศษ
62073007362 นางสาวทรายทอง วงค�อุ�ย
62073007363 นางสาวณัชฐกานต� เอมอิ่ม
62073007364 นางสาวพรรษชล จันตBะ
62073007365 นางสาวหทัยภัทร แก�วมาก
62073007366 นางสาวจิราวรรณ ผู�ผึ้ง
62073007367 นางสาวโยษิตา วาทกุลชร
62073007368 นางสาวณัฐธิดา วงศรีรักษ�
62073007369 นางสาวศิริจันทร� คนตรง
62073007370 นางสาวภรณ�นุมาศ ภูมิสุวรรณ
62073007371 นายณัฐอมร กว�างขวาง
62073007372 นางสาววรรณวิจิตร พุทธจร
62073007373 นางสาวณัฎฐณิชา จอดนอก
62073007374 นางสาวเพ็ญพรม ทมกระโทก
62073007375 นางสาวสุภัทชา ไถหว1าน
62073007376 นางสาวศศิภา บรรจงป<Pน
62073007377 นายบุญยงค� ม่ันคง
62073007378 นางสาวกมลชนก ไทยยันโต
62073007379 นางสาวพรรณภัทร อินตBะวิชัย
62073007380 นางสาวเกศิณี โพธ์ิเลี้ยง
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62073007381 นางสาวณัฐกานต� คงบัว
62073007382 นายอนุชา น�อยกลัด
62073007383 นางสาวชลธิชา พรมน�อย
62073007384 นางสาวจีราพร บุญรัก
62073007385 นายณัฐพงศ� บุญรอด
62073007386 นายดํารงพล เสือครุฑ
62073007387 นายวิวัฒน� สมบูรณ�
62073007388 นางสาวนิสารัตน� อินทุภูติ
62073007389 นางสาวธัชพรรณ ทองงาม
62073007390 นางสาวภัทรมน มหุวรรณ�
62073007391 นางสาวศิริรัตน� ทาทิพย�
62073007392 นางสาวสุดาภรณ� สุนทรธรรมกุล
62073007393 นางสาวณปภัช เอี่ยมละออ
62073007394 นายศิริพงศ� แมลงภู1
62073007395 นางสาวรุ1งนภา วุธทา
62073007396 นายสุธินันท� ดอกไม�
62073007397 นางสาวกัญจนพร วัฒนจินดารัตน�
62073007398 นางสาวสิริรัตน� จําปาเปMา
62073007399 นางสาวเขมิกา อินทร�มา
62073007400 นางสาววัชราวลี เกษประสิทธ์ิ
62073007401 นางสาวอินทิรา รู�น�อม
62073007402 นางสาวชนกชนม� ภูมิเลิศ
62073007403 นายศราวุฒิ เนาว�กระโทก
62073007404 นางสาวสมพร ครองราช
62073007405 นายณัฐพงศ� ศรีไพโรจน�
62073007406 นางสาวสุภาพร พุทธชาติ
62073007407 นายพงษ�เทพ อินจันทร�
62073007408 นางสาวดรุณี อินตา
62073007409 นายพงศ�เทพ สมเสถียรพล
62073007410 นางสาวรามนารี บุญชุ1ม

หน�า 247 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073007411 นางวันทนีย� เดชานุชกระแสร�
62073007412 นางสาวดวงนภา มาสา
62073007413 นางสาวจิรพัทธ� แก�วเพ่ิม
62073007414 นายพงศกร อ่ําใหญ1
62073007415 นายปฏิคม สกูลสําราญ
62073007416 นางสาวบวรพรรณ เหลืองศรีสกุล
62073007417 นางสาวณัชชา มนูญผล
62073007418 นางฐภัสธนนันท� อ�นทรัพย�
62073007419 นายวสุรัตน� ยานันทพร
62073007420 นายนัฐพร ภุมรินทร�
62073007421 นางสาวกาญจนา คชนิล
62073007422 นายสุทธิพงษ� แก�วจินดา
62073007423 นายพิบูล มงคลจรรยาภัค
62073007424 นางสาวอําพร ยศหงษ�
62073007425 นางสาวจรรยรัตน� เพ็ชระ
62073007426 นายวุฒิชัย สมพระมิตร
62073007427 นายโสภณะ จอมวิญญาณ�
62073007428 นางสาวเจนจิรา โพพินิจ
62073007429 นายพสุธร รัชนีภรณ�
62073007430 นางสาวอนุชจรี กัลยา
62073007431 นางสาวกนกวรรณ พุทธชาติ
62073007432 นางสาวปวีณา ปานธรรม
62073007433 นายศตวรรษ กันทะสอน
62073007434 นางสาวทวินันท� พรมสุ
62073007435 นางสาวศศิธร จันทร�บูรณ�
62073007436 นางสาวสุธีรา เพ่ิมขุนทด
62073007437 นายประภาส รุ1งเรือง
62073007438 นายธีรพงษ� พลโต
62073007439 นางสาวฐิติมา มาระสาร
62073007440 นางสาววันวิสาข� สมแก�ว
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62073007441 นายวัชระ ยาวิชัย
62073007442 นายเมฆสุวรรณ บาลจ1าย
62073007443 นางสาววรกมล ต้ิงเพ็ง
62073007444 นางสาวจุฑามาศ พุ1มสลิด
62073007445 นางสาวกุสุมา ชิ้นเจริญ
62073007446 นายไกรวุฒิ กระจ1างพายัพ
62073007447 นายจักรพล ณ น1าน
62073007448 นางสาวจุฬาลักษณ� บูรณะศักด์ิ
62073007449 นางสาวปาริฉัตร พ1วงจันทร�
62073007450 นางนุชนาฎ ศิริพันธ�
62073007451 นางสาวนพรัตน� เขียวมณี
62073007452 นายสุวโรจน� อิงศรีวรกุล
62073007453 นางสาวจินต�จุฑา สนปO
62073007454 นายศรัณย� คุณานุรักษ�กิจ
62073007455 นางอุรชา โชติวานนว�
62073007456 นายธรรมศาสตร� บัณฑิต
62073007457 นางสาวศิรินพิรุณ ณ น1าน
62073007458 นางสาวอรทัย ม1วงทอง
62073007459 นางสาวสิริวรุณ ทรัพย�ส1วน
62073007460 นางสาวไพลิน แพรงาม
62073007461 นางสาวกัญญ�ชยาวีร� ออมให�
62073007462 นางสาวขวัญศรี ป<ญญานาค
62073007463 นางสาวปVยวรรณ ชูเจริญ
62073007464 นางสาวชุติมา จันทรังษ�
62073007465 นางสาววิลาสินี ศรีแก�ว
62073007466 นายปVยณัฐ มาพริก
62073007467 นางสาวสมใจ จันทร�งาม
62073007468 นางสาวสินีรัตน� แม1นรัตน�
62073007469 นางสาวเบญจวรรณ เสี้ยวสกุล
62073007470 นางสาวสุภาณี ทับเอี่ยม
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62073007471 นางสาวพิมภรณ� ด�วงคํา
62073007472 นางสาวนุศรา อ1อนอุดม
62073007473 นางสาวเนตรนภา สิญจวัตร�
62073007474 นางสาวจินตนา ทรัพย�สิน
62073007475 นางสาวรุ1งรัศมี ขัดเปา
62073007476 นางสาวยุวรี พรมน�อย
62073007477 นางสาวกมลวรรณ แก1นจันทร�
62073007478 นางสาวศุภรัตน� รักชาติ
62073007479 นางสาวจิราภรณ� ไชโย
62073007480 นางสาวอุรวี บัวบาน
62073007481 นางสาวณัชชา สายคําทอน
62073007482 นางสาวณัฏฐวี มากกุญชร
62073007483 นางสาวรัตนาภรณ� ทองเล็ก
62073007484 นางสาวพรหมภัสสร ไขทาดี
62073007485 นางสาวมินตรา บุญกัน
62073007486 นางสาวศยามล วงษ�คํา
62073007487 นางสาวสุดารัตน� ดูดด่ืม
62073007488 นางสาวพัชราพรรณ อุ1นอก
62073007489 นางสาวนิตยา มาลี
62073007490 นายอรรถทวี มีหอม
62073007491 นายเพชร ย้ิมจันทร�
62073007492 นางสาวกันยารัตน� สมกุล
62073007493 นางสาวพิมล อุ1มมี
62073007494 นางสาวทิพวรรณ แสงเมือง
62073007495 นางสาวณัฐวรรณ สอนเทศ
62073007496 นายพิรุณฤทธ์ิ จุ�ยมาก
62073007497 นางสาวณัฏฐภัสสร เพชรทิม
62073007498 นายทรงศักด์ิ สีลาแก�ว
62073007499 นางสาวฐิติภา คําเจBก
62073007500 นายจิรพนธ� มหิกุล
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62073007501 นางสาวนิภาพร ชุ1มใจ
62073007502 นางสาวกัญญารัตน� พันธุวัฒน�
62073007503 นายพิศาล นุชจันทร�
62073007504 นางสาวนัฐพร คงคา
62073007505 นางสาวณัฐกมล ฮงประยูร
62073007506 นางสาวจิรัชญา เยาวกุล
62073007507 นางสาวณัชชา ทองน�อย
62073007508 นายอนุสรณ� มะณีจิตต�
62073007509 นางสาวตรงศร ทิมอ1วม
62073007510 นายกฤษณะ พรมตัน
62073007511 นางสาวคทากร บุญอุปละ
62073007512 นางสาวชไมพร ดอนลาว
62073007513 นางสาวจารุณี ภักดีไทย
62073007514 นายวิวัฒน� เสือใย
62073007515 นางสาวนัทณาภรณ� ต1ายทรัพย�
62073007516 นายทฤษฎี แซ1ย1าง
62073007517 นายณัฏฐกิตต์ิ เทียมสําโรง
62073007518 นางสาวจุฑามาส เสนารถ
62073007519 นางสาวนงเยาว� สุรินแก�ว
62073007520 นายเนกพล สกุลขํา
62073007521 นายอานนท� ผาตินาวิน
62073007522 นางศิริวรรณ กลิ่นสุคนธ�
62073007523 นายประดับพันธ� คําเปOยน
62073007524 นายคมาคม พิละแสน
62073007525 นายณรงค�ศักด์ิ รังค�สุข
62073007526 นายเตชภณ ลิชผล
62073007527 นางสาวศศิธร เก็บพิมาย
62073007528 นายวีระ เรือนสุข
62073007529 นางสาวธิดาพร มากดี
62073007530 นางศศิประภา ขุนมธุรส
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62073007531 นางสาวไพลิน มาสังข�
62073007532 นายเอกสิทธ์ิ ขัตเนตร
62073007533 นางสาวอัมรา มีแสง
62073007534 นางสาวปทิตตา บุญจันทร�
62073007535 นางสาวชัญญาณี เณรทอง
62073007536 นายสถาพร วิทมาสิงห�
62073007537 นางสาววิไลวรรณ อินริ้ว
62073007538 นางสาวมยุรา มูลเสริฐ
62073007539 นายชาตรี บัวพา
62073007540 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� น1วมเกิด
62073007541 นางสาวมุขสุดา พ่ึงเงิน
62073007542 นายอานุภาพ กุลศรี
62073007543 นางสาวตรีรัตน� ย้ิมละมัย
62073007544 นางสาวศุทธนุช รอดเขียน
62073007545 นางสาวปาลิตา คล�ายผึ้ง
62073007546 นางสาวจินตนา คําคม
62073007547 นางสาววันเพ็ญ ศรีนุช
62073007548 นางสาวชุดาพร ศรีวิรัตน�
62073007549 นางสาวจิดาภา ไชยตัน
62073007550 นางสาวศิริพร ศิริรึก
62073007551 นางสาวหยาดพิรุณ เชื้อน1วม
62073007552 นายคณิน กลั่นกลิ่น
62073007553 นายยงยุทธ ตันใจ
62073007554 นางสาวกฤตชกนก ศิรมณี
62073007555 นายธนกฤต ปVงมา
62073007556 นางสาวเกศแก�ว อยู1กรัด
62073007557 นางสาวชัญญา สมเข่ือน
62073007558 นางสาววิลาวัณย� กันหาเวียง
62073007559 นางสาวบุษยมาศ บัวหลวง
62073007560 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสายทอง คําอินตBะ

หน�า 252 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073007561 นางสาวสุดารัตน� เสือเงิน
62073007562 นางสาวศิรินพร หมกทอง
62073007563 นายณัฐพล สุกิตนิยากรณ�
62073007564 นายชัชวาลย� ผิวผ1อง
62073007565 นางสาวเกตุแก�ว เพ่ิมธัญกิจ
62073007566 นายคํารณ แก�วเปOPย
62073007567 นางสาวนฤมล อุประ
62073007568 นายภาณุสิทธ์ิ ทะสน
62073007569 นางสาวจิดาภา ม่ิงขวัญ
62073007570 นายธาดา พรหมวุฒิพร
62073007571 นางสาวพิมพ�พิศา พ1วงสีนาค
62073007572 นางสาวรัตนาภรณ� ย�อมสี
62073007573 นางสาวแพรวนภา จาจุXย
62073007574 นางสาวธนภรณ� นิลสลับ
62073007575 นางสาวบุญมี พูลทรัพย�
62073007576 นางสาวสุธิษา เอื้อเฟZPอพันธ�
62073007577 นางสาวพิมพ�กานต� อินอ1อน
62073007578 นายสุรฤทธ์ิ จันทร�เจริญ
62073007579 นางสาวสุภาวดี อินแถลง
62073007580 นายพลวัต จินดาประสาน
62073007581 นางสาวรุ1งนภา แจ1มสวัสด์ิ
62073007582 นางสาวกมลวรรณ ไตรยงค�
62073007583 นางสาวนิชกานต� สอนแก�ว
62073007584 นางสาววรพรรณ วงษ�พานิช
62073007585 นางสาวกรพินจรัส ก่ิงทั่ง
62073007586 นางสาวสิรินภา ท�วมยัง
62073007587 นายพงศธร นุภาพ
62073007588 นางสาวพัชรพร หลวงหล�า
62073007589 นางสาวณัฐวรรณ อบสิน
62073007590 นางสาวชลธิชา ทองทา
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62073007591 นางสาวนาทฤทัย สิงขรณ�
62073007592 นางสาวนิภาพร ใจหล�า
62073007593 นายชยวิชญ� โตสงคราม
62073007594 นางสาวพรธีรา จุ�ยโต
62073007595 นายชิษณุชา บัวประทุม
62073007596 นายกิตติพงษ� พุ1มประพาฬ
62073007597 นางสาวปุณยาพร อินทรวิชัย
62073007598 นางสาวนิภาพร มากบุญ
62073007599 นางสาวปาริชาต วงษ�ไพบูลย�
62073007600 นางวัลลี ฟองตXา
62073007601 นางสาวเพียงพลิน ธรรมพิมญชุ�
62073007602 นางสาวณฐมน พลเลิศ
62073007603  1ว1าที่ ร.ต.คาวี จันทร�อ1อน
62073007604 นายธณัฐฒาล พัชรสมบูรณ�
62073007605 นายศิวกร โนมิตัง
62073007606 นายวีรพัฒน� มหาป<ญญาวงศ�
62073007607 นางสาวกรวรรณ วงษ�ไทย
62073007608 นางสาวธิดาทิพย� จันทร�กลิ่น
62073007609 นางสาวสุภาภรณ� วันมูล
62073007610 นางสาวดุษฎี ลาวิชัย
62073007611 นางสาวมณีรัตน� เกตุแก�ว
62073007612 นางสาวจิตราพร กองยนต�
62073007613 นางสาวกมลชนก จ่ันทอง
62073007614 นางสาวอัมพร แก�วเมือง
62073007615 นางสาวรัชนีกร พรมมาวัน
62073007616 นางสาวนิภาพร กุBกใจ
62073007617 นางสาวศันสนีย� ม่ันทอง
62073007618 นางสาวธมลวรรณ ธํารงศักด์ิ
62073007619 นางสาวศิรินทร�ทิพย� สารธิมา
62073007620 นายสุรศักด์ิ ทองย่ิง
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62073007621 นางสาวกรรณิกา พูนทวีรัตน�
62073007622 นางสาวกนกวรรณ คงสวัสด์ิ
62073007623 นางศรัญญา อ1อนคํา
62073007624 นางสาวกฤตยา แก�วถึง
62073007625 นางสาวพิมพ�ผกา พุกอ1อน
62073007626 นางสาวสุภาภรณ� เข็มคง
62073007627 นางสาวสุกัญญา ดํานงค�
62073007628 นางน้ําฝน มัฆวาล
62073007629 นางสาวอรวี สุขใจ
62073007630 นางสาวจุฑาลักษณ� โมมีเพชร
62073007631 นางสาวจุไรรัตน� วงค�ถาต๊ิบ
62073007632 นางสาวอนัญญา แว1นศรีทอง
62073007633 นางสาวสุวิมล เหียงแก�ว
62073007634 นางสาวณัฐชญา อินตBะสิน
62073007635 นางสาวภัสราภรณ� พงษ�พรต
62073007636 นางสาวชัชชญา อินทรป<ญญา
62073007637 นายพันธ�ศักด์ิ ทรงวรพันธ�
62073007638 นางสาวศิริพร ราศรีชัย
62073007639 นางสาวชื่นใจ รอดแก�ว
62073007640 นางสาวณัฎฐวรรณ คําวันศรี
62073007641 นายกฤษนะ ยอดบุรี
62073007642 นางสาวมนสิชา ชินแสง
62073007643 นางสาวปาริฉัตร เสนาปKา
62073007644 นางสาวกิตติมา เปAงแห
62073007645 นางสาวนันทนัช โพธ์ิสอน
62073007646 นางสาววัชราภรณ� บุญลี
62073007647 นางสาวชนิตา อรุณประเสริฐ
62073007648 นางเพ็ญพิสุทธ์ิ บํารุงสิน
62073007649 นางสาวโยภิกา สายฝ<Pน
62073007650 นางสาวพิมพ�ลดา แพรพระนาม
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62073007651 นางสาวสุรีย�รัตน� มีผล
62073007652 นายชนาธิป จํารัสศรี
62073007653 นายกิตติพงษ� ทิปใจ
62073007654 นายอานนท� จันทร
62073007655 นายพิชิต ฮั่นวัฒนวงศ�
62073007656 นางสาวจุธาทิพย� สุคันธิน
62073007657 นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ�
62073007658 นายวรรณรัตน� สมใจ
62073007659 นายวรกานต� เทียบรัตน�
62073007660 นางสาวรณลัดดา ย้ิมเจริญ
62073007661 นางปทิตตา พรแช1ม
62073007662 นางสาวรัตนาภรณ� สมมะโน
62073007663 นายเกียรติศักด์ิ มะลิพรม
62073007664 นางสาวทิพวัลย� คร�ามดี
62073007665 นางสาวอารยา คําแพง
62073007666 นางสาวณัฐชนันท�พร จันทรังษ�
62073007667 นางสาวศุลีพร สายบุญยืน
62073007668 นางสาวเกวลี ขจรลาภนิรันดร�
62073007669 นางสาววัลลีพร อินผ1อง
62073007670 นายจิรภัทร สาทเสาเงิน
62073007671 นายวิโรจน� ศรีสวัสด์ิ
62073007672 ส.ต.ท.ฐิติพงศ� หนักแก�ว
62073007673 นางสาวป<ญญาพร ม่ันรอด
62073007674 นางสาวรจนาพร พลเพ็ง
62073007675 นางสาวพิชญา ชัยชนะ
62073007676 นางสาวกัลยรัตน� สินตะละ
62073007677 นางสาวเจนจิรา เจริญชัยรัตน�
62073007678 นางหนึ่งฤทัย ห�วยผัด
62073007679 นางสาวนลินี ภาคาเดช
62073007680 นางสาวอารดา วุฒิการณ�
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62073007681 นางนงลักษณ� ถนอมศักด์ิสันติ
62073007682 นางสาวศศิพิมล ติอิน
62073007683 นางสาวภคมน เลิศวนภัท
62073007684 นางสาวย่ีหวา สุขเกิด
62073007685 นางสาวชุติกาญจน� สุทธใจดี
62073007686 นางสาวอารียา แสงโพธ์ิ
62073007687 นางสาวมาริษา อินนาค
62073007688 นายณัฐรัฐ ป<ญญาไว
62073007689 นางสาวน้ําฝน ขันชัย
62073007690 นางสาวมุกรวี โตส�ม
62073007691 นางสาวณัฐวดี สมศรี
62073007692 นางสาวอัญญาณี รุ1งสว1าง
62073007693 ว1าที่ร�อยตรีปรมินทร� บุญย้ิม
62073007694 นายวรพงศ� หยอมแหยม
62073007695 นางสาวฐิติชญา ผ1องแผ�ว
62073007696 นายยุทธนา กลจักร�
62073007697 นางสาวบรรณารัตน� สีงาม
62073007698 นายศรัญRู พรลิขิตผ1องใส
62073007699 นางสาวณัฏฐวรรณ อุตชัยรัตน�
62073007700 นางสาววราภรณ� ใจรักษ�
62073007701 นายณัฐเศรษฐ คํามาดอก
62073007702 นายสุทธิพร เบิกบาน
62073007703 นางสาวอาภาภรณ� ประเดชบุญ
62073007704 นางสาววราภรณ� อินทร�อยู1
62073007705 นายณัฐวุฒิ หม่ืนพุฒิพัฒน�
62073007706 นางสุพัตรา มีหอม
62073007707 นางสาวเศรษฐิกาญจน เรือนคํา
62073007708 นางสาวกชกร สารพูนทรัพย�
62073007709 นางสาวอุไรวรรณ สิงหเดช
62073007710 นางนิตยา สายอรุณ
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62073007711 นายอรรณพ โพธ์ิจา
62073007712 นางสาวอนุสรา โสรส
62073007713 นางสาวฤทัยรัตน� ภู1นุช
62073007714 นางสาวอรชา อินทร�สิงห�
62073007715 นางสาวศิริพร โปทา
62073007716 นางสาวสุภรัตน� สุริยาวงค�
62073007717 นายวัชรพล เฉียบแหลม
62073007718 นางสาวนภารัฐ อัมพสุวรรณ
62073007719 นายกิตติพงษ� คําปล�อง
62073007720 นางสาวสุดารัตน� ถมวรรณ�
62073007721 นายเอกชัย ต๊ิบปาละ
62073007722 นางสาวพักตร�กมล แอดแฮด
62073007723 นายวิสิษฎ� ทะปะละ
62073007724 นายพงษ�ศักด์ิ พุ1มสลิด
62073007725 นางสาวปภาวดี จุฑารัตน�
62073007726 นางสาวศิริพร ทองเพ็ง
62073007727 นางสาววราภรณ� ไชยมาลา
62073007728 นางสาวจันทร�จิรา จังกXา
62073007729 นางสาวณัฏฐนิชา ป<ญญาสิทธ์ิ
62073007730 นางสาวจิรัชยา ธนุรวิทยา
62073007731 นางสาวบุษกร อยู1พ1วง
62073007732 นางศศิธร อภัยกาวี
62073007733 นางสาวเจนจิรา พรหมวุฒิพร
62073007734 นายวิทยากร นันใจยะ
62073007735 นายคณิศร� ฉกรรจ�ย่ิง
62073007736 นายสุรชัย ตBะมา
62073007737 นางสาวณัฐพร ต๊ิบนวล
62073007738 นางสาวเบญญาภา พัดจ๋ิว
62073007739 นางสาวพันธุ�ประอร พิชญวศิน
62073007740 นายภาคภูมิ โสชาลี
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62073007741 นายโยธิน หม่ืนเดช
62073007742 นายณัฐตพงศ� ครองวิ
62073007743 นางสาวเก็ดแก�ว แปงศรี
62073007744 นางสาวจิตรลดา แสงสาย
62073007745 นางสาวปฐมาวดี อิ่นคํา
62073007746 นางสาวประทุมมา หมุนสาคร
62073007747 นางสาวสลิลทิพย� ศรีอ1อน
62073007748 นางสาวสุพรรษา จันทร�จักร�
62073007749 นายกนก อุปพงษ�
62073007750 นายธีรเมธ หม่ันอุตส1าห�
62073007751 นางสาวศิริพรรณ ทัพงาม
62073007752 นายเจษฎา กุลวงค�
62073007753 นายจิรพนธ� ธงสิบเก�า
62073007754 นายรัฐสภา อินธิมา
62073007755 นางสาวสิริรัตน� เจริญพงษ�
62073007756 นางศิวพร เนียมหอม
62073007757 นางสาวสุกัญญา สวนดอก
62073007758 นายพีรธรรม อยู1คง
62073007759 นางสาวดลนภา เฉยศร
62073007760 นายวรายุทธ ศรีชัยอินทร�
62073007761 นางสาวชลธิชา ศรีชู
62073007762 นางสาวจิราภรณ� บุญเครือพวง
62073007763 นายมงคล ณ ลําปาง
62073007764 นางสาวศุทธินี บางศรี
62073007765 นางสาวชลิตตา เพ็ชรโต
62073007766 นางสาวณัฏฐชา วันนา
62073007767 นายเอกธดา ศรีปานันท�
62073007768 นายเกริกเกียรติ แย�มทัศน�
62073007769 นายสุริยันต� แก�วคําแก�ว
62073007770 นางสาวธยาน� เศรษฐกร
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62073007771 นางสาวขวัญฤทัย บัวเกตุ
62073007772 นายสรายุทธ� อรุณมณี
62073007773 นายณัฐพล ยอดตลาด
62073007774 นางสาวระพีพรรณ แพงทอง
62073007775 นายระพีพัฒน� หวันวงค�
62073007776 นางสาวนิรัชรินทร� ทองดี
62073007777 นางสาวภาวิณี พงษ�ชัยสิทธ์ิ
62073007778 นางสาวณิชกานต� เอี่ยมสอาด
62073007779 นางสาวสุภาพร วารสิทธ์ิ
62073007780 นางสาวสาวิตรี กสิวรรณ
62073007781 นางสาวกมลสุชา ศรีขจร
62073007782 นางสาวรัชนีวรรณ คําเชื้อ
62073007783 นางสาววราภรณ� ใจชื่น
62073007784 นางสาวศิริพร วรวิรัตน�
62073007785 นางสาวพนิดา เนื่องกันทา
62073007786 นายนภชณัฐ จันทร�นิ่ม
62073007787 นางสาวกัลยารัตน� ไชยศิลป[
62073007788 นางสาวศิริลักษณ� บุญสรรค�
62073007789 นางปVยดา โปยทอง
62073007790 นางสาวเพียงนภา แสงสว1าง
62073007791 นางสาวสิริภัทร แก�วมาก
62073007792 นางสาวศุภกร บูระณา
62073007793 นางสาวเอื้อมพร ฉิมภารส
62073007794 นางสาวเกษรินทร� ธรรมดี
62073007795 นางสาวนิสากร พรรณา
62073007796 นางสาวประวีณ พิมพ�หอม
62073007797 นายธนนันท� บุญมี
62073007798 นางสาวอุษา มากอง
62073007799 นางสาวสุนิสา เหง�ากันหา
62073007800 นางสาวพรสุดา พิมพ�เหลี่ยม
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62073007801 นายวีรยุทธ เสือส1าน
62073007802 นางสาวณัฐกานต� ธาตุอินจันทร�
62073007803 นางสาวกุลกันยา แก�วฟอง
62073007804 นางสาวสกุณา คงครอง
62073007805 นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
62073007806 นายวิทวัส เงินสายตา
62073007807 นางสาวศิรินาถ จําเริญ
62073007808 นางสาวศิรินรัตน� เรือนทา
62073007809 นายปVยวัฒน� ศรีเครือ
62073007810 นางสาวศิรินาถ วุฒิชาญ
62073007811 นางสาวนัณทมล กล�าการขาย
62073007812 นางสาวขนิษฐา สถาพร
62073007813 นายชยานันต� เพ็งหยวก
62073007814 นางสาววิภารัตน� อัมพะวัน
62073007815 นางสาวนันท�ชญาน� เห-รา
62073007816 นางสาววรัฏฐา พรมจันทร�
62073007817 นางสาวภาสินี คําจริง
62073007818 นายณัฐพล คงสมุด
62073007819 นายกฤษฎา สงวนสุข
62073007820 นางสาวสิริณัฏฐ� วันแก�ว
62073007821 นางสาวอมรรัตน� ดวงดี
62073007822 นางวิไลวรรณ พูนย้ิม
62073007823 นางสาวจันทรัตน� ฟ<งเสนาะ
62073007824 นางสาวสุกัญญาภัทร บุญสายัง
62073007825 นายวันชัย ธิปา
62073007826 นายสิทธิเดช แจ1มวิจิตโต
62073007827 นางสาวรัตนาภรณ� แสงทอง
62073007828 นางสาวจุฑารัตน� สุขเครือเกิด
62073007829 นางสาวเรณู จันคํา
62073007830 นางสาวอัจฉราพรรณ แก�วแสง
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62073007831 นางสาวสิรภัทร บุญมีจิว
62073007832 นางสาวกฤตติยาภรณ� สุขเทศ
62073007833 นางสาวสุดารัตน� เปKาสวน
62073007834 นางสาวจิราพร น�อยทิม
62073007835 นางสาววรรณดี เกิดแพร
62073007836 นายณรงกรณ� วงษ�ทัยกิจ
62073007837 นางสาวชวัลรัตน� จันทวงศ�
62073007838 นายศราวุฒิ แก�ววงศ�วาร
62073007839 นายณัฐพล ปVWนทอง
62073007840 นายมธุรพจน� อินทร�จันทร�
62073007841 นางสาวนภสร ดาย่ี
62073007842 นางสาวสุพัตรา เทศประสิทธ์ิ
62073007843 นางสาวศรัญญา ย่ีแพ
62073007844 นางสาวเมธาพร ทองเถ่ือน
62073007845 นางสาวณัฐนันท� อิยะกาศ
62073007846 นายทัตพงศ� เนมหาวัน
62073007847 นางสาวชนิดา เจริญธรรม
62073007848 นายนิพนธ� ชื่นอะลวย
62073007849 นางกนิษฐา ศิริวัฒน�
62073007850 นางสาวอุทุมภรณ� ปอสี
62073007851 นายอดิศวร ปราศรัย
62073007852 นางสาวภัทราพร โนเข่ือน
62073007853 นางสาวจิราภรณ� ธีรประพฤทธ์ิ
62073007854 นางสาวนุชนารถ กล่ําพิมาย
62073007855 ว1าที่ ร.ต.ทรงศักด์ิ ประเสริฐสัง
62073007856 นายสราวุฒิ ฟองมนที
62073007857 นางสาวปวีณา แก�วอินทร�
62073007858 นายทรงพล คําสะอาด
62073007859 นายสุกฤษฏ์ิ ชาติสุทธ์ิ
62073007860 นางสาวชนากานต� ชัยมงคล
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62073007861 นางสาวธนาพร ศรีปาล
62073007862 นางสาวอรอนงค� ธนูพันธุ�ชัย
62073007863 นางสาวกมลวรรณ เปรมบุญ
62073007864 นายคมสัน เจนสาริกรณ�
62073007865 นางสาวพรไพริน กางถ่ิน
62073007866 นายนพดล คงมี
62073007867 นางสาวณิชกานต� ด1อนแผ�ว
62073007868 นางสาวกรวรรณ บุญย่ิง
62073007869 นางสาวอนุรักษ� ปVWนทอง
62073007870 นายวุฒิพล กํามา
62073007871 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีบุรี
62073007872 นางสาวจุรีภรณ� วังคีรี
62073007873 นางสาวสุวจี ยะตา
62073007874 นางสาวสุพรรษา เกษศรีเนียม
62073007875 นายอภิชาติ ทิพย�ชะ
62073007876 นางสาวอชิรญา สอนใจ
62073007877 นางสาวรัตนาภรณ� นาคพงษ�
62073007878 นางสาวณัฐริกา ภูวังหม�อ
62073007879 นางสาวเสาวรส เปOยงชมภู
62073007880 นางสาววิชญาวรรณ หม่ันทรัพย�
62073007881 นางสาววิภารัตน� เหน1งแดง
62073007882 นางอารีรัตน� คําหนาหนัก
62073007883 นางสาวกรวิภา อธิกูล
62073007884 นางสาวขวัญชนก ปMองอ�วน
62073007885 นางสาวภัคจิรา ทาราทิพย�
62073007886 นางสาวพนิดา แก1นสาร
62073007887 นางสาวนันธิญา ฉายวงษ�ป<ญญา
62073007888 นายกิตติภพ เบี้ยจรัส
62073007889 นางสาวฐิติมาพร นนทโคตร
62073007890 นายธนพล เนื่องฤทธ์ิ
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62073007891 นางสาวทัศนียา อ่ําพูล
62073007892 นายอนุชาติ กาศวิบูลย�
62073007893 นางสาวสายฟMา จุลพันธุ�
62073007894 นายวรวิช เหมืองอุ1น
62073007895 นายเขมินทร� จินดาคํา
62073007896 นายสุวิทย� อระพา
62073007897 นางสาวช1อผกา ฆ�องสนั่น
62073007898 นางสาวเมวิกา ศรีฉํ่า
62073007899 นางสาวณัฐชญา อิ่มวิทยา
62073007900 นางรัชพร นุชชม
62073007901 นางสาวบุษราคํา ศรีแสง
62073007902 นางสาวรุ1งทิวา เลาหล1าย
62073007903 นางสาวไข1มุก แพรปราณีต
62073007904 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณประภา
62073007905 นางสาวกัลยา กสิการณ�
62073007906 นางสาวศศิฌาภรณ� มโนสกุล
62073007907 นางสาวศยามล ภูพิศ
62073007908 นายเอดาวัฒน� ปานนาพิทักษ�
62073007909 นางสาวแสงระวี คงเมือง
62073007910 นายพัฒนากร ต้ังแต1ง
62073007911 นางสาวทิพวรรณ แปMนน�อย
62073007912 นางสาวกนกกร นวลแตง
62073007913 นางสาวภมรพรรณ เพ็งหยวก
62073007914 นายบวรรัตน� คล�ายรักษ�
62073007915 นายพีระพงศ� ชูศรี
62073007916 นางสาวจินตหรา ขําม่ัน
62073007917 นายวีระพงศ� วิชัยศร
62073007918 นางสาววริศรา ไชยสุวรรณ
62073007919 นางสาวลักขณา เกิดศรี
62073007920 นางสาวจุฑาทิพย� ชมฤทธ์ิ
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62073007921 นายนรภัทร จิตรบรรจง
62073007922 นายชรินทร� เอนกศิริ
62073007923 นางสาวสโรชา มะโนรัตน�
62073007924 นายนาวี สินธุมาศ
62073007925 นางสาวกานต�จนา ช1วยสุริยา
62073007926 นางสาวพรพรรณ มาลัย
62073007927 นางสาวนิรชา ประโลม
62073007928 นางสาวกัญจนพร รักเหล1า
62073007929 นางสาวธิติยา จันฤาไชย
62073007930 นายพชรพล ยุกตานนท�
62073007931 นางสาวชัญญานุช เข่ือนแก�ว
62073007932 นางสาวศิริกาญจน� ภูริโสภา
62073007933 นางสาวรุ1งลาวัลย� เมืองคํามูล
62073007934 นางสาวธมนวรรณ ศรีภู1
62073007935 นางสาวชุติมา สว1างศรี
62073007936 นายชาตรี โชติวรรณ
62073007937 นางสาวนัยนา บุญช1วยเจริญ
62073007938 นางสาวสุมาลี ทองป<Pน
62073007939 นายอนันตชัย กะลาศรี
62073007940 นายกรกช เจริญจิตร
62073007941 นายอภิชา ศรีวิเชียร
62073007942 นางสาวบุปผาชาติ พรมภาพ
62073007943 นางสาวอรอนงค� อินบุตร
62073007944 นายพงศกร แก�วแดง
62073007945 นางสุธิตา ว1องวิการณ�
62073007946 นายนันตชัย อ1อนเพชร
62073007947 นายชิษณุพงศ� ปะระเขียว
62073007948 นายธนวัฒน� ทุ1งป<นคํา
62073007949 นายอมรศักด์ิ สุคนธ�จันทร�
62073007950 นายสุวิจักขณ� นิยมศิลป[
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62073007951 นางสาวธนิดา ชลประทิน
62073007952 นางสาวจีรภา เพ็ชรอ1อน
62073007953 นางสาวศิริลักษณ� บูรณชาติ
62073007954 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� สุขแสงดาว
62073007955 นายคณิน ทั่งจ�อย
62073007956 นายณรงค� เดชมัด
62073007957 นางนิชาภา จันทาพูน
62073007958 นายถิรวัฒน� กมลพัฒนะ
62073007959 นายพีระ ทิพวงค�ษา
62073007960 นายจิรภัทร� มณฑาทอง
62073007961 นางสาววาสนา งามละม1อม
62073007962 นางสาวกนกพร ผู�ค�าขาย
62073007963 นายวชิรพล เบี้ยวอุ�ย
62073007964 นายภานุพงษ� ช1วยแท1น
62073007965 นางสาวหยาดพิรุณ สายลุน
62073007966 นางสาวกิสปฏิมา คลังสมบัติ
62073007967 นายปรเมษฐ� นิธากร
62073007968 นางสาวสุดารักษ� เหมืองทอง
62073007969 นางสาวศิรภัสสร โอจันทร�
62073007970 นางสาวสุภัทรตรา แก�วกาญจนะวงษ�
62073007971 นายพชรพล เส็งดี
62073007972 นางสาวรัญชนา ศิริแสน
62073007973 นางสาววารุณี ชมคํา
62073007974 นายกฤษฎาภูมิ ใบยา
62073007975 นายพินิจ สร�อยสวาท
62073007976 นายกฤษบดินทร� วงค�คํา
62073007977 นางสาวพัชรา บุญเทียน
62073007978 นายธีระวัฒน� วงศ�สุภา
62073007979 นางสาวชไมพร สายอุ1น
62073007980 นางสาวฐิตินันท� จันทร�วงศา
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62073007981 นางสาวสุดารัตน� ทับแสง
62073007982 นายกฤษณะ กล�ากสิกิจ
62073007983 นางสาวศิริกัลญา แสงดาว
62073007984 นายปVยพนธ� ทองเพ็ง
62073007985 นางสาวปVยวรรณ คชฤทธ์ิ
62073007986 นางสาวณัฐชา วิจิตรป<ญญา
62073007987 นางสาวธัญลักษณ� พิศวงค�
62073007988 นางสาวรัตติกาล เงาเพชร
62073007989 นางสาวอนิสา ขันแก�ว
62073007990 นางสาวกัญญารัตน� สอนธรรม
62073007991 นางรจนา ปานบุญ
62073007992 นางสาวสุกฤตา ปุสเทพ
62073007993 นางสาวรัตติยากร หน1อท�าว
62073007994 นางสาวพฤษจิกา โนนพะยอม
62073007995 นางสาวอภิญญา พงศ�ชัด
62073007996 นางสาวภัทรสุภา นุโพธ์ิ
62073007997 นางสาวธัญชธิดา สุทธไชย
62073007998 นางสาวนันทวรรณ จูเกษม
62073007999 นางสาวอรวรรณ มาพุ1ม
62073008000 นายเธียรธาดา จําปาเกตุกุล
62073008001 นายทศรัสม์ิ คูหาทอง
62073008002 นางสาวพรรณนิภา พลานนท�
62073008003 นายศตายุ ย่ีนาง
62073008004 นางสาวณัฐชา จันทรแสง
62073008005 นางสาวศศิประภา คุ�มชัย
62073008006 นางสาวจีราภรณ� อยู1พ1วง
62073008007 นางสาวมินตรา ภู1ยางโทน
62073008008 นางสาวกมลวรรณ เจริญชีพ
62073008009 นางสาวปาวีณา อ�นนาง
62073008010 นายณัฐวัฒน� ชัยจารุศิริ
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62073008011 นางสาวนฤมล บุญไทย
62073008012 นายธเนศ ทาสา
62073008013 นายวันเฉลิม ปลิวมา
62073008014 นางสาวภันทิลา ศรีคะเรศ
62073008015 นายวรวิชย� ประเวช
62073008016 นางสาวชนันท�ดรณ� แก�วแปง
62073008017 นายชนะศักด์ิ อินชเง�อ
62073008018 นายภพัฒน� อุปะกันทะ
62073008019 นางสาวณัฐธยาน� รอดสิน
62073008020 นายศิริวัฒน� จันดารา
62073008021 นางสาววีรวรรณ ม่ันคง
62073008022 นายนิติพล อินทร�ชู
62073008023 นางสาววัชราพร บางเฟZWอง
62073008024 นายธนพล มีสีบัว
62073008025 นางสาวอัญชลี เริ่มพงษ�
62073008026 นางสาวกรุณาชนก ผลวัฒนะ
62073008027 นางสาวปรารถนา จันทร�เจาะ
62073008028 นางสาวประภัสสร หงษ�ใจ
62073008029 นางสาวกาญจนา สุขสันต์ิ
62073008030 นางสาวพัชริดา เกษแก�ว
62073008031 นางสาวธัญวรัตน� สังขนิตย�
62073008032 นางสาวฐิศิรักน� ต1าน�อย
62073008033 นายอภิชัย สุวัตถี
62073008034 นายสันติ เมืองเชื้อ
62073008035 นางสาวจารุพักตร� พยัคฆ�ซ�อน
62073008036 นายสุรเชษฐ� หมอนคุด
62073008037 นางสาวกนกพร ฉัตรเสถียรศักด์ิ
62073008038 นางสาวธัญลักษณ� พิชญธรรม
62073008039 นางสาวเกศรินทร� เปาปKา
62073008040 นางสาวภัสร�วรา มหายศธนนันท�
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62073008041 นางสาวมาลี ศักด์ิเจริญชัยกุล
62073008042 นางสาวจิระนันท� มามี
62073008043 นายวราพงศ� ศิริวัฒน�
62073008044 นางสาวทิพาพรรณ แสนยะ
62073008045 นางสาวสุกัญญา โตแทนสมบัติ
62073008046 นางสาวพัชรี ราชบังคับ
62073008047 นางสาวชุติมา ทัดชั่ง
62073008048 นางสาวปริญลดา มีสูง
62073008049 นายศิระ คุณธรรมสถาพร
62073008050 นางสาวนุชจิรา สามคํา
62073008051 นางสาววันทนีย� นาครินทร�
62073008052 นางสาวนิตยา ภูมีรัก
62073008053 นายชาญ เมืองเกษม
62073008054 นางสาววรัญญา วสุพลนฤนาท
62073008055 นางสาวนุชรี คําหน�อย
62073008056 นางสาวจารวี ไชยราช
62073008057 นายปวริศ พ1วงเฟZWอง
62073008058 นางสาวธิติสรณ� กันทะหม่ืน
62073008059 นางสาวนรีวรรณ พรมมี
62073008060 นางสาวบุษรินทร� เวียงสมุทร
62073008061 นายไพฑูรย� ยมจันทร�
62073008062 นางสาวอัจฉรา อุตมา
62073008063 นางสาวอมรรัตน� นนทธิ
62073008064 นายพวัสส� ชัยยศทิพานนท�
62073008065 นางสาวฐิติมา แก�วแสง
62073008066 นางสาวชลลดา ท�าวคํามา
62073008067 นางสาวขวัญฤทัย บุญเฟZWอง
62073008068 นางสาวสุริษา ทับกวาง
62073008069 นายจักราวุฒิ เปรมจิตร�
62073008070 นางสาววิรดา ใจมา
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62073008071 นางสาวเบญจวรรณ กาวิล
62073008072 นางสาวรุ1งนภา มะโพงเพ็ง
62073008073 นางสาวจันทิรา สิงห�เหม
62073008074 นางสาวอมินตรา เกิดผล
62073008075 นายอนุชิต ขยันกสิกิจ
62073008076 นายบุญญาลักษณ� รักพ1วง
62073008077 นางสาวพลอยกนก ขัดนันตา
62073008078 นางสาวเกวลี ดียศ
62073008079 นางสาวสุรารักษ� รอดเทศ
62073008080 นางสาวอารยา ชื่นใจ
62073008081 นางสาวสาธิกา มีใจ
62073008082 นายทรงเกียรติ กุศล
62073008083 นางสาวกิตติยาพร อ�นป<นส�
62073008084 นางสาวฐนิตา เกตุอินทร�
62073008085 นางสาวสันทราย ทองศรี
62073008086 นางสาวรมย�ชลี อ1อนเขตร�
62073008087 นายนัธทวัฒน� ชนิตร�นันท�
62073008088 นางสาวพรทิพย� กระสาบ
62073008089 นายสิรดนัย ศิริไพฑูรย�
62073008090 นางสาวพรรณนิดา นุ1มเด่ือ
62073008091 นางสาวณฐิตา ธรรมป<ญญา
62073008092 นางสาวดวงกมล ชุ1มจันทร�จิรา
62073008093 นางสาวธัญพิชชา ยะราช
62073008094 นางสาวนิสารัตน� ทองสมัย
62073008095 นางสาวทัศนีย� ศรีทรัพย�
62073008096 นายสุรเสกข� กันตBะกวาง
62073008097 นางสาวป<ทมา อ1อนนวล
62073008098 นายนุตติ ช1วยบํารุง
62073008099 นางสาวกนกภรณ� บางดี
62073008100 นางสาวธันย�ชนก จันกัน
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62073008101 นางสาวสุนันทา เอี่ยมศรี
62073008102 นางสาวจรรยาศิริ ขันอาสา
62073008103 นางสาวอาภาศิริ เกตุมีแสง
62073008104 นางสาวนันทรัตน� ปKาถ1อน
62073008105 นางสาววันทณีย� ต๊ิบปะระ
62073008106 นางสาวสุทธินันท� ชยกูล
62073008107 นางสาวอรพิน แก�ววงค�
62073008108 นายสัตยา ฉํ่าเพียร
62073008109 นางสาวภัทราภรณ� รอดแปMน
62073008110 นางสาวอนุสรา ปาทา
62073008111 นางสาวอัจฉราวรรณ ชัยนา
62073008112 นางสาวเพ็ญจริยา เพ็งหมึก
62073008113 นางสาวสุปาณี เหลืองอ1อน
62073008114 นายทมนัย อินตBะจาย
62073008115 นางสาวณัฐพร ศิริมงคล
62073008116 นางสาวกิตติยา มาเอี่ยม
62073008117 นางสาวรุ1งจิตร ใจไว
62073008118 นางสาวสกุลรัตน� นาคพานิช
62073008119 นายจิรายุส บุญเอี่ยม
62073008120 นายณัฐวุฒิ กังวาล
62073008121 นายไตรรงค� คุณสี
62073008122 นางสาวนพินดา คงชัชวาลย�กุล
62073008123 นายณัฐวุฒิ นวลประสพ
62073008124 นางสาวสุจิพร ม่ิงเหล็ก
62073008125 นายธนพัทธ� ช1วยเพ็ญ
62073008126 นางสาวณฐศร หมุ1ยแก�ว
62073008127 นายนครินทร� นาคแจ1ม
62073008128 นางสาวสุภาศิณี จันทรี
62073008129 นางสาวศิวนันท� ป<ญญา
62073008130 นางนิลชเนตร ทินกระโทก
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62073008131 นางสาวภิญยาพัชร� ภักดี
62073008132 นายกาญจรัช แผนสนิท
62073008133 นางสาวจุไรรัตน� กรตุ�ม
62073008134 นางสาวพิชญ�สุกานต� ทองทา
62073008135 นางสาวกัญญ�วรา ฉุยฉาย
62073008136 นางสาวมณีรัตน� เมฆไตรรัตน�
62073008137 นางสาวสุภาวดี แก�วใหญ1
62073008138 นางสาวนภสร เครือทับ
62073008139 นางสาวใบเฟVน ศรีรักษ�
62073008140 ว1าที่ร�อยตรีสิริวิมล พิมพ�พวง
62073008141 นางสาวน้ําทิพย� ไทยทอง
62073008142 นางสาวสุธีรา เรืองไชย
62073008143 นางสาวพิมพ�วิภา แจ�งภูเขียว
62073008144 นางสาวพิชชานันท� มะโน
62073008145 นางสาวประภาพร คงคําเปา
62073008146 นายสมนึก แก�วบังเกิด
62073008147 นายป<ญญา ศรีกองหนุน
62073008148 นายธนภัทร อนันต�
62073008149 นายกลวัชร รัชภณพัชร�
62073008150 นางสาวมณีพลอย สอนสิงห�
62073008151 นางสาวกนกวรรณ ม1วงรอด
62073008152 นายยุทธณา โพธ์ิขาว
62073008153 นางสาวศิริลภัศ คําวงษา
62073008154 นางสาวจุฑามาศ กลิ่นเจริญ
62073008155 นางสาวศกุนี หล่ํารัศมี
62073008156 นายชยานันต� พงษ�พิชิต
62073008157 นายสุวัฒน�ชัย แทนเทือก
62073008158 นายปVยะวัฒน� บุญศรี
62073008159 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ�กุล
62073008160 นางสาวตรีดาว สุริวงค�ใย

หน�า 272 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073008161 นางสาวชนาภา ชวลิตพงษ�
62073008162 นายตฤณ อินตBะมุด
62073008163 นางสาวจีรนันท� กวมอําไพ
62073008164 นางสาวศิริลักษณ� แก1นภักดี
62073008165 นางสาวอัจจิมา ไกรแสง
62073008166 นายโพธ์ิทอง ภูมิเลิศ
62073008167 นางสุนิสา สิฏฐกุล
62073008168 นายจักรพงษ� ปองแก�ว
62073008169 นางสาวชุติกาญจน� ก่ิงกํ้า
62073008170 นางสาวกนกพร พุกงาม
62073008171 นางสาวรัชดา ทองคําดี
62073008172 นายนรากร อินนวล
62073008173 นายกมลภพ ฤทธ์ิทรัพย�
62073008174 นายพสิณ ชํานาญจิตร
62073008175 นางสาวมิลดา พงศ�สุข
62073008176 นางสาวจุฑามาศ แสนไชย
62073008177 นางสาวเมฑาวี วสันต�
62073008178 นางสาวปรียารัตน� สมฤทธ์ิ
62073008179 นางสาวอรทัย มงคลวัจน�
62073008180 นางสาวณัฐภรณ� สุขนุ1น
62073008181 นางสาวพิมลนาถ เล็กสมบูรณ�ไชย
62073008182 นายศุภสัณห� รอดเจริญ
62073008183 นางสาววัชรีพร ฉิมปรางค�
62073008184 นางสาวชนกานต� แก�วตBะ
62073008185 นางสาวณัชชา คงกะพัน
62073008186 นางสาวณัฐพร ธัมมา
62073008187 นายบัญญวัต สุคันธมาลา
62073008188 นางสาวเสาวลักษณ� แสนคําวัง
62073008189 นายอานนท� คําแปง
62073008190 นางสาวมณีรัตน� บุบผาชาติ
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62073008191 นางสาวธัญญารัตน� ยาวิละ
62073008192 นางสาวภินนลัชษาณาฐ� นิสัยม่ัน
62073008193 นายตรีธัช เชื้อแฉ1ง
62073008194 นางขนิษฐา ศรีกระจ1าง
62073008195 นางสาวรัชดา วันขวัญ
62073008196 นางสาวพุธิตา พัฒนเกษร
62073008197 นางสาวกัญยาณี นิ่มนุ1ม
62073008198 นายวิทยา คําเครือ
62073008199 นางสาววรรณนิสา เติมภูเขียว
62073008200 นายกิตติวัฒน� เล็กอุทัยพานิช
62073008201 นางสาวพัชนินทรา คําลี
62073008202 นายวันชัย อิ่มสอาด
62073008203 นางสาวสกุลตรา จอมอาจ
62073008204 นางสาวอมิตตา วงค�สุดา
62073008205 นางสาวณัฐกานต� แซ1ย้ัง
62073008206 นางสาวกมลทิพย� สอนทน
62073008207 นางณิภาทิพย� มูลแก�ว
62073008208 นางสาวศิรประภา ไหมทอง
62073008209 นางสาวสุทธาสินี ทิพะละ
62073008210 นายภูพาน นุชพ1วง
62073008211 นายหฤษฎ� หังษา
62073008212 นายทศพล กมลพบ
62073008213 นางสาวศิรินภา ยศป<ญญา
62073008214 นายกฤษฎา แก�วภู1
62073008215 นางสาวกานต�ธีรา บุญอินทร�
62073008216 นางสาวสุภาภรณ� ทิพวงศา
62073008217 นางสาววนิดา แก�วบุญเรือง
62073008218 นางสาวสิตานันท� อิ่มเที่ยง
62073008219 นางสาวนภาพร ขุนทอง
62073008220 นางสาววราภรณ� แสงเกษม
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62073008221 นางสาวประภาสิริ วรนุช
62073008222 นางสาวรุจิรา นิ่มงามศรี
62073008223 นางสาวจุฬากรณ� สิทธิ
62073008224 นางสาวจันทรา รัตนอรุโณทัย
62073008225 นางสาวเจนจิรา ทองสี
62073008226 นายสหภาพ พรมแดง
62073008227 นายอิทธิพล เครือทอง
62073008228 นายปวิช สุทธิแสน
62073008229 ส.ต.ท.ธีรยุทธ จันตBะบุญ
62073008230 นางสาวรัชนิดา เอี่ยมฤทธ์ิ
62073008231 นางสาวชณาภัท สว1างเนตร
62073008232 นางสาวอภิญญา นาคมอญ
62073008233 นางสาววิภาพร พูลลาภ
62073008234 นางสาวลีลา มีศิริโรจน�
62073008235 นางสาวสุนันท� ปรางวิเศษ
62073008236 นางสาวกุลธิดา เชื้อทอง
62073008237 นายศิลปชัย ชัยสลาตัน
62073008238 นางสาวนันทนัช ทวีรัตน�
62073008239 นางสาวญาณินท� เผือกปMอ
62073008240 นางสาวรชยา กาญจนวิเชียร
62073008241 นายเกียรติชัย นาคหวัง
62073008242 นางสาวกิรณา แย�มกลิ่นพุฒ
62073008243 นายธีรวุฒิ ต้ังวุฒิชัยเจริญ
62073008244 นางสาวสุรีรัตน� สุขสอาด
62073008245 นายรุ1งเพ็ชร ปานขํา
62073008246 นางสาวรุ�งเพชร ถินนอก
62073008247 นายนิติกร สุขใจ
62073008248 นายรัฐพงษ� โพธ์ิปาน
62073008249 นางสาวมนิษิณี ศรีมะรักอ1อน
62073008250 นางสาวสิรินทร�นิชา แคว�นน�อย
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62073008251 นายภาณุพงศ� จันทวงศ�
62073008252 นางดารัญ ยะป<ญญา
62073008253 นางสาวมนธิรา ไชยวงค�
62073008254 นายธนกิตต� รามโพธ์ิ
62073008255 นางสาวหทัยกาญจน� สุขม่ัน
62073008256 นายภูริณัฐ ย้ิมละมัย
62073008257 นางสาวอุรชา สกุลณี
62073008258 นางสาวพรทิพย� ตาลาน
62073008259 นายศิษฎ�พัฑฒ� ฤทธิคุปต�
62073008260 นายยุทธนา ศรีทอง
62073008261 นายกิตติภพ เส็งสอน
62073008262 นางสาวมิรันตี เปAกธนู
62073008263 นางสาววทันยา โสทัน
62073008264 นางสาวนวลพรรณ ดีนาน
62073008265 นายภูมิทัศน� ท�าวหลวง
62073008266 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพิมพ�พิชชา เก้ือหนุน
62073008267 นางสาวนริศรา แสงเทศ
62073008268 นางสาวจิราภรณ� โพธิน
62073008269 นางสาวธนาภรณ� แก�วประดิษฐ
62073008270 นางสาวพรปวีณ� ปาละนันทน�
62073008271 นางสาวจุฑารัตน� สระแก�ว
62073008272 นางสาวอุมาภรณ� จันทสร
62073008273 นางสาวอาทิตติญา สงครามศรี
62073008274 นายสุพัฒน� แดงบุ�ง
62073008275 นางสาวสุธินันท� หมุ�ยจันทา
62073008276 นายอมร รัตนเจริญ
62073008277 นางสาวธนาภา ธรรมนิยม
62073008278 นายธนากร สุริยะมณี
62073008279 นางสาวทัศณีย� ไหวหลวง
62073008280 นางสาวเบญจวรรณ ขันประมาณ
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62073008281 นางสาวรตานรี แก�วจรูญ
62073008282 นายประภาส จันทร�กลั่น
62073008283 นางพัชรินทร� สืบเสาว�
62073008284 นางสาวธัญเรศ ทองโต
62073008285 นางสาวพรทิพย� สมนํา
62073008286 นายณัฐพงษ� พนิชยะสิทธ
62073008287 นางสาวภาณุมาส วรรณโอทอง
62073008288 นายชยังกูร ป<ญญาดิลก
62073008289 นางสาวสุรีวรรณ ผูกพันธ�
62073008290 นางสาวณัฏฐา ทิมแก�ว
62073008291 นายศักดินา พรมมาอ�วน
62073008292 นางสาววราลักษณ� ดีกองสิน
62073008293 นางสาวกรกนก เขียนงาม
62073008294 นางสาวฐิติวรดา ยกศิริ
62073008295 นางปุญญิสา หม่ืนทอง
62073008296 นายสัตยา จันทร�เครือย้ิม
62073008297 นายนัฐพงศ� จันทรคติ
62073008298 นางสาวพัชรินทร� วงแสน
62073008299 นายธิ แซ1มัว
62073008300 นางสาวจุฬาลักษณ� สนแย�ม
62073008301 นางสาวสุพรรษา ม่ิงสุวรรณ
62073008302 นางสาวพระรจ อนุสิทธ์ิ
62073008303 ว1าที่ร.ต.หญิงอภัสรา เหมือนอิน
62073008304 นายวิรัญ จันตาวงค�
62073008305 นางสาวอสมาภรณ� ทูปแปMน
62073008306 นายวีระ นุ�ยเย็น
62073008307 นายธนวฒน� จินตนา
62073008308 นางสาวอิสษญาภัทร� จิตรอด
62073008309 นางสาวจีรวรรณ ศรีวิไล
62073008310 นายอัครวินท� ครองไชย
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62073008311 นายอดิศร พลายแสง
62073008312 นางสาวหทัยภัทร แก�วสว1าง
62073008313 นางสาวนภิสรา เลิศสกุลทรัพย�
62073008314 นายมงคล คงสุข
62073008315 นางสาวกมลพรรณ พันชะนะ
62073008316 นายณัฐวุฒิ รอดเงิน
62073008317 นายนภัทร จิรภากรพัฒน�
62073008318 นายพรเทพ ธรรมราช
62073008319 นายปฏิพัทธ์ิ แสงศิริ
62073008320 นางสาวสุมิตตรา พิมพารัตน�
62073008321 นายอิสรา เกติวงษ�
62073008322 นายชัย ปMองกันทา
62073008323 นางสาวบุษบา เมืองโคตร
62073008324 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองเดช
62073008325 นางสาวปฐมากร กุนามา
62073008326 นายวงศกร โคกทอง
62073008327 นายวีรพล ต้ังม่ัน
62073008328 นางสาวกัญญาพัชร ศิริญญาภรณ�
62073008329 นางสาวสุวิชา น�อมเศียร
62073008330 นางสาวสุพัฒตรา ไพรสันต�
62073008331 นายชัยวัฒน� ขันตี
62073008332 นางสาวฐิติมา แจ1มจันทร�
62073008333 นายโญนก ฟ<กแฟง
62073008334 นางสาววิระดา คําวงศ�วาลย�
62073008335 นางสาวพิมพ�ชนก บางทับ
62073008336 นายศราวุธ จงกรด
62073008337 นางสาวจันทกานต� ต้ัวมาก
62073008338 นางสาวป<ณทิตา กิจการ
62073008339 นายอนุชา คล�ายทองคํา
62073008340 นางสาวกนกวรรณ ศิริสัมพันธ�วงษ�

หน�า 278 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073008341 นางสาวทรงพร เหลืองหิรัญ
62073008342 นางสาวทิวากุล สุขสันต�วิไล
62073008343 นางสาวนวพร เนียมรัตน�
62073008344 นางสาวนุสรา จะเติบโต
62073008345 นางสาวณัฐณิชา ใจปVนตา
62073008346 นางสาวก่ิงแก�ว บุญสม
62073008347 นายคมสันต� คุ�มกล่ํา
62073008348 นางสาวสมคิด ไหวพรม
62073008349 นางสาวนภัสวรรณ หงษ�ห�า
62073008350 นางสาวป<ทมาวรรณ ดวงจันทร�
62073008351 นางสาวเบญจวรรณ เกิดทรัพย�
62073008352 ว1าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน� จันจิต
62073008353 นายอําพล อภิพุทธิกุล
62073008354 นางสาวเสาวลักษณ� ปาสิงห�
62073008355 นางสาวบุญทริกา ดวงตาดํา
62073008356 นางสาวปวีณา บัวคลี่
62073008357 นางสาวฤทัยรัตน� อินสอน
62073008358 นายเอกราช ชีวีอิสระ
62073008359 นางสาวมินตา ทิมเสน
62073008360 นางสาวกัญญารัตน� หลวงแดง
62073008361 นายธนาวุฒิ อินอําไพ
62073008362 นายเกียรติภูมิ เขียวคํา
62073008363 นางสาวลลิศษิตา ปานเกิด
62073008364 นายเจษฎา เปOWยมอ1อน
62073008365 นายธวัชชัย พิมพ�เหมือน
62073008366 นางสาวนงคราญ ทะนันไชย
62073008367 นางสาวชุติมา มีปVWน
62073008368 นางสาวเทียนศิริ เจนาเดช
62073008369 นางสาวพัชรินทร� ศิริ
62073008370 นายทัศเทพ เพ็ชรศรี
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62073008371 นางสาวน้ําฝน วงษ�ธัญกรณ�
62073008372 นางสาวปาริสา แสนจันที
62073008373 นายสุรศักด์ิ บุญเพียร
62073008374 นางสาวโยธาณัฐ อุปคุต
62073008375 นางอาทิตยา พวงบุตร
62073008376 นายชิสา กาญจนสุต
62073008377 นางสาวรุ1งระวี อินตBะแก�ว
62073008378 นายผจญ ศักดี
62073008379 นางสาวสุพิชญา ชูเชิด
62073008380 นางสาวธัญวลัย รักชาติ
62073008381 นางสาวกมลวรรณ กลัดดี
62073008382 นางสาวอลิสา เอมอยู1
62073008383 นางสาววรพรรณ อัศวรัตน�
62073008384 นางสาวลดาวัลย� สุขไสย
62073008385 นางสาวนีรชา บุญทวี
62073008386 นางสาวสุฑาทิพย� เตียวิบูลย�
62073008387 นางสาวสุดา จXอมหล�า
62073008388 นางสาวธิษณามดี สีวิจ๋ี
62073008389 นางนงค�ลักษ� พลอยท�วม
62073008390 นายธงชัย แซ1ย1าง
62073008391 นางสาวศุภาวรรณ ปVWนเปOWยม
62073008392 นายจิระพงค� สดใส
62073008393 ว1าที่ร�อยตรีศิริพล ตุ�ยดง
62073008394 นายคมทวน จันทร�ทอง
62073008395 นางสาววนิตา คําแก�ว
62073008396 นางสาวชุติมา ปานปรีดา
62073008397 นายอัษฎาวุฒิ จันทา
62073008398 นางสาวชวัลรัตน� รอดอ1อง
62073008399 นางสาวกัลย�สุดา อยู1เรือง
62073008400 นางสาวแสงเดือน ประหลาดเนตร
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62073008401 นายภูมิรักษ� มีอุสาห�
62073008402 นางสาววิภารัตน� ประเสริฐดี
62073008403 นางสาวอารยา พะโยม
62073008404 นายธนภัทร พิกุลทอง
62073008405 นางสาวปVยะภาภรณ� อ1อนวงษ�
62073008406 นายสงกรานต� ขันทอง
62073008407 นางสาวนฤมล มาสีกุก
62073008408 นางสาวชลธิชา ลอพันธ�
62073008409 นางสาวอรพิน อินทอง
62073008410 นางสาวชนากานต� แสวงหา
62073008411 นางสาวอรวรรณ ตังจิว
62073008412 นางสาวเนตรศรา รักคิณีย�
62073008413 นางสาวพัชรียา ทะนารี
62073008414 นางสาวรุจิรา บุญศรี
62073008415 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณอุด
62073008416 นางสาวปรางทอง นาคสว1าง
62073008417 นางสาวเพ็ญนภา ภุมมา
62073008418 นายอิทธิพล ฟองแก�ว
62073008419 นางสาวยลดา หล�าสุ
62073008420 นางสาวภิรัญญา วีระคํา
62073008421 นางสาวผกามาศ คงเกตุแก�ว
62073008422 นางสาวกัลยา ขาเหล็ก
62073008423 นางจริยา พุทธวงศ�
62073008424 นายวรธรรม บุบผา
62073008425 นางสาวมาริสา ศรีสุริยสวัสด์ิ
62073008426 นายปฏิพัทธ� พุ1มริ้ว
62073008427 นายชญานนท� นันท�ตา
62073008428 นายณัฐวุฒิ คําก�อนแก�ว
62073008429 นางสาวชลิตา พันธุ�วิจิตร
62073008430 นางสาวสุพรรษา จันทร�ลามุณี
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62073008431 นางสาวมัทนา เพ็ชรนารถ
62073008432 นายณัฐวุฒิ มูลวงษ�
62073008433 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวัชรี เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
62073008434 นางสาวศุภวรรณ นครพุ1ม
62073008435 นายนิธิภัทร จรนามล
62073008436 นางสาวพลอยสุดา คมบาง
62073008437 นางสาวเรวดี รองคําภีร�
62073008438 นายจาตุรพัฒน� มากรัตน�
62073008439 นางสาวณัฐกานต� จันทร�แย�มสงค�
62073008440 นางสาวปOยาพัชร เครื่องสนุก
62073008441 นายธีระพงษ� ประกอบศิลป[
62073008442 นางสาววิภารัตน� เชิงเง้ียว
62073008443 นายจาตุรงค� ศรีนาค
62073008444 นางสาวธนัชญา เชียงแรง
62073008445 นายชวาล เชาว�ปรีชา
62073008446 นางสาวภรณ�ทิพย� เพ็ชรเม็ดเอี่ยม
62073008447 นายจตุพร เกิดลอย
62073008448 นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
62073008449 นางสาวจินดารัตน� สาสี
62073008450 นางสาวเจนจิรา คงสวัสด์ิ
62073008451 นายนิรัตติศัย เต็มใจ
62073008452 นางอรอุษา แสงสิริปรีชา
62073008453 นางสาวเสาวลักษณ� คุ�มพุ1ม
62073008454 นางสาววันวิสา สายสุจริต
62073008455 นางสาวกมลชนก ต้ังตัว
62073008456 นางสาววันทนา คําภักดี
62073008457 นายกิตติพศ รักซ�อน
62073008458 นางสาวรัชนีกร กันนิล
62073008459 นางสาวปVยะหทัย ใจคําลือ
62073008460 นางสาวอธิชา อนันตะ
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62073008461 นายป<ญญา สุขม1วง
62073008462 นางสาวรุ1งรัตน� ศรีประวัติ
62073008463 นางสาวปาริชาติ ขันอุระ
62073008464 นางวิราวัลย� เลาหะรัตน�
62073008465 นายสตานันท� จันทโชติ
62073008466 นางสาวรณิดา จันทร�เกตุ
62073008467 นางสาวศุทธินี จักรผัน
62073008468 นางสาวปVWนหยก เปMกระทง
62073008469 นายจักรกฤษณ� คุ�มขัง
62073008470 นางสาวกอบการ สมณะ
62073008471 นายกิตติเดช ทองภักดี
62073008472 นายมนัส จิตรเกษม
62073008473 นางสาวมาริสา ช�างวงษ�
62073008474 นางสาววิกานดา คลังจง
62073008475 นางสาวพูลทรัพย� หม่ืนสุรินทร�
62073008476 นางสาวสุทิกา ศรีชุม
62073008477 นายศุภชัย ดาวเรือง
62073008478 นายศิริพงษ� สุวรรณหิรัญชัย
62073008479 นางสาวพัทธนันท� เฮงส1าย
62073008480 นางสาวดวงดาว สร�อยอินทร�
62073008481 นายกีรติ ศรียอด
62073008482 นางสาวพัชรประภา จุลมุสิก
62073008483 นางสาวขนิษฐา กันสิทธ์ิ
62073008484 นายปุรเชษฐ� พุทธปา
62073008485 นางสาวรจนา ป<ญญานะ
62073008486 นางสาวอชิรญาณ� นัยเนตร
62073008487 นายภานุวัฒน� แก�วสระแสน
62073008488 นางสาววณิชยา ภักดีโต
62073008489 นางสาววรัญญา สมยะ
62073008490 นางสาวกัลยา บิดกลม
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62073008491 นายธีระยุทธ อินไชย
62073008492 นางสาวนงนภัส เทพไกร
62073008493 นางสาวมุจลินท� เบ็งยา
62073008494 นายณรงค� แก�วทรัพย�
62073008495 นางสาวดลนภา ศรีสิงห�
62073008496 นางนันท�นภัส ลาปวงคํา
62073008497 นางสาวกชมน อินเกต
62073008498 นายพฤกษ� ภู1เพ็ชร�
62073008499 นายปฐมพงษ� วงษ�อําภา
62073008500 นายเจษฎา ลาวิณห�
62073008501 นางสาวนริศรา ระวังภัย
62073008502 นางสาวอรประภา พุ1มทวี
62073008503 นางสาวธัญญา อ่ําศรี
62073008504 นางสาวศิริลักษณ� พรมขาน
62073008505 นางสาวจามจุรีย� กาต๊ิบ
62073008506 นายเฉลิมชัย กุลคง
62073008507 นายสาโรจน� คํามูล
62073008508 นางสาวชุตินันท� เพียรหล่ํา
62073008509 นางสาวณิชาภา เลิศสถิตรุ1ง
62073008510 นางสาวเครือวัลย� โพธ์ิเสือ
62073008511 นางสาวจิรปรียา บุญสูง
62073008512 นายสมภพ ทองประเสริฐ
62073008513 นายณัฐพงศ� มุขแจ�ง
62073008514 นายภัทรพล แตงใหญ1
62073008515 นางสาวอมรพรรณ เตชเลิศธนานนท�
62073008516 นางสาวชลดา พูลเผ1าว�
62073008517 นางสาวปาจุลี แก1นสมบัติ
62073008518 นายปรีดา หาสี
62073008519 นางสาวณภัทรกาญจน� ก1อกําลัง
62073008520 นางสาวศุทธินี วงศ�สุวรรณ
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62073008521 นางสาวปVยะวรรณ พุฒฤทธ์ิ
62073008522 นายทิวากร สงเคราะห�
62073008523 นางสาวยุพาพร ทองวัฒนา
62073008524 นางสาวเบญญาภา ไชยวงค�
62073008525 นางสาวเพ็ญจันทร� สอนเทียน
62073008526 นางสาวเกศรินทร� โพธ์ิพฤกษ�
62073008527 นางสาวนัยนา สระทองเทียน
62073008528 นางสาวนันท�นภัส รสเผือก
62073008529 นางสาวกมลรัตน� เวชขลัง
62073008530 นางสาวณัฐพร พูลชู
62073008531 นายภาณุวัฒน� สาริโท
62073008532 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสุนิสา คําแก1
62073008533 นายพีรทัต รื่นรมย�
62073008534 นางสาวพัชรี ใจสุภาพ
62073008535 นางสาวธนัชพร เขียวนันใจ
62073008536 นางสาวสุธาสินี บุญเพ่ิมพูล
62073008537 นางสาววิชญารมณ� ทิมจันทร�
62073008538 นายธีระชัย สงวนไทร
62073008539 นายวัชระ บุญญาวงค�
62073008540 นางสาวจุสิฑามาศ วงษ�นิล
62073008541 นายสุวพล หันธนู
62073008542 นายชาญวิทย� วุฒิเอ�ย
62073008543 นายศุภณัฐ ยศสมุทร
62073008544 นางสาวรวีวรรณ พุทธรักชาติ
62073008545 นางสาวจิตติมา จันทร�ดา
62073008546 นางสาวพรพรรณ กุลศิริ
62073008547 นางสาวธนัญญา ธรรมใจ
62073008548 นางสาวภคินี จิวาลักษณ�
62073008549 นางสาววราภรณ� แก�ววงษ�
62073008550 นางสาวชฎาพร ลอวิลาร
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62073008551 นางสาวพรนภา อินประสิทธ์ิ
62073008552 นางสาวน้ําฝน เลิศไธสง
62073008553 นางสาวฐิติรัตน� ลัดดาวรพรรณุ�
62073008554 นางสาวฐิตาภา กาฬรัตน�
62073008555 นางพิมพ�ใจ วงศ�เจริญอังกูร
62073008556 นางสาวนิภาพร ตBะสุ
62073008557 นายกฤษฎา พาเหมาะ
62073008558 นางสาวฐาปนี ประจักษ�วิไล
62073008559 นางสาวณัฐรีฉัตร อินทรประสิทธ์ิ
62073008560 นางสาวกาญจนา เจือจาน
62073008561 นางสาวพฤกษา อาจเกิด
62073008562 นายทิวากร ถุงคํา
62073008563 นายวิชัย เนียมหุ1น
62073008564 นางสาวศศิภา คงทวี
62073008565 นายไกรเดช อินทรทัศน�
62073008566 นางสาวชุติมา สมบูรณ�พงษ�
62073008567 นายนครินทร� สุขอยู1
62073008568 นายนิกร ฮวดยินดี
62073008569 นางสาวกัลยรัตน� อักษร
62073008570 นางสาววรวรรณ เพชรแก�ว
62073008571 นางสาวพรรณิกา แก�วคําลือ
62073008572 นายแทนไท ม่ันคง
62073008573 นางสาวริสา สังข�ทอง
62073008574 นายนิพิฐพนธ� อ�นอ1อน
62073008575 นางสาววราพร สร�อยมุข
62073008576 นายสมภพ จันทร�จูม
62073008577 นางสาวสุภาพร แจ1มใส
62073008578 นางสาวป<ทมา รอดพิทักษ�
62073008579 นางสาวศิริวัฒนา คุ�มดี
62073008580 นายฤทธิชัย ทิตะพัน
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62073008581 นางสาวศิริลักษณ� อินทวงค�
62073008582 นายศกลวัฒน� เรียบร�อยกิจ
62073008583 นางสาวทัศยานีฆ� อุทเวียง
62073008584 นายอินทัช ทิพย�ประเสริฐ
62073008585 นายนิติ จันทวงษ�
62073008586 นางสาวณิชกานต� ฝายศักด์ิ
62073008587 นางสาวฐิติกานต� พฤกษ�ชาติไพร
62073008588 นายชาญวิทย� ภู1สีทอง
62073008589 นางสาวกัญญา ทับเชียงทอง
62073008590 นางสาวพิมพ�ชนก เกษตรกิจ
62073008591 นางสาวศิริวรรณ บุญระชัยสวรรค�
62073008592 นางสาวจุลณีย� สาวิลัย
62073008593 นางสาวรัตติกาล ปราบหงษ�
62073008594 นางสาวจารุวรรณ คล�ายรักษ�
62073008595 นางสาวชัชนีพร รู�หลัก
62073008596 นางสาวปVยธิดา โชตะมังสะ
62073008597 นายณรงค�ศักด์ิ บําเพ็ง
62073008598 นางสาวพิมพิกา โตจริง
62073008599 นางสาวธัญลักษณ� บุญฤทธ์ิ
62073008600 นางสาวอัจฉรา ฟ<กถาวร
62073008601 นางชฎาพร สังข�ปKา
62073008602 นางสาวธนาพร อุ1นบุญ
62073008603 นายภานุวิชญ� ชายท�าว
62073008604 นางสาวศิริลักษณ� พิมพ�ศร
62073008605 นายสพลดนัย ดวงแก�ว
62073008606 นางสาวกุลธิดา กางทอง
62073008607 นายณัฐดนัย ทามี
62073008608 นางสาวปานิดา เกรียงกีรติกุล
62073008609 นางสาวพรพิมล บ1อคํา
62073008610 นางสาวสุชาดา ธิชูโต
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62073008611 นายอัฐพงษ� ธิยะคํา
62073008612 นางสาวฉัตรนภา กางถ่ิน
62073008613 นายวีรพล ทุมชะ
62073008614 นายญาณกร ทองเกิด
62073008615 นายณภัทร เจริญนาน
62073008616 นางสาวพิรญาณ� สงวนเดช
62073008617 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�เขียว
62073008618 นางสาวนัฐฐา ขุ�นคีรี
62073008619 นางสาวชุดานันท� น1วมวัฒน�
62073008620 นางสาวศรวณีย� จันทรมงคล
62073008621 นางสาวสุจิรา ซ1วนสี
62073008622 นายวิศัลย� สุขมา
62073008623 นางเบญจวรรณ นุใหม1
62073008624 นายมนตรี เนียมมี
62073008625 นางสาวชนากานต� แย�มฎีกา
62073008626 นางสาวสุวรรณกร บัวขาว
62073008627 นางสาวรัตนา พรมนิล
62073008628 นางสาวกนกวรรณ เข่ือนหม่ัน
62073008629 นายสุรเชษฐ� เนื่องวัง
62073008630 นางสาวธนาภรณ� ธิป<ญญา
62073008631 นางสาวกรรณิกา พาโยม
62073008632 นายพงศธร ลอยลอม
62073008633 นางสาวจรินทร�ยา สวัสดี
62073008634 นายสารทิศ อุ1นแก�ว
62073008635 นางสาวสุกัญญา เทพอํานวย
62073008636 นางสาวธีรกานต� เจริญโชติสังข�
62073008637 นายพงศ�เพชร แก�วอําไพ
62073008638 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิจินดา
62073008639 นางสาวภัทราพร รุ1งเรืองวงศ�
62073008640 นางสาวลักขณา หมวกเอี่ยม
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62073008641 นางสาวศรินยา ใฝKฝากเกียรติ
62073008642 นางสาวเพ็ญนภา มาลัง
62073008643 นายนําโชค แสงสี
62073008644 นางสาวปวีณา กลับสุวรรณ
62073008645 นายอิทธิ คงทน
62073008646 นางสาวอังชุลี โคตรชมภู
62073008647 นางรําพรรณ หมอกเมฆ
62073008648 นางสาวชัชชญา เผือกชาวนา
62073008649 นายปVยะวัฒน� ครุฑจันทร�
62073008650 นางสาวอนงค�นาถ ถาธิ
62073008651 นางสาวกานต�สุดา เชอหม่ือกู1
62073008652 นายปกาศิต เอี่ยมฉิม
62073008653 นางสาวอชิรญา ทิพย�ประภา
62073008654 นายกิตติภพ จําปาเงิน
62073008655 นางสาวกัญยาณี สีดํา
62073008656 นางสาวรดามณี น�อยมา
62073008657 นายนันทวัฒน� สัตบุตร
62073008658 นางสาวฉัตรลดา กันยะมูล
62073008659 นางสาวขวัญฤดี ศรเพ็ชร�
62073008660 นายณัฐพล อ1อนบุญ
62073008661 นายสุวิจักขณ� พรหมวัชรานนท�
62073008662 นางสาวอาริญา สนธ์ิจันทา
62073008663 นางสาวศิริกัญญา ไชปา
62073008664 นางสาวสลิลทิพย� คงฟ<ก
62073008665 นางสาวนิลญา กลิ่นรัตน�
62073008666 นายพีรพัฒน� กันทะถ่ี
62073008667 นางสาวจิราภรณ� นุ1มหมวก
62073008668 นางสาวทิพากร ขจรมณี
62073008669 นางสาวณัฐมล ถาคําฟู
62073008670 นางสาวเบญจรัตน� ชมเชย
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62073008671 นายจักรกฤช หนูจอ
62073008672 นางสาวศรีสุดา เคนสีแก�ว
62073008673 นายธวัชชัย สมบูรณ�
62073008674 นางสาวจิตติพร ณ ลําปาง
62073008675 นางจิรัญญา แก�วทา
62073008676 นางสาวรุ1งนภา ศรีศักด์ิดา
62073008677 นางสาวเชติญา อิ่มพิทักษ�
62073008678 นางสาวศุภมาส เบงจา
62073008679 นายกฤตยชณ� น�อยทรัพย�
62073008680 นายณัฐพล ฉัตรก้ัน
62073008681 นายปุณวัฒน� บุญมี
62073008682 นางสาวสุนิสา สมศรี
62073008683 นางสาวขนิษฐา เภาตุ1น
62073008684 นางสาวเขมิกรณ� สีขาว
62073008685 นางสาวยวิษฐา มู�จันทร�
62073008686 นางสาวมาลัย เทศเพ็ง
62073008687 นางสาวสกาวเดือน แร1พรม
62073008688 นางสาววิจิตรา โห�สงวน
62073008689 นางสาวรัตนาภรณ� ม1วงลาย
62073008690 นางสาวปVยฉัตร อ1องทอง
62073008691 นางสาวสุชาดา ก�อนกงไกว
62073008692 นางสาวรภาศา ประเสริฐสิทธ์ิ
62073008693 นางสาวอัจฉริญา ไชยสวัสด์ิ
62073008694 นางสุภาภรณ� ศรีปรางค�
62073008695 นางสาวพรกมล หม1องลําปาง
62073008696 นางสาวกันยารัตน� ตันยา
62073008697 นางสาวธนัชชา เทียมจันทร�
62073008698 นางสาวนงลักษณ� อ1องแก�ว
62073008699 นางสาวอรณิชา ทับประดิษฐ
62073008700 นางสาวจุฑาลักษ� วงศา
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62073008701 นายศราวุธ คําวิระ
62073008702 นางสาวรุ1งทิวา ทิตพุฒ
62073008703 นางสาววิชุดา พูลสวัสด์ิ
62073008704 นายธนรัตน� ขันแก�ว
62073008705 นายขวัญชัย พิเศษ
62073008706 นางสาวจารุวรรณ ปVWนสกุล
62073008707 นางสาวเนตรนรินทร� นวลแก�ว
62073008708 นางสาวสุชาดา ป<ทมากร
62073008709 นางสาวณัฎฐณิชา จันนาคา
62073008710 นายภาณุภัทร� หม่ืนองค�
62073008711 นางสาวณัฐชา มะลิผล
62073008712 นางสาวสุนิษา นิลพันธุ�
62073008713 นางสาวสิริภัค ชัยบุตร
62073008714 นางสาวทาริกา มหายศป<ญญา
62073008715 นางสาวอรณิชา บุณยมณี
62073008716 นายธีรวัฒน� อินหล�า
62073008717 นางกรรณิการ� สารีคํา
62073008718 นางสาวภิมลวรรณ เขียวกล่ํา
62073008719 นางสาวณัฐธยาน� คงนุ1น
62073008720 นางสาวธนาภรณ� พรพระรักษา
62073008721 นางสาวอุษา เฮงทรัพย�
62073008722 นายธีรวัฒน� โกศิริ
62073008723 นายวิรัชชัย ตานา
62073008724 นายกิตติมศักด์ิ วิถุนัด
62073008725 นางสาวอาทิติยา ยมนา
62073008726 นางสาวอุบลพร ศรีนวล
62073008727 นางสาวกรรณิการ� ทันใจ
62073008728 นางสาวกนกวรรณ คําหม1อม
62073008729 นายเอกวิทย� จิตชู
62073008730 นายประสิทธิชัย ศรีธงชัย
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62073008731 นายธนายุทธ พิมทุม
62073008732 นางสาวช1อผกา วัฒนะ
62073008733 นางสาวอารีวรรณ จันทร�ไพจิตร
62073008734 นายพชร กูบโคกกรวด
62073008735 นางสาวบุษรินทร� ลํามะยศ
62073008736 นายกฤติญา แก�วใหม1
62073008737 นางสาวสุภัทรา เคียนถา
62073008738 นางสาวศันสนีย� พุทธสะ
62073008739 นายสมชาย เอี่ยมละมัย
62073008740 นางสาวบุณยดา สูงติวงค�
62073008741 นายมนัสวี มาสวิฑูรย�
62073008742 นางสาวเทวิกา ทิตา
62073008743 นายเจษฎากร โพธิเกิด
62073008744 นางสาวกัญญาภัค ทองพ1อค�า
62073008745 นางปสุตา สังข�เมือง
62073008746 นางสาวณัฐกันย� อัครกมลวรชัย
62073008747 นายวรพงศ� ธ.น.ผา
62073008748 นายเขมกิตติ ณ น1าน
62073008749 นางสาวปทุมชาติ ก้ัวสิทธ์ิ
62073008750 นางสาวสรญา บัวบุญ
62073008751 นายเกิดพล ทองหม่ืนศรี
62073008752 นางสาวนิภาพร ตาสุมา
62073008753 นางสาวสุนีรัตน� พูลศรี
62073008754 นายทัชชา วิชิตนาค
62073008755 นายจินานุวัตร� จอมภา
62073008756 นางสาวเจนจิรา หลวงอินทิม
62073008757 นายวสุธร ศรีประมวล
62073008758 นางสาวกัญญาภัทร ยอดหอม
62073008759 นายเกริกพล ศรียัง
62073008760 นางสาวธนัชพร หมอยา
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62073008761 นางสาวดุษฏี ป<ญญาเสน
62073008762 นางสาวสิริกาญจน� บุญสุข
62073008763 นางจิตรา ทักษณา
62073008764 นางสาวนิรัชพร เวียงอินทร�
62073008765 นางสาวชุติมณฑน� วรไพบูลย�
62073008766 นางสาวศิริลักษณ� เกตุทิม
62073008767 นายสุรศักด์ิ น�อยวัน
62073008768 นางสาวอภิญญา พุทธิหน1อย
62073008769 นางพัทธนันท� แดงดี
62073008770 นางสาวช1อผกา แสงน�อย
62073008771 นางสาวอิงฟMา จันทร�ฟอง
62073008772 นายกฤษฎางค� อิ่มดํา
62073008773 นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง
62073008774 นางสาวปวริศา สารถี
62073008775 นางสาวกัญญารัตน� พุทธกิจ
62073008776 นางสาวนริศรินทร� อนุมะ
62073008777 นางสาวขวัญชนิกา สุวรรณภาพ
62073008778 นางสาวธิดา คําหล�า
62073008779 นายนพรัตน� พุ1มไม�
62073008780 นางสาวปวริศา คําหร1าย
62073008781 นางสาวศุภรัตน� ติสะละ
62073008782 นางสาวชลธิชา เกตุทิม
62073008783 นางสาวนิภัทรา บัวบานศรี
62073008784 นางสาววรรณพร ทิพมาศ
62073008785 นางสาวสุภาวดี วงษ�สิงห�
62073008786 นางสาวสุจิรา เนียมสุวรรณ�
62073008787 นางสาวจิราภรณ� หม่ืนเดช
62073008788 นางสาวชนิกา เฮ�าปาน
62073008789 นางสาวปวิชญาดา เพ็งเหลา
62073008790 นางสาวปVยนุช เต็งโล1ง
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62073008791 นางสาวศรีวรรณ กลิ่นรัก
62073008792 นางสาวสุมิตตา ฝ<Pนสกุล
62073008793 นางสาวธารารัตน� ไข1เกตุ
62073008794 นายพาทิศ เปรมวิชิต
62073008795 นางสาวอรวรรณ คําเติม
62073008796 นางสาวสุนิษา ชาญเดช
62073008797 นายชัชชัย สายคําทอน
62073008798 นายธนารัตน� มากย้ิม
62073008799 นางสาวภัทรา เทศแท�
62073008800 นางสาวปริยฉัตร เพ่ิมสมัคร
62073008801 นางสาวสุธาสินี โภชนจันทร�
62073008802 นางสาวปVยะวรรณ เชิงผาวารีสงบ
62073008803 นางสาวณิชกมล นันตาเครือ
62073008804 นายสุวิจักขณ� ใยดี
62073008805 นางสาวอังคณา จินะธรรม
62073008806 นายชัยณรงค� กองราช
62073008807 นางสาวอภิญญา สัมฤทธ์ิ
62073008808 นางสาวเกวลิน ใจเอื้อ
62073008809 นางสาวพัทธิรา สุทธิคุณ
62073008810 นางสาวรสสุคนธ� รัตนา
62073008811 นางสาวกัณฐมณี ม่ังมีเพชรพลอย
62073008812 นางสาวขนิษฐา กาวน
62073008813 นางสาววรรณวิภา คงปาน
62073008814 นายวัชระ การสําเนียง
62073008815 นางสาวนัชชา มนต�ธนอาสน�
62073008816 นางสาวชลิตา วิกุลชัยกิจ
62073008817 นางสาวกมลชนก เส็งม1วง
62073008818 นางสาวจิราพร ชุชัยสงค�
62073008819 นายธนะชัย ฟ<Wนล�อม
62073008820 นางสาวพัชรินทร� ดีฉนวน
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62073008821 นางสาวอนงค� วังประจิม
62073008822 นางสาวกนกพร อ่ําคง
62073008823 นางสาวนันทิรา บริคุต
62073008824 นางนิตยา ตาใจ
62073008825 นางสาวณัชชา ไชยวงค�
62073008826 นางสาวจริยา กาสีทอง
62073008827 นางสาวภูวษา มณีวรรณ
62073008828 นางสาววิมลมาศ ทองคํา
62073008829 นายดนุพล นาสิงคาร
62073008830 นางสาวจุฑาลักษณ� ใจเที่ยงธรรม
62073008831 นางสาวชลิสา ผาสิงห�
62073008832 นางสาวภทรวรรณ เรืองสุกใส
62073008833 นายธนิต สําคัญ
62073008834 นายชนกานต� ไชยสัตย�
62073008835 นายพูนทรัพย� บุญยวง
62073008836 นางสาวจิราวรรณ อินทรดิศสร
62073008837 นางสาวกัลยนันต� เขียนประเสริฐ
62073008838 ว1าที่ ร.ต.จักรกฤษ ณ ลําปาง
62073008839 นางสาวปาณภรณ� ก�อนแก�ว
62073008840 นายวัชรินทร� สุวรรณกษาปณ�
62073008841 นายวิทวัส ขันทองคํา
62073008842 นางสาววลัยวรรณ นันทโชติ
62073008843 นางสาวพชรกมล โยกาศ
62073008844 นายอัมรินทร� อุทธิยะ
62073008845 นางสาวพรทิพย� โภชน�ชมภู
62073008846 นางสาวมนัสนันท� พลยุทธศาสตร�
62073008847 นางสาวมยุรา กุลมะโน
62073008848 นางสาวพัชรินภรณ� ขันทะบุตร
62073008849 นางสาวนันทิการณ� ปงธิยา
62073008850 นางสาวธัญญา เอี่ยมหน1อ
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62073008851 นางสาวอารยา สบหนอง
62073008852 นางสาวพิมจันทร� คําภิระยศ
62073008853 นางสาวนิตยา นาตา
62073008854 นางสาวสุทธิดา เครือชมภู
62073008855 นางสาววิภา พุฒิไชยจรรยา
62073008856 นางสาวบุญญาพร สําราญ
62073008857 นางมนทิรา ฟุKมเฟZอย
62073008858 นางสาวสุภาวดี หนูมี
62073008859 นางสาวสุทธิดา จินดากาศ
62073008860 นางสาวกรชวัล หิมวัลย�
62073008861 นางสาวสุรีรัตน� พรหมลัทธ์ิ
62073008862 นางสาววิจิตรา จันทร�ตBะสุริน
62073008863 นายโรจนศักด์ิ ทองสกุล
62073008864 นางสาวจิรนันท� ใยเพ็ง
62073008865 นางสาวสุนทราพร เชื้อเมืองพาน
62073008866 นายศรัณญ� อินทร�สวัสด์ิ
62073008867 นางสาวกนิษฐา คุ�มสา
62073008868 นายศุภฤกษ� ยศวิศววัฒน�
62073008869 นางสาววิสุดา กาวิชัย
62073008870 นางสาววราภรณ� กลอนสน
62073008871 นางสาวสุขใจ พุ1มพวง
62073008872 นางสาวนําพร ม่ันหมาย
62073008873 นางสาวกนกวรรณ พุ1มสลิด
62073008874 นายทรงภพ ใจหล�า
62073008875 นางสาวอารีรักษ� โชคสถาพร
62073008876 นางสาวจริยาวดี ขันตรี
62073008877 นายอําพล ล�านภูเขียว
62073008878 นางสาวสุวิชา อัตถวิโรจน�
62073008879 นางสาวสุภาภรณ� กล1อมดง
62073008880 นางสาวปรียาวดี สุขะ
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62073008881 นางสาวโชติกา ใบยา
62073008882 นายรชานนท� สนิทรักษ�
62073008883 นายอุกฤษฎ์ิ สุวรรณคําวงศ�
62073008884 นางสาวนิสาชล วันลพ
62073008885 นางสาวภัทรวรรณ ศึกษา
62073008886 นางสาวพิมพา ต�อนรับ
62073008887 นางสาวภัสศญา ทองแท�
62073008888 นางสาวนิรัชพร เจริญย่ิง
62073008889 นายวิฑูรย� นาคมูล
62073008890 นางสาวทิพวรรณ ครองวิ
62073008891 นางสาวจิรานุช ใจทิม
62073008892 นางสาวพรพรรณ ภู1เสม
62073008893 นายเจตตินนท� ตBะปVนตา
62073008894 นางสาวภารุจา วังพยนต�
62073008895 นางกฤติกา ศรีสกุล
62073008896 นางสาวนฤมล บุญลือ
62073008897 นายศุภวัช ม่ันปMอม
62073008898 นางสาวอริสรา ภาษิต
62073008899 นายศักรินทร� สิทธิไทย
62073008900 นายอดิศักด์ิ เสาร�แก�ว
62073008901 นางสาววิภาภรณ� พัดจ่ัน
62073008902 นางสาวพัชรินทร� นามแสง
62073008903 นางสาวสุมิตรา เกตุทับทิม
62073008904 นางสาวมลทิพ กิติยศ
62073008905 นางสาวปวันรัตน� สุขฉิม
62073008906 นางสาวธิดารัตน� ลอยถาวร
62073008907 นางสาววิชุพร วาอุทัศน�
62073008908 นายวัชรากร จันทร�ตBะละ
62073008909 นางสาวพิชชาพร ไผ1ตง
62073008910 นางสาวรัตนดี โพธ์ิแจ�ง
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62073008911 นายฐิติเทพ คําภีระ
62073008912 นางสาวชุตินันท� แสงศรี
62073008913 นางสาวศิรประภา เนตรคํายวง
62073008914 นางสาวอรทัย ปKวนน�อย
62073008915 นางสาวกัญญารัตน� เมษา
62073008916 นางสาวอุมาพร ศูนย�ปาน
62073008917 นางสาวปรียาภรณ� พุทธา
62073008918 นายณัฏฐชัย พัดดํา
62073008919 นางสาวรัตติกาล สุรินทร�โส
62073008920 นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร�
62073008921 นายภาคิน สายโสภา
62073008922 นางสาวอภิวันทน� ไชยณรงค�
62073008923 นางสาวกาญจนา ม่ันเขตวิทย�
62073008924 นางสาวภูมรี พรมณีวรรณ
62073008925 นางสาวจิณณพัต ไชยวานิช
62073008926 นางสาวอมินตรา เฉลิมวัด
62073008927 นางณัฎฐิรา อุตบัววงศ�
62073008928 นางสาวสุกัญญา เลิศจันทร�
62073008929 นางสาวสุพรรษา พุทธิมา
62073008930 นางสาววิภารัตน� คําหมู1
62073008931 นางสาวพิชญา มีอาหาร
62073008932 นายพานุวัช สุขสําราญ
62073008933 นางสาวธัญลักษณ� ดวงดี
62073008934 นางสาวณัฐนันท� อุตโม
62073008935 นางสาวจันทกานต� มูลสุข
62073008936 นางสาวสมัชญา อินตBะไพ
62073008937 นางอินทุอร ดินไทย
62073008938 นางสาวพิชญาภา อ1อนจันทร�
62073008939 นางสาวธนารัตน� จิตมะกล่ํา
62073008940 นางสาวเอมอร แสงวิมล
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62073008941 นางสาวพรทิพย� แสงอยู1
62073008942 นางสาวจารุเนตร แสงสว1าง
62073008943 นายณัฐพัชญ� เจริญฉาย
62073008944 นางสาวกฤษณา จินะวงค�
62073008945 นางสาวศจี อยู1เชื้อ
62073008946 นางสาวนฤภร กิตติธาราทรัพย�
62073008947 นางสาวทิพวรรณ� บุญวิเทียน
62073008948 นายวัชรพงษ� มังคละ
62073008949 นางสาวปานชีวิน สุยะ
62073008950 นางสาวกัญญานัฐ เหล1าอาภากุล
62073008951 นางสาวผกาพรรณ นาระทะ
62073008952 นายฤชากร ไทยยัง
62073008953 นางสาววรทอง เนียนเฮียน
62073008954 นางสาวจิราพร ผดุงญาติ
62073008955 นางสาวชญานิศ โตมอญ
62073008956 นางสาวกฤษณา จันดาแก�ว
62073008957 นางสาวศศิมา ถอสุวรรณ
62073008958 นางสาวนันทพร สระทองปาน
62073008959 นายเอกพงษ� กันจะนา
62073008960 นางสาววราพร เพ็ชร�ทอง
62073008961 นางสาวภาวิไล เขม�นเขตกิจ
62073008962 นางสาวกาญจนา ประสานเชื้อ
62073008963 นายธงชัย ทองศรี
62073008964 นางสาวกนกวรรณ มีกะพ้ี
62073008965 นางสาวฐิติรัตน� อ�ายแก�ว
62073008966 นางสาวปวีณา คนคล1อง
62073008967 นางสาวเทพสถิตย� จันทร�วิเศษ
62073008968 นายสุบิน สมรอด
62073008969 นางสาวกิตติยา แก�วแพง
62073008970 นายจีรพันธ� คําวัง
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62073008971 นางสาวลลิตาพร วงศ�โห�
62073008972 นางสาวพัชรีย� มะลิลม
62073008973 นางสาววรรณภา กรวยทอง
62073008974 นางสาวณิชาดา ภวัตพิบูล
62073008975 นางสาวพิภัทรา กํามา
62073008976 นางสาวปาริชาต หวลอาลัย
62073008977 นางสาวศิริรัตน� คลองภูเขียว
62073008978 นายไกรศักด์ิ เมฆเสือ
62073008979 นางสาวชมพู เหล็กใหล
62073008980 นางสาวศุภรดา ยาวงษ�
62073008981 นางสาววาสินี ชุมพร
62073008982 นางสาวนงนุช แก�วถ่ินดง
62073008983 นางสาวศุภิสรา เกิดชัยภูมิ
62073008984 นางสาวพัตราภรณ� ถามา
62073008985 นายศักดินันท� หน1อท�าว
62073008986 นางสาวณัฐฐินันท� ชํารวย
62073008987 นางสาวสุชาดา บูชาศรี
62073008988 นายอดิศร แสนโกศิก
62073008989 นายพีระ ไพรพฤกษ�
62073008990 นางสาวสลิลทิพย� มณเฑียร
62073008991 นางสาวอัญธิกา ศรีชัยวงค�
62073008992 นางภควรรณ อินทะยศ
62073008993 นางสาวณัฐพิชา ไชยรา
62073008994 นายณัฐพล มาโยง
62073008995 นายอัคนี กลมกลิ้ง
62073008996 นางสาวพาฝ<น ก่ิงโพธ์ิ
62073008997 นายแทนไท จีระดิษฐ�
62073008998 นางสาวศุภนิดา เอี่ยมหน1อ
62073008999 ว1าที่ร�อยตรีภาณุวิชญ� ชมภูน�อย
62073009000 นางสาวฐิติมา แสงสุก
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62073009001 นางสาวอัญชลี ทองเฟZอย
62073009002 นางสาวขวัญนภา ปVยชน
62073009003 นางสาวจริยาภรณ� จตุรไพบูลย�กุล
62073009004 นางสาวเหมือนสวย กองช�าง
62073009005 นางสาวจิรวรรณ ศฤงฆ�อนันต�
62073009006 นางสาวดวงเนตร ปูจิปา
62073009007 นายธีระพร ช1วยโสภา
62073009008 นางสาวฐานิดา พรมเวียง
62073009009 นายสําเภา เกษชื่น
62073009010 นางสาวจารุณี โปกําเนิด
62073009011 นายตรัณ บัณฑิต
62073009012 นายวีระศักด์ิ โกสินทร�
62073009013 นางสาวธรรมลักษณ� เชื้อรอด
62073009014 นางสาวรัตติยากร เกิดไทย
62073009015 นางสาววิภาวรรณ โสมาสี
62073009016 นางสาวนุชาดา จันทร�กระจ1าง
62073009017 นายจักรกริช เปOPยปVนวงค�
62073009018 นางสุพาณิกา พันโต
62073009019 นางสาวศศิประภา มาศิริ
62073009020 นางสาวสายทิพย� รักษาสัตย�
62073009021 นางสาวสุพรรษา คําตุ�ย
62073009022 นางสาวจิราภรณ� มณีวรรณ
62073009023 นางสาวเมทนี ป<นทิ
62073009024 นางสาวสุปราณี โปร1งมณี
62073009025 นางสาวภาวิณี บุญมลิซ�อน
62073009026 นางสาวเพ็ญนภา แก�วบาง
62073009027 นางสาวสุจิตรา เรียมตะคุ
62073009028 นางสาววิภารัตน� กวางใหม1
62073009029 นางสาวไอลดา จูจีน
62073009030 นางสาวขวัญสุดา คํ้าชู
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62073009031 นายโสภณ คงดี
62073009032 นางสาวนิฏติณณา เอี่ยมรักษา
62073009033 นายทนงศักด์ิ ด�วงภู1
62073009034 นางสาวศุภนิดา แย�มทับ
62073009035 นางสาวศิริมาศ ธรรมยา
62073009036 นายกรวิชญ� ทรงกลิ่น
62073009037 นางสาวธิดารัตน� หมีโชติ
62073009038 นางชญานิศ คนคล1อง
62073009039 นางสาวจิรายุ แบบกัน
62073009040 นางสาวจันทร�ตนา ขยันกสิกรรม
62073009041 นายพัชรพล ชากองมา
62073009042 นางสาวพรธิดา หนองประชุม
62073009043 นายชัชวาลย� จันกิติ
62073009044 นายนัฑพงศ� คําแก�ว
62073009045 นางสาวพัณนิดา รุ1งสว1าง
62073009046 นายศุภณัฐ สาจักร
62073009047 นางสาวเอมวิกา วิญญาปา
62073009048 นายภาณุ นารถบุญ
62073009049 นายภุชงค� พลดงนอก
62073009050 นายภาคิน ศิลชัย
62073009051 นางสาวศิริพร อิ่นแก�ว
62073009052 นางสาวอรยา ทับศูนย�
62073009053 นายประสงค� เบ�าทอง
62073009054 นายธนาวุฒิ อินขาว
62073009055 นางสาวนันท�นภัสธ� จันทร�ยวง
62073009056 นางสาวอรุณโรจน� บุญวรรณ
62073009057 นางสาวชฎาภรณ� แต1ต้ัง
62073009058 นางสาวพรศิริ เตจBะน�อย
62073009059 นางสาวเจนจิรา หอมสุวรรณ�
62073009060 นางสาวสมฤทัย ปูKวัง
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62073009061 นางสาวนันท�นภัส กุนดี
62073009062 นายวิทยา เงินโน
62073009063 นางสาวจุฬาลักษณ� ดาเคน
62073009064 นางสาวสินีนาฏ บุญเจริญ
62073009065 นางสาวจิรภา กลิ่นสุคนธ�
62073009066 นางสาวกาญจนา พุฒจรูญ
62073009067 นางสาวปุณณภา สิงห�แก�ว
62073009068 นางสาวอรยา ป<ญญา
62073009069 นางสาววิภารัตน� วิชิตนาค
62073009070 นายสรัชชา ชุ1มวงค�
62073009071 นางสาวจันทรา จวงแย�ม
62073009072 นางสาวสุทธิดา คําสุม
62073009073 นางสาวณัฐริกา วณิชชาสกุล
62073009074 นางสาววรัญญา คชแก�ว
62073009075 นางสาวภัศรา นาคกนก
62073009076 นางสาวพนิดา ขันสิงหา
62073009077 นางสาวมณี ศรีจันทร�
62073009078 นางสาวสุจิตรา อยู1เกษม
62073009079 นายคุณากร ดากล1อม
62073009080 นายสัภยา แก�วอินถา
62073009081 นางสาวจินตนา ใจทิม
62073009082 นางสาวกันตยา ศรีสังข�
62073009083 นายศักด์ิดนัย สุวรรณรัตน�
62073009084 นายคมศร พิมสร
62073009085 นายเจษฎาพงษ� บุญมาก
62073009086 นางอัญชรีพร ทองกลิ่น
62073009087 นายสิทธา นิยมเพ่ิมพร
62073009088 นางสาวดวงจันทร� อิ่มเอิบ
62073009089 นางสาวศุภานัน อินลา
62073009090 นางสาวชลธิชา ดําดี
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62073009091 นายยศพัทธ� วงศ�ประสิทธ์ิ
62073009092 นางสาวศิริพร สุขแจ1ม
62073009093 นายจีรายุส จีระดิษฐ�
62073009094 นางสาวสุชานาถ หอมสุวรรณ�
62073009095 นายภานุพงศ� ตาลเย่ียน
62073009096 นางสาวนุสรา จีนหลักร�อย
62073009097 นางสาวนิภาวรรณ ทิพย�ป<ญญา
62073009098 นางสาวกชกร สุวรรณ�โณไชย
62073009099 นางสาววัลลภา จิตรม่ัน
62073009100 นางสาวฐิติรัตน� ทองมาก
62073009101 นางสาวคณิศร มาย�าย
62073009102 นางสาววิลาสินี เครือญาติ
62073009103 นายนรพนธ� จันลาน
62073009104 นางสาวพิชญ�จีรา กวินธนาภัทร�
62073009105 นางสาวนภัสวรรณ ศรีวรรณ�
62073009106 นางสาวศรสวรรค� แก�วเกตุ
62073009107 นางสาววริษฐา ทับทิม
62073009108 นางสาวรัตนาภรณ� ใจแสน
62073009109 นางสาวละอองดาว รักการ
62073009110 นางสาวสุนทรี สายแวว
62073009111 นางสาวปฐมาวดี โตวารี
62073009112 นางสาวธัญลักษณ� อินทรจันทร�
62073009113 นายปVยบุตร ศรีคําภา
62073009114 นายอัศวิน ใจจันทร�
62073009115 นางสาวปVยะมาศ เครือวงศ�
62073009116 นางสาวจารุณี แก�วเปOPย
62073009117 นางสาววรรณภา สุดตา
62073009118 นางสาวประวีณ�นุช บุญยัง
62073009119 นางสาวพันธกานต� กาฬพันธ�
62073009120 นางสาวจินตนา คุ�มสอาด
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62073009121 นางสาวอมรรัตน� สุขแก1น
62073009122 นางสาวอาภัสรา เมืองจันทร�หอม
62073009123 นางสาวพรสุดา สอนทุ1ง
62073009124 นายเศรษฐา วงศ�หงษา
62073009125 นายนัทธพงศ� ไชยวงค�ทอน
62073009126 นายเลิศชาย อินจิว
62073009127 นางนารีรัตน� เรืองโรจน�
62073009128 นางสาวภิธิตา แก�วดี
62073009129 นายกิตติศักด์ิ เลิศประพันธ�
62073009130 นายณัฐวุฒิ ธรรมวงศ�
62073009131 นางสาวป<ทมพร กลางศิขริน
62073009132 นายวิศรุต แหลงแก�ว
62073009133 นางสาวแสงเดือน กลิ่นรอด
62073009134 นางสาวจุฑาทิพย� คงวิสูตร
62073009135 นางสาววิมลรัตน� แก�วโพธ์ิคา
62073009136 นางสาวเขมจิรากานต� จุมรี
62073009137 นางสาวอัจฉราวดี เกลื่อนเมฆ
62073009138 นางสาวปVยานุช อ�นปาน
62073009139 นางสาวเปรมชนก ต1ายลํายงค�
62073009140 นายณัฐวุฒิ ซุนพุ1ม
62073009141 นางสาวประภัสสร เตียเย็น
62073009142 นางสาวศศิมา จันทร�ทรัพย�
62073009143 นายสิทธิเวช สังข�ทอง
62073009144 นางสาวศิริลักษณ� จันทร�สุข
62073009145 นางสาวศุภาวรรณ ถมทอง
62073009146 นางสาวรชรัมภา เสือเดช
62073009147 นางสาววรรณอนงค� ศรีเรืองโห�
62073009148 นางสาวนภัสสร สิงห�ธนะ
62073009149 นางสาวเสาวณีย� เรือนปVน
62073009150 นายก�องวิช อักขระเสนา
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62073009151 นางสาวยุพารัตน� รุ1งระวี
62073009152 นางสาวกมนวรรณ ไชยสาร
62073009153 นางสาวนฤมล ไชยวุฒิพงศ�
62073009154 นางสาวกัญจนพร อิปVน
62073009155 นางสาวพิมพ�ปวีณ� แพทยารักษ�
62073009156 นายกิตตินัยน� สุวรรณวัจน�
62073009157 นายธีระพงศ� อินตBะ
62073009158 นางสาวภัทรานิษฐ� เลิศกสิกรณ�
62073009159 นางสาวกมลชนก เขียวเขิน
62073009160 นายพิศุทธ์ิ ทองแดง
62073009161 นางสาวศรันย�พร ศรีแสน
62073009162 นางสาวพรพรรณ ทะนุกํ้า
62073009163 นางสาวอรุณรัตน� นันทะเขียว
62073009164 นายณัฐสิทธ์ิ รวมเงิน
62073009165 นางสาวกุลิสรา สุทธมงคล
62073009166 นางฐิติรัตน� ผาทอง
62073009167 นางสาวเกสินี ทรัพย�ประสม
62073009168 นางสาวไอยลดา แจ�งกระจ1าง
62073009169 นางสาวสุวรรณลักษณ� ขุมเพ็ชร�
62073009170 นางสาวศิริกัญญา ชุ1มเชย
62073009171 นางสาวณัฐพร สุวรรณประทีป
62073009172 นายธนพัฒน� เสือเสน
62073009173 นางสาวสรารัสม์ิ จันทร�ยวง
62073009174 นางสาวจรีภรณ� จันทมาน
62073009175 นายฉันทวัฒน� นาถมทอง
62073009176 นางสาวเจนจิรา จองปMอ
62073009177 นายทรงพล ตุรงคราวี
62073009178 นางสาวเกษราวดี เกิดด�วง
62073009179 นางสาววิไลวรรณ อินหมี
62073009180 นางสาวพวงผกา สุนันตะพันธ�
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62073009181 นางสาววีรายา แก�วเกษศรี
62073009182 นายปฏิภาณ คําปVนตา
62073009183 นายนิรุตต์ิ เกิดช้ํา
62073009184 นายปฐมพร โรจน�ทองคํา
62073009185 นางสาวอรหทัย อินสมเชื้อ
62073009186 นางสาวจินตนา สงวนใจ
62073009187 นางสาวอัจฉรา อัศวะมงคล
62073009188 นางสาวณัฐนรี เม1นวังแดง
62073009189 นางสาวณัฐสุดา แหยมไทย
62073009190 นางสาวสุภาพร บัวพรวน
62073009191 นายกิตติศักด์ิ อุตบัววงศ�
62073009192 นางสาววลีรัตน� วงษ�วินิจสร
62073009193 นายปุณภณ อมรวรนนท�
62073009194 นายนรภัทร สืบบุญ
62073009195 นางสาววรัญญา สอนสีสม
62073009196 นางสาวธัญรัตน� พุ1มพวง
62073009197 นางสาวมยุรี ทรงสวัสด์ิวงศ�
62073009198 นายณัฐวัตร ศรีสุโข
62073009199 ว1าที่ร.ต.หญิงชนัญชิดา กําใย
62073009200 นางสาวนุชสรา กันฟ<ก
62073009201 นางสาวกัญญ�วรา คําแหง
62073009202 นางสาวณฐธิดา ชมโลก
62073009203 นางสาววทันยา อุ1นใจ
62073009204 นางสาวสุภิญญา เนืองศิลป[
62073009205 นายสรวิชญ� พรมดวง
62073009206 นางสาวรัตติยากร สวนเศรษฐ
62073009207 นายธันยบูรณ� เพชรช1วย
62073009208 นางสาวดาวเรือง ยาทรัพย�
62073009209 นางสาวปุณยนุช ขันกสิกรรม
62073009210 นางสาวชัชดาพร ทิพมาศ
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62073009211 นายกิตตินันท� แพงคุณ
62073009212 นางสาวขวัญนภา กาโน
62073009213 นางสาวฉัตรชนก แสนศรี
62073009214 นางสาวลูกน้ํา ร�อยแก�ว
62073009215 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ1ลี้
62073009216 นางสาวอภิญญา วงศ�วารี
62073009217 นางสาวภัทรนันท� คําค�อม
62073009218 นางสาวมาริษา พุ1มพวง
62073009219 นางสาวชนิภรณ� จันทร�ดํา
62073009220 นางสาวนิภาวดี สีสนิท
62073009221 นางสาวอรอุมา ธนาบดีวงศ�
62073009222 นางสาวธิมาภรณ� ใบกุ
62073009223 นางสาวศุภานิช โกมลพันธุ�
62073009224 นายสมยศ วงษ�ภักดี
62073009225 นางสาวฐิติรัตน� บุญเที่ยง
62073009226 นางสาวชุตินันท� สุ1มแช1ม
62073009227 นางสาวญาดา เทตินน้ํา
62073009228 นายวันอาสาฬ ทัศนันท�
62073009229 นางธันยนันท� ชื่นนุติมงคล
62073009230 นางสาวธัญนภางค� แก�วกุณโฑ
62073009231 นางสาวบุษกร สมใส
62073009232 นางสาวฐิติกา อยู1เย็น
62073009233 นายสุทธิพันธ� เด1นแก�ว
62073009234 นายดนุพงษ� อัสดงไพรี
62073009235 นางสาวชัญญา ชื่นทองหลาง
62073009236 นางสาวนุชณภางค� ชุมภูศรี
62073009237 นายตวงสิทธ์ิ ทองแทน
62073009238 นางสาวสายธาร จิตรสนอง
62073009239 นายฑีฆายุ ธนสินทรัพย�
62073009240 นายธรรมนูญ น�อยเทพ
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62073009241 นางสาวณัฐพร เทียนนาวา
62073009242 นางสาวสาวิตรี โปทา
62073009243 นายอุเทน พูนยอด
62073009244 นางสาวนฤมล ม่ิงขวัญ
62073009245 นายนันทวัฒน� ดอยแก�วขาว
62073009246 นางสาวเปรมกมล ดาแว1น
62073009247 นายวศิน พุฒินวพงศ�
62073009248 นางสาวอาภากร ไทยเทศ
62073009249 นางสาวกานดา ณ วิเชียร
62073009250 นางสาวชฎาพร จันทร�อ�าย
62073009251 นางสาวนันทวัน วงษ�จันป_อก
62073009252 นางสาวนิศากร เชื้อบุญมี
62073009253 นางสาวพรนัชชา บุญรักษ�
62073009254 นางสาววัลภา ทองท�วม
62073009255 นางสาวพรพิมล พิลึก
62073009256 นายณรงค� ดีมาก
62073009257 นางสาวฐิติวรดา พรหมมิตร
62073009258 นายขวัญชัย เพ็งเขียว
62073009259 นายปริญญา บุญเกิด
62073009260 นางสาวยุพาพร คํามูล
62073009261 ว1าที่ร�อยตรีหญิงนิโรบล นีระมนต�
62073009262 นางสาวทิพาพร เฟZWองวงศ�
62073009263 นางสาวกุลธิดา ท1าทราย
62073009264 นางสาวชนัญชิดา ฉํ่าน�อย
62073009265 นางสาววีณา บุญเม1น
62073009266 นางสาวศุภธิดา สันติชาติ
62073009267 นางสาววรรณวิสา แก�วเกิด
62073009268 นางสาวสุนิสา หน1อแก�ว
62073009269 นางสาวสรีวรรณ อรามรุณ
62073009270 นางพรพันธ� ศรีโยยอด
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62073009271 นางสาวอภิชฎา อุ1นเมือง
62073009272 นายทิพกร อุดนันท�
62073009273 นางสาวปลื้มกมล ตันประเสริฐ
62073009274 นางสาวนภาพร ใจหลัก
62073009275 นางสาวนิภาพร กXาแก1น
62073009276 นางสาวปานวดี มีไชโย
62073009277 นางณัฐวดี บุญคุ�ม
62073009278 นายจักรกฤษณ� อุดธง
62073009279 นางสาวพรจิรา สุคนธ�จันทร�
62073009280 นายวัชรพงษ� กันธะมาลา
62073009281 นางสาวขวัญจิรา ฟ<กบัว
62073009282 นางสาวสิริวิมล เชื้อไทย
62073009283 นางนลินภัสร� เดชธนะกิตต์ิรวี
62073009284 นางสาวรพีภัทร รินดวงดี
62073009285 นายจเร ปVWนจุไร
62073009286 นางสาวปาณิสรา มาเชื้อ
62073009287 ว1าที่ร.ต.ประเสริฐศักด์ิ อนุสนธ์ิ
62073009288 นางสาวธนัญชนก อาจหาญ
62073009289 นางสาวสุภาวดี แก1นเสน
62073009290 นางสาวบุณฑริกา กูลเมือง
62073009291 นางสาวสุรีรัตน� อ�นเหน1ง
62073009292 นางสาวจุฬาลักษณ� บางย้ิม
62073009293 นางสาวแคทลียา ยศมา
62073009294 นางสาวมีนา จันทร�ตBะวงศ�
62073009295 นายปฏิวัติ จันทร�คง
62073009296 นางสาวรังสิมา พลอาสา
62073009297 นางสาวกาญจนา คํามุงคุณ
62073009298 นางสาวกนกวรรณ บุญธูป
62073009299 นางสาวรติรส เนตรผาบ
62073009300 นางสาวศิริพร มะโนแสน
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62073009301 นางสาวนภัทร แถมพยัคฆ�
62073009302 นางสาวกาญจนาพรรณ แสงมณี
62073009303 นายกฤตกนก คําสวน
62073009304 นางสาวสุจารี ใฝKดํารงศักด์ิ
62073009305 นายศุภวัฒน� จารุวัฒน�
62073009306 นางสาวประภัสสรณ� เมืองซ่ือ
62073009307 นางสาวดวงหทัย ศรีช1วย
62073009308 นางสาวปวีณ�สุดา ศรีแก�ว
62073009309 นางสาวณัฐณาวดี มณีกุล
62073009310 นางสาวชนิตา อุดมสุข
62073009311 นายปราโมทย� เมืองเปM
62073009312 จ1าสิบเอกสิทธิพงษ� วงค�ศิริกุล
62073009313 นางสาวดรุณี สีจันทร�ลา
62073009314 นางสาวขวัญชนก เนื้อไม�
62073009315 นางพิไลพร ปานแย�ม
62073009316 นางสาวทัยชนก ตุ�ยคําลือ
62073009317 นายไพรัตน� แก�วสน
62073009318 นางสาวณัฏฐณิชา อินทะแสง
62073009319 นางสาวจริยา อุตรชน
62073009320 นางสาวศิริภัทร สระทองเมือง
62073009321 นายวัชระพล วงษ�งาม
62073009322 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เพ็ญเกตการ
62073009323 นายภัทรพล ศรีสุม่ิง
62073009324 นางสาวธิดารัตน� สุขปMอม
62073009325 นายวัชระ สุธรรมา
62073009326 นางสาวบุษยา ตีสระ
62073009327 นางสาววิมลรัตน� สิงห�คาล
62073009328 นายคมสันต� มาภิรมย�
62073009329 นายฐานพัฒน� ดวงจันทร�
62073009330 นางสาวภัทรวดี วันมูล
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62073009331 นางสาวสุวรรณี สอนบาล
62073009332 นายเฉลิมเกียรติ เกษแก�ว
62073009333 นายนิพนธ� วงษ�ศรี
62073009334 นางพิชช�ญา ปานทรัพย�
62073009335 นางสาววรินดา มูลทอง
62073009336 นายสืบสกุล ตันเจริญ
62073009337 นายธีรพงศ� ป<ญญาศักด์ิ
62073009338 นางสาววิภา ประยุง
62073009339 นางสาวศศิวิมล แสนแล
62073009340 นางสาววรรณนิษา สิระใจ
62073009341 นายตะวัน วงค�ใจ
62073009342 นางสาวชยากร วิชัยคํา
62073009343 นายปรภพ วังธิยอง
62073009344 นางสาวนวพรรษ อ1อนพานิช
62073009345 นายวุฒิพล สงกาที
62073009346 นางสาวยุพา หาญกลาง
62073009347 นางสาวรัญชนา ผัดอ1อนอ�าย
62073009348 นางสาวศศิวิมล วีระคํา
62073009349 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิสระ
62073009350 นางป<ณฑาเขม ใจเชื้อ
62073009351 นางสาวอัมรินทร� วีระพันธ�
62073009352 นางอลิษา โพธ์ิเกตุ
62073009353 นายนพศักด์ิ ยศป<ญญา
62073009354 นายนนทวัตต์ิ ถาวรศักด์ิ
62073009355 นางสาววรรณพร ฟ<กผล
62073009356 นางสาวอรณิชา เหล1าพลายนาค
62073009357 นางสาวศุภิสร กาญจน�วนิชกุล
62073009358 นางสาวณัฐสุดา สอนจันทร�
62073009359 นางสาวกวิสรา นิตย�รอด
62073009360 นางสาวสุธาสินี ประสาทชัย
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62073009361 นายอดิศักด์ิ เนียมสกุล
62073009362 นางสาวอธิษฐาน ฐานกุมมา
62073009363 นายมนูสาร ลิ้มรสเลิศสกุล
62073009364 นายกิตติศักด์ิ วงศ�ปาลีย�
62073009365 นายชนากรณ� เพชรชนินทร�
62073009366 นายณัฐพล ไพบูลย�
62073009367 นางเข็มทิศ วันทองสุข
62073009368 นายมนตรี เก1งเขตรกิจ
62073009369 นางสาวภูษณิศา กล1อมอิ่ม
62073009370 นางสาวปVยะดา สระโรดม
62073009371 นางสาวภัคสรา ตันสาย
62073009372 นางสาวอภินันท� สิงห�วี
62073009373 นางสาวสุวรรณา ชูศักด์ิ
62073009374 นางสาวศศิธร คงปMอม
62073009375 ว1าที่ร�อยตรีศักรินทร� ชูแก�ว
62073009376 นางสาววิภาวดี ใจโลกา
62073009377 นางสาววราภรณ� เชื้อนุ1น
62073009378 นางสาวจันทิมา สิทธิ
62073009379 นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิ
62073009380 นางสาวสุชารัตน� ขวัญแก�ว
62073009381 นางสาวธนาพร อินทรประพันธ�
62073009382 นางสาวอารีรัตน� แสนป<ญญา
62073009383 นางสาวยุพารัตน� จํานงค�พันธ�
62073009384 นายโภคิน จิตตาทิพย�
62073009385 นางสาวรัตติกาล คนกล�า
62073009386 นางสาวนิสา ภู1เกิด
62073009387 นางสาวธัญลักษณ� บุญราชแขวง
62073009388 นางสาวอารีรัตน� เรืองคํา
62073009389 นายสมพจน� ดิเรกชวนันท�
62073009390 นางสาวชนาพร ปรางค�วิเศษ
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62073009391 นายชัยวัฒน� สุขร1องช�าง
62073009392 นางสาวฐิติรัตน� ต้ังพินิจกุล
62073009393 นายศิวกร สุ1มเกิด
62073009394 นางสาวรุ1งนารี พรมละ
62073009395 นายเฉลิมพล ถนอมวงค�
62073009396 นางสาวนาตยา พงศ�เภา
62073009397 นายธนิศร สาริการินทร�
62073009398 นางสาวอัจฉรา พจน�ภิญโญวัฒนา
62073009399 นางสาวช1อมาลี ขุนหาญ
62073009400 นางสาวพรรณิกา ศิริ
62073009401 นายศตวรรษ ตาแสงวงษ�
62073009402 นางสาวธัญญาเรศ กีรติกาลกุล
62073009403 นางสาวพิมพ�วิภา กะระณี
62073009404 นายบุญส1ง โพธ์ิเกตุ
62073009405 นางศิรินันท� เชื้อบุญมี
62073009406 นางสาวรังสิมา ชูรัศมี
62073009407 นางสาวขนิษฐา ตBะเฮิง
62073009408 นางสาวศิวพร สัญญา
62073009409 นางสาวพิชาภัค ศุภศร
62073009410 นางสาวมยุรี บํารุง
62073009411 ว1าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน� อาทิตย�
62073009412 นางสาวอาทิตยา ขันทอง
62073009413 นางสาวพัชรพร เจริญไทย
62073009414 นางสาวจุฬารัตน� อุทัง
62073009415 นางสาวเบญจรัตน� ภูมิใหญ1
62073009416 นายสถาพร โตมี
62073009417 นางสาวจันทร�วดี ปMอมหิน
62073009418 นางสาวดุจเดือน เลื่อนลอย
62073009419 นายอรรนพ ไชยเรือน
62073009420 นางสาวนภารัตน� ต�นจันทร�
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62073009421 นางสุกัญญา ทองแจ1ม
62073009422 นางสาวณัฐพร บุญส1งธรรม
62073009423 นางสาวสุณัญญา พิลึก
62073009424 นายณฐพรรณ บุรารักษ�
62073009425 นางสาวจันทร�ทิวา อ1อนนุ1ม
62073009426 นางสาวนลินนิภา มณีสุวรรณ
62073009427 นางสาวอัจฉราพรรณ สายใจ
62073009428 นางสาวพรรณวิภา ติคํา
62073009429 นายพฤทธ� พิพิธภักดี
62073009430 นางสาวสุดารัตน� คุ�มเมือง
62073009431 นางสาวกนกวรรณ พลับพลาทอง
62073009432 นางสาวสุพรรษา รอดคงไร
62073009433 นางวราภรณ� สุทธิเสริม
62073009434 นางสาวศิริพร นันทะพรม
62073009435 นางสาวศิริพร คืนประคอง
62073009436 นายสนธิ คล�ายสุบิน
62073009437 นางสาวหนึ่งฤทัย แสนคํา
62073009438 นางสาวสิรินภา ทองลา
62073009439 นางสาววราลักษณ� พูลเลิศ
62073009440 นายสมศักด์ิ มีสี
62073009441 นางสาวนุสรา สังข�ทอง
62073009442 นางสาวนัทดา บานแย�ม
62073009443 นางสาวนิศารัตน� เสง่ียมสมานันท�
62073009444 นางสาวจีรนันท� สารพันธ�
62073009445 นางสาวพัชรพร สุพโปฎก
62073009446 นางสาวสุวนันท� ม่ิงเมือง
62073009447 นางสาวชุติตา บุญพุ1ม
62073009448 นางสาววรดา ยาวิชัย
62073009449 นางสาวกรรณิการ� มือขุนทด
62073009450 นางสาววาสนา เกิดเจริญ
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62073009451 นางสาวสุรีรักษ� รุ1งคีรี
62073009452 นางสาวรัตติยากร อินปMอม
62073009453 นางสาวอาภัสรา กองทอง
62073009454 นางสาวสุดาวรรณ สรฤทธ์ิ
62073009455 นางสาวสิรินทิพย� แสนสอาด
62073009456 นางสาวศรัญญา สายจันสุด
62073009457 นางสาวสุจิณณา จําเริญ
62073009458 นางสาววิลาวัลย� มุรินทร
62073009459 นายภัทรพล สนธิ
62073009460 นางสาวสุดาลักษ� สูงศักด์ิ
62073009461 นางสาวอทิตยา เกิดย้ิม
62073009462 นายรณกฤต แสนนิทา
62073009463 นางสาวศิริพร บรรจง
62073009464 นางสาวธัญญาภรณ� ประไพ
62073009465 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมมา
62073009466 นางสาวกณิกนันต� แสนเขียว
62073009467 นางสาวหอมนวล หย1าคํา
62073009468 นางสาวน�องนุช มาจ้ิงหรีด
62073009469 นางนิตยา บุญเย็นธรรมชาติ
62073009470 นางสาวกัญญา แก�วแย�ม
62073009471 นางสาวณัฐพร ป<นทะยม
62073009472 นางสาวปนัดดา พวงบานชื่น
62073009473 นายภควัชร ส1งแสงธรรมชัย
62073009474 นางสาวพนัสรินทร� ตรีลคณางค�กูล
62073009475 นายเรืองวิทย� ทิพย�ราชา
62073009476 นางสาวกมลพรรณ สมบัติศรี
62073009477 นางสาวนุจรี ศรีโมรา
62073009478 นายเอกพงค� เย็นใจมา
62073009479 นางสาวหทัยชนก ขอบเขต
62073009480 นายวิสุทธ์ิ วิเศษพานิช
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62073009481 นางสาวสุมินตรา ต๋ันเต็ม
62073009482 นางสาวภัศราวรรณ คุ�มแสง
62073009483 นางสาวจารุมน เม1นขาว
62073009484 นางสาวสิริยากร วาสนดิลก
62073009485 นางสาววริศรา ศรีประมวล
62073009486 นายธีรยุทธ โอBดฟู
62073009487 นางสาวรุ1งอรุณ ยาโน
62073009488 นางสาวชิดชนก แจ1มดี
62073009489 นายบริวัตร น�อยทับทิม
62073009490 นางสาวกนกวรรณ เบี้ยลอย
62073009491 นายมหาชัย มีกลิ่น
62073009492 นางสาวนิภารัตน� ชัยสิริพัฒนา
62073009493 นางสาวกมลชนาฏ มารินสุ
62073009494 นางสาวสุภาพร ดอนใจ
62073009495 นางสาวศุทธินี ตุ�ยหล�า
62073009496 นางสาวณัฏฐนิช ธงศรี
62073009497 นางสาวเสาวลักษณ� บ1อสิน
62073009498 นางสาวดอกแก�ว พุทธรักษา
62073009499 นายวรรณสัน นวลงาม
62073009500 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพัชรี พุ1มมาลี
62073009501 นายฐิรอังกูร เสถียรเจริญสุข
62073009502 นางสาวกมลพร แซ1แต�
62073009503 นางสาวสุพรรณิการ� บุญบัวทอง
62073009504 นางสาววันทนีย� ทวีศุภานิยม
62073009505 ว1าที่ร�อยตรีประพันธ� ปรางทับทิม
62073009506 นายวรพล พ่ึงกริม
62073009507 นางสาวปภาวรินท� เข็มทอง
62073009508 นางสาวกนกพร พัชรวีระรัชต�
62073009509 นางสาวธิดารัตน� พุ1มพวง
62073009510 นางสาวโชติกา พรหมจอม
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62073009511 นางสาวสุภาพร ลาภภพเพ่ิมพูน
62073009512 นายณัฐนนฐ� อินชัยวงศ�
62073009513 นางสาวรัตนาวลี ตุ�มบุตร
62073009514 นายรัชพล ฝายนันชัย
62073009515 นางสาวอิศราภรณ� ศฤงฆ�อนันต�
62073009516 นางสาวสุกัญญา พุ1มงาม
62073009517 นายอรุช บุญอยู1
62073009518 นางสาวโฉมสิริ พรมศิริ
62073009519 นางสาวกฤษณีกร พนะการ
62073009520 นางสาวนัทชา โนราช
62073009521 นางสาวฉวีวรรณ เกิดลาภ
62073009522 นางสาวณชพร ทองไพร
62073009523 นางสาวหนึ่งฤทัย สังข�แตง
62073009524 นายวิทยา ใจกล�า
62073009525 นายสงกรานต� บุญมาก
62073009526 นางสาวดาราแก�ว ด�วงช�าง
62073009527 นางสาวเกษิณี คะชา
62073009528 นางสาวกนิษฐา บุญเขตต�
62073009529 นายนราธิป อุปมัง
62073009530 นายศุภสิน เกษมณี
62073009531 นายติณณภพ เจนตระกูลโรจน�
62073009532 นางสาวปริยาภรณ� โรจน�เรืองนุกูล
62073009533 นางสาวสุนิสา ท�าวน�อย
62073009534 นางสาวธัญยรัตน� ชินวงค�พรหม
62073009535 นายภาณุวัฒน� มาสวัสด์ิ
62073009536 นางสาวพนัดดา อินทร�มี
62073009537 นางสุพรรณี ดีสันเทียะ
62073009538 นางสาวภควดี อ1อนแก�ว
62073009539 นางสาวเรวดี ม่ันหลํา
62073009540 นางสาวกิตติยาภรณ� วิภาจักษณกุล
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62073009541 นายพันธุ�เทพ ทิพยเนตร
62073009542 นายวรากร กํามะถัน
62073009543 นางสาววาสนา ทองลิขิตสกุล
62073009544 นางสาวกมลวรรณ พรมโชติ
62073009545 นางสาวหทัยชนก ดวงใจธรรม
62073009546 นางสาวชนิดา มีมา
62073009547 นางสาววรรณภา เรือนทอง
62073009548 นางสาวกาญจนา นุชง้ิวงาม
62073009549 นางสาวศิริรัตน� สิงห�หะ
62073009550 นายบุญสิริ จันทร�ดี
62073009551 นายสุรัตน� ก�อนจันทร�เทศ
62073009552 นางสาวปาลิดา หนองคาย
62073009553 นางสาวพัสกร บัวปาน
62073009554 นายศรัณญ� ผึ่งสิงห�
62073009555 นางสาวพัชริดา สิงห�ทอง
62073009556 นางสาวพงษ�นภา เก่ียอ1วม
62073009557 นางสาวเมธาวดี เพชรรี่
62073009558 นางสาวสุริสา ลวดคํา
62073009559 นางสาวสุรีรัตน� เกตุทองมา
62073009560 นางสาวชลธิชา ขันโท
62073009561 นางสาววรัญญา ทองใบ
62073009562 นางสาวภาสินี วุฒิสาร
62073009563 นางสาวดารัตน� อรชร
62073009564 นางสาวธมกร สุวรรณรัตน�
62073009565 นายอะนัส อิสลาม
62073009566 นางสาวบุตรสดี สีหะวงษ�
62073009567 นางนงนุช โนนสภา
62073009568 นางสาวอรวรรณ ศรีบุญ
62073009569 นายชาญณรงค� จันทร�เดช
62073009570 นางสาวธัญญารัตน� กาแก�ว
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62073009571 นางสาววิภาดา ทองใส
62073009572 นายธนภาส ไชยบาง
62073009573 นายวชิรวิทย� วิจารัตน�
62073009574 นางสาวสุธิดา พงษ�พวง
62073009575 นางสาวกัญญาภัค หมู1เฮง
62073009576 นายฮาริม แสนพรม
62073009577 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพิมพวลัญช� เลื่องลือ
62073009578 นางนภาพร ศาลาคาม
62073009579 นางสาวจิราภรณ� ผสมใจ
62073009580 นางสาวกรรณิการ� ผิวอ1อนดี
62073009581 นายเอกภาพ หอมดอก
62073009582 นางสาวภรณ�พรรณ เสือม่ัน
62073009583 นางสาวอัฉราภรณ� คงกระพันธ�
62073009584 นางสาวรัชนี ทะขัด
62073009585 นางสาวพรพิมล น�อยมี
62073009586 นางสาวนรินทร� โพธ์ิอ1อง
62073009587 นางสาวชฎาพร เพ็ชรมุข
62073009588 นางสาวมัทจุรี สาธิต
62073009589 นายเดชา จันต1อม
62073009590 นายอนุพงศ� ทิมทอง
62073009591 นางสาวส1งศรี พุทธเกิด
62073009592 นางสาวอัมพร อนันตผล
62073009593 นายวีรพล ชื่นทิม
62073009594 นางสาวพรรวษา หม่ืนเข็ม
62073009595 นางสาววิชุดา รองกาศ
62073009596 นางสาวกรวรรณ จันทร�ประเสริฐ
62073009597 นางสาวศิวพร เชื้อบุญมี
62073009598 นายประสิทธ์ิ จันทิมา
62073009599 นางสาวรักษ�สุดา อักษรศักด์ิ
62073009600 นางสาวณัฐยาภรณ� แรงเขตรการณ�
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62073009601 นางสาวจุดารัตน� ยอดพรมแว1น
62073009602 นางสาวเรือนแก�ว ฟMาคะนอง
62073009603 นางสาวฉัตรสาภรณ� นนตาพา
62073009604 นางสาวพรนิภา ฟ<กกะจุย
62073009605 นางสาวบุญช1วย จันทร�ฉาย
62073009606 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�จันเสือ
62073009607 นางสาวธนาภรณ� เรืองโพธ์ิ
62073009608 นางสาวจารุพรรณ ธุระ
62073009609 นางสาวกฤษณา ตาทฤศโธรัยห�
62073009610 นางสาวพวงแก�ว โมบัณดิษฐ
62073009611 นางสาววรินยุพา ฝ<Pนสัญจร
62073009612 นางสาวศศิภา จันแปงเงิน
62073009613 นางสาวฐิติพร บาลี
62073009614 นางสาวศยามล ไกรทอง
62073009615 นางสาวสุพิชฌาย� แก�ววงหิว
62073009616 นางสาวอโณทัย แจ�งสว1าง
62073009617 นางสาววรางคณา ภูมิลําเนา
62073009618 นางสาวสุดารัตน� สังข�เงิน
62073009619 นางสาวม่ิงกมล เคียงข�าง
62073009620 นางสาวธนพร พูลพินิจ
62073009621 นายชลธี สุระภี
62073009622 นางสาวสุนันทา วรรณสอน
62073009623 นางสาวติณณ�ดารินทร� โอภาโพธิวัฒน�
62073009624 นายวศิน คําสะอาด
62073009625 นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย
62073009626 นางสาวสุจิตรา เกลี้ยงจันทร�
62073009627 นางจุฬาลักษณ� โสภารัตน�อภิชัย
62073009628 นางสาวจุฑารัตน� เรือนชุม
62073009629 นายฐากูร เปรมปาน
62073009630 นางสาวธารียา ป<ญจบุรี
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62073009631 นายสิทธิเดช ประโยชน�ดี
62073009632 นางสาวชมพูนุช ม่ันคง
62073009633 นายพีรพัฒน� นุ1นดี
62073009634 นางสาวอริสา แปMนเมือง
62073009635 นางสาวรสสุคนธ� สีดํา
62073009636 นายณภูมิ จอมสืบ
62073009637 นางสาวชลธิชา ม่ันต1อพงษ�
62073009638 นางสาวเกศศิริ นพรัตน�
62073009639 นายศรณรงค� ฤกษ�บําเพ็ญ
62073009640 นางสาวรพีพร เดชทวิสุทธ์ิ
62073009641 นางสาวพัชราภรณ� หม่ันเรียน
62073009642 นายไพสน พรมสาย
62073009643 นายนราทิพย� ดารดาษ
62073009644 นางสาวณัฐมล อุ1นบุญ
62073009645 นายนภัสกร คํานึง
62073009646 นางสาวสัตตบงกช บ�งดี
62073009647 นางสาวเกศินี ใจดี
62073009648 นางสาวสุรีพร เนตรแสงสี
62073009649 นางสาวชรินรัตน� เผ1าตBะใจ
62073009650 นางสาวกาญจนาภรณ� ศรีป<ญญา
62073009651 นางสาวชุติมา นวลใหม1
62073009652 นางสาวพนิดา ปานใย
62073009653 นายกัญณภัทร เด็ดขาด
62073009654 นางสาวเบญจา บัวคํา
62073009655 นางสาวจุฑามาศ รุ1งเชตุ
62073009656 นายสุริยา พรมยวง
62073009657 นายธนดล ท1าซุง
62073009658 นางสาวสุนิสา รอดป<นนา
62073009659 นางสาวพรวันเพ็ญ ชวยกระจ1าง
62073009660 นางสาวชญาณ�นันท� รอดทอง
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62073009661 นางสาวศุภรัตน� ภู1ศรี
62073009662 ว1าที่ ร.ต. หญิงบัวขาว ชูเมือง
62073009663 นางสาวทิพปภา อินทะนู
62073009664 นางอริศรา แสงฟMาเลื่อน
62073009665 นายธนาวุฒิ เยาวสุนทร
62073009666 นายประภวิษณุ� กัลป[ธนวงศ�
62073009667 นางสาวศศิวิมล แฉล�มประเสริฐ
62073009668 นายธีร�วศิษฐ� รัตนบัวพา
62073009669 นางสาวกวินนาฎ ราชทะคันที
62073009670 นางสาวสุภัทรา ปานนา
62073009671 นางสาวกรรภิรมย� เย็นนัทที
62073009672 นางสาวน้ําฝน เกิดขํามา
62073009673 นายธีรวัฒน� ธิดา
62073009674 นางสาวอุมาพร ยอดเสาดี
62073009675 นางสาวมณีรัตน� โถงโฉม
62073009676 นางสาวธมนวรรณ อรทัย
62073009677 นางสาวสุปรียา วรรณมณี
62073009678 นางสาวรัตติมา เงินทุ1ง
62073009679 นายวรกรณ� ศรีไพบูลย�
62073009680 นางสาวสุทัสสา พิลึก
62073009681 นางสาววิไลวรรณ จันทพาช
62073009682 นางสาวสุวิมล พันธ�วงศ�
62073009683 นายธนากร อ�อยกาม
62073009684 นายธนดล มโนใจ
62073009685 นายกิตติพงษ� ยะหัตตะ
62073009686 นางสาวฐิตารีย� มังคะวงศ�
62073009687 นางสาวสร�อยไพลิน สุขกาศ
62073009688 นางสาวกมลภัทร จันแก�ว
62073009689 นายชัยนิล เมาะราษี
62073009690 นางสาวศิริลักษณ� บุบผาสุพรรณ�
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62073009691 นางสาวลลิตา สิงห�แรง
62073009692 นางสาวสุธาสินี ยศถิตย�
62073009693 นางสาววิมลสิริ เทพแก�ว
62073009694 นางสาวธัญลักษณ� กันคุ�ม
62073009695 นางสาวรัชนีพร มะโนจันทร�
62073009696 นายอัคชัจจ� สามิตร
62073009697 นางสาวชลธิชา จีนย�าย
62073009698 นางสาวสุกัญญา ด�วงนาค
62073009699 นางสาวสุวิมล อินตBะมี
62073009700 นายจักรพันธ� เอื้อนจิตร
62073009701 นายวัชระ ดาดาด
62073009702 นางสาวธณัชภรณ� ศรีสวัสด์ิ
62073009703 นายสุเทพ โชติพรมราช
62073009704 นางสาวกุญช�ภัสส� ป<ญญา
62073009705 นางสาวดวงทิพย� ขันแก�ว
62073009706 นางสาวสุภาวดี ชัยเหลา
62073009707 นางสาวสุภาภรณ� ครุธจับนาค
62073009708 นางสาวศิริพร ดอนต�อ
62073009709 นางสาวอาภรณ� ครุฑศรี
62073009710 นายภราดร กวางแก�ว
62073009711 นายฉัตรชัย คล�ายทรัพย�
62073009712 นางสาวกรรณิการ� ตันบุญ
62073009713 นางสาวหทัยรัตน� พลชาตรี
62073009714 นางสาวธารารัตน� เข่ือนเก�า
62073009715 นายสุธางค� โพธ์ิหิรัญ
62073009716 นางสาวพรสุดา เรืองฉาย
62073009717 นางสาวทิพวรรณ สุขสุภาพ
62073009718 นางสาวปVยนุช คําวลี
62073009719 นางสาวณัฎฐนิช เกตุทนงค�
62073009720 นางสาวธัญชนก ปMองกันภัย
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62073009721 นางสาวขวัญเรือน โชติศรี
62073009722 นางสาวอนุชตา แก�วจุฬา
62073009723 นางสาวญาณิศา ธรรมสอน
62073009724 นางสาวแสงดาว นัยทน
62073009725 นายอดิศร ไชยเตกูล
62073009726 นางสาวปาริชาต แสนโซ�ง
62073009727 นางสาวสิรินันท� เที่ยงจันทร�
62073009728 นางสาวเสาวณีย� ทิพย�บุญทอง
62073009729 นางสาวอภิญญา เชื้อสาย
62073009730 นางปริมล คงดี
62073009731 นางสาวสุนิสา แซ1ด1าน
62073009732 นายณัฐพงษ� บุญคํา
62073009733 นางสาวสุพรรษา เนียมหอม
62073009734 นางสาวขวัญจิรา ใหม1ชุ1ม
62073009735 นางสาวจิรนันท� พุทธรักษ�
62073009736 นางสาวลดาวรรณ วงษ�สุข
62073009737 นางสาวสุพชยาฌ� ยอดรัก
62073009738 นางปVยนุช พ1อป<ญญา
62073009739 นางสาวขวัญแข สายทองคํา
62073009740 นางสาวรพีพร คํารังษี
62073009741 นายธนธัช ม1วงศรี
62073009742 นางสาวเบญจวรรณ อุ1นเรือน
62073009743 นายศุภณัฐ ชาญณรงค�
62073009744 นายบรรพจน� มาคุ�ม
62073009745 นางสาวเกษร โสมนัส
62073009746 นางสาวเบญจพร เรืองกลาง
62073009747 นางสาวสายฝน เมืองลอง
62073009748 นางสาวอนุสรา เหล1าเขตุกิจ
62073009749 นายอภิวิชญ� ต๊ิบกันเงิน
62073009750 นางสาวภัสฎาภรณ� นาคมี
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62073009751 นางสาวป<ทมพร แซ1วุ1น
62073009752 นางสาวกุลภัสสรณ� สิงห�สถิตย�
62073009753 นางสาวพรลภัส บูระพา
62073009754 นางสาวปาริชาต ชิ้นเจริญ
62073009755 นายอนวัช หมู1น�อย
62073009756 นางสาวจันทิมา เสือเงิน
62073009757 นายพีรวิชกร เมธประสพสันต�
62073009758 นายภัทรวิทย� สายแก�ว
62073009759 นางสาวสินจัย พิมพ�แก�ว
62073009760 นายสุขสม หนึ่งน้ําใจ
62073009761 นายธนายุทธ เดชทอง
62073009762 นางสาววราภร โพธ์ินิ่ม
62073009763 นางสาวอริศรา แย�มกลิ่น
62073009764 นางสาววลีรัตน� หาญสุวรรณชัย
62073009765 นางสาวนภาลัย บุญเลิศ
62073009766 นางสาวพิชชาพร สุขโชติ
62073009767 นางสาวกฤติยาภรณ� สิงห�ลอ
62073009768 นางสาวฐิตวรรณ หลากสุขถม
62073009769 นางสาววราภรณ� ภิรมย�ชุ1ม
62073009770 นายไกรวิชญ� อินตBะชมภู
62073009771 นางสาวทัศนีย�วรรณ คํามูลตรี
62073009772 นางสาวปริยาภัทร อันทะเกษ
62073009773 นางสาวทิฆัมพร แสนป<ญญา
62073009774 นายอนุชา พุ1มหมี
62073009775 นายจตุพร การะเกตุ
62073009776 นางสาววนิดา พุ1มพฤกษ�
62073009777 นางสาวพันนิดา สอนสิน
62073009778 นายนัทรนัย อินตBะวงค�
62073009779 นายภัคพงษ� เจริญสุข
62073009780 นายพยุงทรัพย� สีนาค
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62073009781 นายพรพิทักษ� ฉันทศิลป
62073009782 นางสาวพรสุดา ทานะป<ทม�
62073009783 นางสาวรังสิมา สมบูรณชนะชัย
62073009784 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมมาก
62073009785 นายภัทรพล ล�วนพิลึก
62073009786 นางสาวสุคําพร ทับเพ็ชร�
62073009787 นางสาวสิริวิมล สวนดอก
62073009788 นางสาวโชติกา ขันแหลม
62073009789 นางสาวสิริอมร ตุ1นปMอม
62073009790 นายธนกร กําแทง
62073009791 นายจักรกฤษ เขียวคําป<น
62073009792 นายกิตติพันธ� พรมเสือ
62073009793 นายประวิทย� ขัตธรรมศรี
62073009794 นายสิทธิชัย บริพลคุณาเดช
62073009795 นางสาวนันธิดา พลายละหาร
62073009796 นางสาววิมลณัฐ ฟูพงษ�
62073009797 นางสาวดวงจันทร� รอดสวัสด์ิ
62073009798 นางสาวอภิชญา สีวัน
62073009799 นางสาวกฤษณี เพ็ชรโต
62073009800 นางสาววนันยา เจริญศักด์ิขจร
62073009801 นางสาวพรพิมล พิศอ1อน
62073009802 นางสาวดวงกมล จันทร�แย�มสงค�
62073009803 นางสาวขวัญชนก ดีแท�
62073009804 นายศุภกฤต เพียงตา
62073009805 นายพงศธร กันยะมูล
62073009806 นางสาวกมลวรรณ สุภาษิต
62073009807 นางสาวอาพรสิริ ซูซูกิ
62073009808 นางสาวปรียานุช ตะเภา
62073009809 นางสาวอรุโณทัย สงคราม
62073009810 นางสาวชลธิชา ป<Pนแจ1ม
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62073009811 นางสาวนฤมล บัวสรวง
62073009812 นางสาวสินีนาด คัณธานันท�
62073009813 นางสาวรัตติยากร กองบุญ
62073009814 นายสันติ แซ1อึ้ง
62073009815 นางสาวบัวพิศ ท�าวใจ
62073009816 นางสาวศรีแพร สุริยันต�
62073009817 นางนัทนิษา ภาโส
62073009818 นางสาวสุนารี วงค�สวัสด์ิ
62073009819 นางสาวศจี วงษ�หนู
62073009820 นางสาวสุภาวิณี ศรีเดช
62073009821 นายดนัย เรือนเด่ือ
62073009822 นายสาธิต จันทฤก
62073009823 นางสาวประภัสสร จันดา
62073009824 นางสาวรัตติกาล ขันคํา
62073009825 นายศรายุธ ม1วงพันธ�
62073009826 นายธีรวรรธน� เทียมทิพร
62073009827 นางสาวขวัญฤดี สุขมา
62073009828 นางสาวณิณา พันธ�พัฒนากุล
62073009829 นางสาวศุภรัตน� โตทุ�ย
62073009830 นายสุรสีห� นุ1มจันทร�
62073009831 นางสาวปVยพร รู�ธรรม
62073009832 นายศุภกรณ� จํารูญ
62073009833 นายอัษฎาวุธ บุตรบุญ
62073009834 นางสาวสุนิษา ปาสิงห�
62073009835 นางสาวหทัยรัตน� สระทองแดง
62073009836 นางสาวเปล1งรัศมี ศรีนรคุตร�
62073009837 จสตญิงสุวลี อ1อนเหลือ
62073009838 นายสุทิวัส ชลธิชาชลาลักษณ�
62073009839 นางสาวพิมลพรรณ ป<นทะเลิศ
62073009840 นางสาวจิรวรรณ ปงลังกา
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62073009841 นางสาวฐิติชญา รัตนารุ1งเรืองกุล
62073009842 นางสาวธัญญาพร สุนทรทิพย�
62073009843 นางสาวชัญญา แก�ววิวรรณ�
62073009844 นางสาวสุทธิดา เลิศหล�า
62073009845 นายเมษา มาสังข�
62073009846 นางสาวสุจิตรา บุญฤทธ์ิ
62073009847 นางสาวจินตนา บริบูรณ�
62073009848 นายทวีศักด์ิ จันนะชัย
62073009849 นายศุภเสกช� อนุวรรตน�
62073009850 นางสาวพรรณทิพา เทียนสา
62073009851 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรโนรา
62073009852 นางสาวณัฐญากร มีอัฐม่ัน
62073009853 นางสาวจุรีพร พลพุทธา
62073009854 นายเฉลิมเกียรติ ชื่นมอญ
62073009855 นายธรรมวุฒิ ศรีลิ้ม
62073009856 นางสาวนราพร พรมโสภา
62073009857 นางสาวนารีรัตน� แกล�วกล�า
62073009858 นายณัฐพร เลิกนุช
62073009859 นางสาววิลาวัณย� บําเรอสงค�
62073009860 นางสาวณัฐสุดา เหล1าทองสาร
62073009861 นางสาวปVยธิดา กิตวงค�
62073009862 นางสาววริศชา ฉลาดดี
62073009863 นางสาวรัญชนา นิ่มศิริ
62073009864 นางสาววันทนา ฤทธ์ิเม�า
62073009865 นางสาวอรนิภา เกวี
62073009866 นายรัฐศรัณย� เขม�นเขตวิทย�
62073009867 นางสาวนิตยา สําเนียง
62073009868 นางสาวนันทิกานต� ธรรมดูล
62073009869 นายปVยพัทธ� ท1าโพธ์ิ
62073009870 นางสาวฐาปณีกรณ� สิทธิแสง
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62073009871 นางสาวดวงอนงค� ยอดโปร1ง
62073009872 นางสาวศิรินันท� อ1อนจิตร
62073009873 นางสาวเบญจวรรณ ทวีผล
62073009874 นางสาวชลณิชา ภู1ศรี
62073009875 นางสาวศตนันท� ธุระกิจ
62073009876 นางสาวกุลกานต� ชูชนม�
62073009877 นางสาวแพรวพรรณ สมบัติ
62073009878 นายภาคภูมิ คอนจ่ัน
62073009879 นายสุรชัย ปVนตาเปOPย
62073009880 นายนิติพล จันตBะ
62073009881 นายธีรดนย� จุมพูเรือน
62073009882 นางสาวดวงกมล อิ่นคํา
62073009883 นางสาวพรวิมล คุณประเสริฐ
62073009884 นางสาวเพ็ญยุภา สีระวัตร
62073009885 นางสาวชุติมน น1วมหนอม
62073009886 นายทัชชกร พันธงชัย
62073009887 นายธีรวัฒน� ศิริมา
62073009888 นายวีระยุทธ สิงห�โต
62073009889 นางสาวภัคด์ิชามน จันทร�สุข
62073009890 นายจิรายุทธ ทับทอง
62073009891 นางสาวเมธาวี กล1อมจิตต�
62073009892 นางสาวจามจุรี คําดี
62073009893 นางสาวศรัญญา ศรีพรม
62073009894 นางสาวสุจิวรรณ แก�วเขียว
62073009895 นางสาวพรรณสิริ เต็มบุญเกียรติ
62073009896 นายกิตตินันท� หลวงนุช
62073009897 นางสาวรุ1งนภา เหลืองเรือง
62073009898 นางสาวพิมพ�ประภาพร แก�วพวง
62073009899 นายอนุชา ทรัพย�ภูตี
62073009900 นางสาวอรวรรณ ดอนไพรที
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62073009901 นายวรพล วิจิตรพงษา
62073009902 นายธนัท ปVยะนนทลี
62073009903 นางสาววิไลพร ต๊ิบหล�า
62073009904 นายอนุวัฒน� พัฒสงคราม
62073009905 นางสาวเจนจิรา นาคพงษ�
62073009906 นางสาวอังคณา ผ1องผิว
62073009907 นายกฤติน แดงจํารูญ
62073009908 นายอัษฎา ปMอมทอง
62073009909 นางสาวเบญจวรรณ วังถา
62073009910 นางสาวอรวรรณ ป<ญโยกาศ
62073009911 นางสาวปVยะธิดา ภิมุข
62073009912 นายธนาธิป พาระนันท�
62073009913 นายปริญญา วงษ�ผา
62073009914 นางสาววาสนา ปVงผล
62073009915 นางสาวนิสรา ทิพย�ภักดี
62073009916 ว1าที่ ร.ต.หญิงอรุณี สิงห�ปMอง
62073009917 นางสาวธนัญชนก สร�อยดี
62073009918 นางสาวลักขณา ชิตพันธ�
62073009919 นางสาวพิชารัตน� วิเชียรรัตน�
62073009920 นางสาวรมิตา บรรดาศักด์ิ
62073009921 นางธัญสญา มะโนมูล
62073009922 นางสาวกานดา นุชชะ
62073009923 นางสาววริศรา สุประการ
62073009924 นางสาวอรนิภา ขําพวง
62073009925 นายอดุลย� ใจชื่นบาน
62073009926 ว1าที่ร�อยตรีมิตรภาพ ศรีใส
62073009927 นางสาวปาริชาต พวงดอกไม�
62073009928 นางสาวประกายเพชร พานพระ
62073009929 นางสาวธัญญารัตน� กองแก�ว
62073009930 นางสาวพิมล จันทร�เกิด
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62073009931 นางสาวสุวนันท� ผัสดี
62073009932 นายวสุสกิจจ� อินทนิล
62073009933 นางสาวรมณีย� สวรรค�ประทาน
62073009934 นางสาวยุพารัตน� อดิธนากร
62073009935 นางสาวสุรัชดากรภ� คุ�มแสง
62073009936 นายศุภณัฐ นันตะกูล
62073009937 นายธนวัฒน� สิงหเดช
62073009938 นางสาววิภากมล อิ่มทอง
62073009939 นายวรวิช พิมเสน
62073009940 นายศิริ ภักดีสุข
62073009941 นางสาวโชติกา เขียวสีทอง
62073009942 นางสาวประกายดาว ไชยปุก
62073009943 นายทศวร เนตรแสงสี
62073009944 นางสาวพรพิมล ดํารงชัยศรี
62073009945 นางสาวไพลิน สระทองพิมพ�
62073009946 นายกิตติ สังข�คํา
62073009947 นายกฤษกร แจ�งกระจ1าง
62073009948 นางสาววรรณพร เกษมี
62073009949 นางสาวศิริประภา สามัคคี
62073009950 นายชนินทร นุวัตดี
62073009951 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ชูกลิ่น
62073009952 นางสาวจุฑามาศ โตเมศร�
62073009953 นายพิชิตพล เผ1าคํา
62073009954 นางสาววราภรณ� วังเย็น
62073009955 นางสาวศิริธร ดารานาถ
62073009956 นางสาวนุชดาว ทิพย�ลุ�ย
62073009957 นางสาวพรประภา ทุกอย1าง
62073009958 นางสาวศศิประภา พันแก�ว
62073009959 นางสาวกัญญาพัชร ใจกล�า
62073009960 นางสาวพรรษา โนวิชัย
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62073009961 นางสาวกนกวรรณ รูปยันต�
62073009962 นางสาวอลีนา ขํามี
62073009963 นางสาวกฐกานต� ม่ันนุช
62073009964 นายคมสันต� จันทร�สุกปุก
62073009965 นายเจตริน คําชื่น
62073009966 นางเพ็ญนภา สุธรรม
62073009967 นางสาวณิชารีย� ชาลีจังหาญ
62073009968 นางสาวณรรฐวรรณ จิระวงศ�ขจร
62073009969 นางสาวเสาวลักษณ� ภู1เทศ
62073009970 นางสาวราตรี เชิงเอี่ยม
62073009971 นางสาวปนัดดา แสนคําวงศ�
62073009972 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสุพัฒนะกุล
62073009973 นางสาวธิชาภรณ� กํานันตน
62073009974 ว1าที่ร�อยตรีหญิงแพรวพลอย พลายเนาว�
62073009975 นางสาวจันทร�สุดารัตน� สมพร
62073009976 นางสาวธนิตา กาญจนจันทร�
62073009977 นางสาววรงค�อร อินแนน
62073009978 นางสาวสุวรรณี กันจู
62073009979 นางสาวมุกดารัตน� แจ1มสุวรรณ
62073009980 นายนิรุช ลอยบัณดิษฐ
62073009981 นางสาวสุธิดา สมสาย
62073009982 นางสาวจีรนันท� บุญเม1น
62073009983 นางสาววิจิตรี สีหะวงษ�
62073009984 นางสาวทิพวรรณ สิงห�ประเสริฐ
62073009985 นางสาวศุภนิดา ยาโตปมา
62073009986 นางสาวฉัตริกา อินทร�ภักดี
62073009987 นางสาวลดานุช ปุพพโก
62073009988 นายปฎิพัทธ� มาโพธ์ิชัย
62073009989 นางสาวอนุสรา รอดเกตุ
62073009990 นายสุทธิพร ชนะสิทธ์ิ
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62073009991 นางสาวกรณพัฒน� ม่ันเจBก
62073009992 นางสาวภัทรานิษฐ� กันนิกา
62073009993 นางสาวกนกวรรณ ตาละกา
62073009994 นางสาวนภาพร พุฒลา
62073009995 นางสาวนิภาพร อิ่นแก�ว
62073009996 นายวิรัช กรวยทอง
62073009997 นายอรรคเดช หงษ�ทะนี
62073009998 สิบตํารวจตรีชนะชัย ทองแน1น
62073009999 นางสาวกาญจนา ตรีเดช
62073010000 นางสาวสุภัสสรา แซ1ต้ัง
62073010001 นายพรภวิษฐ� คุ�มปาน
62073010002 นางชญาภา ไวเกษตรกรณ�
62073010003 นางสาวสุกัญญา ป<ญญามาก
62073010004 นายมารุต อุดทังไข
62073010005 นางสาวกมลรัตน� เส็งเหี่ยว
62073010006 นายธนาคาร เพ็ญฉาย
62073010007 นางสาววิจิตรา อินสอน
62073010008 นางสาวนริศรา ทองพิมพ�
62073010009 นายศิริพงษ� พวงคํา
62073010010 นายภาณุมาศ อินทรีย�
62073010011 นางสาวสุนิษา ม1วงเกิด
62073010012 นางสาววิภาดา เกตุศรี
62073010013 นางสาวปวีณา เนียมวงค�
62073010014 นางสาวภัททิรา จันทร�อิน
62073010015 นางสาวปVยนุช เต็มจันทร�
62073010016 นายกิตติพงษ� โยตา
62073010017 นางสาวธัญสิริ แซ1ต้ัง
62073010018 นางสาวอรวรรณ ท1าซุง
62073010019 นางสาวนุชนารถ วิไลรัตน�
62073010020 นางสาวรัชดา สุ1มรอด
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62073010021 นางสาวพรนภัส คล�ายอ1อง
62073010022 นายวินัย ศรราษฎร�
62073010023 นางสาวสุทธิดา มาลาศรี
62073010024 นางสาวกุลณัฏ กาศสนุก
62073010025 นางรจนา เบิกบาน
62073010026 นางสาวมิรันตรี กิตติยากร
62073010027 นางสาวภัทราภรณ� สุภาษิ
62073010028 นางสาวระพีพรรณ นามเชื้อ
62073010029 นายธงไชย ดํารงโลหะ
62073010030 นางสาววนิศรา ลอพันธ�
62073010031 นางสาวรัตติภรณ� อ�ายวงค�
62073010032 นางสาวจริยาพร สุรชิต
62073010033 นางสาวธิดารัตน� พลากร
62073010034 นางสาวลัดดาวัลย� คําคง
62073010035 นายอิทธิพัทธ� รุ1งวัฒนาธราธร
62073010036 นายศุภกฤษณ� วัยฉิมพลี
62073010037 นางสาวชุฎารัตน� เมืองรักษ�
62073010038 นางสาววรินทร�รัตน� ทําอินแก�ว
62073010039 นางสาวยุพยง อินตา
62073010040 นางสาวสุวรรณี อาจหาญ
62073010041 นายพีรยุทธ จันทร�เปAง
62073010042 นางสาวกนกวรรณ แก1นเขียว
62073010043 นางสาวฐิติมา ปานเกิด
62073010044 นายธวัชชัย ครุธทิน
62073010045 นางสาวพิจิตรา ชาบาง
62073010046 นางสาวรพีพรรณ อินตBะสอน
62073010047 นางสาวสุภาวดี แจ1มโพธ์ิ
62073010048 นางสาวศิริรัตน� นนทศรี
62073010049 นางสาวชุติกาญจน� ไม�ทอง
62073010050 นางสาวรัตติกาล น�อยจุ�ย
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62073010051 นายศรณรงค� เอี่ยมตา
62073010052 นางสาวอรพิน บุปผาอมรศรี
62073010053 นางสาวขนิษฐา บัวปMอม
62073010054 นางลัดดาวัลย� ยอดเงิน
62073010055 นางสาวพิณัฎฐณิชา ยะคําแจ�
62073010056 นางสาวสุชัญญา โทBะป\า
62073010057 นางสาวอิสสรียา สีอ1อน
62073010058 นางสาวศิริพร เผยศิริ
62073010059 นางสาวปรารถนา สายจันทร�
62073010060 นางสาวสุลิมล หวลอารมณ�
62073010061 นางสาวจิราวัลย� สมสถาน
62073010062 นางสาววัฒนาพร สลีสองสม
62073010063 นางสาววิภัสรา เทียบน้ําอ1าง
62073010064 นายวิศรุต กรุงประสงค�
62073010065 นางอรกัญญา เรืองเวชร�
62073010066 นางสาวกันตยา ณ นคร
62073010067 นางปทิตตา คงสูงเนิน
62073010068 นางสาววนิดา ชาวนาวา
62073010069 นางสาวเสาวลักษณ� เมธา
62073010070 นางสาวบุศรัตน� ราชพลแสน
62073010071 นางสาวกันตนา อัมระนันท�
62073010072 นางสาวลัดดา ก่ิงรัก
62073010073 นางสาวนฤพร ดาวเรือง
62073010074 นางพรหมธิดา สิงห�โต
62073010075 นางสาวรังสิยาภรณ� อศูรย�
62073010076 นายเสฎฐวุฒิ อินทรสมใจ
62073010077 นางสาวเกตน�นิภา คําสุวรรณ
62073010078 นายพันธุ�ณต สุวรรณโชติ
62073010079 นางวิจิตรา ดอกจา
62073010080 นางสาววราภรณ� สาดท1าโพ
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62073010081 นางสาววัชราภรณ� อินมา
62073010082 นายนัทธพงศ� แดนเหมือง
62073010083 นางสาวสาริศา พรหมโชติ
62073010084 นางสาวรมย�ชลี แสงทับทิม
62073010085 นางสาวเมทินี สวัสดี
62073010086 นางสาวภานุกา การะยศ
62073010087 นางสาวปVWนเพชร พินธ�โต
62073010088 นางสาวเธียรอนงค� ทรัพย�ประชา
62073010089 นายศตวรรษ โยธา
62073010090 นางสาวกนกภรณ� มีเหม
62073010091 นางสาวปาริชาติ ศิริพันธ�
62073010092 นางสาวมณฑิชา เหล็งไทย
62073010093 นางสาวธิดารัตน� ฝ<กฝKาย
62073010094 นางสาววันดี กวินธารา
62073010095 นางสาวกรรณิการ� นาคบัลลังก�
62073010096 นายธีรพงษ� ภาริดผล
62073010097 นางอารีย� วงค�ทะกัน
62073010098 นายเดชทนง แพงมี
62073010099 นางสาววัชรา ม1วงประเสริฐ
62073010100 นางสาวกรกนก รุนชิต
62073010101 นายพิสิฐ ดีปVนใจ
62073010102 นายวรพงศ� ศรีวิเชียร
62073010103 นางสาวประกายแก�ว เกตุแย�ม
62073010104 นางสาววิลาสินี เทพาสุทธินันท�
62073010105 นางสาวอําพรรณ ย่ิงสกุล
62073010106 นายพลเทพ มีไผ1ขอ
62073010107 นางสาวธัญรดี พรมมิ
62073010108 นายทวีศักด์ิ ไชยวงศ�
62073010109 นายสิริวัฒน� ยงโพธ์ิ
62073010110 นางสาวกรรณิการ� ทั่งจันทร�
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62073010111 นางสาวนพวรรณ อินสูน
62073010112 นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย
62073010113 นางสาวพิมพ�ชนก วะราหะ
62073010114 นายโกมินทร� ม1วงเอี่ยม
62073010115 นางสาวจารุวรรณ ราชวัตร
62073010116 นางสาวสิรินภา พุ1มชุ1ม
62073010117 นางสาวศุภนิดา ธัญญนิพัทธ�
62073010118 นางสาวสุวนันท� ลือชา
62073010119 นางสาวณิชากร โนราช
62073010120 นายธนวิทย� แก�วจีน
62073010121 นางสาวทิพวัลย� แซ1เอี๊ยะ
62073010122 นายไพบูลย� อิ่มอินทร�
62073010123 นางสาวหทัยมาศ ระมาศ
62073010124 นายศิวกร กะรัตน�
62073010125 นางสาวพิชญา แสงสิทธ์ิ
62073010126 นายวราพล แสงแสน
62073010127 นางสาววณิดา อยู1ประเสริฐ
62073010128 นางสาวอภิญญา ชัยมาตร�
62073010129 นางสาวรุ�งดาวรรณ สุทธิ
62073010130 นางสาวพิชญาวีร� ปVยโชติ
62073010131 นางสาวนิภาพร เปAงมา
62073010132 นางสาวณัฐชฎา สุวรรณา
62073010133 นายจิตรกร มะพลับทอง
62073010134 นางสาวณฐพร นาชิน
62073010135 นายวรุตม� มุขแจ�ง
62073010136 นางสาวเจญรัตน� อินจันทร�
62073010137 นางสาวมนสิชา ภูมิสิทธิพร
62073010138 นางสาวทราย รุ1งหนองกระด่ี
62073010139 นายพัสกรบุริศร� จันทร�แสนตอ
62073010140 นางสาวสุภาวดี ปVยะ
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62073010141 นางสาวภัสราภรณ� มูลชัยลังการ�
62073010142 นางอมรรัตน� ตุ�ยหล�า
62073010143 นางศรุดา ศรีสัชชนกุล
62073010144 นายขันติพล พิพัฒน�ไพโรจน�
62073010145 นายพิชRุตม� วิศววิสุทธ์ิ
62073010146 นางสาววิลาวัณย� ขึมจันทร�
62073010147 นางสาวฐิติชญา ตันยา
62073010148 นางสาวสมฤดี ชูจิตร
62073010149 นายจตุพร วงษ�รักษ�
62073010150 นายพิพัฒน�กร แก�วป<น
62073010151 นางสาวพรพิมล ประดิษฐธรรม
62073010152 นายวิชัย สอนจิต
62073010153 นายปวรุตม� นาจรัส
62073010154 นางสาวสัณห�สินี ทุมเกิด
62073010155 นางสาวฐิตินันท� ตันหลวงกาศ
62073010156 นางสาวชนิศา ชาญจันทรโสภี
62073010157 นายจักรภพ ตุ�ยดี
62073010158 นางสาวพนิตพิชา ชุมภู
62073010159 นายไพรัมย� คําประพันธ�
62073010160 นางสาวมุทิตา ทายา
62073010161 นายไกรวิทย� ม่ิงขวัญ
62073010162 นางสาวศิรประภา แก�วโต
62073010163 นางสาวช1อทิพย� ขําอ1อน
62073010164 นางสาวสุนันท� ศิลปะ
62073010165 นางสาวจิราวรรณ เงินเมือง
62073010166 นางอัชรา คําสุวรรณ
62073010167 นางสาวฑิฆัมพร ดีบ�านคลอง
62073010168 นายทนงศักด์ิ ศรีบุรินทร�
62073010169 นางจารุวรรณ ชีเปรม
62073010170 นางสาวศศิธร ด�วงอิ่ม
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62073010171 นางสาวปรภา ทองบุรี
62073010172 นางนงค�นุช จันทร�ทิม
62073010173 นายหริพล แสนพรหม
62073010174 นางสาวสานันทินี คําเพ็ง
62073010175 นางสาวสุวิชาดา วงศ�ธนาพัฒน�
62073010176 นางสาวปรียาภรณ� โพธิพฤกษ�
62073010177 นางสาววาสนา บุญทรง
62073010178 นางลําไพ ตันแก�ว
62073010179 นางสาวมัสยา กองเผือก
62073010180 นางสาวบุษยามล ธูปอ�น
62073010181 นางสาวเกศินี แก�วปราณี
62073010182 นางสาวนิศากร ชูปาน
62073010183 นางสาวธนวรรณ ขันธสีลา
62073010184 นางสาวสิริวรรณ วันทองสุข
62073010185 นางสาวพรรณาชนิด รุ1งอรุณนิติรักษ�
62073010186 นางสาวอภิญญา เดชทวีโชติ
62073010187 นางสาวเพชรนิภา โพธ์ินิ่ม
62073010188 นางสาวทัศนี ผิวแดง
62073010189 นางสาวเจนจิรา จํานงค�บุญ
62073010190 นางสาวพิจิตรา อัครวรโชติสกุล
62073010191 นางสาวสุกัญญา ทองอินทร�
62073010192 นางสาวบุศรินทร� เกียรติกุลกังวาน
62073010193 นางสาวอรนลิน เพ็ชรหนู
62073010194 นายชัยนัด อBอดผล
62073010195 นางสาวอารีรัตน� เดชจิตร
62073010196 นางสาววิภาวรรณ พรมแดน
62073010197 นางสาวนริศา แสงทอง
62073010198 นางสาวสุทิตา จันทร�ตBะ
62073010199 นางสาวชลดา ทองชั่ง
62073010200 นายพายัพ สนธิคุณ
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62073010201 นายฤทธิชัย หวาดบก
62073010202 นางแก�วมณี ก�อนคง
62073010203 นายอภิชาติ จันทวงค�
62073010204 นางละมัย น�อยเนตร
62073010205 นางสาวโชติกา ขุมเพชร
62073010206 นางวาสนา บุตรวงษ�
62073010207 นางสาวอัญธิดา เที่ยงทอง
62073010208 นายฐิติพงศ� ต�นจันทร�
62073010209 นางสาวกนกวรรณ สดสะอาด
62073010210 นางสาวมลฤดี แสงหนู
62073010211 นายฉัตรชัย อินพรหม
62073010212 นางสาวปุริมนาถ คําชนแดน
62073010213 นางสาวอธิณญา บัวแก�ว
62073010214 นางสาวชญานุช จันทร�ต�น
62073010215 นางสาวณรินรัตน� พุ1มอิ่ม
62073010216 นางสาววิไลพร กลีบบัว
62073010217 นางสาวจีรนุช พุฒหม่ืน
62073010218 นางสาวอังคณา ทองพูน
62073010219 นางสาวสุณิสา ยมมา
62073010220 นางสาวสุชาดา สุขเกษม
62073010221 นายศุภชัย ช1อมะลิ
62073010222 นางสาวเอมอร บุญอินทร�
62073010223 นางสาวโชติมณี อาจสาริกรณ�
62073010224 นางสาวกัญญาพัชร แก�ววงษ�หิว
62073010225 นางสาววลัยลักษณ� พฤทธิสาริกร
62073010226 นายวุฒิพร ศรีเพชร
62073010227 นางสาววาสนา ตันปVน
62073010228 นางสาวศกลวรรณ อยู1สอน
62073010229 นายประจักษ� เมืองแปMน
62073010230 นางสาวพัชราภา ทองบุญโท
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62073010231 นายวิชิต จริยา
62073010232 นางสาวสิริพร ขวัญแก�ว
62073010233 นางสาวนัทธ�หทัย จีบกล่ํา
62073010234 นายวิศรุต ชุ1มมงคล
62073010235 นางสาววฤณดา นาครักธรรม
62073010236 นางสาวสายธาร ใบมะเงิน
62073010237 นางสาวสิริวิมล แจ1มใส
62073010238 นางสาวณัฐนิชา เดชสกุลรัตน�
62073010239 นายวันชนะ บุญเกษม
62073010240 นางสาวบุณยวีย� ขจรกสิรัตน�
62073010241 นางสาวสุนีย� สงวนศรี
62073010242 นางสาวชนนิกานต� กันคํา
62073010243 นางสาวหทัยรัตน� สว1างศรี
62073010244 นายอภินพ ยอดสัก
62073010245 นายวรัญRู อินตานันท�
62073010246 นางสาวณัฐนันท� จงสิริธนวัฒน�
62073010247 นายชาญชัย สุวรรณไพรัตน�
62073010248 นางสาวสุพรรษา ใจไหว
62073010249 นายภานุพันธุ� ไมตรี
62073010250 นายมานัส สุขหล1อ
62073010251 นางสาวบุปผา ทองสี
62073010252 นายพยุง ม่ันถึง
62073010253 นางสาวสรัญกร แจ�งสันต�
62073010254 นางสาวนงค�คราญ พินิจมนตรี
62073010255 นายปรมินทร� ธนะรัชต�อัศวกุล
62073010256 นางสาวศศินา แก�วนัน
62073010257 นางสาวจินดารัตน� สุ1มแก�ว
62073010258 นายสุทธิพงษ� ทองแท�
62073010259 นายศติญา เชียงแรง
62073010260 นางสาวณัชชา เดชา
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62073010261 นางสาวประภาพร ส1งแจ�ง
62073010262 นางสาวชมพูนุท บํารุงศรี
62073010263 นายจุมพล เผยศิริ
62073010264 นางสาวมาริสา ทาริน
62073010265 นางสาวกันติชา พรมโชติ
62073010266 นางสาวพิชญ�ณัฎฐ� วงค�อัญญา
62073010267 นางสาวทิพนภา ลาดิษฐ�
62073010268 นายพาสิษฐ� ทาลมดี
62073010269 นางสาวจุฑามาศ ตระกูลชมดง
62073010270 นางสาวทักษพร เลี้ยงเชื้อ
62073010271 นางสาวเกษมณี วรรณศิษย�
62073010272 นางสาวนาตยา เพ็ญทันญกร
62073010273 นายนฤเบศ กลิ่นเกษร
62073010274 นางสาวสุวรรณา ท1าเลิศ
62073010275 นางสาวเกวลิน บรรจง
62073010276 นายรัฐวุฒิ ดวงบุปผา
62073010277 นายจักรพันธ� รู�สมัย
62073010278 นางสาวชลธิชา เสือคํารณ
62073010279 นางสาวภัทรธิดา วงศ�ศักด์ิ
62073010280 นายสําเนียง แสงแก�ว
62073010281 นายชาติชาย โชคขจรไพศาล
62073010282 นางสาวศรุตยา บุญปูK
62073010283 นางสาวกมลวรรณ เสถียรดี
62073010284 นายรัฐ อาจหาญ
62073010285 นางสาวเบญญทิพย� รอดละม�าย
62073010286 นางสาวกาญจนา พันธ�มูล
62073010287 นางสาวทรายทอง เชียงอ1อน
62073010288 นางสาวรินดา อํานวนคณะ
62073010289 นายธนาวิน มากเจริญ
62073010290 นางสาวจิตติพัฒน� เผือกวิสุทธ์ิ
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62073010291 นางสาวกัญญาภัค ทิมอ1วม
62073010292 นางสาวอังศุมารินทร� เหมะ
62073010293 นางสาวภัควลัญช� ทาเกิด
62073010294 นางสาววรรณดี กองสี
62073010295 นายธีรพล เหมบุรุษ
62073010296 นางสาวมาริษา ใหม1กัน
62073010297 นางสาวกรฉัตร ปานฉํ่า
62073010298 นางสาวกมลภัทร สุดจิตร
62073010299 นางวารุณีย� เพ็งยอด
62073010300 นางเพียงแข เดชอินทร�
62073010301 นางสาวอทิตยา บุญอาจ
62073010302 นางสาวอนุสรา วงษ�ไว
62073010303 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเจนจิรา รักษา
62073010304 นางสาวรมณ แก�วพิน
62073010305 นางสาวณัชชา ระม่ัง
62073010306 นางสาวปริศนา นิทากร
62073010307 นายพงศกร ใจดี
62073010308 นางสาวสุทธิดา สังเกตุดี
62073010309 นายพันธ�ทวี ธรรมาธิวัฒน�
62073010310 นางสาวนิศาชล ยุระมาตย�
62073010311 นายจีระ หอมเนียม
62073010312 นางสาวธัญภัค น�อยผา
62073010313 นายธนพล สุขก�อน
62073010314 นางสาวพริมา มหายศนันท�
62073010315 นายธเนศ บุญนวล
62073010316 นายณรงค�ฤทธ์ิ ศฤงคาร
62073010317 นางสาวสุดารัตน� หม�อมีสุข
62073010318 นางสาวชลธิดารัตน� มะโนปVน
62073010319 นางสาวรัชนีกร เรืองพุ1ม
62073010320 นางสาวเขมจิรา วงษ�เปAง
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62073010321 นางสาวกฤษณา ปานสวัสด์ิ
62073010322 นางสาวชมภูนุช ทองเฟZPอง
62073010323 นายวิศิษย�ศักด์ิ หวาเกตุ
62073010324 นางสาวฐิติกานต� ศรีลือชา
62073010325 นางสาวจันทร�แรม จันทร�รอด
62073010326 นางสาวเยาวลักษณ� อัตถะบูรณ�
62073010327 นางสาวปุณยนุช คํามา
62073010328 นางสาวสุพรรณา สาระธรรม
62073010329 นางสาวเครือวัลย� วงค�ถาต๊ิบ
62073010330 นายธนาวัฒน� วงค�สุวรรณ
62073010331 นางสาวณัชชา เภาอ1อน
62073010332 นายเกียรติพงษ� สุวรรณขัดศรี
62073010333 นางสาวเบญจวรรณ ม่ิงขวัญ
62073010334 นายธนากร หอมรส
62073010335 นางสาวพิมพ�วรีย� ขําฉา
62073010336 นางสาววิไลลักษณ� ศักด์ิภูเขียว
62073010337 นางสาวสุณีพร ฉัตรวิไลลักษณ�
62073010338 นางสาวพนิดา อุทธิยา
62073010339 นายอุดมศักด์ิ ศรีน�อย
62073010340 นางสาวสุภาพร จําปาเกตุกุล
62073010341 นายอิทธิกร ไม�สนธ์ิ
62073010342 นายปรเมศร� จริงแล�ว
62073010343 นางสาวสุชาดา จันทร�พรม
62073010344 นางสาวณิชรีย� สารถี
62073010345 นายศุภวัฒน� เกิดผล
62073010346 นายฉัตรชนก นิลสนธิ
62073010347 นายธนศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ
62073010348 นางสาวสุภาพรรณ พร�อมวงศ�แก�ว
62073010349 นางสาวชุตาภรณ� สงทอง
62073010350 นางสาวสุจิตตรา สิงห�สง1า
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62073010351 นางสาวอัญญาดา อนุวงศ�เจริญ
62073010352 นางสาวจุฑาทิพย� ยะแก�ว
62073010353 นางสาวสุนันทา พลาพล
62073010354 นางสาวเมวิกา ศรัทธา
62073010355 นายสิรภพ สวนดอก
62073010356 นางสาวรัตติยากร ปVนตาธรรม
62073010357 นางสาวเกวลิน แสนท�าว
62073010358 นางสาวฐิตินันท� วิชัยโย
62073010359 นางสาวธิดา กล1อมกล่ํานุ1ม
62073010360 นางสาวเมทินี อารีทม
62073010361 นางสาววรารัตน� อนุจร
62073010362 นายนพรัตน� อู1ตุ�ม
62073010363 นายธีรภัทร� รัตนเมธีกุล
62073010364 นางสาวกัณธิกา โอ1งวัน
62073010365 นางสาวสุธาสินี เรืองพูล
62073010366 นางสาวนิชนันท� ผุยพงษ�
62073010367 นางสาวชิดชนก แตงเพ็ชร
62073010368 นางสาวนันทวัน นามจําปา
62073010369 นางสาวสุวิมล อินแก�ว
62073010370 นางสาวสุภาพร ยอดนิล
62073010371 นางสาวจิตราภรณ� กาตาสาย
62073010372 นางสาวนิรมล วิทูร
62073010373 นางสาวสุวรรณพร บุญย�าย
62073010374 นางสาวบุษบา รัตนะ
62073010375 นางสาวสิภาลักษณ� ทวีศิรเลิศสกุล
62073010376 นางสาวพิมพ�ภัทรา ศรีแปMน
62073010377 นายภาณุวัฒน� สุขประทีป
62073010378 นางสาวอินธิรา สุขแจ1ม
62073010379 นายสุทธิพันธ� ละวรรณา
62073010380 นายเจษฏา เชียงส1ง
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62073010381 นายกัมพล มาทอง
62073010382 นางสาวศศิพัชร คําผิวภา
62073010383 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภักดี
62073010384 นางสาวกนกวรรณ สุนทราจารย�
62073010385 นางสาวสาลิตา รุ1งเรือง
62073010386 นางสาวเมทิณี พรหมมี
62073010387 นายคงกฤช ย้ิมเครือทอง
62073010388 นางสาวธัญญ�ขวัญ วงศ�สิริบวรกุล
62073010389 นางสาววริศรา สุขใส
62073010390 นางสาวศิโรรัตน� นันทะชัย
62073010391 นายกฤตชัย แดงแจ�
62073010392 นางสาวมณีรัตน� กงเดิน
62073010393 นายจีรวัฒน� มาสีกุก
62073010394 นางสาวนฤมล อุณหิต
62073010395 นางสาวขนิษฐา โฉมงาม
62073010396 นางสาวภรณ�ทิพย� ตาลรัตน�
62073010397 นางสาวเจนจิราภรณ� หอมสิงทอง
62073010398 นายอนุชิต สุมาลี
62073010399 นางสาวรังสิมา ดวงโฮ�ง
62073010400 นางสาวปVยะวดี ชัยประสงค�
62073010401 นางสาวสุวรรณา โพธ์ิไพจิตร
62073010402 นายวราวุฒิ จันทร�ครุธ
62073010403 นางสาวชนิสรา ใบบาง
62073010404 นายทศวรรษ สิทธิ
62073010405 นางสาวธิดารัตน� แก�วดํา
62073010406 นายสมพงษ� ม1วงพิน
62073010407 นางสาวเจนจิรา เที่ยงทิศ
62073010408 นายเกียรติศักด์ิ นันตา
62073010409 นายศักด์ิชัย บุญเต็ม
62073010410 นางสาวอัญชลีพร ช�างรบ
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62073010411 นางสาววรินทรา รุจิรวรรณคีรี
62073010412 นางสาวโชติรส โชติพรมราช
62073010413 นางสาวพรประภา ทรายวงศ�
62073010414 นางสาวสุประภาดา นาเบ�า
62073010415 นายธัญพิสิษฐ� พุ1มพวง
62073010416 นางสาวพนิดา ขวัญหมอน
62073010417 นางสาวหัตถาภรณ� ปลิวมา
62073010418 นางสาวปุณณภา อภิสารบุญมา
62073010419 นางสาวทิพวรรณ จันดาวงษ�
62073010420 นางสาวอรนุช ศรีอุดม
62073010421 นายยุทธพงษ� ธงชัย
62073010422 นางสาววลัยพร รักษาภักดี
62073010423 นายพงษ�ศักด์ิ ยศป<ญญา
62073010424 นางสาวพิมพ�ชนก แยงทิพย�
62073010425 นายฤทธิรงค� โปรยทอง
62073010426 นางสาวนาคนารี นุ1มน�อย
62073010427 นางสาวนวพร ทะยะ
62073010428 นางสาวธนาภา อุ1นเจริญ
62073010429 นางสาวณัฐปภัสร� ทรัพย�โห�
62073010430 นางสาววิภาวี เขียวอ1อน
62073010431 นางสาวนิศารัตน� แม1นรัตน�
62073010432 นางสาวมณฑิฌา บุญเหลือ
62073010433 นางสาวเกศินี ธรรมโม
62073010434 นายสุรสีห� ทรัพย�สกุล
62073010435 นายวัชรพงศ� เนตรช1วงโชติ
62073010436 นางสาวจุรีรัตน� ดวงจันทร�
62073010437 นางสาวอัญชิษฐา เผ1ากันทะ
62073010438 นายสิทธิศาสตร� ลวดเหลือ
62073010439 นางสาวภาชินี ประสิทธ์ิ
62073010440 นายธนภูวพัศ เกวะระ
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62073010441 นางสาววิชญา ฤทธ์ิบํารุง
62073010442 นางสาวณัฐณิชา ต�นแก�ว
62073010443 นางสาวรามนรี สืบสุข
62073010444 นางสาวนภัสวรรณ สนสร�อย
62073010445 นางสาวนิภาพร นองเทศ
62073010446 นางสาวปวิยา ปรารมย�
62073010447 นางสาววรกมล ปVติโกมล
62073010448 นางสาวณัฐณิชา ฝOปากเพราะ
62073010449 นายเมธี เทพวัชรการุณ
62073010450 นายนพปฎล เข็มทอง
62073010451 นางสาวภาวินี แขกใจเย็น
62073010452 นางสาวรัชดาภรณ� ตระกูล
62073010453 นายวิเชียร สิทธิเจริญ
62073010454 นางสาวทัศนีย� หม่ืนเที่ยง
62073010455 นางสาวพงศ�ผกา นันทยานนท�
62073010456 นางสาวอมรรัตน� หม่ืนตุ�มไพร
62073010457 นางสาวน้ําอ�อย ใจดี
62073010458 นางสาวสุทธิพร คําภิโล
62073010459 นางสาวปVยะมาศ พุ1มเกิด
62073010460 นางสาวจิตตินันท� ยมนา
62073010461 นางสาวสุทธิดา บุญกBอก
62073010462 นางสาวนิรมล มาอ�น
62073010463 นางสาวจุฑามาศ จับเทียน
62073010464 นางสาวภัคภิณญา ปานเกิด
62073010465 นางสาวผกาย ชุมภูเทพา
62073010466 นางสาวกฤติยา เนื่องตุ�ย
62073010467 นางสาวศศิกานต� ละอองเดช
62073010468 นางสาวปรางทิพย� เข่ือนจักร�
62073010469 นางสาวน้ําฟMา หลํากูล
62073010470 นางสาวณิชชา ปOปวน
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62073010471 นางสาวสาวิตรี ประวิง
62073010472 นางสาวทิชากร แทนเกษม
62073010473 นางสาวเรณู แก�วกันจะ
62073010474 นางมานิตา จันทร�โชติ
62073010475 นายกัญฐ�ณภัฒน� ไกรพรม
62073010476 นางสาวพรพรหม พรมแพร
62073010477 นายทรงกลด ไทยเจริญ
62073010478 นายกนต�รพี อารมณ�
62073010479 นางสาวสุภัชชา แสงตาหล�า
62073010480 นายมนตรี ยังศรี
62073010481 นางสาวเจียระไน แย�มปะกาแดง
62073010482 นางสาววันทกานต� สืบเหล1ารบ
62073010483 นายอาทิตย� อุ1นจันทร�
62073010484 นางสาวรสริน สระ
62073010485 นางสาวศิรประภา ดวนมีสุข
62073010486 นางสาวสุธิมา ทรกัณฑ�
62073010487 นางสาวนพวรรณ� นิ่มแสง
62073010488 นางสาวนุชนภางค� แสงเพชร
62073010489 นางสาวศิวปรียา เอี่ยมสอาด
62073010490 นางสาวณัฐสุดา เสมาทอง
62073010491 นางสาวนิรมล จูพุก
62073010492 นางสาวศิยานันท� เนตรทิพย�
62073010493 นายปราจีน เทียมเมฆ
62073010494 นางสาวชมพูนุท มหัสฉริยพงษ�
62073010495 นางสาวพรรณนิภา โสดา
62073010496 นายธฤต แตงไทย
62073010497 นางสาวบงกชพร สุกXา
62073010498 นางสาวหทัยรัตน� สายจันทะคาม
62073010499 นายยุทธภูมิ เขียวแสง
62073010500 นางสาวจุฑามาศ อุตตะมะติง
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62073010501 นางสาววิภาพร ไกรถาวร
62073010502 นายปฏิพัทธ� อินไหว
62073010503 นางสาวกมลชนก มงคลวัจน�
62073010504 นายนันทิพัฒน� ศักดา
62073010505 นางสาววรัญญา เรือนมูล
62073010506 นายอานนท� มีเพชร
62073010507 นางสาวแพรพรรณ ไชยโย
62073010508 นายอนันต� มังษี
62073010509 นางสาวสุทธญาณ� สืบสายดี
62073010510 นางสาวอารียา รักบุตร
62073010511 นางสาวนีลรญา ลักษณะยศ
62073010512 นายภาสกร เขียวอ1อน
62073010513 นางวรารัตน� จันทร�สุข
62073010514 นายจักรพันธ� เรืองดี
62073010515 นางสาวมณีกานต� เพ็ชรศรีธิ
62073010516 นางสาวพันทิวา กาวินสุข
62073010517 นางสาวกุสุมา กัลยาประสิทธ์ิ
62073010518 นางสาวจรรยา มูลนาค
62073010519 นางสาวเนตรนภา คําแสน
62073010520 นางสาวชญานิน หลวงขัน
62073010521 นางสาวกฤติยาภรณ� วันเมือง
62073010522 นางสาวฤทัย แพ1งกล1อม
62073010523 นายณัทพัฒนศัก นพวัฒน�กิตติกุล
62073010524 นางสาวขวัญชนก อ1อนทอง
62073010525 นางสาวศุภิลักษณ� วินิจสร
62073010526 นางสาวนลพรรณ ใบไม�
62073010527 นายอดิศักด์ิ สุวรรณชมพู
62073010528 นางสาวกานต�สิรี สิทธิ
62073010529 นายภานุพงษ� สาสะกุล
62073010530 นายฐานุพงศ� ตามี
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62073010531 นางสาววัชรินทร� จีนคําตุ�ย
62073010532 นางสาวนุชจรี ปVนรุม
62073010533 นางสาวธัญนันท� เทศสกุณี
62073010534 นายธนิต นันทโต
62073010535 นางสาวรัชนีกร สารี
62073010536 นางสาวศิริพร สืบสิมมา
62073010537 นางสาวอัญชนา เฟZWองฟอง
62073010538 นายจิรายุ พุนนุ
62073010539 นางสาวนิศารัตน� เจริญผล
62073010540 นายเฉลิมพล ราชานุวัตร�
62073010541 นางสาวกฤติกา ศรีสมาน
62073010542 ว1าที่ร�อยตรีหญิงชไบพร อุดมศรี
62073010543 นายเดชา จะเติบโต
62073010544 นายบุญญฤทธ์ิ วิรุณวราทิพย�
62073010545 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเพรางาย พรมเวช
62073010546 นางสาวขนิษฐา ทองอ1อน
62073010547 นางสาววิริยา มีไชโย
62073010548 นางสาวกุลธิดา กาละเสน
62073010549 นางสาวบุญรัชนี ศรีแอ
62073010550 นางสาวธิดารัตน� ย้ิมผึ้ง
62073010551 นางสาวเจษฎา ขอนทอง
62073010552 นางสาวรุ1งนภา บุญสวน
62073010553 นางสาวปวีณา ป<ญญาเวช
62073010554 นางสาวปภัสรา ดีอุโมงค�
62073010555 นายยุทธการ สังหาร
62073010556 นายกฤษดา คําพรม
62073010557 นายสุวีร� ชยเมธากุล
62073010558 นางสาวนฤมล อินทรีย�
62073010559 นายณัฐวุฒิ ใจอ�าย
62073010560 นายสันติ คีรีปรีชา
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62073010561 นางสาวอรทัย เดชชัยยะ
62073010562 นางสาวนุชนารถ จันทร�สว1าง
62073010563 นายศักด์ิศรี คําประกอบ
62073010564 นายณภัทรษกร ทับทิม
62073010565 นางสาวขวัญชนก คําพัก
62073010566 นายชัชรินทร� อินตา
62073010567 นางสาวหัทยาภรณ� ชุนประวัติ
62073010568 นางสาวพิมพ�รวินท� ไทยยันโต
62073010569 นางสาวสิริรัตน� อ1อนดีกุล
62073010570 นางสาวจิราภรณ� จันทร�เงิน
62073010571 นายเอกชัย ใหม1เอี่ยม
62073010572 นายโชติ เดชภิรัตนมงคล
62073010573 นางสาววราภรณ� อุทัยวัฒนานนท�
62073010574 นางสาวกันณิการ� ตุ�มทอง
62073010575 นางสาวสุมิตตา สังข�เมือง
62073010576 นายจีรวัฒน� คําสองสี
62073010577 นางสาวประศมา สุจิมงคล
62073010578 นางสาวอิงกมล กําเนิดศรี
62073010579 นางสาวนันทวรรณ สีขาว
62073010580 นางสาวกานต�ธิดา เต1าแก�ว
62073010581 นายปองคุณ ธนะขว�าง
62073010582 นายโชติวิทย� โสมดี
62073010583 นางสาวธนภรณ� โชติพรม
62073010584 นายอุดมศักด์ิ ยศมาก
62073010585 นางสาวสุพรรณี ชาวลี้แสน
62073010586 นายชยุต อินทร�สุวรรณ�
62073010587 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกนกวรรณ สนนิ่ม
62073010588 นางสาวณัฐกฤตา ดวงแก�ว
62073010589 นางสาวชนานันท� เจียรรัตนสวัสด์ิ
62073010590 นางสาวอริสรา เตชะบุญญะ
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62073010591 นายกฤษณะ ทองแก�ว
62073010592 นายสุวรรณศรี หมวกชา
62073010593 นายวัฒนชัย สายวงศ�คํา
62073010594 นางสาวณัฎฐธิดา โพธ์ิเหมือน
62073010595 นางสาวยุพารัตน� นันใจยะ
62073010596 นางสาวสุภกัญญาวรรณ สดับ
62073010597 นางสาวทิฆัมพร สุขเสริม
62073010598 นางณิชาภัทร เนียมลอง
62073010599 นายศราวุท ยกบุญญาธิการ
62073010600 นางสาวจริญญา เฉียงเมือง
62073010601 นายปรัชญา คําเส็ง
62073010602 ว1าที่ร.ต.หญิงสุมิตรา เจ�าเจ็ด
62073010603 นางสาวอริสา ตนะรัตน�
62073010604 นางสาวศิรดา ออมสิน
62073010605 นางสาวกัญญ�ณภัฎฐ�มณี ป<Pนท1าโพ
62073010606 นางสาววิไลรัตน� สิมดี
62073010607 นางสาวขวัญฤดี อาดย1อแฮ
62073010608 นายชยพล กรุงริรันดร�
62073010609 นายธรรมรัตน� ทํานอง
62073010610 นางสาวณัทมล ปVWนจุไร
62073010611 ว1าที่ร�อยตรีภูษิต พิมพ�สอน
62073010612 นางอชิรญาณ� ช1างเหล็ก
62073010613 นายทรงวุฒิ อินกัน
62073010614 นายสันติภาพ นิลออ
62073010615 นางนัชวรรษ� คํามูลรัตน�
62073010616 นางสาวอุบลรัตน� สิงห�เถ่ือน
62073010617 นางสาวสิริขวัญ หอมสุวรรณ
62073010618 นางสาวสิริวัฒนา โปร1งใจ
62073010619 นางสาวชยารี นิลสวิท
62073010620 นายพงสัญญ� วงษพันธ�
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62073010621 นางสาวศศิภา ริดสีมา
62073010622 นางสาวบุณยาพร สุฤทธ์ิ
62073010623 นางสาวสุกัญญา ชุมคําลือ
62073010624 นางสาวศศิณา สุขสวัสด์ิ
62073010625 นายนาท วงสาสาย
62073010626 นางสาวจันทกานต� จันทร�ผล
62073010627 จ1าอากาศเอกปุณยวัจน� ชัยฤทธ์ิ
62073010628 นางสาวธนัชญภร ขู1เข็ญ
62073010629 นางสาวปVยะธิดา สัจจรักษ�
62073010630 นางสาวจุฬาลักษณ� ดาแก�ว
62073010631 นางสาวชนันป[ศิกานณ� สรสิทธ์ิ
62073010632 นางสาวป<ญจวรรณ สมพงษ�
62073010633 นางสาวเมธาวินี ประสมนาม
62073010634 นางสาวชฎาภรณ� เสาร�เทพ
62073010635 นางสาวนฤมล จันทร�หยวก
62073010636 นางสาวณัฐกิตต์ิ เผือกวิสุทธ์ิ
62073010637 นางสาวฐิติมา ก�อนคํา
62073010638 นางสาวสกาวเดือน อารินทร�
62073010639 นางสาวสุนิษา คล�ายมาลี
62073010640 นางสาวณิชกมล พนมสุข
62073010641 นางสาวนภิสา อ1อนป<สสา
62073010642 นางสาวเกสรา แก�วพรม
62073010643 นายพิทักษ� ทิน�อย
62073010644 นายสันติภาพ วรกุลพนา
62073010645 นางสาวเสาวนีย� อินแปลง
62073010646 นางสาวยุธาทิพย� แสนกุลณา
62073010647 นางสาวณิชาลี มีชื่น
62073010648 นายอัษฏาวุธ ศรีสวัสด์ิ
62073010649 นางสาววราภรณ� แก�วมี
62073010650 นายศราวุธ สานามล
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62073010651 นางสาวจันจิรา คล�ายจริง
62073010652 นางสาวอัญชุลี สุวรรณโน
62073010653 นายเจษฎากร แตงโสภา
62073010654 นางสาวลัดดา เพ่ิมพูล
62073010655 นายอนิรุทธ์ิ คําฟู
62073010656 นางสาวณัฏฐนันท� ธนโรจน�วณิช
62073010657 นางสาวจิดาภา คําดี
62073010658 นางสาวอัมพวรรณ ต๊ิบบุตร
62073010659 นางสาวอัจฉราภรณ� ชวนชม
62073010660 นางสาวรัตนาภรณ� วงษ�หาญ
62073010661 นางสาวขวัญใจ น�อยสอนเจริญ
62073010662 นายธนบัตร เชี่ยวสุวรรณ
62073010663 นางณัฐธิดา ยอดผกา
62073010664 นางสาวพัชรี หาญกล�า
62073010665 นายสวราชย� ขจรประศาสน�
62073010666 นางสาวเปรมกมล จันทร�ทาระนะ
62073010667 นายจิณณวัจน� วัฒนพงษ�
62073010668 นางสาวสิริยากร เกิดสุข
62073010669 นางสาววิชชุดา เปAงเรือน
62073010670 นางสาวยศนันท� ดวงวิโรจน�
62073010671 นายสักกะ โยติง
62073010672 นายทศวรรษ วรรณา
62073010673 นางสาวอนุชิดา พงษ�เพชร
62073010674 นายฉัตรชัย แจ�ใจ
62073010675 นางสาวฟMาศิรินทร� พันธ�ศรีธัญรัตน�
62073010676 นางสาวสุปราณี ตราศร
62073010677 นางสาวสุธารัตน� สุขสวัสด์ิ
62073010678 นางสาวกัญญารัตน� บุญนก
62073010679 นายพิรุฬภาคย� ดําสุวรรณ
62073010680 นายกฤติน เจนสิราสุรัชต�
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62073010681 นางสาวพิชญ�สิรี เนตรทิพย�
62073010682 นางสาวพรรณราย ขุนคลี
62073010683 นางสาวขวัญวิกา จันทร�โฉม
62073010684 นางสาวรุ1งฤดี บุตรน้ําเพชร
62073010685 นางสาวกรณิศ ไพฑูรย�
62073010686 นางสาวณัฐมน สระแก�ว
62073010687 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�แก�ว
62073010688 นายนราวิชญ� คํามะเข
62073010689 นางสาวพิชญา กลั่นเขตรวิทย�
62073010690 นางสาวจุฬาลักษณ� คําลอย
62073010691 นางสาวรัตนากรณ� จันทร�เปAง
62073010692 นางสาวจุฑารัตน� วัดน�อย
62073010693 นางสาวสุกัญญา สีสวัสด์ิ
62073010694 นางสาวรวินันท� พ1วงพลับ
62073010695 นายพงศธร พงค�คํา
62073010696 นางสาวศิริญญา ป<Wนเงิน
62073010697 นายณัฐภัทร ทองอยู1
62073010698 นางสาวกาญจนาพร ขันธะหัตถ�
62073010699 นางสาวนิชชิมา ม่ันคง
62073010700 นางสาวนิยดา เชียงเลน
62073010701 นางสาวจุฑามาศ ทวนธง
62073010702 นางสาวจีรนันท� อินทับทิม
62073010703 นางสาวนริศรา ทําจิตรเหมาะ
62073010704 นายคมเดช ซุ1ยสกุล
62073010705 นางสาววิรัญญา วันเย็น
62073010706 นางสาวนิศาชล เครือผือ
62073010707 นายชัยวัฒน� ศรลัมภ�
62073010708 นายชัชวาลย� อุ�มหอบ
62073010709 นางพัชรพร สงพูล
62073010710 นายกานต� ภู1จีน
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62073010711 นางสาวพรทิวา ป<ญญาเจริญ
62073010712 นายเอกพล แสงอ1อน
62073010713 นางสาววนิดา หีบเงิน
62073010714 นางสาวอาภัสรา อินทโลหิต
62073010715 นางสาวอัมรัตน� แปMนดี
62073010716 นางสาววศินีรัตน� ถุงคํา
62073010717 นางสาวพรปวีณ� ยอดเพชร
62073010718 นายอภิศักด์ิ รอดสกุล
62073010719 นางสาวศิโรรสส� นันตา
62073010720 นางสาวจิราวรรณ คําเพชร
62073010721 นางสาวพรทิพย� พินิจดี
62073010722 นางสาวพิชญานิน เพชรล�อมทอง
62073010723 นายเมธา สงวน
62073010724 นายสิทธิพงศ� จันแสน
62073010725 นายกิตต์ิธวัธ รูปสอาด
62073010726 นางสาวจุฑามาศ ขวัญอ1อน
62073010727 นายณัฐวุฒิ เรือนงาม
62073010728 นางสาวลดาวรรณ พรมชาวเสียง
62073010729 นางสาวนุชนาฎ คงอิว
62073010730 นายณัฐพล ผ1องแข
62073010731 นางธิติพร โยธา
62073010732 นายกิติชาติ หนูแก�ว
62073010733 นายณัฐกานต� ตัญตรัยรัตน�
62073010734 นางสาวศุภจิต กลิ่นจันทร�
62073010735 นางสาวนันทนิตย� อินทยศ
62073010736 นางสาวสุกันญา ณ ลําปาง
62073010737 นายฤทธิชัย พันธ�แขก
62073010738 นายกริช เกียรติญาณ
62073010739 นางสาวปVย�วรา สายแปง
62073010740 นายดํารงค�ฤทธ์ิ ฤทธ์ิแก�ว
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62073010741 นางสาวสิริรัตน� จันทร
62073010742 นางสาวบุษยมาศ บุตรทุมพันธ�
62073010743 นางสาววรัญญา บัวคํา
62073010744 นางสาวเรือนรสสุคนธ� จันทร�เจริญ
62073010745 นางสาวพิชญานิน ป<นฟู
62073010746 นางสาวกนกวรรณ ลาภคูณ
62073010747 นายทรงวุฒิ กาญจนโกศัย
62073010748 นายอเนกวงศ� กอฝ<Pน
62073010749 นางสาวเนตรทิพย� บุญเพ็ง
62073010750 นางสาววิจันตา ตุ�นทรัพย�
62073010751 นางสาวภัสภรณ� พานิชการ
62073010752 นายประณัย ดําริสถลมารค
62073010753 นางสาวศศิธร โยงญาติ
62073010754 นายปรีดี แซ1ย1าง
62073010755 นางสาวพัณนภา กะแก�ว
62073010756 นางสาววิภารัตน� หาญมิตร
62073010757 นางสาวนุชนาฏ กันทาดง
62073010758 นางสาวสุพัตรา พรมสีดา
62073010759 นายเบนจามิน ลาตีฟ
62073010760 นายภาวิช พานแก�ว
62073010761 นางสาวปุริมปรัชญ ทองคํา
62073010762 นางสาวอุรวี คุณสมบัติ
62073010763 นางสาววรรณรวิน อ1อนสุวรรณ
62073010764 นางสาวกาญจนา เทือกคําซาว
62073010765 นางสาวณิชกานต� คงเมือง
62073010766 นางสาวนัทธมล เสมารัมย�
62073010767 นางสาวสุทธิดา บานแย�ม
62073010768 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�พุฒ
62073010769 นางสาวลนิดา สิทธิเจริญ
62073010770 นางสาวเกศสุดา อินไชย
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62073010771 นางสาวชมภู1 พรมใจบุญ
62073010772 นายประสิทธ์ิ ท�าววรรณชาติ
62073010773 นางสาวศิริวิมล กองกาญจน�
62073010774 นางสาวพัชรภรณ� เสนแก�ว
62073010775 นางเพ็ญนภา สาริสุข
62073010776 นางสาวธนพร ฤทธ์ิเนติกุล
62073010777 นางสาวปฐมาวดี ดีสวัสด์ิ
62073010778 ว1าที่ ร.ต.วัฒนา ไตรพรมมา
62073010779 นายวรพงศ� โพธิรังสิยากร
62073010780 นางสาวเมธปVยา คูหา
62073010781 นางสาวจาริณี เทือกคําซาว
62073010782 นางสาวกชนิภา โฮกชาวนา
62073010783 นายอนิรุทธ� ตรีเมฆ
62073010784 นางสาวชลทิชา เพียงตา
62073010785 นางสาวเยาวลักษณ� นาคสุขใส
62073010786 นายฉัตรชัย ทิมเถ่ือน
62073010787 นางสาวกรรณิกา จันทร�แดง
62073010788 นางสาวอัญชลี คันศร
62073010789 ว1าที่ร�อยตรีเอกชัย สนมฉํ่า
62073010790 นางสาวเตชินี คงถาวร
62073010791 นางสาววนัสนันท� ขําริด
62073010792 นางสาวศรีไพร ตราชูคงวุฒิ
62073010793 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยสงค�
62073010794 นางสาวปพิชญา พรมนิล
62073010795 นางสาวทิพย�มาศ จาบทอง
62073010796 นางธนิษฐา จันทรา
62073010797 นางสาวศรีสุดา แหลมมาก
62073010798 นางสาวโซโรญา นฤเบธไพศาล
62073010799 นางสาวแพรวสิริน สุขสําเภา
62073010800 นางสาวตะวัน แก�วทุ1ง
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62073010801 นางสาวศิริวารินทร� หมวกเครือ
62073010802 นางทวี เพชรนิล
62073010803 นางสาวกิติยา ชาภู1พุทธ
62073010804 นายวิสูตร ประทุมศิริ
62073010805 นายธีระยุทธ ทองทับ
62073010806 นางสาวอรนุช สิงห�มหาพรหม
62073010807 นางสาววลัยพร บุญเทียน
62073010808 นางสาวนิภาธร ม่ันฤทธ์ิ
62073010809 นางสาวกัญญารัตน� เมืองมูล
62073010810 นายสราวุธ เมฆอรุณกมล
62073010811 นางสาวหยกมณี สิทธ์ิน�อย
62073010812 นางสาวศศิมาภรณ� ช1างประดิษฐ�
62073010813 นางสาวชมพูนุท กองพิทักษ�
62073010814 นางสาวพรพิมล วงศ�เวียน
62073010815 นางพจณิชา คําบรรลือ
62073010816 นางสาวอรณิชา ด1านจิระมนตรี
62073010817 นางสาวธรรมพร นาคธร
62073010818 นางสาวดวงลักษณ� ขัดป<ญญา
62073010819 นายรัฐธนันท� ธันยธนาโรจน�
62073010820 นางสาวณัฐภรณ� วงษ�รักษ�
62073010821 นายสัตกฤติ สีใส
62073010822 นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข
62073010823 นางสาวภัทรจิตร วุฒิกรวณิชย�
62073010824 นายย่ิงยศ ชูชีพ
62073010825 นายรัตนวัฒน� โสภาวัง
62073010826 นายสหัชพัฒน� ภู1จันทร�ดิฐกุล
62073010827 นางสาวธัญญารัตน� บรรเทา
62073010828 นางสาวภานุมาศ ตะลุ1มพุก
62073010829 นายอดิศร โค�วประเสริฐ
62073010830 นางสาวนรีรัตนา จันทร�หอม
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62073010831 นางสาวป<ทมกานต� ผลกัน
62073010832 นางสาวศรวณีย� อู1นาท
62073010833 นางสาวกนกวรรณ อินไชย
62073010834 นางสาวอารียา แพ1งกลิ่น
62073010835 นางสาวจีราวรรณ ราชโคตร
62073010836 นางสาววิไลพรรณ แสวงลาภ
62073010837 นางสาวอรทัย ขุนชาวนา
62073010838 นางสาวบวรลักษณ� น�อยทา
62073010839 นางสาวปVWนแก�ว สุทธิ
62073010840 นางสาวดวงกมล ศรีสังข�
62073010841 นายวรพล หนูบ�านยาง
62073010842 นางสาวสุวรรณา ทองภู
62073010843 นายวิชานนท� ธรรมเลิศ
62073010844 นางสาวณิชาภัทร พวงอินทร�
62073010845 นางสาววรรณภา แก�วเงิน
62073010846 นายธนภณ เสือไพร
62073010847 นายนิรุตต์ิ บุตรหลง
62073010848 นางสาวศรีชฎา มานิตกิจวิวัฒน�
62073010849 นางสาววิภาดา พรมอ1อน
62073010850 นายอมรเทพ ชัยกิจ
62073010851 นายณัฐกิจ ขําฉา
62073010852 นายศิวพงษ� โกสิงห�
62073010853 นางสาวศรัญญา ก�อนกลีบ
62073010854 นางสาวเบญจพร สิงหะวงศ�
62073010855 นายบวร พรมงาม
62073010856 นายประกฤษ กลิ่นจําปา
62073010857 นายอานุภาพ ไววาง
62073010858 นางสาววิไลพร นุ1นภักดี
62073010859 นางสาววันวิสาข� เกตุฮ1อ
62073010860 นางสาวรัตนา วงษ�ทอง
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62073010861 นางสาวณัฏฐ�ชญาดา ศรีทรัพย�
62073010862 นางสาวณิชกานต� สุพลจิตร
62073010863 นางสาวพัชริดา มูลแสง
62073010864 ว1าที่ร�อยตรีหญิงน้ําผึ้ง ทองบาง
62073010865 นายวงศกร สวนสลา
62073010866 นางสาวปนัดดา มูลเมือง
62073010867 นางสาวอารียา ดารงค�
62073010868 นางสาววิภาดา พรหมอยู1
62073010869 นางสาววรารัตน� สีสนิท
62073010870 นางสาวปุณชณีมาศ จินต�วิเศษ
62073010871 นางสาววรัญญา โยมา
62073010872 นางสาวสุชาดา เมืองทอง
62073010873 นายวิภพ ชมชื่น
62073010874 นางสาวกุลณัฐ แท1งเงิน
62073010875 นางสาวน้ําฝน สีสา
62073010876 นางสาวณัชชิยา โม�ฟู
62073010877 นางสาวพรพิมล ม�าอุตส1าห�
62073010878 นางสาวกาญจนา แก�วประเสริฐ
62073010879 นายณัชพล พูลคล�าย
62073010880 นางสาวอรทัย จันทร�มงคล
62073010881 นางสาวอภัสนันท� สระน�อย
62073010882 นางสาวสุภาพร เกตุแก�ว
62073010883 นายณัฐวัตร เจริญพรธรรมา
62073010884 นางสาวปุณณภา ปMอมแก�ว
62073010885 นางสาวปVวรัดดา นามพุทธา
62073010886 นางสาววัชรินทร� ปานสุด
62073010887 นางสาวกรรทิมา ขัติยศ
62073010888 นางสาวกัญวัฒน� แสนแก�ว
62073010889 นางสาวเกศราวรรณ คงพันธ�
62073010890 นายนพรัตน� มะนูญ
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62073010891 นางสาวอุทัยทิพย� แย�มเมล�
62073010892 นายภาณุพงศ� ปานสุข
62073010893 นางสาวณัฎฐ�สร กมลมาลย�
62073010894 นางสาวจารุณี น�อยเอม
62073010895 นางสาวอริศรา ป<นทะ
62073010896 นายประสิทธ์ิ พรหมเทพ
62073010897 นายสิทธิเขต มากกุญชร
62073010898 นางกุลสตรี สาตรา
62073010899 นางสาวจิตรานุช มูลเขียน
62073010900 นางสาวกฤษฎาพร แก�วกํ่า
62073010901 นางสาววันวิสาข� คําสุข
62073010902 นางสาวอนุตตรีย� สุตะวงศ�
62073010903 นางสาววรนุช วุฒิสูง
62073010904 นายชัยณรงค� เรืองเที่ยง
62073010905 นายณัฐพร พงษ�ซุ�ย
62073010906 นายฟMาลิขิต รัตนรุ1งเรือง
62073010907 นางสาวนาฏยา เก1งธัญกรรม
62073010908 นายอภิรักษ� สุขหิรัญ
62073010909 นายกฤษณะ ตBะวัน
62073010910 นางสาวธัญจิรา อยู1ดี
62073010911 นางสาวกัญญาณัฐ นิลจินดา
62073010912 นางสาวณัฐธิดา ทองกรณ�
62073010913 นายปริญญา การินไชย
62073010914 นางสาวสุมิชตา พรหมพันธุ�
62073010915 นายวิชากร ลื้อขัน
62073010916 นางสาวดุษฎี เวชกรณ�
62073010917 นางสาวรัชนีกร สิทธิฤทธ์ิ
62073010918 นางสาวณัฐวนันท� เนตรคํา
62073010919 นางสาวโชติรส กูลเก้ือ
62073010920 นางสาวณิชามล นครจันทร�
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62073010921 นายสิทธิญา ศรีหะมงคล
62073010922 นางสาวจีระภา ย้ิมสุข
62073010923 นายอนุวัฒน� ลําเชือก
62073010924 นางสาววริศรา สําราญฤทธ์ิ
62073010925 นางสาวจุฑามาศ พุ1มจีน
62073010926 นางสาวสุทธิชา บัวศรี
62073010927 นายวีรศักด์ิ สีผาง
62073010928 นางสาวกันทิมา ศรีทรัพย�
62073010929 นางสาวบุศรินทร� อัตชู
62073010930 นางสาวเมธาวี แปMนสอน
62073010931 นางสาววราภรณ� แสนคําหล�า
62073010932 นางสาวกาญจนา ทองแล
62073010933 นายกมลภพ อุ1นเรือน
62073010934 นางสาวอรญา ป<ญญาคํา
62073010935 นายภัทรพล ไชยยงค�
62073010936 นางสาวพรรณนิภา คําปา
62073010937 นางสาวนัฐชยา ศรีทับทิม
62073010938 นางสาวมาริษา สีมุเทศ
62073010939 นางสาวสุนิสา ฤทธ์ิมหันต�
62073010940 นายจีรพัฒน� นวนดี
62073010941 นางสาวจีราวดี พิมดา
62073010942 นางสาวสิรินดา บุญเลิศ
62073010943 นางสาววชิราภรณ� รุ1งเรือง
62073010944 นางสาวพิมพ�ผกา พุทธวงค�
62073010945 นางสาววัลลภา กิตติพงศานุกุล
62073010946 นางจุฑามาศ ถิระผะลิกะ
62073010947 นายดุษฎี กรายทอง
62073010948 นางสาวณัชชา วงค�จินดา
62073010949 นางสาวธัญญารัตน� ว1องไว
62073010950 นางสาวปรียานุช ขิงหอม
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62073010951 นางสาวณัฐริกา คุณุไทย
62073010952 นางสาวจิตตรา คงม่ัน
62073010953 นายภวิศ ฟZPนตน
62073010954 นางสาวสุธัญญา ชื่นอินทร�
62073010955 นางสาวพิชชาภา ศรัทธานนท�
62073010956 นายสัตยา ม่ันคง
62073010957 นายนพพล จันทะมา
62073010958 นางสาวอชิรญา รังผึ้ง
62073010959 นางสาวสุพิชา แสนวันนา
62073010960 นางสาวภูริตา เขตวิทย�
62073010961 นางสาวธนานันต� พานทอง
62073010962 นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม
62073010963 นางสาวฐิตินันท� วงศ�ไทย
62073010964 นายศุภชัย บุญอินทร�
62073010965 นางสาวปรียานุช บุญแท1ง
62073010966 นางสาวกนกกร เมิกสว1าง
62073010967 นางสาวศิราภรณ� บัวกนก
62073010968 นายคุณาธิป อ�นศรี
62073010969 นางสิริพร กรุณา
62073010970 นางสาววัชราพร ใจพันธ�
62073010971 นายวรากร เกตุป<Pน
62073010972 นางสาวนารีรัตน� มาพันนะ
62073010973 นางสาวป<ญจพร สุจิต
62073010974 นายวิชัย เนื้อไม�
62073010975 นายณัฐพล นาคไทย
62073010976 นางสาวสุจิตตรา นกกาศักด์ิ
62073010977 นางสาวจีรนันท� เสริชัย
62073010978 นางสาวจรรทราวรรณ เฉลยศิลป[
62073010979 นายกฤษนัย นิติธรรมรัฐ
62073010980 นางสาวนริศรา บูรณ�เจริญ
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62073010981 นางสาวรสติชา มีผล
62073010982 นางไพลิน บุญเทพ
62073010983 นายอดุลย� ม่ันหมาย
62073010984 นางสาววาทินี สายทอง
62073010985 นางสาวชลธิชา หว่ันแสง
62073010986 นายทิวัตถ� ป<Pนศักด์ิ
62073010987 นางเมศิญา วันเพ็ญ
62073010988 นายธนภูมิ กัลนิกา
62073010989 นายจอมกฤษณ� สิมรักแก�ว
62073010990 นางสาวณัฐสุกาญจน� ส�มเพ็ชร�
62073010991 นางสาวอัจฉรา วรรณก�อน
62073010992 นางสาวชนนี นาคเจือทอง
62073010993 นางสาวศศลักษณ� วงศ�วารเตชะ
62073010994 นางสาวลัดดาวัลย� โพธิวิจิตร
62073010995 นางสาววราภรณ� คําศรี
62073010996 นางสาวศุจีภรณ� ฉิมสุด
62073010997 นายณรงค�พล เสือน�อย
62073010998 นายสุวินัย ทั่งนาค
62073010999 นายพงศธร รัตนะ
62073011000 ว1าที่ ร.ต.สมนึก น�อยจริง
62073011001 นายอภิรักษ� ขันธเดช
62073011002 นางสาวมินตรา อารีย�
62073011003 นางสาวป<ญจพิชญ� พรหมป<ญญา
62073011004 นายวัชรพงษ� แก�วทอง
62073011005 นางสาวป<ทมวรรณ ทองดี
62073011006 นายอภินันท� จันมี
62073011007 นายจเร หงษ�ทองคํา
62073011008 นายชนวีร� หม่ืนจินะ
62073011009 นางสาวมธุริน อุปภา
62073011010 นางธนกมล ทองปอนด�
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62073011011 นายฐิติกร มินทร�ชัย
62073011012 นางสาวณัฎฐินี วิชิตนาค
62073011013 นายเอกรินทร� ไหวดี
62073011014 นางสาววิมลรัตน� คงเกิด
62073011015 นางสาวสุภาภรณ� ดวงตาดํา
62073011016 นางสุนิสา คลังวิเชียร
62073011017 นางสาวยุภาวรรณ ขําแผลง
62073011018 นายฤทธิชัย สายโสภา
62073011019 นางสาวนิศารัตน� ป<ดใจ
62073011020 นางสาวชลลดา อิ่มเหว1า
62073011021 นางสาวสุดารัตน� คําแฝง
62073011022 นายกฤษณะ ใหม1วงค�
62073011023 นางสาวสุรางคนา พรมน�อย
62073011024 นางภรดี รุ1งโรจน�พรเจริญ
62073011025 นางสาวชนกนันท� อินวาทย�
62073011026 นางสาวสุพิชชา บุญญาวงษ�
62073011027 นายศุภณัฐ ล�อสินคํา
62073011028 นางสาวดวงใจ แก�ววิกย�กรณ�
62073011029 นายพงศกร โชคลาภ
62073011030 นางรัชดาภรณ� รอดปลื้ม
62073011031 นางสาวดวงกมล ปลื้มสมบัติ
62073011032 นางสาวกัญญา เอี่ยมสี
62073011033 นางสาวปฐมกร วงค�เปOPย
62073011034 นางสาวธันวาภรณ� แหบคงเหล็ก
62073011035 นายเกรียงศักด์ิ เม1นเผือก
62073011036 นางสาวพรรณนิภา ไพโรจน�
62073011037 นางสาวอาทิตยา อุ1นสนอง
62073011038 นางสาวสิริพร ขวัญคุ�ม
62073011039 นางสาวศุภาวรรณ มีวังแดง
62073011040 นายอภิวัฒน� อินอ�น
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62073011041 นางสาวพีรนันท� ชาวนา
62073011042 นางสาวบุษยามาส นามพุทธา
62073011043 นางสาวปนัดดา แปMนจันทร�
62073011044 นางสาวกนิษฐา บูระณะ
62073011045 นางสาวจารุวรรณ สุขโข
62073011046 นางสาวพรพิมล ไพรเสรี
62073011047 นายจักรพันธ� โพพริก
62073011048 นายดรเล1 วงค�เรือน
62073011049 นายพชร ม่ังอะนะ
62073011050 นายฐิติพงศ� นันธโชคทวีชัย
62073011051 นางสาวณัฐสุดา ดอนคําไพร
62073011052 นางสาวศิริลักษณ� ปุราถาเน
62073011053 นายอนุวัฒน� ยะสะกะ
62073011054 นายมาโนชณ� อุ1นจันทร�
62073011055 นายอนุพงษ� จันทร�วงศ�
62073011056 นางสาวพัชราพร พรหมมาลี
62073011057 จ1าอากาศเอกสุริยน สุขชัง
62073011058 นางสาวศิริพร สิริวงศกร
62073011059 นางสาวธนพร ต๊ิบศรีบุตร
62073011060 นางสาวจุฬาเพียรพร วงค�แสน
62073011061 นางสาวจิตติมา ดิตต�โพธ์ิ
62073011062 นายกิตติพงษ� สุริยา
62073011063 นางสาวดวงกมล ศรีสุวรรณ
62073011064 นางสาวแพรวประภา ดอนไพรกา
62073011065 นางสาววริษฐา สมบุญมี
62073011066 นางสาวธัญญารัตน� ปอเหรียญ
62073011067 นางสาวชลิตา ภักดี
62073011068 นางสาวจิตราภรณ� ฉํ่าน�อย
62073011069 นางสาวสุภัทรา ธงชัย
62073011070 นางสาววารุณี เย่ียมสุวรรณ
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62073011071 นายพัชรศักด์ิ หอมมาลัย
62073011072 นางสาวเจนจิรา ตีคํา
62073011073 นางสาวธิดารัตน� ม�าชัย
62073011074 นางสาวธนพรรณ ผู�ผ1อง
62073011075 นางสาวชลธิชา จาดสอน
62073011076 นางสาววิจิตรา บัวผัด
62073011077 นางสาวสาธิตา ตะมะจันทร�
62073011078 นายพัตยศ หอมจันทร�
62073011079 นางสาวจุฑามาศ สิงห�ตBะนะ
62073011080 นายปVยะณัฐ นามวงศ�
62073011081 นางสาวขวัญฤดี เณรจ๋ิว
62073011082 นางสาวรุจิรัตน� ทองจันทร�
62073011083 นางชมชนก พิลึก
62073011084 นายชญานิน นิลสุขุม
62073011085 นางสาวภัทธนันท� นุชบุญ
62073011086 นายโชคชัย อินทลักษ
62073011087 นางสาวดวงฤทัย จันตBะวงศ�
62073011088 นางสาวธมลวรรณ แก�วกําเนิด
62073011089 นางสาวนริสา ไม�สนธ์ิ
62073011090 นายณรงค�ศักด์ิ กําเนิดมงคล
62073011091 นายทรนง ใจจืด
62073011092 นายมโนช สังข�เที่ยง
62073011093 นายชัชชวีร� ควรคิด
62073011094 นายธนกร พุ1มสิโล
62073011095 นางสาวจินตหรา ยาโนยะ
62073011096 นางสาวกชพร ทิพย�โอสถ
62073011097 นางสาวพัชรินทร�ภรณ� จักขุเรือง
62073011098 นางสาวกมลวรรณ หาญลํายวง
62073011099 นางสาวขนิษฐา เพชรปMอ
62073011100 นางสาวสุธิวา ยะนา
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62073011101 นายธีราวรรณ วรรณพิรุณ
62073011102 นางสาวสวรรยา พูลสุขเสริม
62073011103 นายภูฤทธิ เขม�นเขตการ
62073011104 นายวีราวุฒิ ศรีพรหมพิชิต
62073011105 นายธนพนธ� ยอดจันทร�
62073011106 นางสาวภัสราภรณ� ปVมสาร
62073011107 นางสาวชลธิชา ใส�พงษ�
62073011108 นางสาวสุพัตรา สุนทรวิพาค
62073011109 นายเจษฎากร ศิริมงคล
62073011110 นางสาววาสนา ยัสไทสงค�
62073011111 นางสาวนิฐธาดา ทองเดช
62073011112 นายศราวุธ ศรีมงคล
62073011113 นางสาวกาญจนา เลิศเดชะ
62073011114 นางสาวปาณวรรณ พุ1มแจ�ง
62073011115 นางสาวลัดดาวัลย� บุญน�อยกอ
62073011116 นางสาวภูริชญา ทัศนางกูร
62073011117 นางสาวสุทธิสา เมืองแก1น
62073011118 นางสาวภัทราภรณ� ไชยเสน
62073011119 นางสาวนิตยา สุทธะ
62073011120 นางสาวสุขกมล สาน�อย
62073011121 นางสาวกมลวรรณ กXาอ1วน
62073011122 นายเมธินทร� จินตนา
62073011123 นางสาวช1อผกา จันเปAง
62073011124 นางสาวศิริวรรณ คําล�อ
62073011125 นางนารี มีชม
62073011126 นางสาวนภาพร รุ1งเรือง
62073011127 นายพิสิฐพล ยังอยู1
62073011128 นายณัฐพงษ� ทองคํา
62073011129 นางสาวชนินาถ สุวรรณเนกข�
62073011130 นายประพฤติ ศรขําพันธ�
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62073011131 นางสาวขนิษฐา แขวงมาศ
62073011132 นายกฤชนนท� ประสาทน้ําเงิน
62073011133 นายวิทวัส ทองยา
62073011134 นายจิรวัฒน� เพยพจน�
62073011135 นายศรัณยู วรรณา
62073011136 นางมนทกานติ จันทโรจน�
62073011137 นางสาวศุภารัตน� ทับปะนานนท�
62073011138 นางสาวกัลยรัตน� รวบรัด
62073011139 นางสาวภครวรรณ วงษ�สวัสด์ิ
62073011140 นางสาวเมริฉัตร เมธีเสริมสกุล
62073011141 นางสาวศิริรัตน� ยารังษี
62073011142 นางสาวชลิดา คูณลบ
62073011143 นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
62073011144 นางสาวคล�ายจันทร� ชิตจําปา
62073011145 นายอดิศักด์ิ อ่ําเทศ
62073011146 นางสาวภัสสรินท� มารุ1งเรือง
62073011147 นางสาวอรวรรณ� ปVนะสุ
62073011148 นางสาวศรสวรรค� เถ่ือนกุล
62073011149 นางสรวีย� สุขเกษม
62073011150 นางสาวปรียาภรณ� กลัดเนินกุ1ม
62073011151 นางสาวศศิธร พิมพ�พิศุทธ์ิ
62073011152 นางสาวอุรัสยา ชีพราหมณ�
62073011153 นางสาวอรยุพา พงษ�ป<น
62073011154 นางสาวภัทรชา โตมี
62073011155 นายคเชนทร� อิ่มเอิบสิน
62073011156 นางสาวฐิติรัตน� เปMวัด
62073011157 นายภิญโญ โชติพรม
62073011158 นางศศิธร เอ็นภา
62073011159 นางสาวศศิประภา วงศ�ใหญ1
62073011160 นายสิทธิกร ใจดี
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62073011161 นายเชิดพงษ� คํายอง
62073011162 นางเบญจวรรณ เสนีย�วงค� ณ อยุธยา
62073011163 นางสาวกวินนา รังษี
62073011164 นายสิทธิพันธ� กาศโอสถ
62073011165 นายอมรเทพ มาใหญ1
62073011166 นายวิศิษฎ� ป<ญญาเมืองใจ
62073011167 นางสาวเกศสุริยงค� ทัพวงศา
62073011168 นางสาวศิริลักษณ� น�อยกอ
62073011169 นางสาวนฤมล จงสวัสด์ิ
62073011170 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเจนจิรา พุ1มสัมฤทธ์ิ
62073011171 นายอลงกรณ� โพธ์ิเหมือน
62073011172 นายอรรถพล วินทะไชย
62073011173 นางสาวนันทภัค ถ่ินหลวง
62073011174 นายปVยะวัฒน� สายรอด
62073011175 นางสาวน้ําทิพย� ศิริจันทร�โท
62073011176 นางสาววราภรณ� มาตรสมบัติ
62073011177 นางสาวชณัญทิตา เสาแก�ว
62073011178 นางสาวธัญญาเรศ คุยดี
62073011179 นางสาวธนิษฐา ปMอมทอง
62073011180 นางระวิวรรณ แสงศิริ
62073011181 นางสาวน้ําอ�อย ยาดี
62073011182 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิเงิน
62073011183 นางสาววิมวิกา หาญวารี
62073011184 นางสาวหทัยภัทร แก�วมณี
62073011185 นางสาวปนัดดา อ่ําใจ
62073011186 นายอรรถวัต โตวรรณ
62073011187 ว1าที่ร�อยตรีพิภัสสร ล1าแก�ว
62073011188 นางสาวศิริลักษณ� หิรัญศรี
62073011189 นางสาวพิมลรัตน� พ่ึงเงิน
62073011190 นางสาวสุดารัตน� เมืองคํา
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62073011191 นางสาวทัศนีย� ทองคุ1ย
62073011192 นายยศหิรัณย� เสฏฐาวุฒิโยกาศ
62073011193 นางสาววธัญญา เป_กทอง
62073011194 นายชัชวาลย� นันตBะ
62073011195 นายทัตพงศ� สงเคราะห�พันธุ�
62073011196 นายเกียรติศักด์ิ ทักท�วง
62073011197 นายศรัณRู ป<นนา
62073011198 นางสาวเสาวคนธ� สุขขี
62073011199 นายอรรถพล ศิริเดช
62073011200 นางสาวอณัฐชานันท� สุวรรณศรี
62073011201 นางสาวกฤติยาณี ทองปอนด�
62073011202 นางสาวศุภลักษณ� ศักดาณรงค�
62073011203 นางสาววิไลพร ก่ิงพวง
62073011204 นางสาวศรีรุ�ง บุญเรือน
62073011205 นางสาวอรุณวตรี ทองจันทร�
62073011206 นางสาวฐิติมา ทองมาก
62073011207 นางสาวธมลวรรณ จันทร�มงคล
62073011208 นางสาวสาริกา คําตา
62073011209 นางรัชนันท� ศรีบุญ
62073011210 นางสาวพัชรธิฎา วงศ�ศิริ
62073011211 นางสาวนิรชา อินยัง
62073011212 นายพรพิพัฒน� หมุดเต็ม
62073011213 นางสาวธนาพร สรรพรอด
62073011214 นางสาวอัญชิสา ใจแน1
62073011215 นางสาวศิริพร พุ1มพวง
62073011216 นางสาวปาริษา มณีรัตน�
62073011217 นางสาวนภาจริน มากมา
62073011218 นางสาวทิพชนก หล1ายสาม
62073011219 นายณัฐนนท� มณีโชติ
62073011220 นางภัทรพร ปVลาผล
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62073011221 นางสาวอินทุอร ดิเรกพันธ�
62073011222 นายลิขิต จันทะคุณ
62073011223 นางสาวเบญจวรรณ พันธุ�รัตน�
62073011224 ส.ต.ต.ธีร�ธวัช ยาฉาย
62073011225 นางมินตรา อ่ําเมือง
62073011226 นางสาวสุทธิดา แสงตาหล�า
62073011227 นางสาวกังสดาล ปาลี
62073011228 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวรางคณา สังข�เงิน
62073011229 นางสาวฝนทิพย� สิงห�ประยูร
62073011230 นายประจักษ� จันทร�รอด
62073011231 นางสาวกัญญาภัค รอดอินทร�
62073011232 นางสาวอโณทัย ต�าวพรม
62073011233 นายณัฐพงศ� มุขเมือง
62073011234 นางสาวมนทพร หงอนไก1
62073011235 นางสาวจีราภรณ� ราชอุปนันท�
62073011236 นางสาวชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ
62073011237 นางสาววรานันทน� เสถียร
62073011238 นายอภิเดช ชื่นชม
62073011239 นางสาวเบญจมาศ ญาติทอง
62073011240 นายนัทธพงษ� ชาวกอเก1า
62073011241 นายยอดธง สงสัย
62073011242 นางสาวอัจฉราพร แสนคําวงศ�
62073011243 นางสาวสุนิษา ม่ิงรอด
62073011244 นางสาวภาสินี เจริญวิริยะเทพ
62073011245 นายจิตอนุวัต พุ1มม1วง
62073011246 นางสาวกมลเนตร มะลิวันเครือ
62073011247 นายเกียรติชัย วิชัยตBะ
62073011248 นางสาวสุภารัตน� มีมาก
62073011249 นางสาวกัณฐมณี สุพรรณ�
62073011250 นางสาวชนาพร อ�อยอิสรานุกูล
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62073011251 นางสาวชุติกาญจน� โตอุ1นเพ็ชร
62073011252 นางสาวอัจฉริยา มาลัยมาตย�
62073011253 นางสาววรรณพร พูลเกษม
62073011254 นางสาวสุมินตรา เกิดเจริญ
62073011255 นางสาวฉวีวรรณ เพ็งเจBก
62073011256 นางสาววิภาวดี สุขมามอญ
62073011257 นางสาวปVยนาถ ครุฑธานุชาติ
62073011258 นางสาวชิดชนก จินดาเลิศ
62073011259 นางสาวนพรัตน� พ่ัวเหล็ก
62073011260 นางสาวณภัทริน ปล�องประภา
62073011261 นายณัฐนันท� จันมา
62073011262 นางสาวพิไลวรรณ อันละคร
62073011263 นายชนสิษฎ� สละ
62073011264 นายณัฐพงษ� นาหล1อง
62073011265 นางสาวทิพย�พเนตร แก�วอยู1ดี
62073011266 นางสาวป.ป<ทมา สงพุ1ม
62073011267 นางสาวหนึ่งฤดี เชื้อบุญมี
62073011268 นายณัฐพงษ� ศรีเดช
62073011269 นางสาววรรณระวี จริยโกมล
62073011270 นางสาวยุพิน เอกา
62073011271 นางสาวช1อผกา ยอดสุทธิ
62073011272 นางสาวรําพรรณ วงค�ไชย
62073011273 นางสาวสุกัญญา พรรณราย
62073011274 นางสาวอัจฉราภรณ� วุฒิกาญจนวัตร
62073011275 นางสาวณิชกานต� ปVWนแก�ว
62073011276 นางสาวศรีสุดา พันธุ�โท
62073011277 นางสาวจิราพร อาษาพันธ�
62073011278 นางสาวฐิติรัตน� หอมเพียร
62073011279 นางสาวบุศราภรณ� สาคร
62073011280 นางสาวอรอนงค� คงตุ�ย
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62073011281 นางสาวชิดชนก เกิดยอด
62073011282 นางสาวนิโรบล บัวบาง
62073011283 นายสราวุธ รุ1งเรือง
62073011284 นางสาวจิราภรณ� ทวี
62073011285 นางสาวญาดา วัฒนสิงห�
62073011286 นางสาวสุพิชญา เรื่องลือ
62073011287 นายวิรัตน� ชูกุศล
62073011288 นางสาวนิชาพัฒน� จันทร�ลอย
62073011289 นางสาวภัทชพร ศรีสุวรรณ
62073011290 นางสาววรรณวิศา กุณาดี
62073011291 นายทัตตกร จันทร�โม
62073011292 นางสาวอารีญาพร สาสะนะ
62073011293 นางสาวฐิติมา มหาเทพ
62073011294 นางสาวพิชญ�ชานันท� แก�วเปOPย
62073011295 นางสาวกัญจนา บุญปล�อง
62073011296 นางสาวอนุสรา ลาสม
62073011297 นางสาวณัฐธิดา สุมานนต�
62073011298 นางสาวชนิกานต� ดิษดี
62073011299 นายธนพัฒน� อ1อนสี
62073011300 นายสันติภาพ ป<ญยาง
62073011301 นางสาวนภัสสร โภคา
62073011302 นางสาวดารารัตน� ศรีเมือง
62073011303 นางสาวประไพพร ปานพิม
62073011304 นายเอกวัฒน� ศิริ
62073011305 นางสาวกัลยาณี เอี่ยมเผ1าจีน
62073011306 นางสาวฑิฆัมพร ทองขาว
62073011307 นางสาววิภาดา ทิพยาป<ญญา
62073011308 นางสาวบุษบา ดวงทิพย�
62073011309 นายธนวัฏ เคลือบพ1วง
62073011310 นางสาวกนกวรรณ มาบวบ
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62073011311 นางสาวสุภาพร ทองกุล
62073011312 นายวรทัต แก�วดวงดี
62073011313 นายบารเมษฐ� ปาคํา
62073011314 นางสาวนิภาพร ภู1นวล
62073011315 นางสาวอทิตยา สว1างเต็ม
62073011316 นายจักรพงษ� เนียมเสวก
62073011317 นายชัยณรงค� นันทอง
62073011318 นางสาวแสงจันทร� แสงสรทวีศักด์ิ
62073011319 นางสาวชลลดา กันยะโรจน�
62073011320 นางสาวสุดาพร จันทรศิริ
62073011321 นายวรากร พรมทา
62073011322 นายสุระ นามวิเศษ
62073011323 นางสาวสุนียา แสงเมล�
62073011324 นายสิรภพ บรรพต
62073011325 นางสาวสมปฤดี พรมอินทร�
62073011326 นางสาวเบญจวรรณ ภู1รุ1ง
62073011327 นางสาวปริชญา ยอดอยู1ดี
62073011328 นางสาวสุจิตรา คงเพชรศักด์ิ
62073011329 นางสาวพัชริดา สีคํา
62073011330 นายกิตติพงษ� นาทัน
62073011331 นางสาวแวววรรณ กล่ําอินทร�
62073011332 นายลักษณ�วัต กิจันทร�
62073011333 นายฐณะวัฒน� รอดกสิกรรม
62073011334 นางสาวจุฑาทิพ ธีรพงศ�
62073011335 นางสาวณัฐฐาพร วิชิตนาค
62073011336 นายกิตปภัส แก�วปMองปก
62073011337 นางสาวศุภลักษณ� อักษร
62073011338 นายทรงกรด มูลเทพ
62073011339 นางสาวสุภาวดี จิระย่ังยืน
62073011340 นางสาวมาริษา ตรงต1อกิจ
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62073011341 นายรุ1งเรือง เตจา
62073011342 นางนิสากร สังขะวิไล
62073011343 นางสาวสิริมา หลวงวรรณา
62073011344 นายชนะชัย พันชะนะ
62073011345 นางสาวสุกัญญา จงบริบูรณ�
62073011346 นางสาวหนึ่งฤทัย เกิดยอด
62073011347 นายจิรายุส หอมหวล
62073011348 นางสาวนารีรัตน� แปMนแก�ว
62073011349 นางสาวอัจฉริยา สีหอําไพ
62073011350 นางสาวสุภาวรรณ วันแต1ง
62073011351 นางสาววรวรรณ พุ1มถาวร
62073011352 นางสาวสุคนธ�ทิพย� อ�นมณี
62073011353 นางสาวสุธินี จอมพล
62073011354 นางสาวนัฐพร ไพรศรีจันทร�
62073011355 นางสาวสุพัชรี จันทร�คําพา
62073011356 นายธีรศักด์ิ เหรียญสุวรรณ
62073011357 นางสาวณัฐกฤตา มุกุระ
62073011358 นางสาวพิชชา บวรโภคินกุล
62073011359 นางสาวสุภัชชา อินทร�บัว
62073011360 นายปVยะ รินนายรักษ�
62073011361 นางสาวกนกพร นิลละออ
62073011362 นางสาวกัลยรัตน� หลวงม่ัง
62073011363 นายอรัณย� อินตะนนท�
62073011364 นางสาวกชามาส เหล็งพ้ัง
62073011365 นางสาวอัญญ�ชญา ภูวธนพิพัฒน�
62073011366 นายวงศกร หม่ืนอาจย้ิม
62073011367 นางสาวสุวนันท� ปะมาคํา
62073011368 นางสาวอนัญญา จิตพิสมัย
62073011369 นางสาววริศรา กาศักด์ิ
62073011370 นางสาวก่ิงกาญจน� พรานฟาน
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62073011371 นายพีระ สิงห�พรหม
62073011372 นางสาวอังคณา เกตุทอง
62073011373 นายปรินทร ศรีสวรรค�
62073011374 นางสาวเสาวพรรณ สมวงค�
62073011375 นายภาณุกุล บุนนาค
62073011376 นางสาวอมรรัตน� อุประปุMย
62073011377 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณศิริ
62073011378 นางสาวมัสยา ดวงมาลา
62073011379 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีทรัพย�
62073011380 นางสาวปริญญา พิลึก
62073011381 นายนพดล ใจแสน
62073011382 นายธฤษณัช เสือแฟง
62073011383 นายอิทธิพล บุญนาค
62073011384 นางสาววชิราภรณ� สุจริต
62073011385 นางสาววรรณวิสา ขําอ่ํา
62073011386 นายพิชRุตม� สุบรรณา
62073011387 นางสาววรรณกร ป<ญญาสิทธ์ิ
62073011388 นายปรัชญา อาจกมล
62073011389 นางสาวพรพรรณ วันดี
62073011390 นางสาววิรัญญา รัตนไพศาลกิจ
62073011391 นางพวงเพ็ชร จันทร�ศักด์ิ
62073011392 นางสาวทิพย�วัลย� ทองสา
62073011393 นางสาวพัชราภรณ� ม่ันคง
62073011394 นางสาวผกาวรรณ บงกชบริบูรณ�
62073011395 นางสาวธมลวรรณ บุญหนัก
62073011396 นางสาวศุภษร อินนารี
62073011397 นางสาววิไลพร อ�นน�อย
62073011398 นายโชคชัย แซ1ซ�ง
62073011399 นางสาวนันทนิตย� พันธ�ป<ญญากรกุล
62073011400 นางสาวกมลฉัตร ศรีจะตะ
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62073011401 นายยุทธนา กลัดสุด
62073011402 นางสาวจุฑามาศ มณีธร
62073011403 นางสาววรรณวิษา ยาโม�
62073011404 นางสาวแพรวทิพย� พ่ึงเกตุพรธนา
62073011405 นางสาวกิรติกาล พูลเปOWยม
62073011406 นางสาววิมลลักษณ� คําเกิด
62073011407 นางสาวสุทธาภา จัดของ
62073011408 นางสาววิไลวรรณ คล�ายเดช
62073011409 นางสาวกมลชนก แซ1วี
62073011410 นายนฤเบศร� เพชรไม�
62073011411 นางสาวอารีรัตน� แก�วแสนตอ
62073011412 นายธันวา พลเชี่ยว
62073011413 นายธนทรัพย� กาอินตBะ
62073011414 นางสาวนฤมล โพธ์ิทอง
62073011415 นางสาวพิชญา พิมพ�สวัสด์ิ
62073011416 นางสาวชลธิชา มณีแกม
62073011417 นางสาวธรณ�ธันย� สุขสวัสด์ิ
62073011418 นายสิทธิกร อินทร�จักร�
62073011419 นายสถาพร คําอินทร�
62073011420 นางสาวรวิพร สวัสดิสวนีย�
62073011421 นายณัฐวุฒิ โกอินตBะ
62073011422 นายณัฐพัชร� ทาทอง
62073011423 นางสาวอารีย�คุณ พรรณีย�กุลการ
62073011424 นายนัฐพล ขาวสม
62073011425 นางสาวชัชวดี ใจวงศ�
62073011426 นายฐิติโรจน� ยุพา
62073011427 นายณรงค�ศักด์ิ ใจเที่ยงธรรม
62073011428 นางสาวนันฐินี ย้ิมสังข�
62073011429 นางสาวรัตนา ช1างเหล็ก
62073011430 นายธีระพัฒน� ธิศรี
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62073011431 นางสาวนวพร เปรมปรีด์ิ
62073011432 นางสาวจิราภา ธราวรรณ
62073011433 นางสาวจิราภรณ� วิริยา
62073011434 นางสาวอติพร ตากําพร�า
62073011435 นายเขมนันท� แย�มทัศน�
62073011436 นางสาวรมณีย� สันปKาแก�ว
62073011437 นายกิตติพงศ� กันธิ
62073011438 นายอธิปวัฒน� เกิดแพร
62073011439 นายวิทยากร สุดตาสอน
62073011440 นายวรินทร� พุฒจาด
62073011441 นางสาวธาริณี หมีดง
62073011442 นางสาวสุพิชชา ป<ญจาคะ
62073011443 นางสาวกิตติกา โตสงคราม
62073011444 นางสาวปาริฉัตร เรืองประโคน
62073011445 นางสาวปณาลี ทองศรี
62073011446 นายณัฐพงศ� บุญเมือง
62073011447 นางสาวประกายดาว ป<ญจบุรี
62073011448 นายชนะชัย ศรีสว1าง
62073011449 นางสาวกมลวรรณ ทองแห�ว
62073011450 นางกรรณิการ� ส1งเสริม
62073011451 นางสาววรัญญา กัลยาประสิทธ์ิ
62073011452 นายวุฒิพงษ� ทิพย�วิชัย
62073011453 นายภาษิต วงศ�ชัย
62073011454 นางสาวอาทิตยา พานพระ
62073011455 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทํามา
62073011456 นางสาวจิราภรณ� นพรัตน�
62073011457 นายสุเมศร� สิงห�คําโล
62073011458 นางสาวสุรีรัตน� บุญศรี
62073011459 นางสาวสุภัชชา พัสสร
62073011460 นางสาวมยุรี รอดมงคล
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62073011461 นายวัชรพงษ� พิมเสน
62073011462 นางสาวศิรินภา เพ็งเปรม
62073011463 นางสาวสิรินดา ครบุรี
62073011464 นางสาวพรไพลิน ศรีบุญบัว
62073011465 นางสาวกาญจนาพร น�อยชาคํา
62073011466 นายกิตติพงษ� พลางคะ
62073011467 นางสาวปฐมาวดี อินทะชัย
62073011468 นายพิเชฐ แสงอินทร�
62073011469 นางสาวชนากานต� สิงห�อยู1วงษ�
62073011470 นางสาวพัชรินทร� สุขทับ
62073011471 นายจักรินทร� พัฒนสุทธกิจ
62073011472 นางสาวอโณทัย พลีสัตย�
62073011473 นางสาวสุภนิช แสนสุวรรณ�
62073011474 นางสาวนาตยา อุดตา
62073011475 นางสาวเจนจิรา บุญมา
62073011476 นางสาวณิชนันท� มีไชโย
62073011477 นางสาวธนิศา มาลัย
62073011478 นางสาวอุสา สกุลนุ1ม
62073011479 นางสาวสุทธิรัตน� แก�วศรี
62073011480 นางสาวเจนจิรา มาสว1าง
62073011481 นางสาวกนกกาญจนา ศรีดาวงค�
62073011482 นางสาวนันทนิตย� เครือแปง
62073011483 นางสาวธัญวรรณ คําจันทร�
62073011484 นายจตุภัทร� ปานน�อย
62073011485 นางสาวนภษร ธาดาอภิวัฒน�
62073011486 นางสาวเมวีญา สระทองพร
62073011487 นางสุลีพร สายทิพย�จันทร�
62073011488 นายกฤษดา บุญเรือง
62073011489 นางสาวชนาวีร� จันทร�ย�าย
62073011490 นางสาวศศิธร อิ่มเพ็ง
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62073011491 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิดี
62073011492 นางสาวพิมพาการ จันทรรัตนศิริ
62073011493 นายพงศธร มูลฐี
62073011494 นางสาวสาวิตรี โมงขุนทด
62073011495 นายอภินันท� เรือนเหลือ
62073011496 นางสาวณัฐธยาน� แย�มแสน
62073011497 นางสาวสุพัตรา ขันท�าว
62073011498 นายนิธิวัฒน� อินหนอง
62073011499 นางสาววิมลศรี จันทนา
62073011500 นายธารา กล่ําบุตร
62073011501 นางกาญจินา โคเงิน
62073011502 นางสาวลัลธริมา รังผึ้ง
62073011503 นางสาวพัชรียา ยาคล�าย
62073011504 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�แย�ม
62073011505 นางสาวนฤมล นาคเกษม
62073011506 นางสาวดาวรุ1ง สอนชัย
62073011507 นางสาวปาริชาติ ทรัพย�สิน
62073011508 นางสาวชุติมา รักสันติธรรม
62073011509 นางสาวกนกวรรณ โนนงาม
62073011510 นายสมภพ นิลจันทร�
62073011511 นายวชิระ มะโนราช
62073011512 นางวิลาวัลย� ศรีเมือง
62073011513 นางสาวจริยา จันทร�ลามุณี
62073011514 นางสุภาพร คําดี
62073011515 นางสาวมลฤดี อยู1บุญ
62073011516 นายอัษฎาวุธ มีเศรษฐี
62073011517 นางสาวกมลลักษณ� ถนอมกาย
62073011518 นางสาวอภิญญา แสงวิทยา
62073011519 นางสาวสุมิตรา กันณะ
62073011520 นางสาวขวัญใจ ปานตา
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62073011521 นางสาวณัฐกานต� ไชยวุฒิ
62073011522 นางสาวณัฐรินีย� โปทา
62073011523 นายรักษวีร� แก�วเขียว
62073011524 นางสาวพุธสุดา ลาภศิริวัฒน�
62073011525 นางสาวอนัญญา คลังเมือง
62073011526 นางสาวผกามาส ป_อกสอน
62073011527 นายปฎิวัติ อินใจ
62073011528 นางสาวสุมิตรา สุขุมิน
62073011529 นายธนาธร ศักด์ิดี
62073011530 นางสาวฉัตรสุดา บางโม�
62073011531 นายจีรวุฒิ ภักดี
62073011532 นายไพรวัลย� ท�าววรรณชาติ
62073011533 นายทัศนะ เตXจBะนัง
62073011534 นางสาวสุวารี จันทร�แพ
62073011535 นางสาวสิริเพ็ญ คํ่ายัง
62073011536 นางดวงดาว พงษ�สันติ
62073011537 ส.อ.ยศพนธ� อินทรพิทักษ�
62073011538 นางสาวนนทณัฐดา คนมาก
62073011539 นายปฐม ชูคีรี
62073011540 นางสาวศิริลักษณ� บัวทะราช
62073011541 นางสาวลลิตา กล่ําเจริญ
62073011542 นางสาวดวงทิพย� จันทร�เงิน
62073011543 นางสาวจารุวรรณ เอนกนวล
62073011544 นายพงศกร ยอดฉัตร
62073011545 นายพัชระ ยะวิญชาญ
62073011546 นางสาวยุวดี ประเสริฐดี
62073011547 นายวัชระ น1วมเจริญ
62073011548 นายเอราวัฒน� เกษร
62073011549 นายชินวัตร� บัวผัน
62073011550 นางสาวสุภัชชญา ดีไพร
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62073011551 นายวีรยุทธ อินทรจันทร�
62073011552 นายวรัชญ� ประชาเลิศชัย
62073011553 นางสาวศรินยา ศรีหาตา
62073011554 นางสาวณัฐศิญา คลายนา
62073011555 นายทัพมงคล พรมยา
62073011556 นางสาวญาดา ชุติพงษ�พันธ�
62073011557 นายภาสวี นิยมไทย
62073011558 นายถิรพงศ� คงถาวร
62073011559 นางสาวกนกภรณ� สว1างศรี
62073011560 นางสาวศุชญา คํ่าคูณ
62073011561 นางสาวสุชาดา ดาเลา
62073011562 นายธีรเมธ ไชยวุฒิ
62073011563 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ ดีมารยาตร�
62073011564 นางสาวปรายฝน ครุฑโปร1ง
62073011565 นางสาวรพีพรรณ ตันยศ
62073011566 นายสุธินนท� มานะสมบูรณ�
62073011567 นางสาวจเร เจนเขตการณ�
62073011568 นางจุฬารัตน� ดีมิต
62073011569 นายวุฒิพงษ� รอดบาง
62073011570 นางสาวสุกัญญา มายรรยงค�
62073011571 นางสาวศิริวรรณ องอาจวาณิชย�
62073011572 นายกิตติศักด์ิ เชื้อวงษ�
62073011573 นางสาวพรพรรณ คําแสน
62073011574 นางสาวพัชรมณี มาอยู1วัง
62073011575 นายพลวัต โตเงิน
62073011576 นางสาวนินทเนตร เกตุทอง
62073011577 นางสาวพรนภา ซาวทองคํา
62073011578 นางสาวนีรรัตน� อินทรภูติ
62073011579 นางภณิดา หลีเกษม
62073011580 นายคีรี ศรีดอนไชย
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62073011581 นางสาวอภิพร แสนอาด
62073011582 นางสาวสุภณิดา ม่ิงเหล็ก
62073011583 นางเจมขวัญ ศรียอด
62073011584 นายณัฐวุฒิ พรหมลัทธ์ิ
62073011585 นางสาวจันทร�จิรา คํายอด
62073011586 นางสาวปVยนุช จิตรทรัพย�
62073011587 นางสาววัชราภรณ� สีม1วง
62073011588 นายพิทักษ�พงศ� วงศ�พิทักษ�
62073011589 นางสาวคนึงนิตย� เหมือนมี
62073011590 นางสาวเครือวัลย� จิตณรงค�
62073011591 นางสาวธนาภรณ� บุญญามี
62073011592 นางสาวจงรัก เกิดสมบูรณ�
62073011593 นางสาวหนึ่งฤทัย คอยจิต
62073011594 นางสาวรัตนาภรณ� จันพา
62073011595 นายภาณุวัฒน� อมรขันธ�
62073011596 นางสาวรสรินทร� ผลงาม
62073011597 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวรรณิศา นันทแกล�ว
62073011598 นางสาววิมลรัตน� สีชมพู
62073011599 นายอัครวุฒิ หนูทอง
62073011600 นายศิรสิทธ์ิ สํารวมจิต
62073011601 นางสาวสุภัสสรา เดชอัครา
62073011602 นางสาวจันจิรา ทองนิล
62073011603 นางสาวพรทิวา เชียงแสน
62073011604 นางนงเยาว� พุทธพันธ�
62073011605 นางสาวฐิตินันท� ชาตะนาวิน
62073011606 นายณธัช สิทธิการ
62073011607 นางสาวเฉลิมพร จันแดง
62073011608 นางสาวชุติมณฑน� รอดนิล
62073011609 นางสาวธัญลักษณ� โยธาราษฎร�
62073011610 นางสาวเพียงอัมพร พิช�ญสินี
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62073011611 นายศุภกร ลําพระสอน
62073011612 นางสาวกานดา มีฤทธ์ิ
62073011613 นายทีฆทัศน� ญาณะทวี
62073011614 นางสาวจิดาภา รอดอยู1
62073011615 นางสาวขนิษฐกานต� ใจพันธ�
62073011616 นางสาวพรรณพรรษ กัณฑภา
62073011617 นายอดิศร ยะด�วง
62073011618 นางสาวศิริวรรณ นามวงษ�
62073011619 นางสาวพัชรภรณ� วงษ�โสมะ
62073011620 นางสาวนิศาชล คําภูธร
62073011621 นายยุทธการณ� ชัยเจริญ
62073011622 นางสาวนิตยา พัดจ๋ิว
62073011623 นางสาวพิชชากร เสริมสุข
62073011624 นางสาวศิริกัญญา หมวกซา
62073011625 นายเจษฎา ต�นตระกูลชูศรี
62073011626 นางสาวอภิสรา คล�ายนิยม
62073011627 นางสาววันวิสาข� อภิชาติ
62073011628 นายสิรวิชญ� สุพรรณ
62073011629 นางสาวสริตา ลีปรีชา
62073011630 นางสาววิชาดา ธนะคูณ
62073011631 นางสาวภัทราวดี สูติพันธุ�สกุล
62073011632 นายชัยณรงค� หนูมาก
62073011633 นายป<ญรวี ศรีนุช
62073011634 นายอมเรศ อดทน
62073011635 นางสาวไอยรดา อาจจีน
62073011636 นางสาวกิตติญาภรณ� ชัยงาม
62073011637 นายวรวุฒิ ทิมนิ่ม
62073011638 นางสาวโชติกา วงศ�คํา
62073011639 นางสาวดาวสุภาพ โคศิลา
62073011640 นางสาวพาฝ<น จอมสังข�
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62073011641 นางสาวกรรณิการ� บุญเสริม
62073011642 นางสาวจีราพร สารทสําอางค�
62073011643 นายรัฐศาสตร� แดงศักด์ิ
62073011644 นายอมรวิชช� คํามูล
62073011645 นางสาวสุภาพร เพชรน�อย
62073011646 นายสรวิศ กัลพฤกษ�
62073011647 นางสาวจันทกานต์ิ วรรณแสง
62073011648 นางสาววิภาวี แก�วจอมแพง
62073011649 นางสาวจุฬารัตน� สมวรรณ�
62073011650 นางสาวแพรวพราว แซ1เจียม
62073011651 นายธีรภัทร ครุธจู
62073011652 นางสาวสิตานันท� จันทร�ทอง
62073011653 นางญาณิกา เชื้อรอด
62073011654 นางสาวสุณิสา จุทมาส
62073011655 นายศุภวิชญ� รวบรัด
62073011656 นางสาวปVยพรรณ จันทร�ศรีเมือง
62073011657 นางสาวธัญญา สารฤทธ์ิ
62073011658 นายนรุตม�ชัย ด1างพล�อย
62073011659 นายณัฐกฤต กีรติฐากูร
62073011660 นายสุทธิรักษ� โฮนอก
62073011661 นางสาวนฤมล ครุฑหุ1น
62073011662 นายธิติวุฒิ เพชรัตน�
62073011663 นางสาวรัตนาภรณ� คําสร�อย
62073011664 นางสาวธารารัฐ เสือไว
62073011665 นายทรงพล พูลเพ่ิม
62073011666 นางสาวอารยา อุ1นแปง
62073011667 นายกฤษณะ คชรัตน�
62073011668 นางสาวพัชรี เส็งหลวง
62073011669 นายเจษฎาชัย ศรีคําแหง
62073011670 นางสาวนิศาชล เจตภัย
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62073011671 นายบัณฑิต มุยคํา
62073011672 นายเสฏฐวุฒิ แพทย�ศิลป[
62073011673 นายสิทธิกร คัชมาตย�
62073011674 นางสาวเอมมิกา จันทร�ดา
62073011675 นางสาวสุชาดา สุขสงค�
62073011676 นายวิชิตไชย เนติชัยวัฒน�
62073011677 นางสาวธัญญกาญจน� สการ
62073011678 นางสาวพรพิมล อินอยู1
62073011679 นางสาวกมลรัตน� จันมณี
62073011680 นางสาวสยุมพร เขียวชะอุ1ม
62073011681 นางสาวอุบลรัตน� รอพิจิตร
62073011682 นางสาวสุทารัตน� เตียวิบูลย�
62073011683 นางสาวภัทราภรณ� กาอ�วน
62073011684 นางสาวนิศานาถ ขันติวรพงศ�
62073011685 นางสาวโญษิตรา แพงละ
62073011686 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� วงศ�นากนากร
62073011687 นายกฤษฎา ลมุลพจน�
62073011688 นางสาวเวณิกา พรมคํา
62073011689 นางสาวพรธนช คะระนันท�
62073011690 นางสาววรางคณา เพชรคุ�ม
62073011691 นางสาวศุภรดา นุกูลวงษ�
62073011692 นางสาวพรธีรา คุ�มเมือง
62073011693 นางสาวอัจฉริยา แดงแสงทอง
62073011694 นายชาญวิทย� อาจวงษ�
62073011695 นางสาวบรรเจิดลักษณ� แย�มนิยม
62073011696 นางสาวทับทิม ใจเฮือน
62073011697 นางสาวอรสา ลาภทวีพนากุล
62073011698 นางสาวดวงพร พุทธสอน
62073011699 นางสาวเจนจิรา พ่ึงพร
62073011700 นางสาวพัชรี ศรีประเสริฐ
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62073011701 นางสาวศิรินพร จันทะคุณ
62073011702 นางสาวตวงพร แก�วเชื้อ
62073011703 นางสาวปVยะนุช ฤทธ์ิชารี
62073011704 นางสาวชัชชญา นนทะโคตร
62073011705 นางสาวเกศินี ปMองแก�วน�อย
62073011706 นายไกรสร มือดี
62073011707 นางสาวสุพัตรา กลิ่นจันทร�
62073011708 นางสาวปVยธิดา เชื้อผู�ดี
62073011709 นายณัฐศักด์ิ กะวิเศษ
62073011710 นางสาวพรวิภา หม่ืนยา
62073011711 นางสาวสุนันทา อินตา
62073011712 นางสาวธัญสุดา โสมาสี
62073011713 นางสาวปวิตรา บานกลีบ
62073011714 นางสาวศุภวรรณ พันธศรี
62073011715 นางสาววิชชุดา แก�วศิลป[
62073011716 นายภัทรภณ สังข�จีน
62073011717 นางสาวสุดารัตน� สุขสนอง
62073011718 นางสาวกรรณิการ� แก�วกุรา
62073011719 นางสาวสุรีพร จินาวัง
62073011720 นางสาวไพลิน กิตติธนาลัย
62073011721 นางสาววาสนา นพคุณ
62073011722 นางสาวภัสรา ต๋ันทา
62073011723 นายมงคล คชรัตน�
62073011724 นางสาวภัทรา สายสุด
62073011725 นางสาวพรทิพย� มาสว1าง
62073011726 นางสาวชุติมา ด�วงหิรัญ
62073011727 นายวรวิทย� วุฒินุช
62073011728 นางสาวกุลสตรี สวนใจ
62073011729 นายพัชรพล ปานฤทธ์ิ
62073011730 นางสาวอภิชญา สิทธิเสนา
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62073011731 นายดําเนิน ตะมะ
62073011732 นายชิษณุพงศ� แก�วพุฒ
62073011733 นางสาวตรีทิพย�นิภา หิวานุพงค�
62073011734 นางสาวภัททิยา หอมสุด
62073011735 นางสาวเกศริน ประสารเสือ
62073011736 นางสาวแพรวฤดี ประสาทสิทธ์ิ
62073011737 นางสาวขจีวรรณ ขวัญม่ิง
62073011738 นายวชิรพงษ� ขันทะยศ
62073011739 นางสาวจรีภรณ� เอี้ยวสุวรรณ
62073011740 นายบรรเจิด จันพุ1ม
62073011741 นางสาวผกามาศ ถาวร
62073011742 นางสาววิชชุดา บวรเกษมสุข
62073011743 สิบตํารวจตรีฌาน ชาญกล
62073011744 นางสาวกาญจนา สกุลปฐมชัย
62073011745 นายกิตติพงศ� ทิฮ1อน
62073011746 นางสาวสุธาทิตย� เตาวาน
62073011747 นายนุกูล ม่ิงแก�ว
62073011748 นางสาวอัญชลี สีวะรมย�
62073011749 นางสาวอมราพร แจ�งสิน
62073011750 นางสาวศศินิภา คําเรืองฤทธ์ิ
62073011751 นายพิษณุ บุญสอน
62073011752 นางสาวฐิติภัทร� วีระคํา
62073011753 นางสาวสมพร พ่ึงพัก
62073011754 นางสาวมนัสชนก สุขรัตน�วีระ
62073011755 นายวีรกุล ศรีคมขํา
62073011756 นางสาวเสาวภา พูลสมบัติ
62073011757 นายพชร วรรณวัตร�
62073011758 นางสาวนลินทิพย� สงวนสุข
62073011759 นางสาวศิริกัญญา วาสิกานนท�
62073011760 นางสาวนพณัฐ เทียนทอง
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62073011761 นายวิสุทธิพงษ� ดวงตา
62073011762 นายณัฐวุฒิ วรรณวงษ�
62073011763 นายกฤต ไชยรินทร�
62073011764 นางสาวจุฑามาศ คําฟู
62073011765 นางสาววราทิพย� เจริญโพธ์ิ
62073011766 นางสาวมัชชิมา สุภายะ
62073011767 นางสาวมนัญชยา ก�อนแก�ว
62073011768 นางสาวทักษพร ชื่นบางบ�า
62073011769 นางสาวฐิติพร ก1อจิตไพบูลย�
62073011770 นายธนารักษ� แยบการไถ
62073011771 นางสาวศิริมาศ อินทร�แย�ม
62073011772 นางสาวณัฐพร แก�วเขียว
62073011773 นางสาวเขมจิรา สาระตา
62073011774 นางสาวรัชนีกร เพ่ิมพูล
62073011775 นางสาวนพวรรณ คงเนตร
62073011776 นายธีรพัฒน� ยาวิไชย
62073011777 นางนิชานันท� พงศ�ประยูร
62073011778 นายปฏิรพ ผ1องผดุง
62073011779 นางสาวสกุลรัตน� สีชาติ
62073011780 นางสาวบุษยา ตรีเนตร
62073011781 นางณัฐฐินันท� เหลือหลาย
62073011782 นายก1อพงศ� กลิ่นรักษ�
62073011783 นางสาวกรรณิกา อุตมา
62073011784 นางสาวปรียานุช บุตรขาว
62073011785 นางสาวนิภาพร อิ่มพิทักษ�
62073011786 นางสาวรินท�ลภัส โกฏิคํา
62073011787 นางสาวศุภลักษณ� ประดิษฐกูล
62073011788 นางสาวจุฑารัตน� นุ1มเอี่ยม
62073011789 นายรัชชกัญจน� บุญถนอม
62073011790 นางสาววิภาพร คีรีทศ

หน�า 393 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073011791 นางสาวธัญญพัทธ� เรืองหลง
62073011792 นางสาวพิชชาพร เมธีรัตนาพิพัฒน�
62073011793 นางสาวศิริพร สีหะวงศ�
62073011794 นางสาวสุธาสินี ขําน�อย
62073011795 นางสาวณัชชา มัดจุ
62073011796 นางสาวประภัสสร มาขุนทด
62073011797 นางสาวณิชาภัทร ชาประเสริฐ
62073011798 นายธนวิชญ� แสนคําวงศ�
62073011799 นางสาววิภารัตน� นิลสนธิ
62073011800 นายแดนดําเกิง ทองมาก
62073011801 นายกฤษภู นันทแกล�ว
62073011802 นางสาวฐิติพร ประพาฬสุข
62073011803 นางสาวดวงแก�ว เฉลิมวุฒิกุล
62073011804 ว1าที่ร�อยตรีประดลเดช ปVนตามี
62073011805 นางสาววัชรี จันล�วน
62073011806 ว1าที่ร�อยตรีจิรวัฒน� อมรทิพย�วงศ�
62073011807 นางสาวอรุณโรจน� โลหิตพินทุ
62073011808 นายเกียรติวรา ศิริกัญตา
62073011809 นางสาวสิริรัตน� หุ1นฉัตร
62073011810 นางสาวปกิตตา สิงห�กวาง
62073011811 นางสาวจารุวรรณ ชัยมงคล
62073011812 นางสาวนริสรา คงสุข
62073011813 นางสาวดาราวดี โพธ์ิทอง
62073011814 นายณัฏฐวรรธน� ยศศรี
62073011815 นางสาวธนาชัญ เข่ือนแก�ว
62073011816 นางสาวญาดา พุทธวงศ�
62073011817 นายสุรศักด์ิ เหลืองอร1าม
62073011818 นายสิทธิพงศ� ธเนศนิตย�
62073011819 นางสาวพจมาน เพ็ชรนารถ
62073011820 นางศุภรัตน� ชูพาณิชสกุล
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62073011821 นางสาวมีนตรา สาครินทร�
62073011822 นางสาวอัมรินทร� หลวงตา
62073011823 นางสาวนริศรา รอดม่ัน
62073011824 นางสาวนับดาว เชื้อเทศ
62073011825 นายชนินทร� นิลย่ีเรือ
62073011826 นายวรวิช นิ่มเนตร
62073011827 นางสาวสุริวรรณ ร�องสุพรรณ
62073011828 นางปลิดา ต�นประสงค�
62073011829 นางสาวภัทราภรณ� ธุวะคํา
62073011830 นางสาวชุติมา สิทธิสมาน
62073011831 นางสาวปาริชาติ ตุ�มเรือง
62073011832 นางสาวอรุณรัตน� บุญเฉย
62073011833 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีเจริญ
62073011834 นางสาวพิมพ�สรี ยงประเสริฐสุข
62073011835 นางสาวมนฤดี คล�ายแก�ว
62073011836 นายขวัญชัย รักษ�ชน
62073011837 นางสาวชฎาพร คงบุ�งคล�า
62073011838 นางสาวสุธาสินี ขําแจง
62073011839 นางสาววิราวรรณ คงชาวนา
62073011840 นายบุญส1ง ดวงมะโน
62073011841 นายกีรติ กิตติสยาม
62073011842 นางสาววรางคณา แข็งแรง
62073011843 นางสาวชิตชนก สักกุ
62073011844 นางสาวเกศกนก นาคประเสริฐ
62073011845 นางจีลาภา รัตนบัญชร
62073011846 นางสาวภัทธาดา กํ่าเพชร
62073011847 นายสมชาย กลัดปMอม
62073011848 นายฤทธิชัย อุดเมืองคํา
62073011849 นายสิชล จิราพงษ�
62073011850 นางสาวนันทิวา คุ�มสา
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62073011851 นางศิรินภา พานิชการ
62073011852 นางสาวสุธาทิพย� ยะอิตะ
62073011853 นางสาวสุนิสา ภัสสร
62073011854 นางสาววันวิสา ทองแจ1ม
62073011855 นายอนิรุตต� ปานรอด
62073011856 นางสาวโสมสุภา กีรติกุลพันธุ�
62073011857 นางน้ําผึ้ง จิณป<น
62073011858 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม
62073011859 นางสาวกัณฐมณี อินญาวิเลิศ
62073011860 นายจิรเมธ คล�ายทอง
62073011861 นายศักย�ศรัณย� แร1ทอง
62073011862 นางสาวจิรารัฐ มะลิเทศ
62073011863 นางสาวศรัญญา ถ่ินสอน
62073011864 นางสาวสุพัตรา โค�วมณี
62073011865 นางสาวทรายมณี กุลอ1อน
62073011866 นางสาวกานต�ญารัตน� คมบาง
62073011867 นางสาววรรณพร ทิมทอง
62073011868 นางสาวจริยา มีชัย
62073011869 นายนวพรรษ ป<ญญา
62073011870 นางสาวสุฑารัตน� คร�ามสมอ
62073011871 นางชลธิชา นุเรืองรัมย�
62073011872 นางสาววรรณนิสา วังซ�าย
62073011873 นางสาวเปมิกา วรมิศร�
62073011874 นางสาวชมพูนุช พลกล�า
62073011875 นางสาวพนิชกร เตป<นวงศ�
62073011876 นางสาวจุฑามาศ แดงเขียว
62073011877 นางสาววราภรณ� งามสมพงษ�
62073011878 นายสัจจา หงษ�มณี
62073011879 นางสาวพชรพร ปVตุยะ
62073011880 นายขจรเกียรติ เจริญสุข
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62073011881 ว1าที่ ร.ต.ศุภสัณห� พงษ�ป<น
62073011882 นางสาวพิศพรรณ ชัยบุญยืน
62073011883 นายสุริยา มีศีล
62073011884 สิบเอกจักรกริช คําผง
62073011885 นายกษิดิส วรไตรจริยา
62073011886 นางสาวนีรนุช ระวังภัย
62073011887 นางสาวยศพร เทพนิกร
62073011888 ว1าที่ ร.ต.หญิงมนทิรา โพธิลังกา
62073011889 นางสาวกรรณิกา ศรีรักษ�
62073011890 นางสาวญาณี กัสสะ
62073011891 นางสาวรุ1งฤทัย สุขสายอ�น
62073011892 นางสาวพัตติยา เรืองการินทร�
62073011893 นางสาวนิชนันท� แปMนจันทร�
62073011894 นางสาวภัทราภรณ� ขวัญมนต�
62073011895 นายเจษฎา บุญนัน
62073011896 นายสมยศ บุญป<น
62073011897 นางสาวจิระประภา วรรณบุตร
62073011898 นางสาวณิชารีย� โตมี
62073011899 นางสาวปVยะวรรณดา วรรณารักษ�
62073011900 นางสาวสุวิมล สอนบาลี
62073011901 นางสาวกนกกร บัวเผื่อน
62073011902 นางสาวภษมน คํามี
62073011903 นางสาวนันทกานต� จันทร�เม�า
62073011904 นางสาวกิตติยา ดําสนิท
62073011905 นายกรกช กวางแก�ว
62073011906 นางสาวรัชดาภรณ� บางสาลี
62073011907 นายคณินพิชญ� เปรมพล
62073011908 นางสาวอังคณา เรือนจันทร� 
62073011909 นายวนพันธ� เวียงศรี
62073011910 นายเจษฎากร ตันยา
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62073011911 นายเจตน�ชนินทร� ปราบอินทร�
62073011912 นายวุฒิพงษ� กรมกอง
62073011913 นายนิรันดร� โมทะนี
62073011914 นางสาวกมลรัตน� พัดกล1อม
62073011915 นางสาวพิชามญชุ� สุพัศดา
62073011916 นายนิธิพล กล�ากสิกรณ�
62073011917 นายภัทรพล วิชัยรัตน�
62073011918 นางวิชชุดา หน1อใหม1
62073011919 นางสาวนัดดา ม่ันคง
62073011920 นางสาวปVยนุช บุญธป<ญญา
62073011921 นางสาวชลดา เพ่ิมพูล
62073011922 นางสาวนิสาชล แสงบุญ
62073011923 นายนุรักษ� ทองสุวรรณ
62073011924 นายธนการ สีแสง
62073011925 นางสาวทักษิณา ท�าวนาม
62073011926 นายเอกชัย เขียวมี
62073011927 นางสาวฑาริกา หงษ�จีน
62073011928 นายเสถียรพงษ� ชะเอมจันทร�
62073011929 นายชีวิน ว1องไวพาณิชย�
62073011930 นางสาวมัณฑนา บุญชัชวาลวงศ�
62073011931 นายสิทธิกร โสภา
62073011932 นางสาวสุกัญญา สัญใจ
62073011933 นายสมเจต กมลรัตน�
62073011934 นายนันทภาคย� บุญพันธ�
62073011935 นายสมาพล อ1อนคํา
62073011936 นางสาวอาทิตยา มีสัตย�
62073011937 นางสาวบุษบาวรรณ ไชยเรือนสูง
62073011938 นางสาวจามจุรี ศรีพนมมาศ
62073011939 นางสาวนภษร อินม่ัน
62073011940 นางสาวสกาวรัตน� จุมปาจ๋ี
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62073011941 นางสาวกชกร นุชพุ1ม
62073011942 นางสาววิลาสินี ดาวสุข
62073011943 นางสาวนฤมล ว1องไวพิทยา
62073011944 นายศศิพงษ� ลูกอินทร�
62073011945 นางสาววรินท�นิภา นาคนวล
62073011946 นางสาววรรณเรขา บัวพันธ�
62073011947 นางสาวนภาพร แก�วจัด
62073011948 นายคมิก สุขสําราญ
62073011949 นายนิติธร บูรณะ
62073011950 นางสาวอนุธิดา ศรีเสมอ
62073011951 นายพีรวิชญ� กังวาลย�
62073011952 นางสาวเสาวลักษณ� นาหุ1น
62073011953 นางสาวรัตนาภรณ� สมรูป
62073011954 นางสาวดวงฤทัย จันทร�สิงห�
62073011955 นางสาวกนกพร ชาญกิจกรรณ�
62073011956 นายสิทธิโชค คล�ายกล่ํา
62073011957 นางสาวญาดาพร บุตรโพธ์ิ
62073011958 นายประณิธาน ชมกุล
62073011959 นางสาวอลิษา ลังการ�พินธ�
62073011960 นางสาววีรนุช ศรีวรรณ�
62073011961 นายเอกสิทธ์ิ อุดคํามี
62073011962 นางสาวธิดารัตน� แก�วเนตร
62073011963 นางสาวจริยา ทองคํา
62073011964 นางสาวกุลธิดา จันทสาน
62073011965 นายวทัญRู คําคุณ
62073011966 นางสาวขนิษฐา บุญมา
62073011967 นางสาววีรนุช แซ1ต้ัง
62073011968 นายสุรศักด์ิ แปMนสวน
62073011969 นายนภลิศ ไชยเขียว
62073011970 นายณรงค�เดช เพ็ชรจํารัส
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62073011971 นางสาวนุชนาฏ ใจจอน
62073011972 นางสาวนภัสวรรณ นิ่มคล�าย
62073011973 นางสาวนภสร ธรรมสัตย�
62073011974 นางสาวนฤมล ทรัพย�แสง
62073011975 นางสาวทิพวรรณ ฤทธา
62073011976 นายมานัตร� สุริยันต�
62073011977 นางสาวเบญญาภา กองไชย
62073011978 นางสาวเบญจวรรณ คําเหลือง
62073011979 นายพงศ�การ พงศ�พัฒนะนุกุล
62073011980 นางสาวอนุสา กันสาด
62073011981 นางสาวนฤมล อั่วหงวน
62073011982 นางสาวอิศราวดี บุญยะเกตุ
62073011983 นางสาวอังศวีร� คําเฉย
62073011984 นางสาวศศิประภา ปVนะกาเส
62073011985 นางสาวเกศินี คล�ายสุวรรณ�
62073011986 นางสาวจารุวรรณ บ1อแก�ว
62073011987 นางสาวศศิญาณี ประสมพงษ�
62073011988 นางสาวรัตติกาล จันทร�แดง
62073011989 นางสาวนิลวรรณ สังข�ชุม
62073011990 นายอดิเทพ อุดต๊ิบ
62073011991 นายอนันทพงษ� กระจาย
62073011992 นายชัยณรงค� เฟZWองเดช
62073011993 นางสาวลัดดาวัลย� แหยมพลับ
62073011994 นางขวัญทนี คล�ายกมล
62073011995 นางสาวดุจฤดี สุริยาวงค�
62073011996 นางสาวกรรณิการ� บุญพรหม
62073011997 นางสาวรัชดาภรณ� จันศรี
62073011998 นางสาวศิริพร ทองเรือง
62073011999 นางสาวภัทรานิษฐ� จิตอารีย�
62073012000 นางสาววารุณี อินไหว
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62073012001 นางสาวพรภัส บุตรจันทร�
62073012002 นายจรัส เขียวผ1อง
62073012003 นางสาวศศิวิมล ไชยชนะ
62073012004 นางสาวรัชฎาภรณ� ปVนตาปVน
62073012005 นางสาวอัมภวรรณ นาสุข
62073012006 นางสาวประภารัตน� ต๋ันต๊ิบ
62073012007 นางสาวนิตยา ไชยโย
62073012008 นายธีรพล อินทร�สุธา
62073012009 นายวโรดม อ1อนดาบ
62073012010 นายวิศรุต หวังดี
62073012011 นางสาวรุ1งนภา ยางไธสง
62073012012 นางสาวกรรณิการ� ขุนบุญ
62073012013 นายศุภกิต นาคจัง
62073012014 นางสาวปVยวรรณ ป<นตน
62073012015 นายณฐกร เครือรอด
62073012016 นางสาวรดาณัฐ รองทอง
62073012017 นายจักรพรรดิจริณ อภิมงคลไพศาล
62073012018 นางสาวจุฬาลักษณ� ป<ญญาสะ
62073012019 นางสาวศุทราภรณ� ภูมิประเทศ
62073012020 นางสาวณัฐรดา สารมะโน
62073012021 นางสาวปาริฉัตร ทองช�อย
62073012022 นางสาวสายฝน เณรเจียม
62073012023 นางสาวภัททิรา แย�มเผื่อน
62073012024 นางสาวมณีรัตน� เดชธรรม
62073012025 นางสาวพรสวรรค� เกิดพูล
62073012026 นางสาวกุลภัสสร พรหมสุ1น
62073012027 นายชาครีย� บุญส1ง
62073012028 นายนนทวัชร� โปทายะ
62073012029 นางสาวสุพิชมน พรมมา
62073012030 นางสาวศิริธัญญา ฟุKมเฟZอย
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62073012031 นางสาวนิภาวรรณ โมมีเพชร
62073012032 นางสาวชลิตตา ป<ญญา
62073012033 นางสาวชิสาพัชร� จุลบุตร
62073012034 นายณัฐกิตต์ิ บุญคง
62073012035 นางสาวลลิตา นันทชัย
62073012036 นายสัญชัย เกิดสวัสด์ิ
62073012037 นายธเนศ ไกรกิจราษฎร�
62073012038 นางสาวนภัสสร วะทา
62073012039 นางสาวจิรประภา สนธิ
62073012040 นางสาวชยลักษณ� ชาวแกลง
62073012041 นางสาวพัชรินทร� ใสสอน
62073012042 นางสาวสุทธิกาญจน� บุญเกิด
62073012043 นางสาวสุรัตนาพร สมบูรณ�
62073012044 นายนพเก�า นิลทอง
62073012045 นางสาวสุนิสา บัวคํา
62073012046 นายต1อศักด์ิ ใจยอด
62073012047 นางสาวนรินทร�ธรณ� กอกันณ�
62073012048 นายอภิสิทธ์ิ เพชรตุ1น
62073012049 นางสาวสุพัตรา ปาอ�าย
62073012050 นางสาวรวิวรรณ สุวรรณศักด์ิ
62073012051 นางสาวเบญจพร พุ1มนวล
62073012052 นางนวพรรณ เจริญทอง
62073012053 นางพรรณิภา หวังเจริญ
62073012054 นางสาวสุภานัน พุทธา
62073012055 นางสาวนิศารัตน� เรืองเดช
62073012056 นางสาวพัชราพร ทองจิตร
62073012057 นางสาวรัชฎาพร ทองมะหา
62073012058 นายสายชล มากอินทร�
62073012059 นางสาวศศิมา เกษทรัพย�
62073012060 นายเสฎฐวุฒ กงเต�น
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62073012061 นายอินทชัย วิมานทอง
62073012062 นางสาวอภิญญา มุสิกสุตร
62073012063 นายจิรายุทธ ราศรี
62073012064 นายณรงค� แซ1ด1าน
62073012065 นางสุภี โอภาสอํานวย
62073012066 นายธามาธิป อินมี
62073012067 นางสาวสุภาวดี รินแก�ว
62073012068 นางสาวศรัณยภัทร ทําการดี
62073012069 นางสาวธัญญ�รวี พรเจริญภิรมย�
62073012070 นางสาวศิรดา ใจยง
62073012071 นายอรรถพล สีมารัก
62073012072 นางสาวสุชาดา ดวงแก�ว
62073012073 นายเฉลิมพล ท�วมทอง
62073012074 นางสาวหทัยทิพย� เงินอิน
62073012075 นางสาวทิชานันท� ยศสมบัติ
62073012076 นางสาวชฎาพร ฑีฆาวงค�
62073012077 นางสาวบุษดี ภาษี
62073012078 นางสาวสุวิมล บุญโกมล
62073012079 นายกฤษณพงศ� เล็กกระจ1าง
62073012080 นางสาวชวกานต� ศรีสุโข
62073012081 นายธวัชชัย ไชยโย
62073012082 นางสาวชลิตา จันทศรี
62073012083 นางสาวระพีพรรณ ป<Wนสันเทียะ
62073012084 นายปราชญา สมัครบุญ
62073012085 นางสาวจุฑารัตน� วงษ�ใจ
62073012086 นางสาวเพ็ญพิชชา ใจดี
62073012087 นางสาวดวงใจ ดาวงษ�
62073012088 นายนิรุต เอกอิน
62073012089 นางสาวมณีรัตน� หลินน1วม
62073012090 นางสาววิไลภรณ� ก�างยาง
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62073012091 นางสาวเสาวลักษณ� สีทอง
62073012092 นางสาวภคมน พรหมรักษ�
62073012093 นางสาวศิรินันท� จิณเสน
62073012094 นางสาวศุภากร ใจดี
62073012095 นางสาวอมรรัตน� เรือนวงค�
62073012096 นายพิเชษฐ� ชมเสน
62073012097 นางสาวอัจฉรีย� สายแวว
62073012098 นายวรพรต กลิ่นแย�ม
62073012099 นางสาวณัทชลิดา ม1วงมา
62073012100 นางสาวจินดารัตน� ทับทิม
62073012101 นายธีรเนตร สมแสง
62073012102 นางสาวสายธารา สมคิด
62073012103 นางสาวกฤษณา อินอ1วม
62073012104 นางสาวธิดารัตน� ถาตุ�ย
62073012105 นางสาวศุภิสรา โกสุมโชติรส
62073012106 นางสาวม่ิงขวัญ วันดี
62073012107 ว1าที่ ร.ต.อาจหาญ จันเต็ม
62073012108 นายมนชิต เครือฝ<Pน
62073012109 นายทศพร ประสงค�เงิน
62073012110 นางสาวปนัดดา สายทองมาตย�
62073012111 นางสาวกนกวรรณ จิตใจฉิม
62073012112 นายสิรภพ จันทร�งาม
62073012113 นางสาวพิมพ�ผกา แก�วขํา
62073012114 นางสาวสุภาลักษณ� ครุธปลอย
62073012115 นายเจษฎา ทองคํา
62073012116 นายธนาธร ปVWนหย1า
62073012117 นางสาวกนกพร เอี่ยมอ�น
62073012118 นายอาณัติ เดชจิตร
62073012119 นางสาวนาตยา วงศ�แก�ว
62073012120 นางสาวรัชนก เถระ
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62073012121 นางสาวนนทกร ขาวโต
62073012122 นางสาวเกศริน ม1วงมิตร
62073012123 นางสาวสุวรรณา นันศิริ
62073012124 นางสาววณิชญา กลําพัก
62073012125 นายจิรวัฒน� หาญรักษ�
62073012126 นายณัฐพล วงศ�อรินทร�
62073012127 นางสาวสิริโสภา ก�อนจันทร�เทศ
62073012128 นายปรัชนนท� บุญคง
62073012129 นางสาวสุจิตรา อุดมไร1
62073012130 นางสาววิมลวรรณ ป<นปVง
62073012131 นางหยาดพิรุณ ทองคํา
62073012132 นางสาวเกษศิณี พ1วงหงษ�
62073012133 นางสาวพรสินี ผัดผ1อง
62073012134 นางสาวพัชรินทร� นาปรัง
62073012135 นางสาวเสาวนีย� ศรีวิชัยลําพรรณ
62073012136 นางพิมลวรรณ พิมพานนท�
62073012137 ว1าที่ร�อยตรีหญิงนิศารัตน� นุชท1าโพ
62073012138 นายสาทิตย� ปราดเปรื่อง
62073012139 นางสาวธรรมพร ทองดี
62073012140 นายสมพงษ� อําไพแก�ว
62073012141 นายณัฐพล สุตาปV`ว
62073012142 นางสาวณัชญา สุขแจ1ม
62073012143 ว1าที่รตเปรมอนันต� มีปVWน
62073012144 นายภาณุพงศ� ชัยรัตน�
62073012145 นางสาวจินตนา บุญธิมา
62073012146 นายภัทรพล ใจกาวิน
62073012147 นางสาวจิตติมา ฤทธ์ิมนตรี
62073012148 นางสาวดวงธิดา โสดาพรม
62073012149 นายวรรัช วัฒนธัญญกรรม
62073012150 นางสาวศรัญญา วรรลยางกูร
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62073012151 นายณัฐสันต� ศรีจันทร�งาม
62073012152 นางจุฑามาศ สันทะราช
62073012153 นางสาวศิรินันท� ขันสวะ
62073012154 นางสาวรัตนา สอนใจ
62073012155 นายเกียรติชัย ทําของดี
62073012156 นางสาวชไมพร กวางแก�ว
62073012157 นางสาววิชชุดา ไกรวงษ�
62073012158 นางสาวศศิญา ย้ิมทิม
62073012159 นางสาวปทิตตา หลวงกิจจา
62073012160 นายวรรณชาติ ม1วงจันทร�
62073012161 นางสาววิไลพร พีระ
62073012162 นางสาวรุ1งรพัฒน� ธนัชทักษนันทน�
62073012163 นางสาวนิตยา สุจารี
62073012164 นางสาววรรณรฎา ขันธนิกร
62073012165 นายพีรสิทธ์ิ กองอินทร�
62073012166 นายสุวัฒนา สารี
62073012167 นางสาวเพ็ญพิชา เพชรายุทธ
62073012168 นางสาวลิขิต รักษาพงษ�
62073012169 นายเจษฎา อินทรภักดี
62073012170 นายพิทักษ�พงศ� แสงจันทร�
62073012171 นางสาววราภรณ� บุตรดา
62073012172 นายวิวรรธน เวียงทอง
62073012173 นางสาวภิญญพัชร วิพันธุ�เงิน
62073012174 นางสาวฉันทชา อาสาสรรพกิจ
62073012175 นางสาวพนิดา วัฒนาวงศ�
62073012176 นายภาณุพงศ� ด�วงนคร
62073012177 นางสาววิจิตรา ป<Pนสวัสด์ิ
62073012178 นายธนภัทร แสงจันทร�
62073012179 นางสาวอัลลิปรียา วงศ�อูบ
62073012180 นางสาวภควดี ขันทะกสิกรรม
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62073012181 นางสาวกนกวรรณ ศักด์ิภูเขียว
62073012182 นางสาวประไพร ชัยฤทธ์ิ
62073012183 นางสาวหนึ่งฤทัย นาคง
62073012184 นางสาวพัสตราภรณ� ปาสา
62073012185 นายอนุชา อาจหาญ
62073012186 นางสาวกมลชนก นันตBะจันทร�
62073012187 นางสาวธนิดา วงศ�ขจรเดช
62073012188 นางเยาวลักษณ� อิทธิวิบูลย�
62073012189 นางสาวศศิธร สีบุ
62073012190 นางสาวลวนากร หงษ�สาม
62073012191 นางสาวกัญชพร บัวทอง
62073012192 นางสาวมนฑิรา เต็มป<ญญา
62073012193 นายชาคริต บุตรราช
62073012194 นางสาวอโณทัย ใจคล1องแคล1ว
62073012195 นางสาวถิรดา นิยมธรรมนิตย�
62073012196 นางสาวรักษณาลี จันทราชา
62073012197 นายภคภูมิ มานัสนนท�
62073012198 นายณัฐพงศ� เหล1าอนันตทรัพย�
62073012199 นางสาววรัญญ�รัตน� ไชยเรือน
62073012200 นายวัชรพงษ� นาคนิ่ม
62073012201 นางสาวสุพัตรา แก�วนารายณ�
62073012202 นางสาวปนัดดา พรโสภา
62073012203 นางสาวประภัสสร เกตุนิล
62073012204 นายปรมินทร� การินไชย
62073012205 นางสาวภัทราพร ทองแบบ
62073012206 นางสาวดวงใจ รักษ�ชน
62073012207 นางนราทิพย� ฟุKมเฟZอย
62073012208 นางสาวสุภัค จุลบุตร
62073012209 นางสาวรัชดาพร พุฒลา
62073012210 นายกฤษฎา บุญหนู
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62073012211 นายกิตติศักด์ิ มังกรแก�ว
62073012212 นางสาวจันทนี ชาติวรรณ
62073012213 นางสาวมะลิ หล1อทอง
62073012214 นางสาวสุดธิดา การด
62073012215 นางสาวธนภรณ� ทะละ
62073012216 นายกิตติศักด์ิ อุ1นถ่ิน
62073012217 นายกิตติพิชญ� นันใจยะ
62073012218 นายธีรวัฒน� มูลเมือง
62073012219 นางสาวกัญญาภัค จุลเกตุ
62073012220 นายปฏิภาณ ทวีคํา
62073012221 นายชัยมงคล ชูประพันธ�
62073012222 นางสาวดวงฤทัย มงคลระลึก
62073012223 นายอัษฎาวุธ ศรีวิไล
62073012224 นางสาวชุลิตา เพียคํา
62073012225 นางสาวภัทรนันท� ขันทอง
62073012226 นางสาวศริญญา สารสิทธ์ิ
62073012227 นางสาวหทัยภัทร อ1อนโนน
62073012228 นางสาวศนิกานต� รักษาสิทธิชัย
62073012229 นายชินดนัย เอมโอช
62073012230 นายเมธาสิทธ์ิ แสงเงิน
62073012231 นางสาววิศาวัลย� ภุมมา
62073012232 นายวัชระ สังกรณี
62073012233 นายกฤษณะ อิ่นกัน
62073012234 นางสาวสุปวีร� ปานวน
62073012235 นางสาวประกายกานต� บัวมีธูป
62073012236 นายศักด์ินรินทร� ก�อเฝZอ
62073012237 นางสาวชุติมา ป<ญญาฟู
62073012238 นางสาวพิมผกา นักเรียน
62073012239 นางสาวกาญจนา ลีจ�อย
62073012240 นางสาวกชการ ปVนตา
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62073012241 นางสาวทินมณี คฤหะมาน
62073012242 นางสาวภาวิตา ดาวนุไร
62073012243 นางสาวศิริพร กลิ่นเฟZWอง
62073012244 นางพลับพลึง ต�องกระโทก
62073012245 นางสาวนิศารัตน� ถมอินทร�
62073012246 นางสาวอมรรัตน� ภู1จันทร�
62073012247 นางสาวธันย�ชนก คงทอง
62073012248 นางสาวภาณุดา ชัยมงคล
62073012249 นางสาวกานต�นิธิญา ภูมิชาติ
62073012250 นายชุษณะ พูลสมบัติ
62073012251 นายธารินทร� ศรีวิโรจน�
62073012252 นางสาวปรียานันท� จันทะกาว
62073012253 นายวุฒิศักย� พิลาวรรณ�
62073012254 นางสาวศศิภา ดีสูงเนิน
62073012255 นางสาวศิริประภา ทองบ1อ
62073012256 นายคมกริช พันธวงค�
62073012257 นางสาวเกษสุดา ทิพย�บรรจงสุข
62073012258 นายกฤดิพัฒน� ระเบ็ง
62073012259 ว1าที่รตหญิงเกศราภรณ� เงินยวง
62073012260 นางสาวมนต�ฑณา สระทองมา
62073012261 นางสาวจารุวรรณ จักษุดํา
62073012262 นางสาวปรียภัทร� ทองดี
62073012263 นางสาววิกาญดา คําชมภู
62073012264 นางสาวลลิดา ทองคําโฮ�ง
62073012265 นายชลวัชร อินพิทักษ�
62073012266 นางสาวจิราพร วงษ�มณี
62073012267 นางสาวสุริสา บานเย็น
62073012268 นายป<ญญากร จันทร�ส1ง
62073012269 นางสาวนุชนาถ ศรีบัวบาน
62073012270 นายภีรยุทธ พุ1มหว1าง
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62073012271 นางสาวอารี เจตกสิกิจ
62073012272 นางสาวบุษยเกศ สุขแก�ว
62073012273 นายกัมพล ทองนาค
62073012274 นายประดิพัทธ� พรมแพร
62073012275 นางสาวเกศริน ปMองเมือง
62073012276 นางสาวรัตนา แซ1โห
62073012277 นางสาวพรนภา ดาววนา
62073012278 นางสาววริษา บุญจิตร
62073012279 นางสาวญาณิชศา จันทา
62073012280 นายธีรวุฒิ ผาติพิพัฒน�
62073012281 นายรุ1งโรจน� ดีม่ัน
62073012282 นายชวนากร วรินทรโชคถาวร
62073012283 นางสาวชญาณิศา นิลแนม
62073012284 นางสาวจีรวรรณ หลากจิตร
62073012285 นางสาวศิริพร ฤทธ์ิฤาชัย
62073012286 นางสาวจิรภัทรฑา แจ1มสน
62073012287 นางสาวพัชรา พลแสน
62073012288 นายจิตติพงศ� จิโนด�วง
62073012289 นางอินธิรา วิศววิสุทธ์ิ
62073012290 นายปฏิภาณ คําทอง
62073012291 นางสาวทวินตรา ตรีสงค�
62073012292 นายณัฐวุฒิ สุนทรนาค
62073012293 นายไกรวุฒิ ทุตะกิจ
62073012294 นางสินีนาฏ เนียมพูล
62073012295 นายอภิวัฒน� แห�วเหมือน
62073012296 นางสาวศรสวรรค� เพ็งนุ1ม
62073012297 นายอภิวัฒน� สังข�เพ็ชร
62073012298 นางสาวกัญญารัตน� ศรีประเทศ
62073012299 นายปริพรรณ� ยศบุตร
62073012300 นายชูเกียรติ หลวงภักดี
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62073012301 นางสาวสุตาภัทร เอี่ยมอ1อน
62073012302 นายณรงค�ฤทธ์ิ อภิสิทธ์ิโยธิน
62073012303 นางสาวปาริษา สุวรรณ�
62073012304 นางสาวพิมพ�นิภา กะสวย
62073012305 นางสาววรรณิศา จันนาค
62073012306 นางสาวศรัณยา นิ่มขาว
62073012307 นายเริงศักด์ิ กานนอดิเรก
62073012308 นายณัฐพงศ� ปงกา
62073012309 นางสาวอัยรยา นามวงค�
62073012310 นายจิรายุ ทันสมัย
62073012311 นางสาวภิชาริณีย� กินขุนทด
62073012312 นางสาวจิตตรา เม1นคง
62073012313 นางสาวทัศน�ทยา รัตน�ทอง
62073012314 นางสาวสุนิษา ฉิมมา
62073012315 นางสาวพจวรรณ ทองมาก
62073012316 นางสาวทัศนีย� สวัสดี
62073012317 นายวราวุฒิ ชมภูชัย
62073012318 นางสาวขวัญนภา สัตยวงค�
62073012319 นายสมร ไข1มุข
62073012320 นางสาวชลนิชา กองแก�ว
62073012321 นางสาววิไลรัตน� สนโต
62073012322 นางสาวสายพิณ ลังกาวงษ�
62073012323 นางสาวจรัสศรี นันทะกมล
62073012324 นายธีระพงษ� เหม็นแดง
62073012325 นางสาวสุชาวดี เขียวบ�านยาง
62073012326 นางสาวพลอย โหมดชัง
62073012327 นางสาวสุทธาสินี เขียวน�อย
62073012328 นางสาวนิภาธร อ1อนดี
62073012329 นายวชรเดช ริ้ววงศ�ษา
62073012330 นางสาวอารียา เบ�าทองคํา
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62073012331 นางสาวพัชราภรณ� ทองนักคัน
62073012332 นายชัยวัฒน� สุยะตุ1น
62073012333 นางสาวผกามาศ ย่ีหล่ํา
62073012334 นายธีรเมท มณีพงษ�
62073012335 นางสาวชุติมาพัฒน� เกียรติมนัส
62073012336 นายอนุรักษ� คงดี
62073012337 นางสาวอมรรัตน� ดงเย็น
62073012338 นางสาวพนิดา สําราญ
62073012339 นางสาวอนุสรา พันธ�สมบูรณ�
62073012340 นางสาวเตชินี ศรีสังข�
62073012341 นางสาวนันตพร นวลแพง
62073012342 นายชาญวิทย� พรมเพ็ชร
62073012343 นางรัชฎาภรณ� ใจพรมมา
62073012344 นางสาวพนิดา สีหะวงษ�
62073012345 นางสาวหนึ่งฤทัย แก�วใหญ1
62073012346 นางสาวอมรรัตน� ม่ันเขตร�กรณ�
62073012347 นางสาวธีราพร เวรุมาสย�
62073012348 นายสมบัติ ไพรอํานวยพร
62073012349 นางสาวสายธาร บุญยัง
62073012350 นางสาวสุภาพร มงคลวิสุทธ์ิ
62073012351 นางสาวภิญญา ทองประไพ
62073012352 นางสาวลัดดาวัณย� สมรักษ�
62073012353 นางสาวขวัญดารา ซ�ายกระโทก
62073012354 นางสาวอนิสา เวินขุนทด
62073012355 นางสาวพัชริดา สุทธา
62073012356 นางสาวสุภารัตน� สวาท
62073012357 นางสาวลัดดาวัลย� เกตเนตร
62073012358 นางสาวนวลจันทร� เกิดศิริ
62073012359 นางสาวเบญญาภา พรมวิเศษ
62073012360 นางสาวพรรณวิตรี ชาติชํานาญ
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62073012361 นายณัฐพงษ� ลําจะเรา
62073012362 นางสาวปVยนุช สุขบุรี
62073012363 นายอนุพงษ� อินพหล
62073012364 นางสาวนวพร ชูวัฒนา
62073012365 นางสาวจิราพร โพธิรุกข�
62073012366 นางสาวธัญญลักษณ� ต๊ิบถา
62073012367 นายภาสกร สุวรรณพงษ�
62073012368 นางสาวอรณี จันทะคุณ
62073012369 นางสาวรัชฎาพร พลต๊ิบ
62073012370 นางสาวนุชนาถ กลิ่นจันทร�
62073012371 นางสาวรุ1งฤทัย ไชยก่ิง
62073012372 นางกุสุมา เสาร�ทอง
62073012373 นายพิทักษ�ชัย ฟูสี
62073012374 นางสาวจิราวดี อยู1สบาย
62073012375 นายทศพล การะภักดี
62073012376 นางสาวอพัชชา ช�างขวัญยืน
62073012377 นายศุภชัย รักชู
62073012378 นางสาวนันทวรรณ ทานาค
62073012379 นางสาวรัตติกานต� ทองพูล
62073012380 นางสาวมะลิวรรณ� แจ1มเมือง
62073012381 นายพงศกร บุญภักดี
62073012382 นางสาวพิชญาวี ปนไทยสงค�
62073012383 นางวัสสมนตร� แสงกฤช
62073012384 นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ
62073012385 นางสาวสุภาวดี แก�วจีน
62073012386 นางสาววิภา สายต้ังใจ
62073012387 นางสาวฉัฎฐาทิพย� วงษ�ธัญญะ
62073012388 นางสาวศศิบุตร เอี่ยมปุKน
62073012389 นางสาวจีรนันท� ทองแดง
62073012390 นางสาวสุรีรัตน� ศิริสัมพันธ�
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62073012391 นางสาวพงษ�รัตน� มาดหมาย
62073012392 นายป<ณณวิฒน� สุริยะ
62073012393 นางสาวอรกัญญา ครุธโม
62073012394 นายกิตติทัศน� ศักด์ิภมรวัฒน�
62073012395 นายชนาธิป บุญเลิศ
62073012396 นางสาวพิมพิไล บุญใจวงศ�
62073012397 นางสาวรุจีรา หมูยา
62073012398 นางสาวเจนจิรา แสนเงิน
62073012399 นางสาวเบญจวรรณ ฤทธ์ิบํารุง
62073012400 นางสาวรัชนีกร โพธิตา
62073012401 นางสาวปฐมาพร จันทร�ศิริ
62073012402 นางสาวนารีรัตน� ขําโอด
62073012403 นางสาวธีร�วรา จะแวง
62073012404 นางสาวณิชา แย�มกูล
62073012405 นายศุภศิษฏ� คุ�มเมฆ
62073012406 นางสาวอัญชลี สามงามมี
62073012407 นางสาวเจนจิรารัตน� รัชอํานวยวงษ�
62073012408 นางสาวสุนิษา ตะเภา
62073012409 นางสาวปาจรีย� ย�ายต้ัง
62073012410 นางสาวแสงดาว สิงห�เชื้อ
62073012411 นายพงศธร มานิตย�
62073012412 นางสาวกนกพร กันสาด
62073012413 นางสาวจิรัชยา แก1นจันทร�
62073012414 นางสาวฉายจิต ทองแหยม
62073012415 นางสาวหทัยชนก คําอ�าย
62073012416 นายธนาคม คําแสน
62073012417 นายสุนิต ชดช�อย
62073012418 นางสาวสาศิณี สุขเกษม
62073012419 นายชลากร ศรีเครือแก�ว
62073012420 นางสาวเบญจภรณ� วังวรรณรัตน�
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62073012421 นางสาววิกานดา ปราณีทะ
62073012422 นางสาวสุวิมล วันตุ�ย
62073012423 นายอลงกรณ� โปทา
62073012424 นางสาวสุภาพร เพ็งสุภา
62073012425 นายปณิธาน แก�วสุข
62073012426 นางสาวอภิญญา อยู1ลอง
62073012427 นางสาวชฎาพร พงษ�โสด
62073012428 นางสาวพิมพ�ผกา พวงสมบัติ
62073012429 นางสาวสรัลพร ทินวล
62073012430 นางสาวพิมลวรรณ พิมประภัย
62073012431 นางสาวฐิตาภา จันทโรจน�
62073012432 นายธนกร มีนนท�
62073012433 นายจิรโรจน� คําหอม
62073012434 นางสาวธนวรรณ เพ็ชรอําไพ
62073012435 นางสาวปรีญาภรณ� ปVนะสุข
62073012436 นางสาวนงลักษณ� สิทธิธรรมรักษ�
62073012437 นางสาวจันทรเพชร อิ่มอยู1
62073012438 นางสาวอุบล ศรีแก�ว
62073012439 นางสาวอาภัสรา แจ1มจันทร�
62073012440 นางสาวเยาวลักษณ� โกศล
62073012441 นายอนุรักษ� สวนเรือง
62073012442 นางสาววิชญาพร ไชยคํา
62073012443 นายนันทวัฒน� ดํารงอยู1สุข
62073012444 นางสาวเยาวลักษณ� เทิ้มเครือ
62073012445 นางสาวพัชรินทร� คําผัด
62073012446 นางสาวศศิวรรณ ยืนยง
62073012447 นางสาวชญานิศ โมหา
62073012448 นางสาวทิพวรรณ เทียนใย
62073012449 นางสาวรุ1งนภา ปานภิบาล
62073012450 นายวงศพัทธ� ปVWนป<Wน
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62073012451 นางสาววิลาวัณย� ชุ1มวงค�
62073012452 นางสาวทิพรัตน� ขวาเมืองพาน
62073012453 นางสาววิชญา นะราช
62073012454 นางสาวอังคณา บัวมีธูป
62073012455 นายสิริวัฒน� ชิณวงศ�
62073012456 นางสาวจิตติมา บุญประเสริฐ
62073012457 นางสาวจิราพร จินาวัง
62073012458 นางสาวปภัสนันท� เรียบร�อย
62073012459 ว1าที่ร�อยตรีหญิงโกลัญญา ถาวร
62073012460 นางสาวน้ําทิพย� ไชยนวล
62073012461 นางสาวกนิษฐา งูทิพย�
62073012462 นางสาวเบญจมาศ ขุนทอง
62073012463 นางสาวมานิตา ศรีคําพงศ�
62073012464 นายวิจิตร สายต1างใจ
62073012465 นางสาวกมลชนก นนทโคตร�
62073012466 นางสาวจิราวรรณ ยะหัวฝาย
62073012467 นายณภัทร หงษ�หิน
62073012468 นางสาวสุนันทา บุญคํ้าชู
62073012469 นางสาวกนิษฐา อินปVWน
62073012470 นายคุณากร ขุนอภัย
62073012471 นางสาวหทัยชนก ทุเรียน
62073012472 นายเอกพล วงศ�กองแก�ว
62073012473 นางสาวณิชาพร แก�วศรีจันทร�
62073012474 นางสาวลดาวัลย� สุตาตBะ
62073012475 นางสาวอัจฉรี ทวีวัฒน�
62073012476 นางสาววรรณกุล มีสวนทอง
62073012477 นางสาววิชุดา ยาวุฒิ
62073012478 นายยุทธพล กันจินะ
62073012479 นางสาวสุกัญญา สวนปาน
62073012480 นางสาวธาริตา ประสมใจ
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62073012481 นางสาวฐิติมา ชูเฉลิม
62073012482 นายวรพล โหมดชัง
62073012483 นางสาวกฤติยา แก�วสนั่น
62073012484 นางสาวสุวรรณา ประจักษ�นุกูล
62073012485 นางสาวนิตยา มะโนคําลือ
62073012486 นางสาวปนัดดา พุทธรัตน�
62073012487 นางสาวศิโรรัตน� หาญรบ
62073012488 นายภัทรพงษ� ครุธชาติ
62073012489 นางสาวกุลริศา ชิงดวง
62073012490 นางสาววรนาถ คุ�มครอง
62073012491 นายศักด์ิชัย ศรีวิชัย
62073012492 นางสาวประภาพร จันทะคัด
62073012493 นางสาวสุรีรัตน� ไชยา
62073012494 นางสาวชนิกา แพ1งกลิ่น
62073012495 นางสาวพวงเพชร แก�วสาคํา
62073012496 นางสาวกัลยาณี อินสองใจ
62073012497 นางสาวพรพิมล ณลี
62073012498 นางสาวรสมนฑ� ภูสิตตา
62073012499 นายโชคชัย วงศ�นภาวิเศษ
62073012500 นางอุไรพร เพชรบัวจันทร�
62073012501 นายเลอศักด์ิ สืบสวน
62073012502 นางสาวประกาย สีนวล
62073012503 นางสาวเนตรนภิส กุนก่ิง
62073012504 นางสาวดลนภา บุญคล่ํา
62073012505 นางสาวน้ําผึ้ง นาคโหมด
62073012506 นางสาวสตพร แสงดารา
62073012507 นายคุณภัทร ช�างเผือก
62073012508 นางสาวภิญญาพัชญ� สุขโขมุด
62073012509 นางสาวแจ1มสุดา ศรีโสดา
62073012510 นายวัลลภ ทองพ1อค�า
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62073012511 นางสาวธนัญญา กองคํา
62073012512 นางสาวสายชล นพเก�า
62073012513 นายพงศ�พล สุเยาว�
62073012514 นางสาวอมรรัตน� บุญอยู1
62073012515 นางสาวิตรี ประสิทธ์ิ
62073012516 นายพีรพล ธรรมรักษา
62073012517 นางสาวปVยาภรณ� ต1วนชะเอม
62073012518 นายพิริยะศักด์ิ สุขเสนาะ
62073012519 นายเสกสรร พูลสุด
62073012520 นางสาวเกษนิกา เกตุนิล
62073012521 นางสาวกัญญารัตน� ไพบูลย�เกษม
62073012522 นางสาวปาวีกาญจน� สุขปลั่งเชาว�ฐกูล
62073012523 นางสาวฐิตาภา น1วมเจริญ
62073012524 นางสาวธิชุดา ศักด์ิธงชัย
62073012525 นางสาวมัลลิกา พิมพ�งาน
62073012526 นางสาววิภาดา แปMงเงิน
62073012527 นางสาวกัญญาภัค บุญมากประเสริฐ
62073012528 นางสาวปนัดดา อริยะ
62073012529 นางสาวมารศรี มณีทรัพย�
62073012530 นางสาวอังคณา กระบองแก�ว
62073012531 นายธนากร งัวผ1า
62073012532 นายวิชาญ ย1างแสนทอง
62073012533 นางสาวภัททิรา พุมมา
62073012534 นายกองสิน ท�วมทองดี
62073012535 นางสาวสุกัลญา ทองป<Pน
62073012536 นายธงชัย ทองธรรมชาติ
62073012537 นายอภิชล แก�วกัณหา
62073012538 นางสาวนิรมล ปริพันธุ�วงศ�กุล
62073012539 นางสาวสุธินันท� โสดา
62073012540 นางสาวพัชราภรณ� อ1อนพงษ�
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62073012541 นางสาวพนารัตน� สุวรรณรัตน�
62073012542 นางสาวนิโลบล พรหมสุข
62073012543 นายวราฤทธ์ิ ม1วงเขียว
62073012544 นางสาวสุธินี ศรีชมภู
62073012545 นางสาววีรยา สุภาอินทร�
62073012546 นางสาวสุชาดา อินทโชติ
62073012547 นางธนิตา ไพรบึง
62073012548 นางสาวสุพิฌา เนียมทรัพย�
62073012549 นายรุ1งโรจน� ขันทบัว
62073012550 นายสายัณห� ภัทรเกียรติทวี
62073012551 นางสาวศิริพรรณ อ1อนม1วง
62073012552 นายจักรายุทธ อุทธิยา
62073012553 นางสาวธนัชชา กฤษดาวาณิชย�
62073012554 นายภูริ ภูริโชติ
62073012555 นายธีรินทร� นิลเต1า
62073012556 นายจิรวัฒน� เวียงเงิน
62073012557 นายศักด์ิสยาม สินทุมวงค�
62073012558 นางภัทรภรณ� พุทโธสัง
62073012559 นายพงษ�เทพ สร�อยอินทร�
62073012560 นายกษิเดช คงประเสริฐ
62073012561 นางสาวนันทกา พงอิ่ม
62073012562 นายเทิดพงศ� จันอุดร
62073012563 นางสาวชลดา ประสมบุญ
62073012564 นายนพรุจ ผาทอง
62073012565 นางสาวกชพร ดีเรือง
62073012566 นายประวิตร จันทร�อับ
62073012567 นายกิติธัช ดวงแก�ว
62073012568 นายฐากูร ต้ังจิต
62073012569 นางสาวศิริรัตน� ศรีนวล
62073012570 นางสาวศศิธร พงษ�เหล็ง
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62073012571 นางสาวภัทราพร ขันธ�รัตน�
62073012572 นายณัฐดนัย วิสเกตุ
62073012573 นางสาวอรธิรา พรหมเสน
62073012574 นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเพชร
62073012575 นางสาวอรรัตน� ป<Pนศรี
62073012576 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอุษณีย� ศรีลาฉิม
62073012577 นางสาวเนตรชนก เจริญสวัสด์ิ
62073012578 นางสาวจันทิมา แสงทอง
62073012579 นายกิตติภพ ขาวพับ
62073012580 นายขวัญโพธ์ิทัย พงษ�พันธ�
62073012581 นางสาวอรชนิชา มากร
62073012582 นางสาวอรยาณีย� จีนเพชร
62073012583 นางสาวภัทราวดี กันตี
62073012584 นายสุทธิเลิศ ลาภสมทบ
62073012585 นางสาวศิริพร โรคน�อย
62073012586 นางสาวปานตะวัน ปานปุย
62073012587 นางสาวชมพู1 สุยะ
62073012588 นางสาวอมรรัตน� ใบเนียม
62073012589 นางสาวสุรีรัตน� อยู1เย็น
62073012590 นางสาวธันวรัตน� ดอนอินชัย
62073012591 นางสาวปณิดา ฟองชัย
62073012592 นางนุจรินทร� ทัพทวี
62073012593 นายรังสรรค� อิ่มเอิบ
62073012594 นางสาวฐิติรัตน� นาราช
62073012595 นายพิทักษ� ยอดเทศ
62073012596 นางสาวนันทพร ป<ญญาประเสริฐ
62073012597 นางสาวอรนิภา เย็นเอี่ยม
62073012598 นางสาววิชนินทร� ปกเกษ
62073012599 นายประเสริฐ วงศ�ป<ญโญ
62073012600 นางสาวพรรณธิดา แช1มช�อย
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62073012601 นางสาวฐาปนันท� สุขเสิน
62073012602 นางสาวเบญจมาศ มาจันทร�
62073012603 นางสาวจารุวรรณ กองสี
62073012604 นางสาววิไลพร สุขมามอญ
62073012605 นางสาวธัญญ�ชยา วัชระโชคพัฒน�
62073012606 นางสาววรรณวิภาดา เกตุพุฒ
62073012607 นางสาวปริยานุช วิเศษสิงห�
62073012608 นางสาวเติมศิริ กุมสติ
62073012609 นางสาวจิราวรรณ พัดจันทร�หอม
62073012610 นายสุริยพงศ� อินการทุม
62073012611 นางสาววิภาวรรณ บางย้ิม
62073012612 นายกอสิน คงแขม
62073012613 นางสาวหทัยกานต� สมสา
62073012614 นางสาวนุชจรี ย้ิมทอง
62073012615 นางสาวชิดชนก โยธกุลสิริ
62073012616 นางจรัสศรี ดีเมฆ
62073012617 นางสาววราภรณ� มีเสือทอง
62073012618 นายจอมเดช พยัคศักด์ิ
62073012619 นางสาวสุรีสาย นุธรรม
62073012620 นายเสวี พิเคราะห�กิจ
62073012621 นางสาวอมรรัตน� ยศอ1อน
62073012622 นางสาวปรานปรียา คําสามัคคี
62073012623 นายภัทรดนัย ต1ายนุช
62073012624 นางสาวปานทิพย� สํารองพันธ�
62073012625 นางสาวสุภรัตน� รังษีสม
62073012626 นางสาวณัฐทิตา จันทวี
62073012627 นางสาวมนัสชญา แจ1มฉาย
62073012628 นางสาวมนัสนันท� ผลานิสงค�
62073012629 นายธีระวัฒน� ใหม1นิถะ
62073012630 นางสาวอรทัย ไพป<ญญา
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62073012631 นางสาวสุกัญญา นาชัยชาญ
62073012632 นางสาวอรอนงค� จันทคุณ
62073012633 นางสาวศิริจันทรา ดีใจงาม
62073012634 นางสาวกันยากร เหมะ
62073012635 นางสาวมาลินี จังพินิจกุล
62073012636 นางสาวสิราวรรณ อินเรือน
62073012637 นางสาวฤทัยรัตน� ธงชัย
62073012638 นางสาวรุ1งนภา สิงห�รอ
62073012639 นางสาวกนกพร โพธิยะ
62073012640 นางสาวนพวรรณ เก็บทรัพย�
62073012641 นางสาวศิวาลิณี นนท�บุญ
62073012642 นางสาวกาญจนา สุมา
62073012643 นายสิทธิชัย ปMอมสาหร1าย
62073012644 นางสาวฉัตรกมล จันเทศ
62073012645 นายอดิศักด์ิ เบ็งยา
62073012646 นางสาวอัญธิดา ฉลาด
62073012647 นายวิศรุต กันสุข
62073012648 นางสาวเกตน�สิรี ยินดี
62073012649 นางสาวชฎารัตน� นันตBะคํามี
62073012650 นางสาวศิราณี บัวแก�ว
62073012651 นางสาวกุลธนันท� บุญลา
62073012652 นายกําพล สุขเกิด
62073012653 นางสาวจารวี มากดี
62073012654 นายกฤษฎา พาพันธ�
62073012655 นางสาวจิระประภา งานขันทะ
62073012656 นายกฤษณะ โพชะจา
62073012657 นายอินทรายุธ อัครนิติรักษ�
62073012658 นางสาวมณธิรา แตงภู1
62073012659 นายสหชาติ วิชัยปุก
62073012660 นายกัมพล คําเมฆ
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62073012661 นางสาวปาลิตา แก�วเมือง
62073012662 นายวิโรจน� สินไพบูลย�เลิศ
62073012663 นายดนัยวัฒน� วงค�สารภี
62073012664 นางสาวอมิตา บุญเข็ม
62073012665 นางสาวกฤษณา แก�วจวนตา
62073012666 นางสาวสุนิสา แสงโพธ์ิ
62073012667 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ปางาม
62073012668 นางสาววัชราภรณ� ทนันชัย
62073012669 นางสาวธัญญารัตน� จุ1นคง
62073012670 นางสาวจารุวรรณ จันทร�ทอง
62073012671 นายอโณทัย พันธะไชย
62073012672 นางสาวภัคจิรา ขัติยะ
62073012673 นางจีราภา พุ1มหมัน
62073012674 นางสาวสุทัศนีย� ดีเกษม
62073012675 นางสาววรรณิสา ขุมเพ็ชร
62073012676 นายศุภณัฐ อาจมาก
62073012677 นางสาวชฎาพร เมฆโต
62073012678 นางสาวณัฐณิชา หนูน�อย
62073012679 นางสาวพัชราวดี ไวทยกุล
62073012680 นายสันติชัย คุ�มเพ่ือน
62073012681 นางสาวเฉลิมขวัญ ย้ิมนวน
62073012682 นางสาวจินตหรา สุดแดน
62073012683 นางสาวสุภาพร กXาแก�ว
62073012684 นายธีรภัทร ป<ญญาแฝง
62073012685 นายวรวุฒิ ศรีวิสัย
62073012686 นายอดิศักด์ิ อภิชัยสิทธ์ิ
62073012687 นายณัทชปรเมศวร� ป<นมา
62073012688 นางสาวศิรประภา ประธาน
62073012689 นายวรากรณ� หน1อคํา
62073012690 นางสาวอรณิช คุ�มแก�ว
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62073012691 นายเฉลิมชัย นุ1นงาม
62073012692 นางสาวสิริภรณ� สีสด
62073012693 นายประพจน� ดิษฐเจริญ
62073012694 นางอริษา ทองบัว
62073012695 นางสาวลัดดาวัลย� สังข�ธูป
62073012696 นายมนตรี บุญเลิศ
62073012697 นางสาวสุวิชญา กลิ่นฟุMง
62073012698 นายปวิช น�อยมณีกุน
62073012699 นางสาวนรารัตน� กลั่นเรือง
62073012700 นางสาวปVยชาติ แซ1ภู1
62073012701 นางสาวสิริพร เกทาลัง
62073012702 นางสาวภรภัทร หงษ�คํา
62073012703 นางสาวงามลักษณ� ชุมนุม
62073012704 นายชนแดน เจนรุ1งโรจน�
62073012705 นางสาวสาลินี จักขุเรือง
62073012706 นางสาวทิวสายรุ�ง ธรรมชาติ
62073012707 นางสาวจริยา ขุมทอง
62073012708 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทองน�อย
62073012709 นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกร
62073012710 นางสาวเกศกนก สุวรรณกรณ�
62073012711 นางสาวกนกวรรณ บุญเฉลียว
62073012712 นางสาวดวงพร สุตะนะ
62073012713 นางสาวปสุตา ฤทธ์ินรา
62073012714 นางสาวเพ็ญนภา ขุนหีต
62073012715 นางสาวแววมณี ยศกันโท
62073012716 นางสาวจารุภา ณ ลําปาง
62073012717 นางสาวสุนันท� พุกอิ่ม
62073012718 นางสาวณัชชา เดชหิรัญศิริ
62073012719 นางวรากุล หงษ�บินโบก
62073012720 นางสาวยุวดี วงษ�เจริญ
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62073012721 นางสาวพนิดา เพชรปราณี
62073012722 นางสาวภคินี คิดอ1าน
62073012723 นางสาววีรวี ศรีสังข�
62073012724 นางสาวสุนิสา แย�มสรวล
62073012725 นายนพดล แพงผม
62073012726 นายอภิสิทธ์ิ แย�มแสน
62073012727 นางสาวสายธาร สุริยะ
62073012728 นางสาวไอลดา กาวินา
62073012729 นางสาวอรปรีดา พิลึก
62073012730 นางจินตนา คําลําปาง
62073012731 นายยศภัทร เทศทัน
62073012732 นายสุรชัย โชคบัณฑิต
62073012733 นางสาวมณีรัตน� แซ1วี
62073012734 นางสาวนฤมล คําหนัก
62073012735 นายดรัสวัต เขม�นดี
62073012736 นางสาวณัฐณิชา นาคพรม
62073012737 นางสาวณิชกานต� ชมมี
62073012738 นางสาวศุภนิดา พ่ึงเพ็ง
62073012739 นายป<ญจรัตน� เกษน�อย
62073012740 นางสาวโศภิษฐ� แสงแก�ว
62073012741 นางสาวพรนิพา เจริญคํา
62073012742 นายพิรชัช บัวขม
62073012743 นางสาวกัญญาวดี แสนสินรังษี
62073012744 นางสาวโสภิดา ฟูแก�ว
62073012745 นางสาวนวลฉวี สูตะบุตร
62073012746 นางสาวจันทนา มานะทํา
62073012747 นางสาวรัตนาภรณ� วงสงฆ�
62073012748 นางสาวรัตติกาล นิทะโน
62073012749 นายต�นตะวัน สุวรรณ
62073012750 นางสาวพัชรินทร� อุตตระพยอม
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62073012751 นางสาวประภาศรี จันทร�สุวงศ�
62073012752 นายณัฐพงษ� ตุ1นแก�ว
62073012753 นางสาวณภัค ไชยยา
62073012754 นายณัท รัตนเศรณี
62073012755 นางสาวนันทนัช พรมบาง
62073012756 นางสาวรุ�งนภา รุ1งอินทร�
62073012757 นางสาวริสรัตน� ศาลาทุ1ง
62073012758 นางสาวปVยะภรณ� จันทร�ยศ
62073012759 นางสาวปVยะฉัตร แสนศิริ
62073012760 นางสาวระพีพร เขียวคล�าย
62073012761 นางสาวศิรินทร�ทิพย� พุททรัพย�
62073012762 นายจามิกร พิณโต
62073012763 นายภูวฤทธ์ิ พิมพบุตร
62073012764 นางสาวเจนจิรา คําป<`ง
62073012765 นายธีระศักด์ิ เพ็งกระจ1าง
62073012766 นางสาวรัตนมน ทองมงคลกุล
62073012767 นายจักรกฤษ เพ็งสลุด
62073012768 นางสาวชลธิชา รณหงษา
62073012769 นางสาวสุกันยา แจ�งเณร
62073012770 นางสาวรุ1งนภา บุญต๊ิบ
62073012771 นางสาวพรอัมรินทร� อิศราภรณ�
62073012772 นายคอลิด บุญมาลีรัตน�
62073012773 นายกิตติพัฒน� นันตา
62073012774 นายธงชัย อินตรา
62073012775 นางสาวสกุลดาว คงอินทร�
62073012776 นางสาวเสาวลักษณ� พันธุ�นายม
62073012777 นางสาวพิจิตรา ใจโพธ์ิ
62073012778 จ1าอากาศตรีอุทัยทิตย� ดงบัง
62073012779 นายวราวุฒิ ธรรมทิ
62073012780 นางสาวสุภิณญา พรมส�มซ1า
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62073012781 นางสาวณัฐนิชา ข1ายทอง
62073012782 นางสาวพัชรี อ1อนทัพ
62073012783 นางสาวสุพัตรา สะเอียบคง
62073012784 นายเอกรินทร� สุเทปVน
62073012785 นางสาวอัญชลี ตรงต1อกิจ
62073012786 นางสาวมัทวัน อินหาดกรวด
62073012787 นางสาวลัดดาวัลย� ราชธรรม
62073012788 นางสาวศิราวรรณ สมภา
62073012789 นางสาวสุดารัตน� อินทวงษ�
62073012790 นางสาวจิตติยา แจ1มจิตร
62073012791 นางสาวจุไรรัตน� นิลนาก
62073012792 นางสาวนิศานาถ อนุชัย
62073012793 นางสาวสิวิญา มาติน
62073012794 นายธนวัฒน� ฤทธิเดช
62073012795 นางสาวปาริฉัตร ธนบัตร
62073012796 นายจิรพันธุ� สินไชยภัทร
62073012797 นายเอนก เหล็กเพชร
62073012798 นางสาววิมลสิริ ย้ิมเจริญ
62073012799 นางสาวสลิลทิพย� นุรักษ�ทวีพร
62073012800 นางสาวณิชารีย� ชมชื่น
62073012801 นายชุมพล ขวัญจิตต�ให�คุณ
62073012802 นางสาวจิราพร นพรัตน�
62073012803 นางสาวพรชนันท� สุวรรณรงค�
62073012804 นางสาวอนงค�นาฏ อัฐวงศ�
62073012805 นายสุรพล จูมด�วง
62073012806 นางสาววรัญญา ต๊ิบปะละ
62073012807 นางสาวนีรนุช พูนนะประถัมภ�
62073012808 นางสาวปริทัศญา ดาวรีรัมย�
62073012809 นายจตุพล รักษาริการ
62073012810 นายปูรณ� หาญกําจัดภัย
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62073012811 นายสุธนธ์ิ ธรรมกูล
62073012812 นายกูนศุภกิตต์ิ สุอรุณ
62073012813 นายทศพล เกรียงไกรสรณ�
62073012814 นางสาวกชพรพัฐ มีมาสุข
62073012815 นางสาวปานทิพย� กอพงษ�
62073012816 นางสาวสุวรรณี แสงสีห�
62073012817 นายธีรจิต ทองสุข
62073012818 นางสาวเบญญาภา มาอิน
62073012819 นางสาวเสาวนีย� ตาสุรี
62073012820 นางสาวณชนก โทนสังข�อินทร�
62073012821 นางสาวอภิญญา บุญมา
62073012822 นางสาวสิริชล มาเอี่ยม
62073012823 นางสาวสันต�ฤทัย สิทธิโน
62073012824 นางสาวนภาพร อ1วมคงศาสตร�
62073012825 นางสาวกุสุมา มะศักด์ิ
62073012826 นางสาวนารีรัตน� ไรเกษ
62073012827 ว1าที่ร�อยตรีวรวุฒิ ทองจันอับ
62073012828 นางสาวชนาภา ใจชื้น
62073012829 นายศิวณัฐ อินจินา
62073012830 นายศรัณย� พรมเกษ
62073012831 นางสาวอรวรรณ จิตรคํ้าคูณ
62073012832 นางสาวเอมิกา สิทธิไตรย�
62073012833 นางสาวฐิติรัตน� กระวัน
62073012834 นางสาวธิติมา ปอกสอน
62073012835 นายรัตติพงษ� เก1งธัญญกรณ�
62073012836 นางสาวศุภักษณา เพ็ชรหาญ
62073012837 นางสาวทิชากรณ� แสงบุตรดี
62073012838 นางสาวสุรัจนา สาริยัง
62073012839 นางสาวเสาวภาศรี เกิดด�วง
62073012840 นางสาวกนกพร เรือนไทย
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62073012841 นางสาวยศวดี ชาญณรงค�
62073012842 นางสาวจิตรทิวา เอื้อไทย
62073012843 นางสาวนุชจรีย� ขันบุรี
62073012844 นางสาวสุนิสา สุขสวรรค�
62073012845 นางสาวอริสา ปาละวัน
62073012846 นางสาวมัลลิกา สีฟอง
62073012847 นางสาวสุภัคสร พันชน
62073012848 นางสาวเยาวภา สืบบุญ
62073012849 นางสาวปVยพรรณ คําหอม
62073012850 นางสาวอมรรัตน� ทองเบื้อง
62073012851 นางสาวทรัพย�อัมพร ทองเมือง
62073012852 นางสาวจุฬาลักณ� รัตนชมภู
62073012853 นายธนวัฒน� อ�นม่ัน
62073012854 นางสาวอภิญญา นิลสุ1ม
62073012855 นายฤทธิไกร วินิจกุล
62073012856 นายพิทยา ศรีนาค
62073012857 นายวิเลด สกลวัชรา
62073012858 นายอภินันท� สุวรรณวัจน�
62073012859 นายทศพร ทวีสมบัติ
62073012860 นางขวัญเรือน สุวรรณโรจน�
62073012861 นายเจนรินทร� ชื่นกุล
62073012862 นางสาวสุดาทิพย� ณ เชียงใหม1
62073012863 นางสาววิชิฉัตร สดใส
62073012864 นางสาวสิริวิมล ทองศิริ
62073012865 นางสาวนนธิญาพร ปVWนพุก
62073012866 นายพงศ�ปณต ตินตะชาติ
62073012867 นางสาวประภาพรรณ ฟ<กอ1วม
62073012868 จ.อ.สาวิตร� กลั่นแสง
62073012869 นางสาวกนกวรรณ คุ�มพาล
62073012870 นางสาวชัญญาณัฏฐ� แก�วดา
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62073012871 นางสาวอัปสร บุญช1วย
62073012872 นางสาวกิติภา เพชร�เกิด
62073012873 นางสาวนาชญา จันเทศ
62073012874 นางสาวศุภดี ศรีภูธร
62073012875 นางสาวเรณู สุคํา
62073012876 นางสาวนารี หวังวก
62073012877 นายปธานิน จําศิล
62073012878 นางสาวพรชนิตว� วงษ�โห�
62073012879 นางสาวกรรณิการ� วงศ�แก�วมูล
62073012880 นางกัลยรัชต� พูลสวัสด์ิ
62073012881 นายวรรณธนะ ชูพันธ�
62073012882 นางสาวณัฐธิดา จิวเจริญ
62073012883 นายณัฐวุฒิ ลานจันทร�
62073012884 นายนันธพล ขันธหัตถ�
62073012885 นายไตรภูมิ นันกด
62073012886 นางสาวณัฐชานนทน� วงค�เติง
62073012887 นางสาวธนพร ศรีฉิม
62073012888 นายชาญชัย ชมชื่น
62073012889 นางสาวจารุนันท� คํายันต�
62073012890 นางปารวี ตะนะวิชัย
62073012891 นางสาวนพรัตน� มากรื่น
62073012892 นายกิตติธัช ศรีสังข�
62073012893 นางสาวนราวดี ลาพิตร
62073012894 นายปชาศิลป[ ธนะสังข�
62073012895 นายนิรวิทธ� ไชยสลี
62073012896 นางสาวกานดามณี บุตรชัย
62073012897 นางสาวสุวรรณา จันรักษา
62073012898 นางสาวศรีสุดา ทองรัตน�
62073012899 นางสาวพิชามญชุ� เย็นสุข
62073012900 นางสาวนิตติยา ม่ันยา

หน�า 430 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073012901 นางสาวณิชาภัทร ลิ้มสุข
62073012902 นางสาวอรวี พูลหน1าย
62073012903 นายอรรถพล เสมศรี
62073012904 นางสาวจีรวรรณ� มณีโชติ
62073012905 นายสิทธิชัย พลอาจ
62073012906 นายชาญณรงค� ศรีสุข
62073012907 นางสาวพรวลี ชาญสาริกรณ�
62073012908 นางสาวบุษจิตรา เจตะนันท�
62073012909 นางสาวฉัตรฑริกา เวียงเงิน
62073012910 นางสาวรุ1งนภา บุญช1วย
62073012911 นางสาวภะระดา ตันสมบูรณ�
62073012912 นางสาวนัชชา ขันตี
62073012913 นายศตนิธิ รอดพินิจ
62073012914 นางสาวชัญญานุช ผาสิงห�
62073012915 นายณัฐพงศ� เขียวพุ1มพวง
62073012916 นางสาวนริศรา ปานผา
62073012917 นางสาวอาทิตยา หมูคํา
62073012918 นางสาวแพรวนภา คําอ�าย
62073012919 นายดนัย คันธรส
62073012920 นางสาวกัญญาภัค ทองเทศ
62073012921 นางพิมพ�พร พยัคฆภาพ
62073012922 นางสาวนพรดา ผ1องโอ1ย
62073012923 นางนิภาพรรณ แสงทองคํา
62073012924 นางสาวฉวีวรรณ ปุMยทอง
62073012925 นางสาวธนพร ศรีสอาด
62073012926 นางสาวสุพัตตรา จันทร�คีรี
62073012927 นางสาวภัสราภรณ� ยอดหงษ�
62073012928 นายต้ังปณิธาน เนื่องกลิ่ม
62073012929 นางสาวขวัญจิรา สาใจ
62073012930 นายธีรภัทร แสนเพ็ด
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62073012931 นางสาวพลอยพัฒน� จันทร�รัตน�
62073012932 นางสาวสมิตรา ปVWนสกุล
62073012933 นางสาววิไลวรรณ ศรีผึ่งจ่ัน
62073012934 นางสาวนลพรรณ วุฒิสารเจริญ
62073012935 นายปรัชญา พุทธตาล
62073012936 นางสาววรวรรณ เลาเงิน
62073012937 นางสาวมัลลิกา ประภารัตน�
62073012938 นางสาวอาโช1 ร1มนุกุล
62073012939 นายพรชัย ยอดชัยกุล
62073012940 นางสาวปVยะนุช กาแลกปลูก
62073012941 นางสาวนิตยา การะเกตุ
62073012942 นางสาวเจนจิรา วันทา
62073012943 นายพีระพล สิงห�ลอ
62073012944 นางสาวปะการัง กัลย�ธีรา
62073012945 นางสาวป<ทมา ภุมรา
62073012946 นางสาวณัฐณิชา บัวคลี่
62073012947 นางสาวสุพัตรา ดีทองคํา
62073012948 นางสาวปุยฝMาย ขวัญวารี
62073012949 นางสาวนพวรรณ ถึงน�อย
62073012950 นางสาวรัชนีกร ตBะต๊ิบ
62073012951 นางสาวอมรรัตน� หม่ืนเร็ว
62073012952 นางชญานี จันทร�สุข
62073012953 นายสรรเพชญ ดวงคํา
62073012954 นายอนลัส แตงหมี
62073012955 นางสาวทิพย�รัตน� บุญทวีเลิศ
62073012956 นางสาวหงส�หยก ศรีหะวงษ�
62073012957 นายปรเมศวร� อ่ําพัชชา
62073012958 นางสาวอทิตยา โพธ์ิสุวรรณ
62073012959 นายอภิชัย สีธิ
62073012960 นายธีรภัทร ขัดป<ญญา
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62073012961 นางสาวธัณญ�ยรัศม� ทองประเทือง
62073012962 นางสาววันวิสา พรหมพินิจ
62073012963 นางสาวอารีย�รัตน� จันทวงค�
62073012964 นางสาวนกน�อย อ1อนแตง
62073012965 นายนภัสกร อ�นคง
62073012966 นางสาวธนพร ทะวะลัย
62073012967 นายทัพพสาร เพชรดิน
62073012968 นางสาวปนัดดา คงถาวร
62073012969 นายสุรศักด์ิ วรรณพรามย�
62073012970 นายนพรัตน� ไกรนิตย�
62073012971 นายพงศธร ศรีนวน
62073012972 นางสาวชณิดาภรณ� จะประสงค�
62073012973 นางสาวนริศรา โพธ์ิพา
62073012974 นางวรรณนิดา อนุสุเรนทร�
62073012975 นายวศิน อิงอาน
62073012976 นางสาวสุรินทร� เพ็ญมาศ
62073012977 นางสาวนันทัชพร กากูล
62073012978 นางสาวนันท�ธิดามาศ ปามะ
62073012979 นายชัยมงคล แดงแย�ม
62073012980 นางสาวชาลินี ตาทิพย�
62073012981 นายจักรพงษ� กาวารี
62073012982 ว1าที่รตวัชรพล จันทร�คําอ�าย
62073012983 นายณัฐวุฒิ เต็งอินทร�
62073012984 นางสาวธนัชพร หม่ืนจร
62073012985 นางสาวชุติมา แพงมี
62073012986 นางสาวปาริชาติ เนยคํา
62073012987 นางสาวญาณิศา จิตตาวงศ�
62073012988 นางสาวฐิติมา ป<ญโญ
62073012989 นางสาวเมทิกา ใจแก�ว
62073012990 นางสาวณิชนันท� โพธ์ิศรี
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62073012991 นางสาวปภาวีธนภรณ� พรมจวง
62073012992 นายศรายุทธ แบบวา
62073012993 นางสาวศรินทร อาจหาญ
62073012994 นายจักรี แจ�งประจักษ�
62073012995 นางสาวจินทภา อ1วมอ่ํา
62073012996 นางสาวเจนจิรา พูลเกษร
62073012997 นายสราวุฒิ คงสวัสด์ิ
62073012998 นางสาวทักษิณา แสงกระจ1าง
62073012999 นายวรัญRู ขันธประณีต
62073013000 นายณัฐสิทธ์ิ พิมพ�โพธ์ิ
62073013001 นางสาวอัณณ�พิชา ชะเต
62073013002 นายทินภัทร สุวดิษฐ�
62073013003 นายนิกร บ�านนาจําลอง
62073013004 นายดลพุฒ ประสงค�
62073013005 นางนุศรา โรจน�ดวง
62073013006 นายภัทรวรวิชญ� ยอดภพ
62073013007 นางวรัญญา สุวรรณโน
62073013008 นางสาวสุวิสาส� อภัย
62073013009 นางสาวอารียา คําหลวง
62073013010 นางสาวอัญรินทร� อัครวิชิตศักด์ิ
62073013011 นายกวีวุฒิ ชูจิตร
62073013012 นายพงษ�พัฒน� คงโพธ์ิ
62073013013 นางสาวศิริกานต� เสริมสกุล
62073013014 นางสาวทิพวรรณ สว1างพันธ�
62073013015 นางสาวภัทรวรินทร� ป<ญญาสิทธ์ิ
62073013016 นางสาวสกาวเดือน ขาเหล็ก
62073013017 นางสาวฉัตรปวีณ� วัชระธนะพงศ�
62073013018 นายพีรคเณศร� เพชรนิตย�
62073013019 นางสาวจุฑามาศ เรืองโชติ
62073013020 นางสาววรัญญา เกษมรัตน�
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62073013021 นายคณาวุฒิ สุขสวัสด์ิ
62073013022 นางสาวสุดารัตน� บุญศรี
62073013023 นางสาวพิมพ�ชนก ยันตระพันธุ�
62073013024 นายณรงค�ศักด์ิ ก�อนสุวรรณ�
62073013025 นางสาวอัจฉราพรรณ หม่ันเพียร
62073013026 นางสาวนันทิวา คําป<ญญา
62073013027 นางสาวรวิสรา เขียนน�อย
62073013028 นางสาววราภรณ� เสนเกตุ
62073013029 นางสาวประกายกาญจน� สุขสบาย
62073013030 นางสาวณัฐนันท� สืบสมุทร
62073013031 นางสาวกัญญา จันทร�นวล
62073013032 นางสาวศรุตยา ตรีไวย
62073013033 นายสุรวิทย� เข็มทอง
62073013034 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�มาก
62073013035 นางสาววิบูรณ� สีหะ
62073013036 นางสาวกฤติยา รอดปฐม
62073013037 นางสาวปนัดดา พยัฆสุวรรณ�
62073013038 นางสาวภัคศรัณย� งามย่ิง
62073013039 นางสาวแนนมณี อวยชัย
62073013040 นายธีระพันธ� สาติยะ
62073013041 นางสาววรรณวิภา อยู1ยืน
62073013042 นางสาวภาวินี จารุเจริญทรัพย�
62073013043 นางสาวสุกัญญา ศรีทอง
62073013044 นางสาวจุฬาลักษณ� ทนันไชย
62073013045 นางสาวกมลวรรณ ยอดเจริญ
62073013046 นายสืบพงษ� ทิพยศักด์ิ
62073013047 นางสาวศรัญญา จันทร�เย่ียม
62073013048 นางสาวสันต�ทัศน�สร อุบลสุข
62073013049 นางสาวเสาวลักษณ� ปานเจริญ
62073013050 นายเตวิฐ ศรีประภา
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62073013051 นางสาวแก�วกาญจน� แก�วดิษฐ�
62073013052 นางสาววารยา จันทร�หอม
62073013053 นางสาวสุรีรัตน� เรืองตา
62073013054 นางสาวชารีรัตน� เทพสาร
62073013055 นายสุรศักด์ิ มาตราช
62073013056 นายสันติสุข สะอาด
62073013057 นายธนพล ชาญสมา
62073013058 นายคเณศ ช�างงาม
62073013059 นางสาวปรียาภรณ� บุญดา
62073013060 นางสาวขวัญจิรา จ๋ิวเจาะ
62073013061 นางสาวกัญณภัทร กงจีน
62073013062 นางสาวจุฑามาศ สินธบัณฑิต
62073013063 นายธนวัฒน� มาเพ็ชร
62073013064 นางสาวสุมาภร อังกฤษ
62073013065 นางสาวกัญญ�วรา เชียงการ
62073013066 นางสาวกชวรรณ วรรณารักษ�
62073013067 นายจตุพร มณีสาร
62073013068 นางสาวณัฐพร แตงอ1อน
62073013069 นางสาวพัชรี แซ1ย1าง
62073013070 นางสาวกัญญารักษ� คล�ายชม
62073013071 นางสาวปณิศา อินอุดอ1อน
62073013072 นางโนรี กาศเกษม
62073013073 นางสาวแสงดาว พรมตัน
62073013074 นายสุพัตร ขจรไพศาลกิจ
62073013075 นายภาณุวัฒน� อาเทศ
62073013076 นางสาววราภรณ� ทองสว1าง
62073013077 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีกระมล
62073013078 นางสาวธนพร นมเนย
62073013079 นางสาวรุจิรา เพชรพิลา
62073013080 นายฉัตรชัย ดีเฉียง

หน�า 436 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073013081 นางสาวกรกนก คล�ายแท�
62073013082 นางสาวปรายดาว เทพลําลึก
62073013083 นางสาวพิมพ�วิภา กองเงิน
62073013084 นางศิริพร ดุลยพิพัฒน�
62073013085 นายนนทชัย เพ็งจันทร�
62073013086 นายขุนพล ทิพย�ประวงค�
62073013087 นางสาววิมลรัตน� คํากระจาย
62073013088 นางสาวสุวิมล พินิตตานนท�
62073013089 นางสาวณัฐนรี พังจันตา
62073013090 นายนัทธพงศ� ลี้สกุล
62073013091 นางสาวเกศินี พันธุเกตุ
62073013092 นายอารักษ� สมยศ
62073013093 นายญาณิน คงเจริญ
62073013094 นางสาวพิมพิกา คําหล�า
62073013095 นายศิวกร ตาวงศ�
62073013096 นางสาวพิมพิศุทธ� ตันอุไร
62073013097 นางสาวพิรุญห�ทิพย� เสาร�แสง
62073013098 นางสาวอนุชสรา สุวรรณเลิศ
62073013099 นางสาวสุรีย�พร เปOPยสิมมา
62073013100 นางสาวจุฑามาศ เกียรติสาร
62073013101 นางสาวณัฐพร ประสม
62073013102 นางสาวเรณู ไกรสาริบาล
62073013103 นายธรรมรัตน� ต๊ิบประสอน
62073013104 นางสาวนวพร จําปาศรี
62073013105 ร�อยตรีสาโรช ชูจิตร
62073013106 นางสาวจุฑามาศ ขัดนาค
62073013107 นางสาวแก�วตา จิตต�ไสย�
62073013108 นายปฏิเวธ เพชรป<ญญา
62073013109 นางจารินี รักษาสิทธ์ิ
62073013110 นางสาวนฤมล เอมจ๋ิว
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62073013111 นายภัทราภรณ� สอนศิลป[
62073013112 นางสาวขวัญฤทัย ป<ญเงิน
62073013113 นางสาวจิตราวดี ตาวตา
62073013114 นางสาวพรพรรณ เขียนสุข
62073013115 นางสาวนฤมล กรณ�สนธ์ิ
62073013116 นางสาวนันท�ชญาน� เข่ือนทา
62073013117 นางสาวพิชญา โพธ์ิอ1อง
62073013118 นางสาวจุฑารัตน� มูลจันทร�
62073013119 นางสาวพิมพรรณ เหตุเกษ
62073013120 นายปาณชัย โพธ์ิทรง
62073013121 นางสาวนุชฎาภรณ� สั่งสอน
62073013122 นายสุรฤกษ� จันทร�แจ�ง
62073013123 นางสาววิลาวรรณ อินตา
62073013124 นางศิริมาศ รุจานันท�
62073013125 นางสาวรสสุคนธ� กาพุแค
62073013126 นางสาวศุภรัตน� ชํานาญเวช
62073013127 นายสิริราช ธรรมโกศล
62073013128 นางสาววนิสา พันสอิ้ง
62073013129 นางสาวสุภาพร สุธรรมรักษ�
62073013130 นางสาวพรนิดา อินสาย
62073013131 นางสาวณัฐวิภา ม่ันมาตร
62073013132 นายศุภวิชญ� ทวีเมือง
62073013133 นางสาวสุธิดา ดีอBอด
62073013134 นางสาวสุภางค�พักตร� ลอยมณี
62073013135 นายโชตินันท� คล�ายนิ่ม
62073013136 ว1าที่ร�อยตรีหญิงผกามาศ สรณวรรณ�
62073013137 นางสาวหทัยกาญจน� อินนุ
62073013138 นายสมัชชา ฝ<กบัว
62073013139 นางสาวกฤษติยา กรุธไทย
62073013140 นายเอนก สายยัง
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62073013141 นางสาวธนาภรณ� โกสัย
62073013142 นางสาวอุบลวรรณ กลมเกลียว
62073013143 นายภควัต หอมสุวรรณ�
62073013144 นางสาวฐิติพร พวงสะวะดี
62073013145 นางสาวพิชญ�สินี สายถ่ิน
62073013146 นางสาวศจี แย�มนิล
62073013147 นางสาวรัชนีวรรณ วีรเดชกล�าหาญ
62073013148 นางสาวนันทกร คําญาติ
62073013149 นางสาวจีราพร ด�วงหอม
62073013150 นางสาวณัฐนิดา อํารุง
62073013151 นางสาวอนันตญา อินทราวุธ
62073013152 นางสาวสุพัตรา วันนา
62073013153 นางสาวกาญจนา สุขย่ิง
62073013154 นางสาวธัญญาภรณ� แสนละมูล
62073013155 นางสาวธัญรัตน� พลขันธ�
62073013156 นายณัฐพล ศรีเพ็ญ
62073013157 นางสาวจุฑามาส ชัยมงคล
62073013158 นางสาวจิตตราภรณ� ผ1องผิว
62073013159 นายดนุสรณ� แสนวงษา
62073013160 นางสาววรรษมน คร�ามสมอ
62073013161 นางสาวทัศนนันท� ว1องธัญญาการ
62073013162 นางสาวสุชีรา วรินทร�
62073013163 นางสาวศิริพร รอดเขียน
62073013164 นางสาวสุพิณญา ดอนวิเศษ
62073013165 นางสาวกนกวรรณ ขวักใขว1
62073013166 นางสาวศศิปรียา ปาคําน�อย
62073013167 นางสาวรจนา จิตอารี
62073013168 นายสมภพ พรมพัง
62073013169 นายมนตรี ร1มพิมาย
62073013170 นางสาวขนิษฐา อยู1แสง
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62073013171 นางสาวภารดา ประสาเนตร
62073013172 นางสาวอังคณา พัฒนะเวช
62073013173 นางสาวเกวรี นาคถิน
62073013174 นางสาวรังสิมา คุณประดิษฐ
62073013175 นางสาวเพ็ญนภา อ1อนพินา
62073013176 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� จันทวงค�
62073013177 นางสาวเสาวลักษณ� ลือเลิศ
62073013178 นางสาวศรัญญา ธนะม่ัน
62073013179 นางสาวรุจิรัชย� คุณาเวช
62073013180 นายมงคลชัย แสนเจริญธนพันธ�
62073013181 นายกิตติชัย อํานวยศิลป[
62073013182 นายศุภวิชญ� ไชยอุด
62073013183 นางสาววัลภา อยู1จันทร�
62073013184 นางสาวปาณิสรา เอกสะพัง
62073013185 นายวัชรินทร� ศรีแก�ว
62073013186 นางสาวศิริพร รุ1งเรือง
62073013187 นายพัสกร แก�วหลวง
62073013188 นางสาวพัสตราภรณ� หมีดง
62073013189 นางสาววิไลวรรณ� ใบธรรม
62073013190 นายธนพล อยู1คง
62073013191 นางสาวรวิปรียา หนูไทย
62073013192 นางสาวอรจิรา สังข�วงษ�
62073013193 นางสาวศมน ลายเงิน
62073013194 นายนราศักด์ิ เนตรทิพย�
62073013195 นายธันวา คํานวล
62073013196 นางสาวอุษา บัวหอม
62073013197 นางสาวพรวลัย แจ�งกลั่น
62073013198 นางสาวกุลวรี สุวัณนะศิริ
62073013199 นางสาววารุณี ศรีอ�าย
62073013200 นางสาวสุพรรษา มันตะสูตร
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62073013201 นายวีรกานต� พานิช
62073013202 นางสาวปVยะวรรณ สุตXา
62073013203 นางสาวสาวิตรี พุ1มเล็ก
62073013204 นางสาวสัจจา พุกนุ1น
62073013205 นายนันธิพัฒน� รัตนพลแสน
62073013206 นางสาวนนทวรรณ วิวัฒนกิจเสรี
62073013207 นายธนวัฒน� อิ้มแตง
62073013208 นางสาวจิราพรรณ คุ�มครอง
62073013209 นางสาวศิริรักษ� บุญใหญ1
62073013210 นางสาวสุปรียา ชารัมย� 
62073013211 นางสาวจริยา ธิบดี
62073013212 นายทศพล ชิ้นจอหอ
62073013213 นายพิทักษ� บัวก�อน
62073013214 นางสาวเกศนิกา ศิริจรรยา
62073013215 นางสาวปVยะพร พิมพาแสง
62073013216 นางสาวศิโรรัตน� คําดอนทอง
62073013217 นางสาวยอดขวัญ ยัญญางกูร
62073013218 นางสาวหทัยกาญจน� เตปVน
62073013219 นายพิทยา แววทอง
62073013220 นางสาวชลารัตน� กอนหล1ม
62073013221 นางสาวเบญจวรรณ จิโน
62073013222 นายชนาธิป วุฒิเนตรเนติรักษ�
62073013223 นางสาวรุ�งนภา ธงสันเที๊ยะ
62073013224 นายจิตรทิวัส หงษ�นันทน�
62073013225 นางสาวสลิลทิพย� ทองเทศ
62073013226 นายนัฐพล หม่ืนสุรินทร�
62073013227 นางสาวณัฐมน ตันวิสุทธ์ิ
62073013228 นางสาวมลชลิตา อุดกันทา
62073013229 นางสาววัชรินทร� หลวงกว�าง
62073013230 นางสาวสุริยาวดี ตามา

หน�า 441 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073013231 นางสาวกนกวรรณ คงเกตุ
62073013232 นางสาวกุลิสรา ใจจันทร�
62073013233 นางสาวทิพย�สุดา วีทอง
62073013234 นางสาวพชรพรรณ วงษ�สนอง
62073013235 นางสาวพัชรพร เทียนบุญนาค
62073013236 นายชัยณรงค� ป<ญหาราช
62073013237 นางสาวญานิกา คําเพ็ชร
62073013238 นางสาวสงกรานต� สิงห�กลิ่น
62073013239 นางสาววันวิสา ศรีสัย
62073013240 นางสาวกาญจนา ฐานะวุฒิกุล
62073013241 นางสาวประภาภรณ� นันทา
62073013242 นางสาวอัญชลี ชื่นสิน
62073013243 นายณัฐพงษ� ไพรสนธ์ิ
62073013244 นางสาวกมลชนก ช1วยใว�
62073013245 นายอภิวัฒน� สุขแสน
62073013246 นางสาวศรีฟMา พุทธรัตนา
62073013247 นายกิติพงษ� วุฒิญาณ
62073013248 นางสาววรรษมน ศรีอําไพ
62073013249 นางสาวณัฐธิดา ยาดิบ
62073013250 นายอาทิชา ดอนสิทธ์ิ
62073013251 นางสาวณัฐฐากร เทียนสว1าง
62073013252 นางสาวนิชกานต� พิมพ�วงศ�ทอง
62073013253 นางสาวน้ําทิพย� รอดเมือง
62073013254 นายอิสระพงษ� แจ1มเที่ยงตรง
62073013255 นางสาวฐิติวรดา ทองไพบูรณ�
62073013256 นางสาวนิภาพร โพธ์ิทอง
62073013257 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ใจแก�วหลวง
62073013258 นางสาวทัศนีย� คําสม
62073013259 นายวรากร อยู1พ1วง
62073013260 นายธีรวุฒิ พงษ�ขัน
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62073013261 นางสาวธัญชนก ต�อยทอง
62073013262 นางยอดรัก หาญอยู1
62073013263 นายปรีชา ท�าวชินกิจ
62073013264 นางสาวนลินนิภา ล�อมรื่น
62073013265 นางสาววัชรากร อินคลองใหม1
62073013266 นายจิระวิน เวียงทอง
62073013267 นางสาวลลิตา ชัยสนิท
62073013268 นางสาวปานทิพย� ศรีประเสริฐ
62073013269 นายณัฐวุฒิ สุรินธรรม
62073013270 นายอํานวย อินสว1าง
62073013271 นายกิจจาพัฒน� ขําเดช
62073013272 นางสาววริษฐา ต้ังเชยวิไล
62073013273 นายพิทักษ� กันทยา
62073013274 นางสาวณัฐจารี ปVWนประภา
62073013275 นางสาวสุรีพร ร1มโพรีย�
62073013276 นางสาวสุวภัทร สุปง
62073013277 นางกนกกาญจน� ผาทอง
62073013278 นางสาววรัญญา เอี่ยมเผ1าจีน
62073013279 นางสาวชลกร พ่ึงประดิษฐ�
62073013280 นายกฤษณะ ไกรทอง
62073013281 นางสาวปรีชญา จันทวรรณ
62073013282 นายชัชพงศ� กอบกํา
62073013283 นางสาวศิรินันท� ม่ังทัศน�
62073013284 นางสาวลักษณวรรณ� ทองงาม
62073013285 นางสาวกาญจนา เลิศสวัสด์ิ
62073013286 นายกิตตะธี จารุจิตร�
62073013287 นางสาวนุชรี แสงหิรัญ
62073013288 นางสาวประภาภัทร กัลยาณธรรม
62073013289 นางสาวจีรวรรณ แก�วคํา
62073013290 นางสาวขวัญ แก�วกําเหนิด
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62073013291 นางสาวมินตรา สุขเกษม
62073013292 นางสาวกาญจนา ตุ1นแก�ว
62073013293 นางสาวป<ทมา เตียวตระกูล
62073013294 นางอัญชนา สงวนสุข
62073013295 นายราเชนทร� พงษ�ไชย
62073013296 นางสาวกุสุมาพร ทองศรี
62073013297 นายณฐพัชร� โพธ์ิตาวรกิตต�
62073013298 นางสาวชนกนันท� ปฏิฐาน
62073013299 นายอภิสิทธ์ิ บุญชุม
62073013300 นายวิทวัส สอนสังข�
62073013301 นายเตชิโยธิน โพธ์ิสืบ
62073013302 นางสาวผกาพรรณ ไชยโพธ์ิ
62073013303 นางสาวบัณฑิตา ทับจ1าง
62073013304 นางสาววิกันดา งามสะอาด
62073013305 ว1าที่ ร.ต.ทินภัทร ดีนิล
62073013306 นางสาวนภารัฐ เรืองพิศาล
62073013307 นางสาวเสาวลักษณ� ตรงเพ็ชร�
62073013308 นางสาวศิริพร ปานทอง
62073013309 นางสาวกฤษณา เพ็งอ่ํา
62073013310 นางสาวจันทิมา เนียมนคร
62073013311 นางสาวศิริรัตน� สักลอ
62073013312 นางสาวณัฐณิชา หรุ1นโพธ์ิ
62073013313 นางสาวตฤณธร คงสมพัฒ
62073013314 นางสาวกมลรัตน� เดหล�า
62073013315 นางสาวรุ�งลาวัลย� สุขไมตรี
62073013316 นางสาววิไลภรณ� สีแตง
62073013317 นางสาวสุปวีณ� มีบุญ
62073013318 นางสาวสุภาณีย� สงัด
62073013319 นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
62073013320 นางสาวสุกัญญา ทองทากาศ
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62073013321 นายกันตธีร� สัตยชิติ
62073013322 นางสาวอริญาภรณ� ทองแพ
62073013323 นายศุภพงศ� พาเขียว
62073013324 นางสาวชนนิกานต� ชื่นอารมณ�
62073013325 นางสาวภัสวสี สืบชมภู
62073013326 นางสาวฐาป<ญนี ทองจันทร�
62073013327 นางสาวอันธิกา แก�วบุญธรรม
62073013328 นางสุพัตรา ก่ิงก�าน
62073013329 นางนงลักษณ� ศรีวัชรหงษ�ษา
62073013330 นางสาวกนิษฐา วีเงิน
62073013331 นางสาวสิริวิภา งามสง1า
62073013332 นางสาวจิราภรณ� รุ1งเรือง
62073013333 นางสาวขนิษฐา สุยะป<น
62073013334 นางสาวกษิติพร เข็มทิศ
62073013335 นางสาวเครือวัลย� ภูแท1งเพชร
62073013336 นางสาวปุนณดา จันกระจาย
62073013337 นางสาววาสนา จันทร�บรรจง
62073013338 นายพิชญ� มหาคามินทร�
62073013339 นางสาวเกตน�สิรี ชุมภูอินทร�
62073013340 นายศรัณย� รุนเอม
62073013341 นางสาววรรณภา นาคร
62073013342 นางสาวศุภนิดา แก�วจันทร�เพชร
62073013343 นางสาวมณฑิตา แก�วลอย
62073013344 นางสาวนภาพร พรมงาม
62073013345 นางสาวรัตนภรณ� พุ1มคง
62073013346 นายเจษฎาวุฒิ เจนจบ
62073013347 นางสาวสุภาวดี อินเสถียน
62073013348 นางสาวกฤติกา มีบุญคุ�มครอง
62073013349 นางสาวมณีนุช นาคสนิท
62073013350 นางสาวบุษกร ทัพชัย
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62073013351 นางสาวธิดารัตน� จันทร�จิตร
62073013352 นางสาวเวณิกา หะริตา
62073013353 นายพิพัฒน� กุลนิธิศไพศาล
62073013354 ส.ต.ท.ประดิพัทธ� แฮคํา
62073013355 นางสาวอุษาวดี คําเวียง
62073013356 นายธนายุต กันยาประสิทธ์ิ
62073013357 นางสาวกานต�ชนก คํามาลี
62073013358 นางสาวพุทธิพร สายสุทธิชัย
62073013359 นางสาวกมลรัตน� ยะขาว
62073013360 นางสาวอรนุช ญาติณวงษ�ษา
62073013361 นางสาวพิมพ�ชนก แก�วสระแสน
62073013362 นายรัฐนนท� สุขสุวานนท�
62073013363 นายทินกร ป<นศรี
62073013364 นางสาวสุวนันท� สวาสนา
62073013365 นางสาวรวีวรรณ คล่ําเงิน
62073013366 นางสาวปVยาภรณ� ผักเปOPย
62073013367 นางสาวสุทธิดา ท1าดีสม
62073013368 นางสาวกิตติพร กาทองทุ1ง
62073013369 นางสาวพัชราภรณ� โพสา
62073013370 นายธรรมรงค� นวลแก�ว
62073013371 นายอลงกรณ� เหลืองสอาด
62073013372 นายพีรภัทร อิ่มทรัพย�
62073013373 นางสาวศานตมล ศมศานต์ิ
62073013374 นางสาวอัมพวรรณ โตนะโภ
62073013375 นายกิตติศักด์ิ แจ1มจันทร�
62073013376 นางสาวประภัสสร พรมนอก
62073013377 นางสาวพรทิพย� ศรีสุนันทา
62073013378 นางสาวชญานิศ หลําคํา
62073013379 นางสาวภาสินี ศรีบุญ
62073013380 นายธนบูรณ� สุภาพรูป
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62073013381 นายสุทธิพงษ� โพธ์ิศรีขาม
62073013382 นางสาวยลดา ยาแสง
62073013383 นางสาวณัฐชยา ฟ<กแฟง
62073013384 นายวัชระ สอนน�อย
62073013385 นางสาวจรรยวรรธน� ภู1หิรัญ
62073013386 นางสาวจันทร�ธิวา พรมประดิษฐ
62073013387 นายพีรดนย� โถเมือง
62073013388 นางสาวศศินิภา แสนคํา
62073013389 นายปVยฉัตร ซาวคํา
62073013390 นางสาวรุ1งนภา แก�วกังวาล
62073013391 นางสาวสิริวสันต� ลังกาวงศ�
62073013392 นางสาววาสนา ปลัดตา
62073013393 นางสาวกัณทิมา พูลอ่ํา
62073013394 นางสาววัชราภรณ� ไทยสังคม
62073013395 นางสาวอภิลาภา เพียรการ
62073013396 นายรัฐพงษ� อินทิยา
62073013397 นางสาวพรประภา แก�วถึง
62073013398 นางสาวชไมภรณ� แก�วอาสา
62073013399 นางสาวอชิรญาณ� อาสุ
62073013400 นางสาวจิราพร จิตตา
62073013401 นายธวัชชัย สุขจันทร�
62073013402 นางสาวน้ําเพชร อิ่มเพ็ง
62073013403 นางสาวสุกัญญา คงดีได�
62073013404 นางสาววรรณนิภา บัวสิงคํา
62073013405 นางสาวสุธีรา อาคม
62073013406 นางสาววิไลวรรณ เรืองศิริ
62073013407 นางสาวพัชริดา ณ น1าน
62073013408 นายพูลศิลป[ แก�วโสนด
62073013409 นายประภพ วรรณรัตน�
62073013410 นางสาวตวงพร เค้ียนสมบูรณ�
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62073013411 นายภาคภูมิ เกตุทรัพย�
62073013412 นางสาวจีรารัตน� บุญยงค�
62073013413 นายพิชชากร เข่ือนธะนะ
62073013414 นางกนกวรรณ ราชบังคับ
62073013415 นางสาวนนทรมย� กัลพฤกษ�
62073013416 นางสาวเสาวณีย� สอนสุภาพ
62073013417 นางสาวเวณิกา ม1วงหวาน
62073013418 นางสาวจีรวรรณ ใจดี
62073013419 นางสาวกิติยา พูลชู
62073013420 นางสาวตวงรัตน� ศรศรี
62073013421 นายนภสินธุ� เนตรแสนสัก
62073013422 นางสาวน้ําอ�อย เจริญผล
62073013423 นายอภิชัย น�อยหิรัญ
62073013424 นางสาวเอื้องฟMา ขาเหล็ก
62073013425 นางสาวสรตรา อุตมอ1าง
62073013426 ว1าที่ ร.ต.หญิงมาริสา แย�มเจริญ
62073013427 นางสาวนิตยา สนมฉํ่า
62073013428 นายกรกช เลื่อนลอย
62073013429 นายพินิจศักดา ฝาเรือนดี
62073013430 นางสาวนโรบล ใหม1เฟย
62073013431 นางสาวสุกัญญา วงค�เทพ
62073013432 นางสาววิภาพรรณ ไพรพงค�
62073013433 นางสาวสุภาภรณ� กาญจนากร
62073013434 นางสาวภิญญดา เพ1งสว1าง
62073013435 นางสาวธิดารัตน� จันดี
62073013436 นายประภาส วงศ�ขม้ิน
62073013437 นายวิวัฒน� ทองโชติ
62073013438 นางสาวเบญจมาศ บุญช1วย
62073013439 นางสาวภัทราพร ไมย�แสนดี
62073013440 นางสาวจิราภา ทองใบ
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62073013441 นางสาวกานต�พิชชา เทียนทอง
62073013442 นางสาวจารุวรรณ จันตาวงค�
62073013443 นางสาวนาวิกกา สุชาติวุฒิ
62073013444 นายสมประสิทธ์ิ ชัยมงคลศักด์ิ
62073013445 นายรัฐพงศ� เลิศวิมลรัตน�
62073013446 นายจิรายุ สินทูล
62073013447 นางสาวทิฆัมพร บางแย�ม
62073013448 นางสาวรัศมี เพ็ญศิริ
62073013449 นางสาววัลลภา อินสุ
62073013450 นายณัฐพล อัมพฤกษ�
62073013451 นายฐาบัญฑิต วังชสุข
62073013452 นางสาวสุภารัตน� พิมพ�เหม
62073013453 นายสุรสิทธ์ิ เปAงคํา
62073013454 นายจตุรงค� แคนสิงห�
62073013455 นายพิษณุวัฒน� วิเชียรกันทา
62073013456 นางสาวปานเลขา หุนทนทาน
62073013457 นายณัฏฐชัย เคน้ําอ1าง
62073013458 นางสาวศิวาพร บดีรัฐ
62073013459 นายสุพจน� มีภู1
62073013460 นางสาวใบคา สภาวจิตร
62073013461 นายวัชระ ภูวนารถ
62073013462 นางสาวพนิตตา บุญทาวงศ�
62073013463 นางสาวศันสนีย� จ๋ิวใสแจ1ม
62073013464 นางสาวกรรณิการ� นิคมขํา
62073013465 นางสาวกัญพัสวี สุวรินทร�ธนากุล
62073013466 นายภัทรพล แท1งเฝZอ
62073013467 นายทศพร อดเหนียว
62073013468 นางสาวหนึ่งฤทัย สังข�เทศ
62073013469 นางสาวนลินรัตน� ภาณุพัฒน�ธนโชติ
62073013470 นางสาวเสาวลักษณ� แสงจันทร�
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62073013471 นางสาววรรณวิภา ใจรักษ�
62073013472 นางสาวปาริฉัตร นรสิงห�
62073013473 นางสาวศศิภา เผ1าดิษฐ
62073013474 นางสาวพรรณธิภา เผ1าผาง
62073013475 นางสาวณฐธนพร นวกุลพันธ�
62073013476 นางก่ิงแก�ว คลังเขษม
62073013477 นางสาวชญานิศ เกลี้ยงแก�ว
62073013478 นางสาวนัฐวรรณ สุธีฐิติวัฒน�
62073013479 นางสาวรุจิรัตน� กองพล
62073013480 นางสาวมณีรัตน� สุดสม
62073013481 นายพิเชษฐ� ถนอมผล
62073013482 นางสาววิชิรตา หมีทอง
62073013483 นายคเชนทร� ชื่นวงศ�
62073013484 นายปรีชา วงค�สีดา
62073013485 นางสาวกุลนัฐ อินทพงษ�
62073013486 นางสาวกุลเกตุ จันทร
62073013487 นางสาวปรียาภาต� ศรีจารุเมธานนท�
62073013488 นางสาวมัณฑนา ขันคํากาศ
62073013489 นางสาวชนาภา บุญขวาง
62073013490 นางสาวปรียนิตย� ไชยาธนกิติ
62073013491 นางสาวศิริวรรณ พันธ�ทอง
62073013492 นางพัชรี มีทุน
62073013493 นางสาวนภาวี เรืองฉาย
62073013494 นางสาวปรียารัตน� อธิกคีรีพงศ�
62073013495 นางสาวจุฑามาศ จารุวัฒน�
62073013496 นายชนาธิป จงหวัง
62073013497 นางสาวภัทศิราภ� สิงหนารถ
62073013498 นางพัชรี ทรัพย�อํานวยพร
62073013499 นางสาวอัจฉรา อุปการะ
62073013500 นางสาวนาตยา ศรีวิชัย
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62073013501 นางสาวพรรณกาญจน� ลุนแก�ว
62073013502 นางสาวพิมพ�พิกา กาญจนชม
62073013503 นางสาวสุประวีณ� สดสูง
62073013504 นางสาวณัฐริกา แสงอรุณ
62073013505 นางสาวสุชานันท� ประเสริฐหมอ
62073013506 นางสาวธัญลักษณ� เพชรไทย
62073013507 นางสาวมัทนี ไชยชนะ
62073013508 นางสาวพิมพ�พร แสนคําหล�า
62073013509 ว1าที่ร�อยตรีวรพงษ� สิยานันท�
62073013510 นายธีรวุฒิ สุขทรัพย�
62073013511 นางสาวดวงใจ กันยาประสิทธ์ิ
62073013512 นายบดินทร� ชาติรังสรรค�
62073013513 นางสาวธนพร เมียวนวม
62073013514 นางสาวมัทนา จันทร�ศรี
62073013515 นางสาวศศิธร ขันทอง
62073013516 นางสาวสุภัสสร ใหม1จันทร�
62073013517 นางสาวแสงรวี พรพรมสวรรค�
62073013518 นางสาวไพริน เภารอด
62073013519 นายจักรตรา มีพัด
62073013520 นายวิญRู บุญม่ัน
62073013521 นางสาวจารุภา ดวงจันทร�
62073013522 ว1าที่ร�อยตรีพูนศักด์ิ พุดขุนทด
62073013523 นางสาวบุญยิสา โสประดิษฐ
62073013524 นางสาวนิตยา ปาอ�าย
62073013525 นางสาวเกศสุดา เทพกอม
62073013526 นางสาวขนิษฐา สมเพ็ชร�
62073013527 นางสาวจันทร�นิภา เชื้อนุ1น
62073013528 นายจักรพันธ� พ1วงปาน
62073013529 นางสาววารุณี เรื่อศรีจันทร�
62073013530 นางสาวอิสริยา ดวงศรี
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62073013531 นางสาวนัชชา แก�วมะณี
62073013532 นางสาวสิรินาถ ยานะเคหัง
62073013533 นางสาวไพลิน ปาละวงศ�
62073013534 นางสาวจันทิมา ยอดย่ิง
62073013535 นางสาวยุพิน ขําคม
62073013536 นางสาวเรณู แสงพระจันทร�
62073013537 นายสมบูรณ� จันทร�ศิริ
62073013538 นางสาวปVยะนุช ทองน�อย
62073013539 นางสาวสุวัฒนา ขจีจิต
62073013540 นางสาวชุติมณฑน� คล�ายสมบูรณ�
62073013541 นางสาวกัลยาณี ชมภู
62073013542 นายกิจจา เชียงการ
62073013543 ว1าที่ร�อยตรีหญิงศศิธร ดีจ�อย
62073013544 นายกิตติชัย นพไพบูลย�
62073013545 นางสาวจิตสุภา เอกกลาง
62073013546 นางสาวพรธีรา จุลปาน
62073013547 นางสาวพิมผกา ดอกไม�เทศ
62073013548 นายอภิโชติ สัตยประกอบ
62073013549 นางสาวปภัสสวรรณ วังวรรณรัตน�
62073013550 นายทรงพล ศาลาคาม
62073013551 นางสาวนพรัตน� อยู1สี
62073013552 นางสาวสมจริง สังข�เงิน
62073013553 นางสาวเสาวลักษณ� บุญนา
62073013554 นางสาวพชรกมล ปทุมมาศ
62073013555 นายศุภกิตต� แสนผ1อง
62073013556 นางสาวสมฤทัย แต�มโคกสูง
62073013557 นายกษิด์ิเดช ชื่นเชย
62073013558 นายเดชนรินทร� อยู1ข�างแรม
62073013559 นายอนุชา พูลวงษ�
62073013560 นางสาวพนิดา กุลนะจXา
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62073013561 นางสาวปริญญาทิพย� จอมสง1าวงส�
62073013562 นายวรวุฒิ คําแปงตัน
62073013563 นางสาวสุปรานี ไทยตรง
62073013564 นางสาวชนัญญา บุญช1วย
62073013565 นางสุปราณี จันทร�สําเภา
62073013566 นายธีรชาติ ป<ญญาภู
62073013567 นายอภิวัฒน� เจนจบ
62073013568 นางสาวยุพา คงพันธ�
62073013569 นายสมพร สุธรรมมา
62073013570 นายนนทวรรษ พันธุ�เหล็ก
62073013571 นายอนันทวุฒิ บุญพ่ึง
62073013572 นายกิตติวัฒน� คําภูมี
62073013573 นางสาวมนรดา มีแดง
62073013574 นางสาวเกศศิณี ยศมา
62073013575 นางสาวเกศินี จิตรสุวรรณ
62073013576 นางสาวจตุพร จันทร�คําเรือง
62073013577 นางสาววิลัยพร วันเต็ม
62073013578 นายจักรพันธ� เชื้อชัยนาท
62073013579 นายสิทธิชัย ตันตระกูล
62073013580 นายวัลลภ หลําริ้ว
62073013581 นางสาวชุติมา รองราช
62073013582 นางสาวมณีรัตน� หมอกเมฆ
62073013583 นางสาวเฟZWองฟMา เชื้อจีน
62073013584 นางสาวนงลักษณ� ทิพย�พิมพ�วงศ�
62073013585 นางสาวณิชกานต� ศิริประเสริฐ
62073013586 นายนัทธพงศ� เรืองคํา
62073013587 นายอภิสิทธ์ิ อ1วมแจง
62073013588 นางสาวป<ทมาพร ก�งทอง
62073013589 นางสาวกรรณิการ� ตาฉิมมา
62073013590 นายบุญประเสริฐ บุดดาวงศ�
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62073013591 นายอภิวิชญ� เขียวคล�าย
62073013592 นางสาวกัญญาพัชร สุทําแปง
62073013593 นางสาวศิรินารถ นัยนา
62073013594 นางสาวกรรณิการ� จักรบุตร
62073013595 นางสาวอารดา ยุระยาตร�
62073013596 นางสาวกาญจนา ปุรินันท�
62073013597 นางสาวสุนิษา กองมูล
62073013598 นางสาววราลักษณ� จ่ันตาล
62073013599 นางสาวจารุณี เนียมจันทร�
62073013600 นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ
62073013601 นางสาวอุษณีย� คําทีระ
62073013602 นางสาวปาริชาติ สุวรรณ�
62073013603 นายชาญณรงค� ปVติพุทธิพงค�
62073013604 นายสรศักด์ิ อุดจอม
62073013605 นางสาวจิตตรี สีวิชา
62073013606 นางสาวจิตราภา บุญสําเร็จ
62073013607 นางสาวเกวลิน เปMาโทน
62073013608 นายพีรสิทธ์ิ หนองรั้ง
62073013609 นายรชต มีตาล
62073013610 นางสาวพิมพ�ชนก เขียวเขิน
62073013611 นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง
62073013612 นางสาวปVยนุช บัวเจริญ
62073013613 นางสาวมินตรา บุญญสิทธิกุล
62073013614 นางสาวสุชาวดี มะหลีแก�ว
62073013615 นายสราวุฒิ เอี่ยมอินทร�
62073013616 นางสาววิจิตรา เชอมือ
62073013617 นางสาวณิชากร ช1ออ1อน
62073013618 นายเอกชัย ใบแสง
62073013619 นางสาวศราพร ตลอดพงษ�
62073013620 นางสาวจินตนา หงษ�ร1อน
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62073013621 นางสาวศุจันทรา จูแวน
62073013622 นางสาวพรศิริ วางสิงห�
62073013623 นางสาวปณยา ลอยมี
62073013624 นางสาวจารุวรรณ ยอดทัพ
62073013625 นายกิติคุณ จินตกสิกรรม
62073013626 นายพงศธร เผือกภู1
62073013627 นางสาวศิรดา กลิ่นลูกอินทร�
62073013628 นางสาวพิไลวรรณ เกิดมาก
62073013629 นางสาววลัยลักษณ� จันทะคุณ
62073013630 นางสาวสุวภัค สมบูรณ�
62073013631 นางสาวลวิตรา วันวิเศษ
62073013632 นางสาวหทัยชนก นางงาม
62073013633 นางสาวศุภิสรา สุพรรณแสง
62073013634 นางสาวณัฐสรา วาอุทัศน�
62073013635 นายอนุวัต เงินมณี
62073013636 นายจิรพนธ� พุดลบ
62073013637 นายศุภณัฐ เพียงสอนดี
62073013638 นางสาวชนินาถ สนบํารุง
62073013639 นางสาวปฐมพร ใจแก�ว
62073013640 นางเจรียงพร คล�ายชาวนา
62073013641 นางสาวอรอนงค� อ1อนเกษ
62073013642 นางสาวป<ทมาภรณ� คําคุ�ม
62073013643 นางสาวภัทริกา อุตม�อ1าง
62073013644 นางสาวเนตรนภา ต�นศิริ
62073013645 นางสาวศิริวรรณ สร�อยสังวาลย�
62073013646 นางสาวจุฑารัตน� สีลอ
62073013647 นางสาวสุภัสชา นาเบ�า
62073013648 นางสาววันวิสาข� บัวพ1วง
62073013649 นางสาวอังคณาณ� บุญรมย�
62073013650 นายณัฐพงศ� ณรงค�มี
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62073013651 นางสาวพรประภา ลังกาพิมพ�
62073013652 นายรุ1งโรจน� สังข�ขํา
62073013653 นายปรเมศ แสนสุข
62073013654 นางสาวณิชา ทองโตนด
62073013655 นางสาวมณีรัตน� หลากสุขถม
62073013656 นายวัชรพงษ� ทานุเมาะ
62073013657 นางสาวศุกัญยาภัทร� ทิวารัตน�ปภณ
62073013658 นางสาวชลธิชา วัดแปMน
62073013659 นายดํารงค�ฤทธ์ิ อ1อนบุญ
62073013660 นายนิรันดร� ขําอิง
62073013661 นางสาวพจนีย� แจ1มใส
62073013662 นางสาวรุ1งรัตน� พิมพันธุ�
62073013663 นายคมจักร มณีโชติ
62073013664 นางสาวญาณิศา สร�อยสน
62073013665 นางสาวผาณิตา มะโนน�อม
62073013666 นางสาวธัญวาพร เขียวใจดี
62073013667 นายณัฐวุฒิ กาถาวร
62073013668 นางสาวทัตพิชา กลเรียน
62073013669 นางสาววิบูลย�ศิริ เรือนทอง
62073013670 นางสาวสิริวรรณ แดงสาย
62073013671 นางสาวพชรพรรณ พิมพ�สาร
62073013672 นางสาวศรขวัญ อินทรรุจิกุล
62073013673 นายวิทวัส พูลเกษม
62073013674 นางสาวณัฐธิดา จันทนา
62073013675 นายสุทธพงษ� ขวดแก�ว
62073013676 นางสาวไหมหยก อิ่นทา
62073013677 นางสาวสุวรรณา ยาเถิน
62073013678 นางสาววัชรพร มะโนดี
62073013679 นางสาวณัฐชา หิรัญจิตต�
62073013680 นางสาวชญานี บุบผามาเต
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62073013681 นายเอกพล ไชยวุฒิ
62073013682 นางกาญจนา จีนคง
62073013683 นางสาวกรรณิการ� พรอํานวยทรัพย�
62073013684 นางสาวไพรินทร� อ�นสาย
62073013685 นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล
62073013686 นางสาวจีราวรรณ ศรีคง
62073013687 นางสาวณปภัช ยศรุ1งโรจน�
62073013688 สิบโทกิตติพศ สีหะนาม
62073013689 นายวิษณุ เอี่ยมสอาด
62073013690 นางสาวศิริรัตน� โพธิสัตย�
62073013691 นางสาวสุธนี ด1อนวุ1น
62073013692 นางสาวนิมิตรา นันทมิตร
62073013693 นางสาวนัฏฐา คงทรัพย�
62073013694 นางสาวขจรรัตนา ชัยประเสริฐวิทย�
62073013695 นางสาวปVยะธิดา โพธ์ิทอง
62073013696 นางสาวถนอม หอมจันทร�
62073013697 นายสุรสิทธ์ิ ใจจะดี
62073013698 นางสาวสุธิดา อินทร�สุวรรณโณ
62073013699 นางสาวณิชกานต� อนะวัชกุล
62073013700 นายสมรักษ� นาวารี
62073013701 นางสาวนฤมล มูลเมือง
62073013702 นางสาวแสงสุรีย� โตจริง
62073013703 นางสาวนพวรรณ แสงโชติ
62073013704 นางสาวสุภาภรณ� ผ1องผิว
62073013705 นางสาวภัทริกา บรรเทิงสุข
62073013706 นางสาววรัญญา สุดใจ
62073013707 นายรัฐพล เปMรอด
62073013708 นางสาวสมหญิง คงทัน
62073013709 นางสาวมณีรัตน� คําบ�านฝาย
62073013710 นางสาวจิรายา หล�าเมือง
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62073013711 นางสาวกนกวรรณ ใจดี
62073013712 นางสาวจุฬาวรรณ อ1อนอิ่ม
62073013713 นางสาวธนพร เกตุวีระพงศ�
62073013714 นางธิดารัตน� ชํานาญ
62073013715 นางสาวพิมกมล อินสุวรรณ
62073013716 นางสาวนุสรา ใจแก�วทิ
62073013717 นางสาวพิมพิกา ไตรปVWน
62073013718 นางสาวณัฐสุดา สินดี
62073013719 นางสาวกิตติยา ตุ�มทอง
62073013720 นางสาวนภารัตน� ตาสา
62073013721 นางสาวนิตยา รักสัตย�
62073013722 นางสาวนวลลออ เพียรเกตุกิจ
62073013723 นางสาวเบญจวรรณ อินทิตา
62073013724 นางสาวมัญชุพร ธรรมลังกา
62073013725 นางสาวกุลนันทน� ทองปรอน
62073013726 นายพงพิทักษ� กล�าวาจา
62073013727 นายจักรนรินทร� สุภาคํา
62073013728 นายสุทธิพงศ� หม่ันการ
62073013729 นางสาวกาญจนา ถานันใจ
62073013730 นางสาวณัฐชยา มีบุญล้ํา
62073013731 นายอดิศักด์ิ ชาญประเสริฐ
62073013732 นายวิศิษย� สายศรี
62073013733 นายวุฒิชัย ลังกาพินธุ�
62073013734 นายกฤษฎา เทียนบุตร
62073013735 นางสาวปริชาด ตุ�ยหล�า
62073013736 นางศิรินภา กระรินทร�
62073013737 นางสาวสิริกาญน� แสนนรินทร�
62073013738 นางสาวนภารัตน� สีสะอาด
62073013739 นางสาวสุภัสสร ใจอุ1น
62073013740 นางสาวศศิกานต� วิบูลย�ญาณ
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62073013741 นางสาวภรวิมล ปกสุข
62073013742 นางสาวเสาวภาคย� โจชัยชาญ
62073013743 นางสาวเจนจิรา ทองอินทร�
62073013744 นางวันณิกา ขันทอง
62073013745 นางสาวชลดา ศรีสมัย
62073013746 นางสาวสุดารัตน� แก�วคง
62073013747 นางสาวกรรณิกา เหมบุรุษ
62073013748 นางสาวรัชนีกร รินทมาตย�
62073013749 นางสาวนิศาชล คีรีแพง
62073013750 นางสาวภัทราภรณ� ระไวกลาง
62073013751 นายเชาวฤทธ์ิ แสงอรุณ
62073013752 นายกิตติศักด์ิ มูลแก1น
62073013753 นางฐิติรัตน� ศรีรักชัย
62073013754 นางสาวชณิตรา วังใน
62073013755 นายพณิช พงษ�ไพฑูรย�
62073013756 นางสาวหทัยภัทร แพรสีทอง
62073013757 นางสาวอนุสรา แก�วเผือก
62073013758 นายจิราวัฒน� แก�วจีน
62073013759 นางสาวพรนภา วงค�ปVนตา
62073013760 นางสาวดาริกา สงค�กา
62073013761 นายนันทภพ เจริญไชย
62073013762 นายศราวุธ อ�นสาย
62073013763 นางสาววัชราภรณ� แสงอุ1น
62073013764 นายทวีชัย สระทองขาว
62073013765 นายสุทัศน� อ1อนจันทร�
62073013766 นางสาวณัชชา อภิบาล
62073013767 นายณรงค�ฤทธ์ิ จันทรุไทย
62073013768 นายประภา ขันโสดา
62073013769 นางสาวอันตรา ทาระเนตร�
62073013770 นางสาวอรุณดาว เพ็ชรน1วม
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62073013771 นางสาวนิภาพร เหลืองใจดี
62073013772 นางสาวภัทรภร ผ1องอําไพ
62073013773 นางสาวปวีณ�ธิดา บุศราคํา
62073013774 นายพัชรพล อินสาคํา
62073013775 นายพีระวัช บัญญัติ
62073013776 นายเจษฎา ชุ1มวิจารณ�
62073013777 นายฐากูร ชาตะรูปะ
62073013778 นางสาวดลหทัย พูลสวัสด์ิ
62073013779 นางสาวสุดารัตน� ดิเรกศรี
62073013780 ว1าที่ ร.ต.หญิงสุภาวี โชติพรม
62073013781 นายไกรวิชญ� อัจฉริยะสงคราม
62073013782 นางสาวกัญญานี สีหม่ืน
62073013783 นางสาวชุรีพร พรหมอยู1
62073013784 นางวันวิสา อ1อนบุญ
62073013785 นางสาววนิดา อ1อนศรี
62073013786 นางสาวอักษรสวรรค� สีบุญ
62073013787 นางสาวกรรณภรรท เมืองชา
62073013788 นายนัฐกรณ� มะโนนึก
62073013789 นางสาวอัญชิสา อินเทียน
62073013790 นางสาวชุติกาญจน� วงศ�วรัณ
62073013791 นางสาวนีนธุออน หาดอ1อน
62073013792 นางสาวทิพย�สุดา กองมนต�
62073013793 นางสาวทัดญาพร วรรณะศิลปVน
62073013794 นางสาวปาริชาติ ล�วนงาม
62073013795 นางสาววรุวัลย� อินทราชา
62073013796 นายศราวุธ น�อยคง
62073013797 นางสาวอารีรัตน� เพชรบูรณิน
62073013798 นายชวลิต เกษประทุม
62073013799 นายวัชรินทร� เพชรจํารัส
62073013800 นางสาวจุฑาทิพย� เรืองประทีป
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62073013801 นางสาวจิรปรียา บูรณะศักด์ิ
62073013802 นางสาวมนัสนันท� ปงอ�อคํา
62073013803 นางวิจิตร�พร มลอาร�
62073013804 นางสาวสุพัตรา คงสินธุ�
62073013805 นายพิริยพงษ� นุสนธ์ิ
62073013806 นายกิตติภณ ปางยะพันธ�
62073013807 นางสาวอชิรญา ฟ<กปลั่ง
62073013808 นางสาวณฐิกา ทองนพเก�า
62073013809 นางสาวนิตยา นางแย�ม
62073013810 นายชุติพงศ� บําเพ็ญ
62073013811 นางสาวเปรมจิต ยวงเงิน
62073013812 นางสาวน้ําผึ้ง เพชรนิล
62073013813 นางสาวธนัชชา พรหมประเสริฐ
62073013814 นางสาวรภีศุ จันโทสถ
62073013815 นายพีรเดช ทองแจ1ม
62073013816 นางสาวประภาพรรณ ยืนยง
62073013817 นายพงศกร อภิไชย
62073013818 ว1าที่ร�อยตรีหญิงศุภวรรณ คํามูล
62073013819 นางสาวเบญญาภา พุ1มทอง
62073013820 นางสาวภาพิมล วาสนาไพศาล
62073013821 นายจิรเมธ เค้ียงสมบูรณ�
62073013822 นายรณชัย ท1าจันทร�
62073013823 นางสาวสุฐกานต� อินเต็ม
62073013824 นางสาวอัจจิมา จอมเมืองบุตร
62073013825 นางสาวเพชรนภา หาญวังม1วง
62073013826 นางสาววราภรณ� ยศกันโท
62073013827 นางสาวมาลี หอมนวล
62073013828 นางสาววีระวรรณ ยอดโยม
62073013829 นายพายุ สุขทุ1นฟุย
62073013830 นางสาวญาสุมินทร� คนหลัก
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62073013831 นางสาวสุพาณี ศรีสุข
62073013832 นายณัฐพงศ� ทานะขันธ�
62073013833 นางสาวสุพัตรา จันทร�สิงขรณ�
62073013834 นายธีรพัฒน� จันฉิม
62073013835 นางสาวชนามน เรืองมนต�
62073013836 นายสมบูรณ� คหะวงษ�
62073013837 นางสาววชิรญาณ� กาวงค�
62073013838 นายเก้ือกูล วิสิทธ์ิพานิช
62073013839 นายเจษฎา แสงซ่ือ
62073013840 นายอดิศักด์ิ กันทะษา
62073013841 นางสาวปริศนา จันดาหาร
62073013842 นางสาวสตรีรัตน� สุขเรือง
62073013843 นายภัทรพล แก�วปMอย
62073013844 นางสาวมนันยา ชมเชย
62073013845 นางสาวณัฏฐ�นรี บางศรี
62073013846 นางสาวสุทธิดา มูลธิจันทร�
62073013847 นางสาวสมฤดี ศรีเมือง
62073013848 นางสาวชลลดาภรณ� น�อยทอง
62073013849 นายสาริศ เสาร�อินทร�
62073013850 นางสาวเปมิกา จุมปูเครือ
62073013851 นายศิวกร เขียวดอกน�อย
62073013852 นางสาวเกX อุปนํา
62073013853 นางสาวอธิติยา ทองอุไร
62073013854 นางสาวสุธาทิพย� บุญทา
62073013855 นางสาวนัทฐา ม่ิงทุม
62073013856 นางสาวชมัยพร โตโทน
62073013857 นางสาววิภา การะภักดี
62073013858 นางจารุณี สังฆะฤกษ�
62073013859 นายสิทธิโชค ทาสีดา
62073013860 นายทนงเดช ประทุมสูตร
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62073013861 นางสาวอมรรัตน� เสือแจ1ม
62073013862 นางสาวนิตยา หล�าคํามี
62073013863 นางสาวช1อผกา เข่ือนแก�ว
62073013864 นางสาววรัญญา ครอนฟร�อด
62073013865 นางนภาพร จักรแก�ว
62073013866 นางสาววราภรณ� ทาริยะวงศ�
62073013867 นางสาวศิริลักษณ� สุภานันต�
62073013868 นางสาวธิดารัตน� อุตรพงษ�
62073013869 นางวรรณา ใจเอื้อ
62073013870 นางสาวสุกัญญา สุขบุตร
62073013871 นายอานุภาพ จันทร�เสน1ห�
62073013872 นางสาววิสสุตา อินเกตุ
62073013873 นางสาวอัจฉราภรณ� ม1วงงาม
62073013874 นางสาวพิชญธิดา เลิศล้ําจินตรา
62073013875 นางสาวจิณณพัต เพ็งลํา
62073013876 นายปานตะวัน สุทธิ
62073013877 นางสาวอัมพกา สารมะโน
62073013878 นางสาวสกุลรัตน� มะลังศรี
62073013879 นางสาวเบญจรัตน� หม่ืนกอง
62073013880 นางสาววศินี ศิริโภคารัตนา
62073013881 นายปVยะ พันเจBก
62073013882 นายพิชิตชัย คล�ายคลึง
62073013883 นางฐิติพร รุ1งโรจน�ถาวร
62073013884 นายสหรัฐ วิชิตาภา
62073013885 นางสาวจิรัชยา ป<Pนกล่ํา
62073013886 ว1าที่รตจําลอง แสงท�าว
62073013887 นายณัฐดนัย อุตรสัก
62073013888 นายใจภักด์ิ จันทวงศ�
62073013889 นายกิตติคุณ สิทธิสงคราม
62073013890 นางสาวนรมน มณีรัตน�
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62073013891 นางสาวกุลธิดา น�อยบุญชู
62073013892 นางสาวสายชล วังพรม
62073013893 นางสาวกิตติพร ประวิง
62073013894 นางสาวสุวพัชร� รุงสว1าง
62073013895 นายธีรภัทร แดนเหมือง
62073013896 นางสาวปรางค�ทิพย� เกตุตรง
62073013897 นายฐานพัฒน� นิลคํา
62073013898 นางสาวสุภาวดี ช1อม1วง
62073013899 นางสาวศรินยา สาปุก
62073013900 นางสาวเกวลิน จิตต�ใจ
62073013901 นางสาวกมลฉัตร ทันสา
62073013902 นายปฐมพร พลีทั้งกาย
62073013903 นางสาวนาริน ปVWนม1วง
62073013904 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทิพย�บรรหาร
62073013905 ว1าที่ ร.ต.อรรถพล พิลึก
62073013906 นางสาวณัฐกมล ตรีสุข
62073013907 นางสาวพนิดา สุนทรเพราะ
62073013908 นางสาวภรณ�ทิพย� คําภาแก�ว
62073013909 นางสาวนัฐริกา เหล1าเขตกิจ
62073013910 นางสาวฐิติมา ผลมาก
62073013911 นางสาวณัฐณิชา คาดสันเทียะ
62073013912 นางสาวจินต�จุฑา ไชยแก�ว
62073013913 นางสาวณัฐมน กองทอง
62073013914 นางสาวจินตนา เรืองเพชร
62073013915 นางสาวอโณชา จันทรมณี
62073013916 นายจรัสพงษ� เจริญชีพ
62073013917 นางสาวทิพานัน บุญเหมือน
62073013918 นางสาวดลญา ทาขัด
62073013919 นายจักรัตน� ศักด์ิเศรณี
62073013920 นายอทิพงศ� พรรณรัตน�
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62073013921 นายกาจบัณฑิต เงินอินตBะ
62073013922 นางสาวศิริพร บุ�งจันทร�
62073013923 นางสาวลภัสรดา ทิวาลัย
62073013924 นางสาวสุพัตรา ตันจ1าง
62073013925 นางสาวศศิมาย ภักดี
62073013926 นายสิริวัฒน� ทรัพย�สุฤทธ์ิ
62073013927 นางสาวอริษา กลิ่นจันทร�
62073013928 นางสาวนัฐวรรณ จันทร�วิลัย
62073013929 นางสาวสุธิตา เกษร
62073013930 นางสาวกัลยรัตน� แย�มกลิ่น
62073013931 นายเอกวิชญ� สุมังเกษตร
62073013932 นางสาวศิริพร เพชรนิตย�
62073013933 นายศุภชัย ฉิมปาน
62073013934 นางสาวปVยาภรณ� มูลสา
62073013935 ว1าที่ร�อยตรีวัชรภพ สุขใส
62073013936 นางสาววรรณภา คําตา
62073013937 นางสาวเจนจิรา มืดหล�า
62073013938 นางสาวสุพรรษา แก�วประภา
62073013939 นางสาวกาญจนา มีบุญ
62073013940 นางสาวกาญจนา แสงตาล
62073013941 นางสาวจิตราวรรณ เสาเขียว
62073013942 นางสาวนิภาวรรณ ดิษฐจันทร�
62073013943 นางสาววิไลลักษณ� อัตชู
62073013944 นางสาวเปรมวดี แจ1มศรี
62073013945 นายธวัชชัย เพ็ชรกล�า
62073013946 นางดารารัตน� บุญยก
62073013947 นางสาวสุธาสินี สารทอง
62073013948 นายพิเชษฐ น1วมประสิทธ์ิ
62073013949 นางสาวพชรพรรณ สุวรรณโณ
62073013950 นายวัฒน วงศ�เทพ
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62073013951 นายนฤพล อภิไชยรัตน�
62073013952 นางสาวกนกรดา ถาวร
62073013953 นางสาวอภิญญา แสงรอด
62073013954 นางสาวภัททิยา ใบศรี
62073013955 นางสาวรุ1งอรุณ กันธิพร�าว
62073013956 นางสาวนิภา อินทร�ป<ญญา
62073013957 นางสาวรดามณี รัตนาคม
62073013958 นายเอกชัย ทองทรัพย�
62073013959 นายภาณุพงศ� วงศ�ศรี
62073013960 นายอชิระ สุขทั่วญาติ
62073013961 นายพินัส สุนันตะพันธ�
62073013962 นายเจษฎา แก�วสุพรรณ�
62073013963 นายอภิชาติ จองคํา
62073013964 นายทรรชรินทร� คําแสน
62073013965 นายวิรุต อยู1อ1อน
62073013966 นางสาวพรสุดา เลิศเจริญยงค�
62073013967 นางสาวเมวิกา แก1นเพ่ิม
62073013968 นางสาวฐณมน ลาดใจ
62073013969 นางสาวรินดา ทัดจันทร�
62073013970 นายธนโชติ ดีมี
62073013971 นางสาววัชลาวลี กรุงริรันดร�
62073013972 นางสาวจินตนา จักริลา
62073013973 นายจิรพัส อิงคประหาสน�
62073013974 นายธํารงวิทย� สุรเชาว�ตระกูล
62073013975 นางสาวดาริกา วังสาร
62073013976 นายชมพัฒน� บัวผัน
62073013977 นางสาวรัชนี การเจริญ
62073013978 นางสาวดวงสุรีย� มีศรี
62073013979 นางสาวน้ําทิพย� เจือจาน
62073013980 นางสาวนัทธ�ชนัน ทรงคัชชะ
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62073013981 นางสาวภัทราพร พระตลับ
62073013982 นางสาวพรนภา กาเรียน
62073013983 นางสาวนันธวรรณ ปานสุวรรณ
62073013984 นายธุรกิจ รอดเรือง
62073013985 นางสาวเพ็ญพักตร� ปานมณี
62073013986 นางสาววันจักรี เอมอยู1
62073013987 นางสาวแสงระวี วงษ�ประเสริฐ
62073013988 นางสาวสุมิตรา สุริยะบุตร
62073013989 นางสาวดารณี สิริย1างสกุล
62073013990 นายณัฐพงศ� กลิ่นหอม
62073013991 นางสาวภัทรียาพร ช�างสาร
62073013992 นางสาวกนิษฐา โพธ์ิไกร
62073013993 นายนพดล คําเกิด
62073013994 นายภูภิพัทธ� ใจรักษ�
62073013995 นางสาวพรประภา การักษ�
62073013996 นายสุวรรณชัย อินทรสุริยวงศ�
62073013997 นางสาวรัชนีกร ดีอ่ํา
62073013998 นางสาวสายธาร ม่ิงขวัญ
62073013999 นางลลนา ศรีสุคล
62073014000 นางสาวอณัศยา สงวนพันธุ�
62073014001 นางสาวกรรณิกา ต่ันปVน
62073014002 นางสาวทิฆัมพร โสรัจประสพสันติ
62073014003 นายเสกสรร นันตา
62073014004 นายสถิตย� ระวังใจ
62073014005 นางสาวพันธกานต� ทองทัพ
62073014006 นางสาวฐิติพร อินทร�ตBะกอง
62073014007 นางสาวสุมิตตา ศิริวัฒน�
62073014008 นางสาวจิราภรณ� เพ็ชรเหลี่ยม
62073014009 นายจาตุรงค� แสนต๊ิบผ1าย
62073014010 นางสาวปรียารัตน� ฟ<กทองอยู1
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62073014011 นายรัฐนันท� รอดเงิน
62073014012 นางสาวเมวิกา ไชยะเสน
62073014013 นางสาวชาริยา ฉํ่าเจริญ
62073014014 นางสาวอรสา เกิดคํา
62073014015 นางสาววิภาพร มะณีธรรม
62073014016 นางสาววชิราภรณ� สุวรรณชื่น
62073014017 นางสาวปภัญญา วงศ�คําจันทร�
62073014018 นางสาวจันทรรัตน� เดียวสุขประเสริฐ
62073014019 นางสาวอารีรัตน� เขียวลาด
62073014020 นางสาวมัณทนา ธงสิบสอง
62073014021 นางสาวนิภาพร แยบยล
62073014022 นางสาวอภิญญา อ1อนศิริ
62073014023 นางสาวอุษามณี เมืองคําบุตร
62073014024 นางสาวณัฏฐพัชร� งดงาม
62073014025 นางสาวพรพรรณ ศรีบัว
62073014026 นายรพีเพชร ตะใบ
62073014027 นางสาวศศิธร นาคสิงห�
62073014028 นายณรงค�ศักด์ิ จงกลวนิช
62073014029 นางสาวฐานิกา ใจคํา
62073014030 นายภาณุพงศ� ป<ญโญนันท�
62073014031 นางสาวอริสา สุประดิษฐอาภรณ�
62073014032 นางสาวเนตรทราย พิมพาพันธ�
62073014033 นางสาวเกวลิน แก1นกสิการณ�
62073014034 นางสาวชนกสุดา ใจม่ัน
62073014035 นางสาวกิตติมา เก1งธัญการ
62073014036 นางสาวอมรรัตน� เอี่ยมอ่ํา
62073014037 นางสาววิชดา ชัยวัน
62073014038 นางสาวธัญญารัตน� กลิ่นเกตุ
62073014039 นายประยุทธ ศักดี
62073014040 นางสาวสาวิตรี พันธ�สน
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62073014041 นายกฤชตินันท� ศรีสวัสด์ิ
62073014042 นางสาวรัติยาภรณ� โนฟู
62073014043 นางสาวศศิภา สีสิทธ์ิ
62073014044 นางสาวณัฎฐิชา สําเนียง
62073014045 นางสาวพนัดดา ม1วงจุ�ย
62073014046 นางสาวศศิวิมล ไชยทองศรี
62073014047 นายกิตติศักด์ิ ดิษเจริญ
62073014048 นางสาวสวรรยา ถมอินทร�
62073014049 นางสาวศศินิภา ชาวเวียง
62073014050 นางสาวธัญญารัตน� กิติวงค�
62073014051 นางสาวกัญญารัตน� แสงแก�ว
62073014052 นางสาวกมลพรรณ ขันกสิกรณ�
62073014053 นางสาวพรวรินทร� อัครวรโชติ
62073014054 นางสาวจีรพรรณ แซ1ใจ
62073014055 นางสาวรุ1งนภา แสนนําพล
62073014056 นายเอกภัทร สากุล
62073014057 นายถาวรรัตน� พิทักษ�อัมพรกุล
62073014058 นางสาวพัชรี กันทะไชย
62073014059 นางสาวทัตติยา สุวรรณวัตต�
62073014060 นางสาวเมธินี แฟงอBอด
62073014061 นายวิทวัส โยดี
62073014062 นายวีรวุฒิ บุญศรี
62073014063 นางสาวบุษณี โพธ์ิชื่น
62073014064 นางสาวพชรกานต� สุขแดง
62073014065 นางสาวศศิภา โลหะเวช
62073014066 นางสาวลลิตา จํานงค�สุข
62073014067 นางสาวศันสนีย� ซุ1ยอาบ
62073014068 นางสาวประภาพร วงศ�ครุฑ
62073014069 นายสหัถเนตร สุดตา
62073014070 นางสาวศิริขวัญ ดอยลอม
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62073014071 ว1าที่ร�อยตรีหญิงณัญจนา ใจสุธรรม
62073014072 นายพีรพล ทองปVน
62073014073 นางสาววิภาวรรณ สิงห�วงษ�
62073014074 นายอภิสิทธ์ิ วังคะฮาต
62073014075 นายวิวรรธน� เถ่ือนมา
62073014076 นางสาวพัชรี ภิรบรรณ�
62073014077 นางสาวจินตนา ปอใจ
62073014078 นายธนพงษ� ทรายน�อย
62073014079 นายศิวดล นุ1มเนตร
62073014080 นางสาวสุภาพร ดวงแขไข
62073014081 นางสาวจีรพร ถ่ินน้ําใส
62073014082 นางสาวรินวดี สีอูด
62073014083 นางสาวธนัญญา ชํานาญหมอ
62073014084 นางกนิษฐากานต� ไชยดํา
62073014085 นางสาวอรพรรณ แตงอ่ํา
62073014086 นางนุชจิรา มีศักด์ิ
62073014087 นายอนุพล จูมพลาศรี
62073014088 นางเบญจวรรณ ธันยธนาโรจน�
62073014089 นางสาวจิตติกานต� โล�วิชากรติกุล
62073014090 นางสาวณัฐวรรณ นาคมอญ
62073014091 นายพีรยุทธ จันทร
62073014092 นางสาวศุภิสรา ระตะขันธ�
62073014093 นางสาวปานรดา วงค�เรือน
62073014094 นายนพดล สันปKาแก�ว
62073014095 นางสาวจิรัชญา แย�มธูป
62073014096 นางสาวเดือนเพ็ญ กมล
62073014097 นางสาวฐิติมา จันทร�หอม
62073014098 นายธงไชย บุญยินทุ
62073014099 นายสงกรานต� สุขโภคกิจ
62073014100 นางสาวธชนกกนก อริยนานา
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62073014101 นางสาวปVยะดา จอมแก�ว
62073014102 นายพิเชษฐ� เชื้อม่ัน
62073014103 นางสาวสตรีรัตน� สังข�บัวแก�ว
62073014104 นางสาวพิมพกานต� นวลมา
62073014105 นางสาวศิริพร อ1วมแย�ม
62073014106 นางสาวฐานิตา เปล1งปลั่ง
62073014107 นางสาวณัฐธิดา วังแสน
62073014108 นางสาวนิธินันท� ยังสุข
62073014109 นางสาววรรณกานต� วุฒิใจ
62073014110 นางสาวเพียงรวี เบ�าคํา
62073014111 นางสาวชลาลัย ฤกษ�หร1าย
62073014112 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สุวรรณชุมภู
62073014113 นางสาวเบญจวรรณ ทรายป<ญญา
62073014114 นายดิเรก จ๋ิวจู
62073014115 นายเกริกสกุล จงสวัสด์ิ
62073014116 นางสาวสุภาพ จันต๊ิบ
62073014117 นางสาวอุมาพร สินภักดี
62073014118 นางสาวณหทัย จงบริบูรณ�
62073014119 นางสาวนิชาภา ท�วมประดิษฐ�
62073014120 นายทรงฤทธ์ิ ช1วยเมือง
62073014121 นางสาวสลิษา คําสุข
62073014122 นางสาววราธิษณ� ปานประภากร
62073014123 นางสาวสมฤดี น�อยเอี่ยม
62073014124 นางสาวสุทิศา เขียวเรือง
62073014125 นางสาวณัฐณิชา กุลกําม�ธร
62073014126 ว1าที่ร�อยตรีเจษฎาวุฒิ อุทธา
62073014127 นางสาวนันท�นภัส ก1อเกียรติตระกูล
62073014128 นางสาวรุ�งมณี อิ่มสิน
62073014129 นางสาวกนกพร พันแสง
62073014130 นางสาวกนกพร อักษรสิน
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62073014131 นางสาวนัชชา คะใจ
62073014132 นางสาวภาวาดี นิยมสืบ
62073014133 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ดาว
62073014134 นางสาวสมใจ สังจันทร�
62073014135 นางสาวเกศกนก สุวรรณ
62073014136 นายวสุพล ชุมแสง
62073014137 นางสาวจีรวรรณ เถาวัลย�
62073014138 นางสาวพิทยารัตน� พ1วงพร�อม
62073014139 นางสาวภัทฑรดา วงค�จันตBะ
62073014140 นางสาวจิรวรรณ เกตุทอง
62073014141 นายไกรวุฒิ อยู1บาง
62073014142 นางสาวฐิติชญา วงศ�ปVง
62073014143 นายนิพพิชฌน� สุวรรณรักษ�
62073014144 นางสาวแก�วใจ ตาทิพย�
62073014145 นางสาวกัญญ�วรา ยศอาลัย
62073014146 นางสาวประณิตา สรสิทธ์ิ
62073014147 นางสาวประภาพร เจริญโภค
62073014148 นางสาวญานิศา เหมพิจิตร
62073014149 นางสาวทิพย�วรรณ น�อยนันท�
62073014150 นางสาวนวพร บุญสอน
62073014151 นางสาวภาณินี บุญวังทอง
62073014152 นางสาวศิรัณญาภรณ� กองใจ
62073014153 นางสาวทิพย�ชนก คําท�วม
62073014154 นางสาวชยาภรณ� ลาดหลวง
62073014155 ว1าที่ร�อยตรีหญิงแสงเดือน ดวงใจ
62073014156 นางสาววิลาสินี กันภัย
62073014157 นางสาวชนาภัทร สุขเณร
62073014158 นางสาวลักษณาวดี บริบูรณ�
62073014159 นางสาวมัลลิกา ทารัตน�
62073014160 นางสาวธนพร ไกรรัตน�
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62073014161 นายรักษพล พันบุญ
62073014162 นางสาววิราพร โป_ะโดย
62073014163 นางสาวมัลลิกา ศรีหะมงคล
62073014164 นางสาวรัตนา ธรรมดูล
62073014165 นางสาวนีรัมพร ฟูแสง
62073014166 นางสาวชณาภรณ� เอมสกุล
62073014167 นางสาวสุชญา โตBะดอนทอง
62073014168 นางสาวปริยกร ไชยาธนกิติ
62073014169 นายอนุพันธ� วันเปOPย
62073014170 นางสาวบุญทวี ม1วงอ1อน
62073014171 นางสาวธีนิดา อินตา
62073014172 นายสุรกานต� อุดพ�วย
62073014173 นางสาวสุรักษ�คณา อรชร
62073014174 นายพงศ�นรินทร� มากรัตน�
62073014175 นางสาวเจนจิรา ย้ิมปาน
62073014176 นางสาวฐิตาภา กานตารัมภ�
62073014177 นางสาวสุภาดา ชุมภูเสน
62073014178 นางสาวกมลรัตน� ไชยเสน
62073014179 นางสาวนันทวรรณ วงษ�สุนทร
62073014180 นายดลวัฒน� ธรรมจันทา
62073014181 นายจีรเดช รักนาค
62073014182 นายณัฐวุติ พลสา
62073014183 นางสาวช1อผกา หอมมณี
62073014184 นายชโนทัย ทิวงษา
62073014185 นางสาวเกศินี จวนเผ1า
62073014186 นายสมภพ ปVงยศ
62073014187 นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม
62073014188 นางสาวสุรีรัตน� งูนิ่ม
62073014189 นางสาวสุดาวรรณ ศรียางแก�ว
62073014190 นางสาวกมลวรรณ เขียววันดี
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62073014191 นางสาวปVยะมาศ ทองคําเหลือง
62073014192 นางสาวมนิสรา นันทะยานา
62073014193 นางสาวเกตุวดี จันทร�อยู1สุข
62073014194 นายชยพล จตุรวงค�
62073014195 นางสาวเขมิกา วิไลอาชา
62073014196 นางสาวพรพนิต วิทยาพาสุข
62073014197 นายดนุพล ศรีสวัสด์ิ
62073014198 นางสาวธัญชนก โมคคะมูล
62073014199 นางสาวจิดาภา อุ1นเจริญ
62073014200 นางสาวปาจรีย� บุญแก�ว
62073014201 นายวีระพงษ� โภชน�เจริญ
62073014202 นางสาวณัฐติยา ฉิมอ1อง
62073014203 นางสาวปภาดา ป<ญญาสิทธ์ิ
62073014204 นางสาวธารา ศรีสุข
62073014205 นายวรัญRู ทองใบ
62073014206 นางสาวขนิษฐา วุ1นสุก
62073014207 นางสาวทิฐินันท� รอดเปMา
62073014208 นางสาวรัตนาภรณ� มงคลทรัพย�
62073014209 นายประเสริฐ กาฝาก
62073014210 นางสาววิไล กิตติญานุกูล
62073014211 นางสาวพนิดา สิทธิวิชัย
62073014212 นางสาวชฎารัตน� ผึ่งบรรหาร
62073014213 นางสาวอภิญญา สิทธิวงค�
62073014214 นายธนวัฒน� รุ1งแจ�ง
62073014215 นายอนุสรณ� คงกระพันธ�
62073014216 นายทรงยศ โอวาสิทธ์ิ
62073014217 นางสาวพัชรี ศรีสกุล
62073014218 นายทศพล ประเทืองผล
62073014219 นางปราณปริยา แก1นสารี
62073014220 นางสาวสายอรุณ พวงไพรพฤกษ�
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62073014221 นางสาวสกุลรัตน� ทองดอนง�าว
62073014222 นายเกษมศักด์ิ เขียวหลง
62073014223 นางสาวลักษณา อ่ําเพียร
62073014224 นางสาวธมนันท� ไพบูลย�กสิกรรม
62073014225 นายสัญญา ภัทรเกียรติทวี
62073014226 นายพิชัย คนบุญ
62073014227 นายกฤษฎา นุชมี
62073014228 นายชัยยุทธ จันทบัตร�
62073014229 นางสาวกมลทิพย� อินอิ่ม
62073014230 นางสาวชลธิชา แสนผ1องจันทร�
62073014231 นายวัชรพงศ� ช1วยพยุง
62073014232 นางสาวฐาปนี นิลนิภาชัย
62073014233 นางสาวณาตยา ฤทธ์ิบํารุง
62073014234 นายนที อักษรศรี
62073014235 นางสาวกุลจิรา ร1มจําปา
62073014236 นางสาวเพ็ญนภา มาสวัสด์ิ
62073014237 นางสาววสุนันท� จุลกะ
62073014238 นางสาวพิมพ�นารา เทียนปMอม
62073014239 นางสาวจินทนา พรมกามินทร�
62073014240 นางสาวนิภาวรรณ จันทะคุณ
62073014241 นางสาวชุติมณฑน� พลอยเลิศ
62073014242 นางสาวพรรณทิพย� นาคพัน
62073014243 นายณัฐพล แย�มเจริญ
62073014244 นางสาวแพรววลี ป<Pนนาค
62073014245 นางสาวสุนีย�รัตน� คชินทร
62073014246 นายธีรภัทร วรรณา
62073014247 นางสาวอารีรัตน� ตรัยฌาณกุล
62073014248 นางสาวศรีประไพ ม1วงพุ1ม
62073014249 นางเจริญ บุญมี
62073014250 นางสาวอัจฉรา กล1อมเกลา
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62073014251 นางสาวอุษา หงษ�ยนต�
62073014252 นางสาววรนุช บุตรพรวง
62073014253 นางสาวดารานุช ไชยฝาง
62073014254 นายชินดนัย เทียนสวัสด์ิ
62073014255 นายนพรัตน� ดิลกสุนทร
62073014256 นางสาวหทัยชนก ปูอินตBะ
62073014257 นางสาวกฤษณา บัววรศรี
62073014258 นายณัฐภัทร ดิษผล
62073014259 นางสาวสุพิชญา พุทธสอน
62073014260 นางสุรางค� ผิวนิ่มนวล
62073014261 นางสาวกมลรัตน� ชัยอินทร�
62073014262 นางสาวอรณิชา แสงแก�ว
62073014263 นางสาวบงกช บัวเคน
62073014264 นายภีรพงษ� พรมงาม
62073014265 นายนิติพงษ� ถาวร
62073014266 นายกรภัทร� สินธุวงศ�
62073014267 นายยุทธพงศ� หอยศรีจันทร�
62073014268 นางสาวจริยาภรณ� จักรกาศ
62073014269 นางสาวณัฐวดี กุนณะ
62073014270 นายวรวัชร บัวอ�น
62073014271 นางดาร�ริน อรัญมิตร
62073014272 นางสาวณภัทร ไชยเชษฐ�
62073014273 นางสาวพัชราภรณ� นิ่มลบ
62073014274 นางสาวรมิดา จันทร�กระจ1าง
62073014275 นางสาวสุนารี บุญยงค�
62073014276 นายชลิต จิตอารีย�
62073014277 นายเดโชชัย สายต1างใจ
62073014278 นางสาวพรนภา สระทองขํา
62073014279 นายสุทธิชัย เกตุถาวร
62073014280 นางสาววาริศา กมลรัตน�
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62073014281 นายธีร�ธวัช เรืองมณี
62073014282 นางสาวชลธิชา ฟ<กทอง
62073014283 นางสาวปวีณา บุญมาพาด
62073014284 นางสาวณัฐชยา ลําน�อย
62073014285 นายฉัตรชัย กันขัติ
62073014286 นายศักดา สารใจ
62073014287 นางสาวศศิธร ดวนมีสุข
62073014288 นายวริศ คุ�มสิน
62073014289 นายนิธิกร วีระวัฒน�โสภณ
62073014290 นางสาวสุพร นิลตะโก
62073014291 นางสาวชนากานต� สิงห�เรือง
62073014292 นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอี่ยม
62073014293 นางสาวเพชรฉราพร บางนาค
62073014294 นายสายธาร อําภูธร
62073014295 นางสาวสิริชล ทองกร
62073014296 นางสาวรุ1งทิพย� พินชะนะ
62073014297 นายณัฐวุฒิ ทัตเศษ
62073014298 นางสาวกฤตยาภรณ� ทองบ�านโข�ง
62073014299 นางสาวนพพรพรรณ กิตติถนอมวงษ�
62073014300 นางสาวปVยพร หนักปMอ
62073014301 นางสาวจุฑามณี อินตาชัย
62073014302 นางสาวบุญทิวา บุญพันธ�
62073014303 นายปราโมช สายทอง
62073014304 นางวาสนา ภิธรรมมา
62073014305 นายภูวดล แสนมูลฐี
62073014306 นายองอาจ ผาสุข
62073014307 นางสาวกรองกานต� ต้ังค�าวานิช
62073014308 นางสาวเบญจวรรณ ทองแกมแก�ว
62073014309 นางสาวสมพร สุขเจริญ
62073014310 นายธรรมนูญ โครกกรวด
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62073014311 นางสาวปVยะพร ป<Pนกล่ํา
62073014312 นางสาวรัชฎาภรณ� ยาหอม
62073014313 นางสาวสุพัตรา บัวจํา
62073014314 นางสาวศศิธร อมรมุณีพงศ�
62073014315 นางสาวก่ิงกาญจน� โตจอ
62073014316 นายชูชัย อุดนคร
62073014317 นางสาวแสงมณี เจียรพันธุ�
62073014318 นางสาวปVยะนาฎ เดชมาก
62073014319 นายธนากร บุญญาภิสมภาร
62073014320 นางสาวจุฑามาศ จูอBอต
62073014321 นางสาวศิรินภา สิทธิวงศ�
62073014322 นางสาวภาณุชนาถ นิติไพบูลย�
62073014323 นางสาววิไล สงวนนาม
62073014324 นางสาวปรียาภัทร� ธูปเทียน
62073014325 นายจักรพันธ� เปAงใจ
62073014326 นางวรารัตน� จัดคร1อง
62073014327 นายธีรวัฒน� กันทะ
62073014328 นางสาวลักษณ�พร ธนัทชัยพงศ�
62073014329 นายม่ิงแมน ทองมัน
62073014330 นายสิทธิพงษ� วงศ�สวรรค�
62073014331 นางสาวสุรวรรณ เมืองมูล
62073014332 นางสาวจุฑามาส แก�วเปOPย
62073014333 นางสาวมาริษา บุญญานุรักษ�
62073014334 นางสาวพรนิภา อินถาโท
62073014335 นางสาวกฤติยาณี วงษ�อุปรี
62073014336 นางสาวจิรดา ตรีตุนา
62073014337 นางสาวเดือนดาเรศ ทาสิริ
62073014338 นางสาวรัชนี คุณวันดี
62073014339 นายธีระชาติ สงวนไทร
62073014340 นางสาวชลิตา เครือแหยม
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62073014341 นางนภาพร ฤทธ์ิหิรัญ
62073014342 นางสาวกวินณา เสนาะสกุณา
62073014343 นายธนาคม บัญญัติ
62073014344 นางสาวฑิมพิกา เพ็งศรี
62073014345 นางสาวจิตตรา จันทร�ทะวงค�
62073014346 นางสาวนภาพร ด้ิข1อ
62073014347 นายวิทยา เกิดผล
62073014348 นางสาววารุณี เดชวงค�
62073014349 นางสาวอาภัสรา ไชยมหาวัน
62073014350 นางสาวบุณยวีร� กฤษสูงเนิน
62073014351 นางสาววชิรา โพพา
62073014352 นายสุขสันต� เขียวพลอย
62073014353 นางสาวกอบกุล บุญเกิด
62073014354 นายวรวุฒิ ม1วงพรม
62073014355 นายณัฐกฤตย� สังข�ทอง
62073014356 นางสาวเยาวลักษณ� เวชคง
62073014357 นางสาววาสนา วังอินทร�
62073014358 นายพงศ�เกษม พูลน�อย
62073014359 นางสาวนัทธมน ใจเรือน
62073014360 นางสาวหทัยชนก ดํารงไทยตระกูล
62073014361 นางสาววทัญยา น�อยมี
62073014362 นางสาวชนิภรณ� ศิริรัตน�
62073014363 นางสาววริศรา บุญศรี
62073014364 นางสาวทิพย�อักษร เทือกธรรมมา
62073014365 นายจิรายุ วังคีรี
62073014366 นายนิพนธ� จันทิมา
62073014367 นางจงจิตต� พันธ�เขตรการ
62073014368 นางสาวแพรวแพรวา มาตา
62073014369 นางสาวเกษร จาวรรณกาศ
62073014370 นางสาวปVWนนรา พานิชผล
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62073014371 นายอภิชาติ มณีท1าโพธ์ิ
62073014372 นายมารุต เรืองวงศ�
62073014373 นางสาวศรัญญา บุญเทียม
62073014374 นายภูวนาถ อัปมาโท
62073014375 นางสาวจินตนา นาคนวล
62073014376 นายวัชรพงศ� แย�มจันทร�
62073014377 นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร�ตา
62073014378 นางพิมพา คงกรุต
62073014379 นางสาวจุฑามาศ ด�วงบ�านยาง
62073014380 นางสาวภาวิณี สิงห�ผา
62073014381 นายอนุวัฒน� ทิมทอง
62073014382 นางสาวอรทัย คําคง
62073014383 นายสุรพงศ� ขุนคง
62073014384 นางสาวดาวเรือง เอี่ยมชู
62073014385 นางสาวจุฑามาศ กาทองทุ1ง
62073014386 นางสาวภัคนภัสส� ไชยวรรณวงศ�
62073014387 นางสาวญานิศา บุญมา
62073014388 นางสาวพจณิชา สังคง
62073014389 นางสาวรําไพร คําแจง
62073014390 นายสัพพัญRู ศรีรมย�
62073014391 นางสาวพัชชา อินทจักร
62073014392 นางสาวพรพิมล กึกก�อง
62073014393 นางสาวอรพรรณ อวดคม
62073014394 นางสาวพีรยา ทําทุ�ย
62073014395 นางสาวณัฐรุจา ม่ันมี
62073014396 นางสาวสุพิชญา มาอุ1น
62073014397 นางสาวแพรวนภา เพ็งคง
62073014398 นางสาวกัลย�ชลิดา ขอคํา
62073014399 นางสาวรุ1งรัตน� คําแหง
62073014400 นางสาวกัณฑิมา เผือกใต�
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62073014401 นายโยธิน จันทาพูน
62073014402 นางสาวธนิตา มาน�อย
62073014403 นางสาวประภามาศ ทัศนา
62073014404 นางสาวอัจฉรา คํายา
62073014405 นายสุรศักด์ิ พงษ�ประไพ
62073014406 นางสาวเกศินี กระถินทอง
62073014407 นายธนวัฒน� เขียวดอกน�อย
62073014408 นายทวีศักด์ิ โคตรสา
62073014409 นางสาวดวงกมล คชพงษ�
62073014410 นายเสาวภาค เหล็กแจ�ง
62073014411 นายกฤษฎา บุญอิ่ม
62073014412 นางสาวกาจน�ติมา มูลวงษ�
62073014413 นางสาวยินดี อาชาบุญญาวิศิษฏ�
62073014414 นางสาวเกตุวดี สุขเวช
62073014415 นายภาสกร เล1ห�ภูเขียว
62073014416 นางสาวอิษยา งามสอาด
62073014417 นางสาวอารียา เนื้อไม�
62073014418 นางสาววาลิกานต� สายใจดี
62073014419 นางสาวศิริลักษณ� กล�ารัมย�
62073014420 นายณัฐนนท� จันตBะวงค�
62073014421 นางสาวเรไร คล�ายบุตร
62073014422 นายนัฐธิวัฒน� นาคอ�าย
62073014423 นางสาวพรพิมล กลมพุก
62073014424 นางสาวมาริสา กําหนด
62073014425 นางสาวสุจิตตา ลาวจันทร�
62073014426 นางสาวอัจฉรา ผ1องใส
62073014427 นายสถาพร ชมชื่น
62073014428 นางสาวสุพนิตา อินตุ�ย
62073014429 นายไพฑูรย� องค�จินดาวณิช
62073014430 นางสาวทัชยา โรหิตเสถียร
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62073014431 นางสาวรวิพร บุญประเสริฐ
62073014432 นางสาวชญานิศ อินทรักษา
62073014433 นางสาวพิมประภาภรณ� แก�วนันตา
62073014434 นางสาวศศิภา สิงหา
62073014435 นายสมภพ จันทรมณฑล
62073014436 นายปรเมษฐ� บัวศรีแก�ว
62073014437 นายศรราม บางเหลือง
62073014438 นางสาวเนคทาริน ไพรทอง
62073014439 นางสาวสินีนาถ แก�ววิเศษ
62073014440 นางสาวนิสา คล�ายแปMน
62073014441 นางสาวพิชญา มูลเค�า
62073014442 นางสาวยุภาพร เสวิสิทธ์ิ
62073014443 นางสาวชนม�นิภา เกษามูล
62073014444 นางสาวสุพรรณี สาลี
62073014445 ว1าที่ร�อยตรีธีรศักด์ิ ม1วงย้ิม
62073014446 นางสาวนิศาชล ป<นวงศา
62073014447 นางสาวภัทราพร มณีกรด
62073014448 นางสาวญาดา อุชุโกศลการ
62073014449 นายวีระพงษ� สังข�แปMน
62073014450 นางสาวสุวิดา สาระศรี
62073014451 นางสาวรุจิรา ภุมรินทร�
62073014452 นางสาวมาลีญา อกกระจ1าง
62073014453 นางสาวภัสสร สร�อยนาค
62073014454 นางสาวมัณฑกานต� ชอบธรรม
62073014455 นายเทียนชัย สวนรุน
62073014456 นางสาววลีพร โกมล
62073014457 นางสาวกฤตติกา บุญใจรัก
62073014458 นางสาวชลนิสา ทาแนน
62073014459 นางสาวจันจิรา ประคองใจ
62073014460 นางสาวอรยา วัฒนะรุ1ง
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62073014461 นางสาวกิตติยา จารุจินดา
62073014462 นางสาวศรีสุดา คําดี
62073014463 นางสาวธรินดา แรกบุตร
62073014464 นางสาวอนัฐนงค� อยู1เย็น
62073014465 นายพิชญา คุ�มทองมาก
62073014466 นายสิทธินนท� วันป<`น
62073014467 นางสาวศรัญญา เอี่ยมอ1อน
62073014468 นายดอยอินท� คําด�วง
62073014469 นางสาวสายรุ�ง จันทรา
62073014470 นางสาวศิริเกล�า จันธิมา
62073014471 นางสาวนิภา สายสุด
62073014472 นางสาวพรพิมล โพธ์ิหล1าย
62073014473 นางสาวหทัยภัทร โยธา
62073014474 นางสาวณัฐธิดา ธรรมครองอาตม�
62073014475 นายเจตพล อุนนิมิตร
62073014476 นางสาวพรรณิภา จักสาน
62073014477 นางสาวทัดดาว เกตุแพร
62073014478 นางปุณฑน�ญิกศาสุ� ยศศรี
62073014479 นางสาววิไลลักษณ� สีธิ
62073014480 นายทวี นวนปอน
62073014481 นางสาวพีรชยา สุขคําภา
62073014482 นางสาวชาลิสา บุญช1วยชู
62073014483 นางสาวนิภาวรรณ วังคํา
62073014484 นางสาวรวิวรรณ พันธุ�ขอ
62073014485 นางสาวศิริรัตน� พรมนาคา
62073014486 นางสาวจิตรลดา สอนดี
62073014487 นางสาวอังคณา จักรเพ็ชร
62073014488 นางสาวจิราพัชร เผือกชาวนา
62073014489 นายมงคลศักด์ิ ค�อมกลาง
62073014490 นางสาวณัฏฐินี วิจิตร
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62073014491 นางสาวนารีรัตน� ชํานาญเสือ
62073014492 นางสาวชุติมา จันทรังษี
62073014493 นางสาวฐิติชญา เตวิชัย
62073014494 นางสาวจันทร�จิรา แก�วเมืองมา
62073014495 นางสาวกัลยาณี เทพปVนตา
62073014496 นางสาวอริษา เมาดา
62073014497 นางสาวป<ญชิกา ภูริศักด์ิไพโรจน�
62073014498 นางสาวเอื้อมดาว พุดฉิม
62073014499 นายอภิรัฐ พีระพงษ�
62073014500 นางสาวผกากาญจ� ม้ิมทอง
62073014501 นางสาวจัสมิน จินต�จุฑา
62073014502 นายปรีชา คําแหงรส
62073014503 นายจรัญ เทียนดอนไพร
62073014504 นางสาวนรีกานต� คําพันธ�
62073014505 นางสาวมนชนก แก�วขาว
62073014506 นางสาวชุติมา สินไพบูลย�เลิศ
62073014507 นางสาวบุญสิตา จันทร�วงค�
62073014508 นางสาวภัทราพร สาขา
62073014509 นายพิชญะ ยอดเถ่ือน
62073014510 นางสาวจินดารัตน� โพธ์ิหิรัญ
62073014511 นางสาวโยธการ� สีสองสม
62073014512 นายณัฏฐ� หงษ�สัมฤทธ์ิ
62073014513 นางสาวอรุณรุ1ง สงวนวงศ�วิจิตร
62073014514 นางสาวโสภิต อินทรสุวรรณ
62073014515 นางสาวทัศนาพร ยังแหยม
62073014516 นายสิทธิพร เข็มราษฎร
62073014517 นางสาวสุมนทา แก�วสุริบูรณ�
62073014518 นางสาวศุภรัตน� เฮงตระกูลเวนิช
62073014519 นายสิรวิชญ� วงค�แก�ว
62073014520 นายณัฐวุฒิ กล่ําทัพ
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62073014521 นางสาวจิรภิญญา โตโสภณ
62073014522 นางสาวภัทราภรณ� อินทร�ทิม
62073014523 นางวันดี ทองเอม
62073014524 นางสาวนิลรัตน� ณ ตะก่ัวทุ1ง
62073014525 ว1าที่ร�อยตรีคชกริช ผลานิสงค�
62073014526 นายจักรพันธ� ลื้อยอด
62073014527 นางสาววัลภา เงินนา
62073014528 นางสาวพรทิพย� โป_ะโดย
62073014529 นางกมลชนก แพ1งไฉน
62073014530 นางสาวโชติกา เหมะ
62073014531 นางสาววรรณภา ไชยพูน
62073014532 นางสาวณิชากร นาคศรีสุข
62073014533 นางสาววิริยา เหมือนมี
62073014534 นายไพบูลย� อมรวัฑนานนท�
62073014535 นางสาวญาณิศา พ1วงชาวนา
62073014536 นางสาวทิพปภา คําเกิด
62073014537 นางทัตพิชา เบญจญาติ
62073014538 นางสาวปณัฐฐา กัลยา
62073014539 นางสาวนลธิชา ทับขํา
62073014540 นางสาวธันยาภัทธ� พรหมสังคหะ
62073014541 นางสาวศิริรัตน� อิ่มรักษา
62073014542 นางสาวนพรัตน� เพ็ชรเภรี
62073014543 นางสาวการะเกษ จินะใจ
62073014544 นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมอ1อง
62073014545 นางสาวศุภวรรณ เครือวรพันธุ�
62073014546 นางสาวมนทกานต� ยาวิใจ
62073014547 นายเทียนชัย จากน1าน
62073014548 นายภูริชัย แก�วมา
62073014549 นางสาวสุมิตา ดีไทย
62073014550 นางสาวปVยรัตน� ใจภักดี
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62073014551 นางสาวเบญจมาภรณ� ยะล�อม
62073014552 นางสาวสุนิสา กันยาประสิทธ์ิ
62073014553 นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ�เขียว
62073014554 นางสาววัชราภรณ� แช1มเดช
62073014555 นางสาวจิตตมาส หาญกล�า
62073014556 นายชนากานต� ปานทอง
62073014557 นายธีรัตน� รวยรื่น
62073014558 นางมยุเรศ เพ็ชรไทย
62073014559 นางสาววราภรณ� สมทอง
62073014560 นางสาวเกวลี เอี่ยมเมือง
62073014561 นางสาวพัชรินทร� เกล�าวิกรณ�
62073014562 นางสาวกนกทิพย� ผลาผล
62073014563 นางสาวณภัสนันท� กันธรักษา
62073014564 นางสาวณัฐชนันท� กองขุนทด
62073014565 นางสาวปาณิสรา ปาสูงเนิน
62073014566 นางสาวปนัดดา กาวิละ
62073014567 นายวศิน ทองทัพ
62073014568 นายทรงกลด สังข�ศิริ
62073014569 นายชัชพงศ� คุ�มวานิช
62073014570 นางสาวพรทิพย� พลขันธ�
62073014571 นางสาวกนกวรรณ คงเพชรศักด์ิ
62073014572 นางสาววิไลวรรณ แปงแก�ว
62073014573 นางสาวภัควิกา เครือรอด
62073014574 นายเจษฎากร มาลัยทิพย�
62073014575 นางสาววชิราภรณ� อภัยภักด์ิ
62073014576 นางสาววาสนา ทิศลูน
62073014577 นางสาววัชรี คงทอง
62073014578 นางสาวนริศรา ยาทองไชย
62073014579 นายสิรภพ การด่ืม
62073014580 นายชนะชัย บุตรศรี
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62073014581 นางสาวคุลิกา สุขแก�ว
62073014582 นายภัทรพงศ� บุญพวง
62073014583 นางสาวพรพรรณ สิงห�สั่งถํ้า
62073014584 นายศุภณัฐ ยมนา
62073014585 นางสาวกัญชริญา รุจิขจรวุฒิ
62073014586 นางสาวพิราวรรณ เจียนศิริจินดา
62073014587 นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม
62073014588 นายสราวุฒิ แก�วสุวรรณ
62073014589 นางสาวนันทพร พงษ�สกัด
62073014590 นายธีทัต โฉมศรี
62073014591 นายธีระพงษ� ชมสุวรรณ�
62073014592 นางสาวเจนจิรา สิงห�ทอง
62073014593 นายนําพล เมฆพัฒน�
62073014594 นายธีรศักด์ิ บุตรทอง
62073014595 นายชัยวัฒน� ศรีสิน
62073014596 นางสาวธัญญลักษณ� อ1างแก�ว
62073014597 นางสาวปรียาวรรณ ส1งล1า
62073014598 นางสาวพิมพ�ธิดา บุญเถา
62073014599 นางสาววิภาพร สียา
62073014600 นายจีระศักด์ิ สัปตา
62073014601 นางสาวศศิภา สุวรรณคําพันธุ�
62073014602 นางสาวเยาวพา กลิ่นกุหลาบ
62073014603 นายปฏิภาณ ถนอม
62073014604 นายธณพัฒฐ� น�อยรอด
62073014605 นางสาวลลิตา บุญยอด
62073014606 นายชุติพนธ� หอมนาน
62073014607 ว1าที่ร�อยตรีณัฐพล โลกคําลือ
62073014608 นายณรงค�ยศ ปVWนนาค
62073014609 นางสาวตรีรัตน� เดือนดาว
62073014610 นางฐิตาภา ศรีวิลัย
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62073014611 นางสาวอิสรีย� อสุธรรมพล
62073014612 นางสาวสาวิตรี ทับฤทธ์ิ
62073014613 นางสาวพัชรีพร ยอดหนู
62073014614 นางสาวปรมาภรณ� ขันธรรม
62073014615 นางสาวสุพิชญา วัลลิยะเมธี
62073014616 นางสาววรรณิษา อินตา
62073014617 นายเฉลิมวุฒิ สุตะวงค�
62073014618 นายธราธร เกิดใหม1
62073014619 นางสาวนัชรีภรณ� สีแสง
62073014620 นายพิษณุ นาคท�วม
62073014621 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วเทียน
62073014622 นายนพรัตน� ภู1คํามี
62073014623 นางสาวกุลสิตา มหาวงศ�
62073014624 นางสาวอัญชพร สุธัมมา
62073014625 นางสาวสุนิสา อินตา
62073014626 นายอินทัช ราชอาจ
62073014627 นายทรงฤทธ์ิ แสวงม้ิม
62073014628 นางสาวเจนจิรา ขันเปOPย
62073014629 นางสาวจินตนา แสงกระจ1าง
62073014630 นายขจรศักด์ิ จอมจักร�
62073014631 นางสาววรรณวิศา ปVWนปMอม
62073014632 นางสาวศศิธร แสงมณี
62073014633 นางสาวชุติรดา ดีทองงาม
62073014634 นายกฤตนน สมุดความ
62073014635 นางสาววิมล เหล1ารอด
62073014636 นางสาวปยุดา เพชรสีโชติ
62073014637 นางสาวรวมพร รุ1งรัตนนภากุล
62073014638 นายวิทวัส ทะนันไชย
62073014639 นายณัฐวัฒน� สุดาจันทร�
62073014640 นางสาวนุจรี เจริญผล
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62073014641 นางสาวอนุสรา พ้ัวเบ�า
62073014642 นางสาวสุวรรณา ทองลอย
62073014643 นายกาญจนวัฒน� พรมหา
62073014644 นางสาวนงนภัส เกียรติชัยภูมิ
62073014645 นางสาวสุพัตรา เข็มเพ็ชร
62073014646 นางสาวญาณิศา ศรีกรด
62073014647 นางสาวสุนีย� อินทะเสน
62073014648 นางสาวอักษรสวรรค� เปMวัด
62073014649 นางสาวสวรรยา สารอุบล
62073014650 นางสาวสายใจ ศรีสุขใส
62073014651 นายสุรศักด์ิ หาญกล�า
62073014652 นางสาวสุพัสสริณี เทียนสีม1วง
62073014653 นางสาวปาริชาติ บัวอ1อน
62073014654 นางสาวสุกัญญา ดอนไพรย�อน
62073014655 นางมณทิพย� คมขํา
62073014656 ว1าที่ร�อยตรีทรงพล พิมพ�สอน
62073014657 นางสาวสกุลทิพย� เนตรภู1
62073014658 นางสาวมัลลิกา ยาป<น
62073014659 นายสมพร สุยะป<น
62073014660 นายจิรพัชร� สิริโรจนรัตน�
62073014661 นางสาวสุภวลักษณ� เรือนสิทธ์ิ
62073014662 นายพงษ�พัฒน� ดีแท�
62073014663 นายเอกพจน� สายคําพล
62073014664 นายอภิชาติ ขําคง
62073014665 นายสมยศ ปลัดท�วม
62073014666 นางสาวชลธิชา สุทธิ
62073014667 นายธนกฤต พัสกุล
62073014668 นางสาวกัญญ�กุสญาภัทร� น�อยผาสม
62073014669 นายเสรีภาพ อินมาสม
62073014670 นายธีรพงษ� เจBกวงษ�
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62073014671 นางสาวชลธิดา ทิวสระแก�ว
62073014672 นายคิมหันต� กวยแก�ว
62073014673 นางสาวปารุดา เมืองแปMน
62073014674 นางสาวมัทธนา จวนสุข
62073014675 นางสาวชีวาพร ทาริยะ
62073014676 นางสาวสุตาวดี เพชรพิลา
62073014677 นางสาวอัญธิกา งานขยัน
62073014678 นางสาวเขมรัตน� กXาคํา
62073014679 นางสาวปณชล ชัยวงค�
62073014680 นางสาวผกาวรรณศิริ ชูเมือง
62073014681 นายกัมปนาท นกดี
62073014682 นางสาวปVยะพร เจBกมีทอง
62073014683 นางสาวอรพรรณ หิรัญงาม
62073014684 นางสาววีรญา พรมประสิทธ์ิ
62073014685 นางสาวพรรณิภา ตาสิทธ์ิ
62073014686 นายธนวัฒน� รัตนสากล
62073014687 นางสาวทัตพิชา ตุ�มสุข
62073014688 นางสาวลักษิกา วงค�แก�ว
62073014689 นางสาวศศมณฑ� ย้ิมแย�ม
62073014690 นายเกรียงไกร ย่ิงเกรียงไกร
62073014691 นางสาวศศิภา เจตเขตการณ�
62073014692 นางสาวเปรมฤดี จาดยางโทน
62073014693 นายณัฏ แก�วชมภู
62073014694 นางสาวเกตุฤดี ทองภูธรณ�
62073014695 นายธนโชติ เมืองใจ
62073014696 นายรตน พันธ�เลือดไทย
62073014697 นางสาวอรวรรณ ป<ญญา
62073014698 นางสาวกรกนก เรือนเอี่ยม
62073014699 นางสาวอรยา พฤกษภักดีวงศ�
62073014700 นางสาวณัจฉรียา กําแพงแก�ว
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62073014701 นางสุภารัตน� อิ่มหนํา
62073014702 นายฉัตรชัย ศรีแย�ม
62073014703 นางสาวจิรนันท� ศิลปไพรสณฑ�
62073014704 นางสาวนิตย�ประภา คิดชอบ
62073014705 นางสาวญาณิศา ศรีวิเชียร
62073014706 นางสาวอังศุมาลี พรมเกษา
62073014707 นายทรงกลด ชูติธวัช
62073014708 นางสาวอุษณีย� ห1านสกุล
62073014709 นางสาวสุกานดา ไกรพ�น
62073014710 นางศศิชา กาวิลัย
62073014711 ว1าที่รตอังคณา นวลแตง
62073014712 นางสาวสุทธิดา เยาวะพินท�
62073014713 นางสาวอุรวี มาหล�า
62073014714 นางสาวอทัยกาญ เพียขันธ�
62073014715 จ1าสิบเอกอัฐกร สาระศิริ
62073014716 นางวัลยา นันทะแสง
62073014717 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ผิวพรรณ�
62073014718 นางสาวปวีณา โพธ์ิลา
62073014719 นางสาวจิตรานุช บํารุงศรี
62073014720 นางสาวแสงอุษา ยะกิจ
62073014721 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกมลพิมพ� ฉิมพลี
62073014722 นางสาวสุพรรณนิภา พุ1มทอง
62073014723 นางสาวรัตนาภรณ� นากองแก�ว
62073014724 นายสถาพร วงศ�ศักด์ิ
62073014725 นางสาวกฤตพร จุลศิลป[
62073014726 นายสิทธิชัย ใสสม
62073014727 นางสาวสิริยาภรณ� จันทร�ดี
62073014728 นางสาวปาริตา วุ�นน้ําเชื่อม
62073014729 นางสาวอุไรวรรณ ภักดี
62073014730 นายธนวัฒน� โสภานิช
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62073014731 นายสมพล บุญมา
62073014732 นางสาวกนกวรรณ ทองดอนแอ
62073014733 นางสาวนิภาพร เหมยต1อม
62073014734 นางสาวเสาวรส กันแย�ม
62073014735 นางสาวนภาลัย กกขุนทด
62073014736 นางสาวทัตพิชา แก�วบุญมา
62073014737 นายปฏิภาณ โพธ์ิจันทร�
62073014738 นางสาวเพ็ญนภา สนเอี่ยม
62073014739 นางสาวเบญจพร รัตนมณเฑียร
62073014740 นายชยวัฒน� ชัยเลิศธนกุล
62073014741 นางสาวมุกธรินทร� นันชม
62073014742 นางสาวนภักษร เขตตขาม
62073014743 นางสาวสตรีรัตน� เครือกลัด
62073014744 นางสาวสิรพัชร บูรณศักด์ิภิญโญ
62073014745 นางสาวชิดชนก เมฆประมวล
62073014746 นางสาววิไล พลอยงาม
62073014747 นางสาวสุปรียา เถ่ือนปาน
62073014748 นางสาวอธิษฐาน อินทนนท�
62073014749 นางสาวรุ1งนภา โมราลาย
62073014750 นายชานน วิวัฒน�ธนาฒย�
62073014751 นางสาวทัศนันท� เพ็ชรพินิจ
62073014752 นางสาวณัฐณิชาช� คําประกอบ
62073014753 นางสาวณัฏฐริกา ประทุมานนท�
62073014754 นางสาวฐิติรัตน� พูลพินิจ
62073014755 นางสาวมุขสุดา บํารุงดิลก
62073014756 นายเฉลิมพงศ� แสงสว1าง
62073014757 นางสาวอัญชลี ไผ1ปาน
62073014758 นายบดินทร� ไมตรีสิทธิกร
62073014759 นางสาววัชชิราภรณ� โพธ์ิรอด
62073014760 นางสาวปวีณา ผ1องแผ�ว
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62073014761 นายนนทวิวัฒน� เพ็ชรไทย
62073014762 นางสาวปาริชาติ ภู1สอน
62073014763 นางสาวจามจุลี บทมูล
62073014764 นางสาววรัญญา สุพรรณแสง
62073014765 นางสาวศิริรัตน� แอแป
62073014766 นายจักรกฤษ ไชยชมภู
62073014767 นายจารุภัทร สีท�าว
62073014768 นายวรวัฒน� สุริยะวรรณ
62073014769 นางสาวกุลพรภัสร� สมรูป
62073014770 นางสาวนฤมล ภูบุรมณ�
62073014771 สิบเอกณัฐพล พุทธา
62073014772 นายไกรศร โสประดิษฐ
62073014773 นางสาวธันยพร สมใจ
62073014774 นายพงษ�ศิริ หงษ�ทอง
62073014775 นายธวัฒชัย หอมคําแหง
62073014776 นางสาวนิศาศิริ แสนคํา
62073014777 นางสิรินภา เรือนศักด์ิ
62073014778 นางสาวปVยนุช ม่ันสิงห�
62073014779 นายศุภชัย วรรณรัตน�
62073014780 ส.ต.ท.ตุลาการ ป<Wนเงิน
62073014781 นายนัฐวุฒิ กูบขุนทด
62073014782 นางสาวสายฝน พ่ึงญาติ
62073014783 นางสาวนิภาพร นันธิพานิช
62073014784 นางสาววิภารัตน� คําเหลือง
62073014785 นางสาวธัญชนก ขัดสี
62073014786 นางสาวเจนจิรา รอดจีน
62073014787 นางสาววรรณิศา เพชรมี
62073014788 นายรัตนพงษ� โพธ์ิเอี่ยม
62073014789 นางสาวพัชรี แย�มเจริญ
62073014790 นางสาวธิวาพร ปานคล�าม
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62073014791 นายบุญเย่ียม ณ ลําปาง
62073014792 นางสาวพัชรินทร� ทองเกล็ด
62073014793 ว1าที่ร�อยตรีปฏิญญา นนทะโคตร�
62073014794 นางสาวสุนิตรา สร�อยประดิษฐ�
62073014795 นางสาวบุษกล เปรมแจ1ม
62073014796 นางสาวจันทร�จิรา หลีกเลี่ยง
62073014797 นางสาวสุภัชนา คุ�มหน1อแนว
62073014798 นางสาวกนกวรรณ อิ่นสุวรรณ
62073014799 นางสาวนพรัตน� ทองดี
62073014800 นายสิทธินนท� หมอสุยะ
62073014801 นางสาวพรพรรณ จวนแจ�ง
62073014802 นางสาวอมรรัตน� ปVติธรรม
62073014803 นางสาวระพีพรรณ เถ่ือนทุ1ง
62073014804 นายสุพจน� ไม�หอม
62073014805 นางสาวประทีป ชัยภูมิ
62073014806 นางสาวณพัสลฎา ม1วงยา
62073014807 นายเชษฐสราวุฒิ ขาวเผือก
62073014808 นายคชพงษ� คุ�มขํา
62073014809 นางสาวราชาวดี รักสัตย�
62073014810 นางสาวนิตยา บุญสิงห�
62073014811 นางสาวปาลิตา ญายอด
62073014812 นางสาวสวรัตน� หิรัญศิริวัฒน�
62073014813 นายณัฐพล อยู1คง
62073014814 นางสาวฐิติญา มีสุข
62073014815 นายอภิสิทธ์ิ สมมาก
62073014816 นายอธิวัฒน� จันเจือ
62073014817 นางสาวนุจรี โตอ1วม
62073014818 นางสาวเจริญพร เทียมกลิ่น
62073014819 นายภานุเดช ภู1พรม
62073014820 นางสาวยุพารัตน� ถาวร
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62073014821 นางสาวพัศธนัญญา รินแก�ว
62073014822 นางสาวศิริกานดา เอกจีน
62073014823 นางสิริน จิตดี
62073014824 นางสาวสุดารัตน� สียา
62073014825 นางสาวจิตตภรณ� วิเศษทักษ�
62073014826 นายอนุชา ผกามาลย�
62073014827 นางสาวธีรดา บุญเรือง
62073014828 นายสนธยา ผาสุข
62073014829 นางสาวณิชาภา สับสนอง
62073014830 นางสาวมลรัตน� จันทรมาศ
62073014831 นางสาวพัชรี ศิริธีรวัฒนสุข
62073014832 นายสมเกียรติ หาญโสด
62073014833 นายศรราม วังคีรี
62073014834 นางสาวศุภญา หงสารกุล
62073014835 นางสาวณัชฉรียา สุทธิธนาวัฒน�
62073014836 นางสาวพรณิษา ปุ_ดหน1อย
62073014837 นายปVญชาน� อิ่มบู1
62073014838 นายร1มไทร ไมตระรัตน�
62073014839 นายรัฐพล ผิวผ1อง
62073014840 นายราเชนทร� เขตวิทย�
62073014841 นางวีรยา สําราญจิตร
62073014842 นายสุรชัย ปานานนท�
62073014843 นางสาวอาริยา ปรีชาโชติ
62073014844 นางสาวสิริลักษณ� สิทธิเครือ
62073014845 นางสาวนวพรรษ คําประกอบ
62073014846 นางสาวกาญจนา บุญคํา
62073014847 นายภาคภูมิ บุญอิ่ม
62073014848 นางสาวสุปราณี รัตนวิฑูรย�
62073014849 นางสาวชนิกา เทศถนอม
62073014850 นางสาวคัชรินทร�ณี คําฟูบุตร
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62073014851 นางสาวนารินทร� เก1งสาริการ
62073014852 นายวิสิษฏ� จอมวุฒิ
62073014853 นายณัฐวุฒิ ธรรมจักร
62073014854 นางสาวสุภารัตน� สุวรรณชื่น
62073014855 นายยุทธนา อุปาละ
62073014856 นางสาวรัตนา เทียนชัย
62073014857 นายอุดมศักด์ิ มูลขํา
62073014858 นางสาวรัฐจิตรณัช เอกไชยอํานวย
62073014859 นายพันธุ�ณรงค� ราชอินตา
62073014860 นายณัฐพล สังกะสี
62073014861 นายชนาธิป พรหมพร
62073014862 นางสาวภัทร�ธีรา อุนาภาค
62073014863 นายชยันต� โพธ์ิสอน
62073014864 นายชลิต จันทรมณี
62073014865 นายนนทวัชร� อธิบดี
62073014866 นายณฐพงศ� วัฒนวงศ�ไพบูลย�
62073014867 นางสาวภิรมย�ลักษณ� เอี่ยมสารี
62073014868 นางสาวขนิษฐา คําสุวรรณ�
62073014869 นายกิตติชัย จันทา
62073014870 นางสาวสุภาภรณ� เชื้อบุญมี
62073014871 นางสาวณัฐพร ป<นเขียว
62073014872 นางสาวภัทรา พรถึง
62073014873 นางสาวกรรณิการ� กันทะกาลัง
62073014874 นางสาวอาภากร เลิศรังษี
62073014875 นางสาวอุไรวรรณ ปะตินังเต
62073014876 นางสาวซารุตา ปVงขอด
62073014877 นางสาวชลธิรา แก�วปMองปก
62073014878 นายกฤษดา กิตต�ญาณ
62073014879 นางสาวนพัสชนม� ลาภะกุล
62073014880 นางสาวเรืองนภา ศรีบุญ
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62073014881 นายอรรถพล เถ่ือนเทียม
62073014882 นางสาววิมพ�วิภา ผลานิสงค�
62073014883 นางสาวปVยะธิดา เฉยกลาง
62073014884 นางสาวสมฤดี กลิ่นหอม
62073014885 นางสาวชนิดา บุญประเสริฐ
62073014886 นางสาวนฤพร ศรีวิชัยมา
62073014887 นางสาวเชาวณีย� ธงศรี
62073014888 นางสาวศิริรัตน� มะลิพรม
62073014889 นายชาตรี จักร�คํา
62073014890 นางสาวเบญจมาศ พวงอก
62073014891 นายกิตติธร ช�างพลาย
62073014892 นางสาวนภัสกรณ� ศรีทรง
62073014893 นางสาวเนตรนภา แก�วเข�ม
62073014894 นางสาวชัญญานุช ขอบทอง
62073014895 นางสาววิษุณี ทิวสระแก�ว
62073014896 นางสาวณฐพร พุกสุข
62073014897 ดาบตํารวจสมหมาย อินทิพย�
62073014898 นายโชติอนันต� ประพฤติดี
62073014899 นางสาวดวงใจ บุญเพ็ง
62073014900 นายพีรณัฐ แสงโพธ์ิ
62073014901 นางสาววิภาวี คําดิบ
62073014902 นายอรรถกุล สาระไกร
62073014903 นางสาวแพรวโพยม ไชยป<น
62073014904 นางสาววรรณทณี ราชวงศ�
62073014905 นายศราวุธ มาระเงิน
62073014906 นางสาวพิชญณันท� บัวขาว
62073014907 นางสาวปVพาภรณ� บุญแสน
62073014908 นางสาววิไลลักษณ� มีชัยโย
62073014909 นางสาวศิริพร ก�อนนคร
62073014910 นายณัชพล เนตรแก�ว
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62073014911 นายภานุพงศ� ทองแพรใจ
62073014912 นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
62073014913 นางสาวอาภาภรณ� วงค�เสนาะ
62073014914 นายเกรียงศักด์ิ นวลศรี
62073014915 นางสาวศศิภรณ� อานี
62073014916 นายวุฒิชัย อนันตวุฒิ
62073014917 ว1าที่ ร.ต.กฤตพัส วังสุนทร
62073014918 นางสาวเพ็ญพิชชา สิงห�วี
62073014919 นางสาวธนัชญา แก�วเคียงคํา
62073014920 นางสาววลัยพร ศรีสุธรรม
62073014921 นางสาวปภาวดี แย�มย้ิม
62073014922 นายชินกฤต ศรีนวล
62073014923 นางสาวนุชนาท เพ็งเจริญ
62073014924 นายรุ1งภิรมย� ใจดี
62073014925 นางณัฐพร วงศ�สิงห�
62073014926 นางสาวณิรัชชา กันไชย
62073014927 นางสาวดวงเดือน เถ่ือนศรี
62073014928 นางสาวสุพัฒชา มะปราง
62073014929 นางสาวจีราวรรณ คงปาน
62073014930 นายธนาธิป สอนแหยม
62073014931 นายภานุพงศ� อินทป<ต
62073014932 นายจตุพล พูนหมี
62073014933 นางสาวพรนภา ฤทธ์ิเทพ
62073014934 นางสาวอลิษา ปVWนศักด์ิ
62073014935 นางสาววิภาพร ขันพันธุ�
62073014936 นางสาวกชกร สุกบัว
62073014937 นางสาวภาณุมาส วงค�ถาต๊ิบ
62073014938 นายประวิทย� ทีพู
62073014939 นายพิษณุพงศ� บุญตันบุตร
62073014940 นางสาวณัฎฐ�ชรีญา บุญธูป

หน�า 498 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073014941 นางสาวสุภาณี พิมพ�ศรี
62073014942 นางสาววรรณภา หาญโคกกรวด
62073014943 นายกอบชัย คล�ายกมล
62073014944 นางสาวกัญญารัตน� เทวินสืบ
62073014945 นางสาวสุรัตนา ธรรมวโร
62073014946 นางสาวกฤติยา มูคํา
62073014947 นายชัยอนันท� งามรัมย�
62073014948 นางสาวพรพิมล พลเก้ิล
62073014949 นางสาวประภากรณ� เสน1หา
62073014950 นายพูนธน ด�วงกูล
62073014951 นางสาวณัชชา อินสอน
62073014952 นายธนพันธุ� อโหสิ
62073014953 นายสุรศักด์ิ ยาแก�ว
62073014954 นายอภิสิทธ์ิ โตBะโท1น
62073014955 นายชยุต ยอดประจัน
62073014956 นางสาวธีรวรรณ จันทร�อิน
62073014957 นายจักรพงษ� พัวพัน
62073014958 นายวรรธน อินทรรุจิกุล
62073014959 นางสาวพัสวี ศรีจันทร�
62073014960 นางสาวอารยา กงเรือ
62073014961 นางสาวพรทิพย� เพ่ิมพูล
62073014962 นางสาวสาวิตรี ศรีใจวงค�
62073014963 นางสาวสุวรรณี อัมรินทร�
62073014964 นางสาวสลิลทิพย� เกศคง
62073014965 นางสาวกาญจนา จํานงค�บุญ
62073014966 นายศาศวัต พุทธคุณ
62073014967 นางสาวใบตาล บุญภิบาล
62073014968 นางสาววิจิตรา วงศ�ใหญ1
62073014969 นายวชิรา นาใจคง
62073014970 นางสาวสุดารัตน� แสงหิรัญ
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62073014971 นางสาวญาณิศา แสงสง1า
62073014972 นายกิตติศักด์ิ อยู1รอด
62073014973 นายณฏฐพล มีศีล
62073014974 นางสาวชาคริยา ปานสมบัติ
62073014975 นางสาวสิรินาถ วงศ�ศิริ
62073014976 นางสุกัญญา พลโต
62073014977 นางสาวศศิพันธ� ลิดจันทร�
62073014978 นางสาวนภัสชนก ธรรมศิลป[
62073014979 นายณัฐพล เด่ียววาณิช
62073014980 นางสาวสุพัตรา สุมามารย�
62073014981 นางสาวชนิดาภา การสุวรรณ�
62073014982 นางสาวรัตนาภรณ� รักษาสัตย�
62073014983 นางสาวอุษา ใจตรง
62073014984 นายเนตรทิวา จันทะคีรี
62073014985 นางสาวโชติกา แก�วพวง
62073014986 นายเทวัญ สุขแซว
62073014987 นางสาวจารวี ชัยสา
62073014988 นางสาวสุนิสา จะวะ
62073014989 นางสาววิมล เย็นขัน
62073014990 นายเอกกมล เฟZWองเพียร
62073014991 นางสาวนาริน ไกรสา
62073014992 นางสาวสุวรรณรัตน� เดชแฟง
62073014993 นางสาววาทินี ฉิมพ1วง
62073014994 นายประสิทธ์ิ เรืองจรูญวัฒนา
62073014995 นางสาวพัชราชูธิต ชัยชนะ
62073014996 นายธีระพงศ� รณรงค�
62073014997 นางสาวปVยพร ยอดโปร1ง
62073014998 นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ
62073014999 นางสาวนุชนาถ เรือนทอง
62073015000 นางณัฏฐพัชร� วงค�จักสี
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62073015001 นางสาวจิรัชญา บุญเรือง
62073015002 นางสาวภวิกา บุรินทร�รัตน�
62073015003 นายกฤตณัฐ ภูไพรัชพงษ�
62073015004 นายสาฬสิทธ์ิ วรวิทยธาดา
62073015005 นายยุทธนา พิมวงษ�
62073015006 นางสาวสุดารัตน� เสนา
62073015007 สิบเอกเผ1าพันธุ� หวังเจริญ
62073015008 นางสาวนพมาศ พรหมวงศ�
62073015009 นางสาวโชติรส มะโนวร
62073015010 นางสาวทิพวรรณ ศรียุทธนา
62073015011 นางสาวน้ําค�าง เกิดยอด
62073015012 นางสาวสุภาภรณ� ศรีโสภา
62073015013 นางสาวณัฐธญาน� เพ็งสุวรรณ
62073015014 นางสาวพรพรรณ วันไชย
62073015015 นางสาวสุนานันท� โป_ะขุนทอง
62073015016 นายศรัญRู บู1อินทร�
62073015017 นายราเชนทร� เอี่ยมเสน
62073015018 นางสาวนภัสธนันท� ขําสาย
62073015019 นางสาวเนตรนภา ปVกกํ่า
62073015020 นางสาวดรุณี เปรมเมือง
62073015021 นางสาวศศิวิมล ม่ันสติ
62073015022 นายอรรถเดช ไหวเคลื่อน
62073015023 นางสาวสุพรรษา การะเวก
62073015024 นางสาวอารดา หงส�พันธ�
62073015025 นางสาวจินดาพร เฉลยพจน�
62073015026 นางสาวนิธิพรรณ ไพเราะ
62073015027 นางสาวจีรนาถ คุ�มถนอม
62073015028 นางสาวชุติกาญจน� นามอื่น
62073015029 ว1าที่ร.ต.หญิงบุษราคัม แก�วจันทร�
62073015030 นางสาวสุภารัตน� ฮ1อธิวงศ�
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62073015031 นางสาวณัฐนิชา รื่นเกษร
62073015032 นางสาวอัญชุลีพร เรืองฤทธ์ิ
62073015033 นางสาวขนิษฐา แก�วถึง
62073015034 นายกิตติศักด์ิ เข่ือนขันธ�
62073015035 นายทินกร แปMนเพ็ชร
62073015036 นางสาวชลนิชา พุ1มฉัตร
62073015037 นางสาวกาญจนภัค แสงสงวน
62073015038 นางสาวลภัสรดา วันตัน
62073015039 นายณัฏฐ�นนท� ชาญเชี่ยว
62073015040 นายธนพล จันมาก
62073015041 นางสาวจินห�จุฑา กล1อมกล่ํานุ1ม
62073015042 นางสาวชวพรรณ ทานานนท�
62073015043 นางสาวสุชาดา คงทิม
62073015044 นางสาวกุลธิดา มีศิริ
62073015045 นางสาววิภาวรรณ พงษ�ประเสริฐ
62073015046 นางสาวกนกพร ฟ<กเมือง
62073015047 นายพิริยพัชร� เคยเห็น
62073015048 นางสาวป<ทมา เสง่ียมอยู1
62073015049 นางสาวมลทิชา พิศดูพรมราช
62073015050 นายชัยรัตน� คงล�อม
62073015051 นายสุรวุฒิ เฉลิมวัน
62073015052 นางสาวธาริณี เกิดเจริญ
62073015053 นางสาวพิจิตรา จันทัด
62073015054 นางสาวปVยะธิดา สงวน
62073015055 นางสาวรัชนีกร น�อยเมืองคูณ
62073015056 นายศุภกิตต์ิ สุทธิสวัสด์ิโสภณ
62073015057 นายฉันทกร ปานสุขสาร
62073015058 นางสาวสุทธิดา ม�าเจริญตระกูล
62073015059 นายวชิรวิทย� ศรีคง
62073015060 นางสาวกมลมาตุ จันทร�เพ็ง
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62073015061 นางสาวทวีพร เชื้อทับทอง
62073015062 นางสาวดลยา ปาเวียง
62073015063 นางสาวชนิสรา ยอดเถ่ือน
62073015064 นางสาวนฤมล สาตร�รอด
62073015065 นางสาวจิราภรณ� นามศรี
62073015066 นางสาวอาพันธ�ชนก บุญมา
62073015067 นายภัทรชัย นพคุณ
62073015068 นางสาวสุกฤษฏา บูชาเนตร�
62073015069 นางสาวนันทวัน นนทะภา
62073015070 นางสาวสุภาวดี ทาบุญสม
62073015071 นายฐิติโชติ กุศลส1ง
62073015072 นางสาวชนนี ใจแสน
62073015073 นายภูบดี เขียวประดิษฐ�
62073015074 นางสาวภัทรภร แดงสากล
62073015075 นางสาวธัญญ�นรี นิลานุช
62073015076 นางสาวพิชชา ด�วงโยธา
62073015077 ว1าที่ร.ตจักรกฤษณ� เรืองฤทธ์ิ
62073015078 นายทินกร งามงอน
62073015079 นางสาวนันท�ชนก สวนผล
62073015080 นางสาวปรารถนา อุ1นกาย
62073015081 นางสาวพจณิชา อยู1พ1วง
62073015082 นางสาวนัฐการ ภัยมะลิ
62073015083 นางสาวทิพยาภรณ� ก่ิงทั่ง
62073015084 นายวิทวัช ดรศรีเนตร
62073015085 นางสาวเกวริน อุพงค�
62073015086 นางสาวธิดารัตน� วันศิริสุข
62073015087 นายอดิศร ภิญโญศรี
62073015088 นางสาวกนกพร รังผึ้ง
62073015089 นางสาวรัชลีพร พาที
62073015090 นายณัฐนนท� นะตXา
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62073015091 นางสาวกาญจนา แก�ววัง
62073015092 นางสาวอารยา ระวีวรรณ
62073015093 นางสาวกนกวรรณ แก1นเจริญ
62073015094 นางสาวกาญจนา วิทิตสวัสด์ิภูษิต
62073015095 นางสาวจุฑามาศ ปอนสืบ
62073015096 นางสาวพรพิมล บุญสุข
62073015097 นางสาวจิตตาพร มะบุญ
62073015098 นายชัยยุทธ สุยะพันธ�
62073015099 นายคีรีรัฐ ปะสาวะถา
62073015100 นางสาวนัยเนตร รื่นรวยทรัพย�
62073015101 นายฉันทวุฒิ ปVWนทอง
62073015102 นางสาวจริยา ชาวเหนือ
62073015103 นางสาววิลดา ตาคํา
62073015104 นางสาวเจนจิรา รุ1งโรจน�
62073015105 นางสาวณฐพร เนตสุวรรณ�
62073015106 นางสาวนงนุช คงเขียว
62073015107 นางสาวป<ทมา สมศรี
62073015108 นางสาวสุธาทิพย� ทองจา
62073015109 นางสาววรัญญา นาขุม
62073015110 นางสาวแสงรวี มีบุญล้ํา
62073015111 นางสาวกาญจนา อ�อยหวาน
62073015112 นายพิสุทธิพันธ� ขุมเพ็ชร�
62073015113 นายอิสระ วังคีรี
62073015114 นายสถิตพงษ� อยู1เย็น
62073015115 นางสาวเจมจิรา อิ่นคํา
62073015116 นางสาวนิศานาฏ นามวงค�
62073015117 นางสาวอัยย�ญาดา อุทธิยา
62073015118 นางสาววริชา เพ็งปาน
62073015119 นางสาวสร�อยสุดา ยศธนากูล
62073015120 นางสาวกาญจนา พานาง

หน�า 504 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073015121 นางสาวกุลวดี ถุงคํา
62073015122 นางนิโลบล กิจทวี
62073015123 นางสาวปนัดดา รอยศรี
62073015124 นายธนาวัฒน� ประดิษฐ�
62073015125 นายพลากร ไกรวงษ�
62073015126 นางสาวชนิสา พุ1มสมุด
62073015127 นางสาวเบญจรัตน� อินเลิศ
62073015128 นายเชาวฤทธ์ิ สุ1มรอด
62073015129 นายรพีพงศ� รัชฎาศรี
62073015130 นายเจษฎากร เลิศสินไทย
62073015131 นางสาวศุภาการณ� โสภะวงศ�
62073015132 นางสาวชไมพร ปMอมแก�ว
62073015133 นางสาวอรสุดา เกยเลื่อน
62073015134 นางสาวศศิกานต� ภู1สวัสด์ิ
62073015135 นางสาวณิชากร คําปลื้ม
62073015136 นางสาวเอมอร บุญเรือง
62073015137 นายศรัญRู รักไทย
62073015138 นายธนวัฒน� ศรีติสาร
62073015139 นางสาวศรานันท�ทร กุลมิตร
62073015140 นายอนวัช ปานสุด
62073015141 นางสาวดวงกมล แก�วกัน
62073015142 นางสาวจิราภรณ� มาลีศรีโสภา
62073015143 นางสาวชญาณิศ โนชัย
62073015144 นางสาวปฤษฎาพร นาคะเกศ
62073015145 นางสาวนันธิยา เหล1าสาย
62073015146 นางสาวนุชสรา พุ1มย้ิม
62073015147 นายยุทธนา ทาคํา
62073015148 นายธนวัฒน� เมฆนิล
62073015149 นางสาวจุฑารัตน� ธูปเงิน
62073015150 นางสาวปภานัน ศรลัมพ�
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62073015151 นางสาวอรวรรณ� อยู1เจริญ
62073015152 นายรณกฤต คนกล�า
62073015153 นายจักรพงษ� บุดดีกอง
62073015154 นางสาวสุกัญญา สุมทุม
62073015155 นางมาริษา หินทองแท�
62073015156 นางสาวธนาภรณ� บุญเล็ก
62073015157 นางสาวนิตยา ศิริมา
62073015158 นางสาวกานดา จําลองศักด์ิ
62073015159 นายทัชพงษ� วงค�หล�า
62073015160 นางสาวมัลลิกา ต๋ันเปOPย
62073015161 นางสาวลักษิกา จงเกษกรณ�
62073015162 นางสาววาสนา บุญประเสริฐ
62073015163 นายฉลองชัย ต1ายยงค�
62073015164 นางสาวจินตนาการณ� ธิมูล
62073015165 นางสาวยวิษฐา กาวิแหง
62073015166 นายวรรัตน� จันทร�เจริญ
62073015167 นายศุภฤกษ� เฉลิมลักษณ�
62073015168 นางสาวพงศภรณ� เวชกุลธํารง
62073015169 นายณัฐวัตรพงค� ยศมา
62073015170 นางสาวญานิกา อิ่นคําแก�ว
62073015171 นางสาวนุจรี ทิอ1อน
62073015172 นายประกาศิต สระทองแดง
62073015173 นางสาวสุภัค พายภักด์ิ
62073015174 นายธเนศวร เส็งสาย
62073015175 นางสาววธิดาภรณ� พิชญไพบูลย�
62073015176 นางสาววิมน อ�ายอ�อ
62073015177 นายเรวัตร วันวิเศษ
62073015178 นางสาวประภาภรณ� พรมมา
62073015179 นายสิทธิกร อาจหาญ
62073015180 นางสาวศศิธร ศรีหาตา
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62073015181 นางสาวรัชนีกร นิลโคตร
62073015182 นางสาวพิมพ�ชนก สุรินทร�คํา
62073015183 นายพิทยา เรือนจา
62073015184 นายนเรศ ช1วยประคอง
62073015185 นางสาวสุรีย�ฉาย แตงรอด
62073015186 นางสาวพัชรีพร น1วมเกตุ
62073015187 นางรัตน�ติพร ทองอินทร�
62073015188 นางสาวจารุวรรณ เพชรสุข
62073015189 นางสาวกาญจนา บุญมาก
62073015190 นางสาวพัชรินทร� ศิริ
62073015191 นางสาวลักษมี สวัสดิมงคล
62073015192 นางสาวพรลภัส ยมวัน
62073015193 นางสาวชลภัสสรณ� แสงสังข�
62073015194 นายวิชิต พุ1มไพจิตร
62073015195 นางสาวพัลธิตา เอี้ยวสุวรรณ
62073015196 นางสาวปะราลี มากเอี่ยม
62073015197 นางสาวปVยะธิดา แก�วตุ�ย
62073015198 นางสาวกมลวรรณ แจ�งดี
62073015199 นางสาวชุติมา จันทร�เชื้อ
62073015200 นางสาวปาริฉัตร จันทรชุน
62073015201 นายณัฐพล กองพา
62073015202 นางสาวศุภวรรณ� จันทร�อ1อน
62073015203 นายอาวุธ บวบมี
62073015204 นางสาววริศรา สังข�ทอง
62073015205 นายอิทธิพลธนินทร� คุณบํารุง
62073015206 นางสาววรัญญา แก1นคูณ
62073015207 นางสาวภิญญดา ศรีคําพา
62073015208 นายกฤษฎา ปานสุด
62073015209 นางสาววาสนา เสือด�วง
62073015210 นางสาวสุปาณี สว1างเกล�า
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62073015211 นางสาวสุภารัตน� สีดาฟอง
62073015212 นายพนม สังข�ทอง
62073015213 นางสาวจุฑารัตน� ไชยสุวรรณ�
62073015214 นางสาวคณัฎสนันท� ขันเงิน
62073015215 นายธีรพล ทองชุ1ม
62073015216 นางสาวสุภัทรศยา อุทธิคม
62073015217 นายเนติพงษ� อยู1ดี
62073015218 นางสาวกรรยพร สํารีป<Pน
62073015219 นางสาวธิดาพร ทะนันไชย
62073015220 นางสาวอารยา จิวพานิช
62073015221 นางธีรตี บุตรดีเลิศ
62073015222 นางสาวชุติกาญจน� คําออน
62073015223 นางสาวพิราวรรณ บุญชู
62073015224 นางสาวศศิวิมล สมภักดี
62073015225 นางสาวจันทมณี บันลือ
62073015226 นายกิติศักด์ิ สอนทุ1ง
62073015227 นางสาวปุณฑริกา ปุกมณี
62073015228 นางสาวสุพรรณรัตน� ก�อยผ1านกิจ
62073015229 นายชาญชัย เชียวชีวิต
62073015230 นางสาวสุวนันท� อุเบอร�
62073015231 นางสาวนุชจิรา สันตุ�ยลือ
62073015232 นายภูวดล คําบึงกลาง
62073015233 นายธนภูริพัศ สถิตยัง
62073015234 นางสาวปVยะนุช มีแก�ว
62073015235 นางสาววิจิตรา มีวงษ�
62073015236 นางสาวสุรัฐญา สร�อยอินทร�
62073015237 นางสาวอรุณศรี เงินนา
62073015238 นางสาวนัยนา วาดรับ
62073015239 นางสาวกรรณิการ� ขัติยศ
62073015240 นายวรวุฒิ หมีนิ่ม
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62073015241 นางสาวธัญญา ชื่นอยู1
62073015242 นายธรรมนูญ รอดวงษ�
62073015243 นางสาวสุภาวดี พรามเย็น
62073015244 นายอนุทัย ดวงสีแก�ว
62073015245 นางสาวอรุณรัตน� หม่ืนยา
62073015246 นางสาวฐิติมา สุดตรง
62073015247 นายนพดล หอยศรีจันทร�
62073015248 นายพงศ�สิน แก�วคง
62073015249 นางสาวพิมพ�สิน พัฒนวิไล
62073015250 นางอ�อยทิพย� สาขา
62073015251 นางสาวสิริวดี มีสุข
62073015252 นายชัยรัตน� ขาวสูง
62073015253 นายจิรภัทร จันทร�ทอง
62073015254 นางสาวธนาวดี ทับม่ัน
62073015255 นายณัฐพงษ� สมปKาสัก
62073015256 นายรัฐพงศ� ชุ1มใจ
62073015257 นายอาณัติ คําอ1อน
62073015258 นางสาววริศรา เจือจันทร�
62073015259 นางสาวศิริรัตน� อุบลรัตน�
62073015260 นายชาตรี นาหลวง
62073015261 นางสาวจิรภิญญา อินอ�าย
62073015262 นางสาวดวงกมล แสงทอง
62073015263 นายวสวัตต์ิ ณ น1าน
62073015264 นางสาวพรสุดา บุตรคําลือ
62073015265 นายธีรพงค� อินทร�อยู1
62073015266 นางสาวจันทร�เพ็ญ กระเจา
62073015267 นางสาวเรณุกา ภู1ศรี
62073015268 นางสาวศรัณญา เข่ือนแปง
62073015269 นางสาวเบญจมาศ มหาวัน
62073015270 นางสาววรรณภา ธูปหอม

หน�า 509 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073015271 นางสาวเกศกมลกานต� ลีลา
62073015272 นางสาวพรพิมล เพ็งอําไพ
62073015273 นางสาวพิมพิไล ธรรมพนม
62073015274 นางสาวป<ทมพร บุญลอย
62073015275 นางสาวชนิสรา สุรจิต
62073015276 นางสาวตติยา แข็งการขาย
62073015277 นางสาวไอศรา แซ1หล�อ
62073015278 นางสาวสุขจี จิตชื่น
62073015279 นางสาวสุทธิดา มีหนองน้ํา
62073015280 นางสาวพัชชา จันทรมณี
62073015281 นางสาวสุภาพร ขอนแก�ว
62073015282 นางสาวสุภัชชา จันทร�คําพา
62073015283 นางสาวกนกกาญจน� สถิตย�
62073015284 นายวุฒิพงศ� สุวรรณทา
62073015285 นางสาวรัญชิดา ไชยโย
62073015286 นางสาวอรอนงค� จันอ�น
62073015287 นางสาวสร�อยสุดา เขียวสมบัติ
62073015288 นางสาวแจนจิรา แก�วมณี
62073015289 นางสาวกวินนิตย� ใจน้ํา
62073015290 นายไชยวัฒน� อาภรณ�ไพบูลย�
62073015291 นางสาววรารัตน� สํานัก
62073015292 นางสาวภัทมาศ อ่ําทอง
62073015293 นางสาวจันจิรา ผลสุด
62073015294 นางสาวอิมทิตา ฤทธิเกษร
62073015295 นายกฤต ทองสุ1ม
62073015296 นางสาวสุภัสสร จงปลื้มปVติ
62073015297 นางนิติชญา สัจจากุล
62073015298 นางสาวปVยณัฐ ทองจันทร�
62073015299 นางสาวภาสินี มงคลสวัสด์ิ
62073015300 นางสาวพิมลรัตน� นาคอินทร�
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62073015301 นางสาวณัฏฐา รอดเมือง
62073015302 นางสาวปนัดดา ใบโพธ์ิ
62073015303 นางสาวป<ทมาวดี เปรมกาศ
62073015304 นางสาววริวรรณ จันทวงศ�
62073015305 นางสาววรัญญา จันทร�ศรี
62073015306 นายอัครพนธ� ประสาสน�ศักด์ิ
62073015307 นายวีริศ กิตติพงษ�พัฒนา
62073015308 นางสาววรดา ปล�องลา
62073015309 นางสาวอิสราภรณ� ใบวุฒิ
62073015310 นายนิเวช ดีประดิษฐ
62073015311 นางสาวพรนภัส ณ ลําปาง
62073015312 นางสาวภิรมภรณ� บุญธรรม
62073015313 นางสาวฐิตรัตน� พิจอมบุตร
62073015314 นางสาวสุวนันท� ชูพินิจ
62073015315 นางสาวเกศสุดา นวนน�อม
62073015316 นางสาวจุฑามาศ ป<ญญา
62073015317 นางสาวอรุณฉาย คําแดง
62073015318 นายสุธิพงษ� ศรีโรทก
62073015319 นายธนาพันธ� แก�วสีนวล
62073015320 นายบุญญรัตน� พุทธิพิษ
62073015321 นางสาววิภารัตน� นิเวศนา
62073015322 นางวิลาวัณย� พูลทอง
62073015323 นางสาวสุรัตน� เขียวมณี
62073015324 นางสาวปุณยาพร สอนศรี
62073015325 นางสาวนัชชา ศรีอรรคจันทร�
62073015326 นางสาวสุนิษา กองมี
62073015327 นายสาโรจน� เสนาดี
62073015328 นางสาวศิริพรรณ มากเมือง
62073015329 นางสาววารี ฉํ่าชื่น
62073015330 นางสาวจารุพรรณ ปลัดสังข�
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62073015331 นางสาวอรณี ลีราช
62073015332 นายยุทธนา ภู1เจริญ
62073015333 ว1าที่ร�อยตรีพันธกานต� หอมสุวรรณ
62073015334 นายปณต อิ่มงาม
62073015335 นางสาวกนกวรรณ ศิริวัฒน�
62073015336 นางสาวศุภาวิณีย� โพธ์ินา
62073015337 นายสิทธิชัย แก�วเกตุ
62073015338 นายสุทธิภัทร แสงพรม
62073015339 นายอนุสรณ� ชุมทอง
62073015340 นางสาววรรณภา คุ�มอยู1
62073015341 นางสาวสุริพร จันทัก
62073015342 นายวัฒนพันธุ� ฤทธ์ิเต็ม
62073015343 นางสาวปริยธิดา กันใจมา
62073015344 นางสาวภัทราวดี ชุ1มเชย
62073015345 นางสาวณสุดา สุวรรณ
62073015346 นางสาวอริสรา ศรีโพธ์ิ
62073015347 นางสาวกานต�สินี จันเหนือ
62073015348 นางสาวสุดารัตน� พานทอง
62073015349 นางสาววิภาวี เตือนประโยชน�
62073015350 นางสาวพิไลจันทร� เสาร�ขอ
62073015351 นางสาวสุรีมาศ มีอ1อน
62073015352 นางสาวสุปรียา อมรวณิชสาร
62073015353 นายไพโรจน� อินตBะกัน
62073015354 นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ
62073015355 นางสาวพจนศศิ ปูKซ้ึง
62073015356 นายจักรพันธุ� หล�าเฮือน
62073015357 นางสาวปภาวรินทร� บุญส1ง
62073015358 นายวนัส ชูจิตร
62073015359 นางสาวณิชกานต� พนมสุข
62073015360 นางสาวบุญพิทักษ� วงษ�สว1าง
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62073015361 นางสาวเพ็ญนภา อนุดิษฐ
62073015362 นายณัฐพงษ� มหานาม
62073015363 นางสาวปริฉัตร พรพิกุล
62073015364 นายวิวัฒน� ใจเถิง
62073015365 นายพงศกรจณ� ชุมสาย ณ อยุธยา
62073015366 นางสาวกาญจนา นิ่มเจริญ
62073015367 นางสาวอัฉรา นุภาพ
62073015368 นางสาวชนิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม
62073015369 นางศิริออน อ1อนทอง
62073015370 นายปวีณ นุชสนธ์ิ
62073015371 นางสาวพนิดา เมืองมูล
62073015372 นายวุฒิชัย พิเศษฤทธ์ิ
62073015373 นางสาวเพ็ญพักร� เลาเทาะ
62073015374 นางสาวธนาภรณ� แสวงรุจิธรรม
62073015375 นางสาวกรรณิการ� ฟุMงเฟZWอง
62073015376 นางสาวสาวิตรี สุราฤทธ์ิ
62073015377 นางสาวแพรวพรรณ จันเงิน
62073015378 นางสาวมลฑกาญจน� สีกาวี
62073015379 นางสาวนัทติกาล สําราญวงค�
62073015380 นางกัญญาทิพ ขําเส็ง
62073015381 นางสาวนริศรา พระคําลือ
62073015382 นางสาวฐานิฏฐ� โกวิทย�เจริญ
62073015383 นางสาวสิวารัตน� รัตนะโค�น
62073015384 นางสาวสุภมาศ กีรติธากุล
62073015385 นางสาวนริศรา บุญคง
62073015386 นางสาวศรัญญา แจ�งมุข
62073015387 นายวธัญRู ยานกําเนิด
62073015388 นางสาวภัทราวดี บุญชู
62073015389 นายพิสิษฐ� วิบูลรัตน�
62073015390 นางสาวจิราวรรณ เด1นดวง
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62073015391 นายจักรพันธ� จอมมี
62073015392 นางสาวจันทร�ทิพย� สุมทุม
62073015393 นายวิชยะ กXาวี
62073015394 นายณัฐกิตต� หมายเจริญศรี
62073015395 นางสาวอรพรรณ จูด�วง
62073015396 นางสาวนันทิมา แก�วต้ัง
62073015397 นายอนุศักด์ิ เสาวรส
62073015398 นางสาวยุพาพรรณ ชลธารเสาวรส
62073015399 สิบเอกศราวุฒิ จันทร�เมือง
62073015400 นายกัญจน� จันทรวรชาต
62073015401 นางสาววรรณพร ทองดี
62073015402 นางสาวนิพาดา บดีรัฐ
62073015403 นายปภัสพงศ� พาพันธ�
62073015404 นางสาวเกตุฤดี เพียแก�ว
62073015405 นางสาวอนงค� มูลสุวรรณ
62073015406 นางสาวสุพัตรา สุราชาติ
62073015407 นางสาววิสสุตา อุบลเจริญ
62073015408 นางสาวโชติกา แสนคําวงค�
62073015409 นางสาวฐิติมา ม่ังมี
62073015410 นายณรงค� ครองราช
62073015411 นางสาวกาญจนา เงินกองแก�ว
62073015412 นางสาวบุสราคํา เพ็งโอ
62073015413 นายชญานนท� พลฤทธ์ิ
62073015414 นายรณทรรศน� แสงซ่ือ
62073015415 นางสาวกชกร จอมปวง
62073015416 นางสาวิตรี ป<ดเปKา
62073015417 นางสาวภาวิณี รัตนกุลวลี
62073015418 นายกฤษณะ ด1อนดี
62073015419 นางสาววันวิสา หนูส1ง
62073015420 นางสาวศิวภา พูลศิลป[
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62073015421 นางสาวพิจิตรา บุตรศรีภูมิ
62073015422 นายพงศ�ศิริ บัณฑิต
62073015423 นางสาววราภรณ� พุ1มกลัด
62073015424 นางสาวจุฑาทิพย� อุดถา
62073015425 นางสาววรพรรณ มาถึง
62073015426 นางสาวสมใจ ศุภเกษ
62073015427 นายเสกสิทธ์ิ สมศาสตร�
62073015428 นางสาวทิฆัมพร แสงวัชรสุนทร
62073015429 นางสาวรุ1งทิภา เฉลิมพงษ�
62073015430 นางสาวลิตา อยู1ดี
62073015431 นายกันตพัฒน� ศรีสนธ�
62073015432 นายอรรถชัย ม่ังชู
62073015433 นางดาราณี ผลาจันทร�
62073015434 นางสาวกัญญาพร เกิดพินธุ�
62073015435 นางสาวกรรภิรมณ� พันกับ
62073015436 นางสาวอรณิช ปOแหล1
62073015437 นายสหรัฐ ศรีมาลา
62073015438 นางสาวลภัสรดา แสงบุญเรือง
62073015439 นางสาวทิพวรรณ สิงห�อุดม
62073015440 นางสาวสุมลธา บัวรอด
62073015441 นายจักรี สําโรงแสง
62073015442 นายเสาหฤทธ์ิ โสภิตประภา
62073015443 นายสันดุษิต กุลสุนทร
62073015444 นายวรวิทย� วิทาคํา
62073015445 นางสาวเพชรชมภู ม่ิงตระกูล
62073015446 นายวรุตม� พันสิ้ว
62073015447 นางสาวรัตนาภรณ� พุ1มชื่น
62073015448 นายนพดล สมบูรณ�
62073015449 นางสาวสุพารัตน� บางแก�ว
62073015450 นางสาวอาภาศรี จันทรา
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62073015451 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวิริยา พรนวม
62073015452 นางสาวณัฐวรรณ โพธ์ิสุวรรณ�
62073015453 นางสาวจันทิมา ครุฑหุ1น
62073015454 นางสาวอัมพวา บุตตะลาด
62073015455 นายภาณุวัฒน� เกติมา
62073015456 นายกิจจา ทรงความเจริญ
62073015457 นายสุรพันธ� เอี่ยมจําปา
62073015458 นายเจษฎา ฤทธ์ิตระกูล
62073015459 นางสาวจิราวรรณ ภูมิสิงห�
62073015460 นางสาวเจนจิรา นาห1อม
62073015461 นายสิทธิศักด์ิ บุญมา
62073015462 นางสาวกัญญารัตน� เมืองเปลี่ยน
62073015463 นางสาวฉัตรสุดา ทรัพย�เจริญ
62073015464 นางสาวกาญจนา มาลัย
62073015465 นายพิชิต แก�วยม
62073015466 นายกมลพันธุ� อุ1นแก�ว
62073015467 นางสาวศศิประภา เจริญชัยวรรณ
62073015468 นางสาวศศิธร ลาคํา
62073015469 นางสาวกนกวรรณ รักสัตย�
62073015470 นางสาวอทิตติยา ทรัพย�ประสม
62073015471 นางสาวจีรวรรณ สิทธิเกษร
62073015472 นางสาวสุชาดา คลองแห�ง
62073015473 นางสาวอภิชญา แก�วเข่ือน
62073015474 นายธนาวุฒิ บุญอิ่ม
62073015475 นางสาวปาลิตา อ1อนสี
62073015476 นายณัฐวัฒน� เอกพิสิฐกาญกุล
62073015477 นางสาววาศินี ชุนนะวรรณ�
62073015478 นางสาวปาริฉัตร มุ1งธัญญา
62073015479 นายพิเชษฐ รักสิงห�
62073015480 นางสาวนีรัมพร แซ1ย�าง
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62073015481 นางสาวนิสา สังข�ง้ิว
62073015482 นางสาวอัจฉรา พุ1มมา
62073015483 นางสาวอภิญญา ชุ1มเย็น
62073015484 นายศักด์ิดา เต1าเล็ก
62073015485 นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย
62073015486 นางสาวพิมพ�ทิพย� ยาตรา
62073015487 นายนันทวัส มาพริก
62073015488 นางสาวนภาภรณ� อยู1บ�านคลอง
62073015489 นางสาวนิศา พุทธสอน
62073015490 นายกรภัทร� มาด�วง
62073015491 นางสาวศิวนาถ ตBะทองคํา
62073015492 นางสาวลักขิกา บัวเหลือง
62073015493 นางสาวฐิตินันท� จาริยานันท�
62073015494 นางสาววัชราภรณ� ท�าววงษ�
62073015495 นางสาวศิริลักษณ� จ่ันทอง
62073015496 นางสาวอรณิชา น�อยพันธ�
62073015497 นางสาวจริยา จันทะเนตร
62073015498 นายยุทธภูมิ อุตยะราช
62073015499 นายยุทธพงศ� ใจยะสิทธ์ิ
62073015500 นางสาวสุภาณัฐ เมล�พ1วง
62073015501 นางสาวพัชราวลัย พ่ึงวงษ�เขียน
62073015502 นางสาวปVยะพร ศรีแก�ว
62073015503 นางสาวจริยภัทร โภคทรัพย�ทวีกุล
62073015504 นางสาวศยามล เจริญผล
62073015505 นายสิริวัฒน� มหาวงค�
62073015506 นายกมลวัตน� เนียมสลุด
62073015507 นายธนชัย จันทร�มี
62073015508 นางสาวภัทรสุดา โยธหะลักษณ�
62073015509 นายกิตติชัย จันจีด
62073015510 นายพุฒิภัทร เปAกเตปVน
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62073015511 นายดรัสวิน เขียวมี
62073015512 นางสาวชนิสรา สิริสวัสด์ิ
62073015513 นายเจษฎากร ทองแข
62073015514 จ1าเอกภาคิไนย มะปะโท
62073015515 นางสาวนลัทพร เลี่ยมสมบัติ
62073015516 นางสาวกมลชนก แก�วยา
62073015517 นายภศล สุริยะ
62073015518 นายเฉลิมชัย เพชรก�องไกร
62073015519 นางประภาพรรณ เกียรติกังวาลกุล
62073015520 นายวิชญวัฒน� อยู1ย่ิง
62073015521 นางสาวรอยพิมพ� สุวรรณเศรษฐ
62073015522 นางสาวประดับดาว เพชรไปล1
62073015523 นางสาววันวิสาข� เทียมเย็น
62073015524 นางสาวสกุณา นทีโสภา
62073015525 นางสาวจ้ักจีน1า ชุ1มศรี
62073015526 นายภควัต ทัดเทียม
62073015527 นางสาวสุนิสา เสือโต
62073015528 นางสาวอารยา ปMอมอินทร�
62073015529 นางสาวมัทธนา อะพินทร�
62073015530 นางสาวอัญมณี อนันทป<ญญสุทธ์ิ
62073015531 นายธนกร น�อยหร1าย
62073015532 นายเทียนชัย กันทะ
62073015533 นางสาวมาลินี กุลฝMาย
62073015534 นางสาวศิริพร ชัยหาญ
62073015535 นางสาวอุทุมพร พรหมมา
62073015536 นายชวลิต นุนารถ
62073015537 นางสาวณิชกานต� กาศสกุล
62073015538 นางสาวศรีมาฏา การเที่ยง
62073015539 นางสาวภัสธนมนท� บุญเกิดกูล
62073015540 นางสาวเกษศิรินทร� วงค�จักร
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62073015541 นางสาวธนัญญา ประทุมศิริ
62073015542 นางสาวกรณษา เก�าทอง
62073015543 นายนิธิภัทร จันทรวรชาต
62073015544 นางสาวอารตี พรมแจ1ม
62073015545 นางสาวสุภาพร มาน�อย
62073015546 นางวาสนา อุประวรรณา
62073015547 นายธนกิจ พ�นภัย
62073015548 นายคิรายุ อภิมา
62073015549 นางสาวอัญธิกา ไทยลา
62073015550 นางสาวชลธิชา กองแพง
62073015551 นางสาวณัฐติญา เกตุชัย
62073015552 นายวรเมธ ชิณภา
62073015553 นางสาวศิริวรรณ จันทร�แจ�ง
62073015554 นายกิตติศักด์ิ ใจพรม
62073015555 นางสาววรรณภา ดิคา
62073015556 นายพัชรพิสิฐ อิ่มสุขศรี
62073015557 นางสาวกนกวรรณ กลัดบุบผา
62073015558 นางสาวศรัญญา จงทัน
62073015559 นางสาวอัมพิกา จอมธรรม
62073015560 นางสาวทรรศนีย� ม1วงกลาง
62073015561 นางสาวทิพย�สุมน สุขสมบูรณ�วงศ�
62073015562 นางสาวยลรดี ทรัพย�ประวัติ
62073015563 นางสาวกมลวรรณ ศรีเดช
62073015564 นางสาวอารีย� พิมพ�น�อย
62073015565 นางสาวทิชนันท� ย่ิงประเสริฐ
62073015566 นายณัฐศรันต� แก�วป<ญญา
62073015567 นายสุริยะ ทาทอง
62073015568 นายพร�อมพงศ� สมุทรารินทร�
62073015569 นายจักรทิพย� วัฒนพนิชญ�
62073015570 นางสาวสุภัค กุณศรี
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62073015571 นางสาวพัชรี สุขแจ�ง
62073015572 นางสาววิมล สีสวัสด์ิ
62073015573 นางสาววิภาวัลย� แตงโตนด
62073015574 นางสาวพัชรีพร จันตา
62073015575 นางสาวปรานต� โพธ์ิมาก
62073015576 นางสาววรินทร เงินขาว
62073015577 นางสาวพะเยา อยู1ทิศ
62073015578 นางสาวอารีย� สุทธิวิลัย
62073015579 นางสาวชุติพร เพ็ชรพูล
62073015580 นางสาวจุฬาลักษณ� โยกาศ
62073015581 นางสาวศิริกัญญา พูลสวัสด์ิ
62073015582 นางสาวสรัญญา บุญเจือจันทร�
62073015583 นายวิสิทธ์ิ คําหล�า
62073015584 นายศราวุธ ละอองทรง
62073015585 นางสาวพิชยดา ใจสุทธิ
62073015586 นางสาวอังศุมาลิน อินทุแสง
62073015587 นายจักรกฤษณ� โปตะวัฒน�
62073015588 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวรางคณา ผัดขัน
62073015589 นางสาวอมรรัตน� กาขาว
62073015590 นายทัศน�พล มังคละเศรณี
62073015591 นางสาวกรกนก ไชยโย
62073015592 นางสาวปภาดา วิชชาพันธ�
62073015593 นายนันธวัฒน� อุ1นกันทา
62073015594 นางสาวธัญพิชชา ศรีสวัสด์ิ
62073015595 นางสาวเสาวนีย� ชัยได�สุข
62073015596 นายสิทธิกร สุดลอด
62073015597 นางสาวอนงค� เตจBะคํา
62073015598 นางสาวธัญญลักษณ� แก�วกล่ํา
62073015599 นายปรีชาพล การักษ�
62073015600 นางสาวอรวรรณ พริกทุ1ง

หน�า 520 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073015601 นางสาวธัญรัศม� พงษ�วิวัฒิวราภา
62073015602 นางสาวณัชชา ศรีสนธ�
62073015603 ว1าที่รตหญิงเบญจมาศ พุทธรักษา
62073015604 นายธนพนธ� กีเวียน
62073015605 นางสาวพรพรรณ ม่ันสกุล
62073015606 นางสาววณัฐษา ยะถาปKาน
62073015607 นางสาวมาริสา คําบุรม
62073015608 นางสาวณัฐิดา จูมเอ�ย
62073015609 นางสาวสุภาภรณ� อําภาลี
62073015610 นายธนกฤษณ� ธรรมลักษณ�
62073015611 นางสาวอมรรัตน� ปูKสุข
62073015612 นางสาวพรทิพย� ยอดบุตรดี
62073015613 นางสาวพิมสุดา เชอร�
62073015614 นายกิตติพันธ� ฉัตรพงศ�วิทยา
62073015615 นางสาวสิริวิมล เย็นฉํ่า
62073015616 นายณัฐกร บุญศรี
62073015617 นางสาววโรชา ห�วยศรีจันทร�
62073015618 นางสาวจุฑามาศ ทองย้ิม
62073015619 นายชัยวุฒิ พุดหน1อย
62073015620 นางมยุเรศ เวียงลอ
62073015621 นายชยุต คํานันทา
62073015622 นางสาวพัทธ�ชัญ สร�อยศักด์ิ
62073015623 นางสาวชุติมา พูลเพ่ิม
62073015624 นายสมภพ พรมจุ�ยพะเนา
62073015625 นายมานิตย� ขัติยะ
62073015626 นายชลธาร สร�อยชี
62073015627 นางภิรดี ชาวนายก
62073015628 นางสาวธัญวรัตน� ด�วงธรรม
62073015629 นางสาววัชรี ศรีม1วงสุข
62073015630 นายอัสนี จันทรา
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62073015631 นางสาวนิสา เจนจบ
62073015632 นางสาวเขมจิรา ไกรกลัญRู
62073015633 นายพีรนันท� ทาเนตร
62073015634 นางสาวกัลย�สุดา โภคทรัพย�
62073015635 นางสาวปณิตา นพนาคีพงษ�
62073015636 นางสาวณัฏฐา สิงห�เชื้อ
62073015637 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมขันธ�
62073015638 นางสาวสองฟMา แสนคําลือ
62073015639 นางสาวจรัญยา ทองพรมเนียม
62073015640 นางสาวปVยะธิดา จิณะกับ
62073015641 นางสาวจุฑามาศ ถ่ินสุข
62073015642 นางปุญชรัศม์ิ มงคล
62073015643 นางสาวสุพินทิพย� ได�ดี
62073015644 นางสาวจรรยา อันดับ
62073015645 นางสาวไพลิน สายสุวรรณ
62073015646 นางสาวศิรินันท� นวลจันทร�
62073015647 นางวาสนา สมบัติศิริ
62073015648 นางสาวสุพิชฌาย� ทวนธง
62073015649 นายณัฐพงษ� ป<ญญาสาร
62073015650 นางสาวอุษา สุขแปMน
62073015651 นางสาวจิรัฐกานต� ปาละวงศ�
62073015652 นางสาวพัณณิตา เพ็งปรางค�
62073015653 นายชัยวุฒิ สังคนันท�
62073015654 นายพฤษธวัช แสงแก�ว
62073015655 นายก�องเกียรติ ปานพรม
62073015656 นางสาวธัญญาลักษณ� ปุ_ดขัน
62073015657 นางสาวสุกัญญา สุวรรณรัตน�
62073015658 นางสาววาสนา แสงเปOWยม
62073015659 นายณัฐดนัย ทีฆะ
62073015660 นายวัลลภ ขําโตนด
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62073015661 นางสาวธัญลักษณ� สัมพันธ�
62073015662 นางสาวนวรัตน� ดอกไม�
62073015663 นายนวิฏฐวุฒิ สุดตา
62073015664 นางสาวป<ทมา ชื่นชม
62073015665 นายธีรนันท� ไหมเงิน
62073015666 นางสาวธนิษฐา มะยมหิน
62073015667 นางสาวจีราภรณ� ฟุKมเฟZอย
62073015668 นายศราวุธ แซ1ลิ้ม
62073015669 นายณัฐพล ดิเรกศรี
62073015670 นางสาวศศิธร เชียงภูกอ
62073015671 นางสาวพัชรีวรรณ พันตรีเกิด
62073015672 นายหรรษา ยศสมบัติ
62073015673 นางสาวจันทร�จิรา นิจวัฒน�
62073015674 นางสาวภารินี พรหมชาติ
62073015675 นายณัฐพนธ� เกียรติกุล
62073015676 นางสาวตุลยา มูลทากรม
62073015677 นายศรัณย� ภู1นพคุณ
62073015678 นางภัทรวดี อิ่นคํา
62073015679 นางสาวบุญญาพร อยู1สบาย
62073015680 นางสาวขวัญฤทัย โพธ์ิศรีรัตน�
62073015681 นางสาวอธิศปภา จิตปรีดา
62073015682 นางสาววิลาวัณย� แก�วกุลศรี
62073015683 นางสาวณัฐนิช ชาตรีวัชระ
62073015684 นางสาวญาดา รอดสมนาม
62073015685 นายชวัลวิทย� ตBะดุก
62073015686 นางสาวอนุสา พิมพ�ศรี
62073015687 นายศักด์ิชัย ลําชู
62073015688 นางสาวปฏิญญา หินสูงเนิน
62073015689 นางสาวนารา สีสนิท
62073015690 นางสาวฐาปนันท� บุญมา
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62073015691 นางพรฤทัย สินทุมวงค�
62073015692 นางสาวอัญชลี บุญพวง
62073015693 นายวัทน�สิริ ด�วงบาง
62073015694 นางสาวชลธี อาคมวัฒนะ
62073015695 นางสาวกรรณิการ� เกตุกรรณ�
62073015696 นายรักสกุลชัย ทองจันทร�
62073015697 นางสาวไอสยา ต้ังสถาพรนิตย�
62073015698 นางสาวอารียา ฤทธ์ิล้ํา
62073015699 นายศักด์ิชัย ศรีโสม
62073015700 นางสาวกาญจนา ชาญเชิงค�า
62073015701 นางสาวฉกรทิพย� มีแสงแก�ว
62073015702 นางสาววรัญญา เผือกฟ<ก
62073015703 นางสาวสุธัญญรัตน� เทียนทอง
62073015704 นางสาวกาญจนา ทองอ1อน
62073015705 นางสาวนันทิพร เอมรักษา
62073015706 นางสาวปรีญานันท� นวลหลง
62073015707 นายอธิพงศ� หัสคอนบุรี
62073015708 นายธีรพัฒน� ไพรสันต�
62073015709 นางสาวฐิดารัตน� ขจรรักสิริภากร
62073015710 นางสาวธัญญาลักษณ� แสงสุข
62073015711 นายอานนท� อุ1นอ�าย
62073015712 ว1าที่ร.ต.เจริญ ปVWนทอง
62073015713 นางสาวภัทรภร เพ็งพี
62073015714 นางสาวอมรรัตน� แก�วบาง
62073015715 นายอธิวัฒน� โทสุวรรณ
62073015716 นางสาวบวรพรรณ บุณยาขุ
62073015717 นางสาวเกศณี เสืออย1าง
62073015718 นางสาวสุวิมล จันทรโชติ
62073015719 นางสาวเอมมิกา อุปนันท�
62073015720 นางสาวรัชนีกร บุญเจิง
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62073015721 นางสาวสันทราย มธุรส
62073015722 นางสาวปวีณา สุดซา
62073015723 นางสาวพิศมัย สิงสถิตย�
62073015724 นางสาวอิษยา แคนติ
62073015725 นางสาวศุภานัน สีนวล
62073015726 นางสาวรมิตา จันทร�โพธ์ิ
62073015727 นางสาวรัชนี โมลาลาย
62073015728 จ1าอากาศเอกธีระชัย พรมศักด์ิ
62073015729 นางสาวอาภาภรณ� โฉมผา
62073015730 นางสาวเบญฑิรา โสภา
62073015731 นางสาวพิชญาภา สุวรรณป<ญญา
62073015732 นางสาวพิชญ�นรี หาญพิทักษ�ผล
62073015733 นางสาวเกตสุดา สายน้ําเย็น
62073015734 นางสาวธัญชนก ทศเทียน
62073015735 นางสาวกนกวรรณ ลําปาง
62073015736 นางสาวสุนันทา ทองดี
62073015737 นายวิษณุ บุญยวง
62073015738 นางสาวจริยา พรมจันทร�
62073015739 นางสาวสายรุ�ง คงรอด
62073015740 นางสาวเกศรา จันคําเรือง
62073015741 นายสุรศักด์ิ นิลมณี
62073015742 นางสาววรนุช น�อยวัง
62073015743 นางสาวไอลดา เฟยลิวงค�
62073015744 นางสาวสุจินดา ฐานะบริสุทธ์ิ
62073015745 นายธนะวัฒน� อนันตะ
62073015746 นางสาวสุพิชชา ลือคําแผง
62073015747 นายอิศรา ป<กษานนท�
62073015748 นางสาวธนัญธร กองทรัพย�
62073015749 นางสาวกรณ�กมล เกิดทอง
62073015750 นางสาวนงลักษณ� จิตรสมัคร
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62073015751 นายพีรณัฐ ไชยะ
62073015752 นางสาวอัจฉริยา สะพรั่ง
62073015753 นางสาวจันทิมา วรรณสินธ�
62073015754 นางสาวกรรณิการ� ตุ�ยขม
62073015755 นางสาวณัฐชา รุ1งเรือง
62073015756 นายวีระศักด์ิ ทศพล
62073015757 นางสาวนันธิดา พ1วงเฟZWอง
62073015758 นางชนิดา โคตรชารี
62073015759 นางสาวอรัญญิกา สงแจ�ง
62073015760 นางสาวดารารัตน� กิติเปAง
62073015761 นายสงการณ� จิราพงษ�
62073015762 นางสาวจันทร�เพ็ญ จิตสว1าง
62073015763 นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ
62073015764 นางสาวณิชกานต� มากมี
62073015765 นางสาวเกศินี ศรีทองคํา
62073015766 นางสาวอุษณี ธรรมกิจ
62073015767 นางสาววันทนีย� พงษ�ธรรม
62073015768 นางสาวป<ทมา แสนโซ�ง
62073015769 นางสาวทัชกรภ� ปVWนใจยศ
62073015770 นางอุไรวรรณ บุญเกตุ
62073015771 นางสาวจันจิรา ฟูแสง
62073015772 นางสาวอภิรัชดา คุ�มสา
62073015773 นางณัฏฐนันท� สีทัดแอ
62073015774 นางสาวพัชร�ชิสา ขวัญเมือง
62073015775 นางสาวอรจิรา บัวสําเริง
62073015776 นายธนาวัฒน� สนสาย
62073015777 นางสาวธัญญารัตน� เมณฑ�กูล
62073015778 นางสาวอัจฉราพร เชียงใต�
62073015779 นางสาวสุทธิตา จันทรชํานาญ
62073015780 นายธนพล ลุนหวิทยานนท�
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62073015781 นางสาวนิจฉรา กะลําพัก
62073015782 นางสาววิภาดา ตาวงศ�
62073015783 นายวีรชัย พรมพันธ�
62073015784 นางสาวจรรยพร จาดไทย
62073015785 นางสาวจารุวรรณ สงเชื้อ
62073015786 นางสาวมัณฑนา โตกําแพง
62073015787 นางสาวชิชนันท� กัณฑเจตน�
62073015788 นางสาวชมพูนุท เครือวิเสน
62073015789 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเหมือนนัฏดา ปานม1วง
62073015790 นางสาวกรพัชรา พานิชการ
62073015791 นางสาววราภรณ� เครือปา
62073015792 ว1าที่ ร.ต.หญิงนิศารัตน� เอี่ยมวิลัย
62073015793 นายเกรียงศักด์ิ ทรัพย�สุข
62073015794 นายอากาศ กองแก�ว
62073015795 นางสาวนุชรี เข็มรุ1ง
62073015796 นางสาวธนภรณ� เชื้อกูลชาติ
62073015797 นางสาวพชรพร ท�าวมหาวรรณ�
62073015798 นางสาวณัฐพร เกตุถวXา
62073015799 นายป<ญจศร เนียมใบ
62073015800 นางสาวกรกนก จันทร�อ1อน
62073015801 นายมาโนช นกทอง
62073015802 นางสาวจันทร�นิภา ทิพาคํา
62073015803 นางสาวเก้ือกูล ทิมขลิบ
62073015804 นายพศิน จันทร�ศิริไพบูลย�
62073015805 นางสาวช1อผกา สกุลวรรณ
62073015806 นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ
62073015807 นายปVติพันธ� ขยันกิจ
62073015808 นางสาวกาญจนา เชือนแช
62073015809 นายโชติทัศน� เชยพันธุ�
62073015810 นางสาวพจนา รัตนะ
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62073015811 นางสาวอรไท มามี
62073015812 นางสาวกัญญาณี ปMองแก�ว
62073015813 นางสาวสิตานันท� ลือทุกข�สิ้น
62073015814 นางอรพิน ยาวิลัย
62073015815 นางสาวจิรภัทร� หลาบเหลือ
62073015816 นายชัยวัฒน� ราศรีชัย
62073015817 นายธีระศักด์ิ เรือนใจดี
62073015818 นางสาวชนนิกานต� อ1วมแก�ว
62073015819 นางสาวสุกัญญา เกษมญาติ
62073015820 นางสาวสุณิสา รู�รักษา
62073015821 นางสาวศรีสองรัก สารีสังข�
62073015822 นายสมโภชน� เรืองฉาย
62073015823 นายบุญญฤทธ์ิ เทียนม่ัน
62073015824 นายนพดล พรมนิล
62073015825 นางสาวมณีโชติรส ยอดทรัพย�
62073015826 นางสาวดาริณี มังคลาด
62073015827 นางสาวอมรรัตน� พรมน�อย
62073015828 นางสาวสมฤทัย เมฆดินแดง
62073015829 นายพรบดินทร� คําปMอ
62073015830 นางสาวเกศินี อูปคํา
62073015831 นางสาวลักษณา ไหวพรม
62073015832 นางสาววาสนา เหล็งพ้ัง
62073015833 นางสาววลัยลักษณ� ช1างการ
62073015834 นางสาวสุธัญธร เชาวพ�อง
62073015835 นายธีระพงศ� ระบอบ
62073015836 นายเอกณัฏฐ� สินทร
62073015837 นายวรรณชัย ทองท�วม
62073015838 นายกุลวรรธน� ม่ังมีดี
62073015839 นางสาวกุลธิดา สาใจ
62073015840 นางสาวสุรีพร โสดา
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62073015841 ว1าที่ร�อยตรีหญิงฐานมาศ ปานฟ<ก
62073015842 นางสาวสุกัญญา นะภิใจ
62073015843 นายพัชรพณธ� นาคพันธุ�
62073015844 นางสาวณัฐมล ทองรักษ�
62073015845 นายปราณ�รนต� ศรีจันทร�
62073015846 นายวรรณชัย น1วมวงค�
62073015847 นายกวีวัธน� โชติเศรษฐ�ภาคิน
62073015848 นางสาวศุภาภรณ� เชื้อสาร
62073015849 นางสาวกุลภัสสร� เหล1าวชิรวงศ�
62073015850 นายเทิดศักด์ิ คุ�มแก�ว
62073015851 นายมัทธิว พงษ�จิตภักด์ิ
62073015852 นายณัฐพิชัย นาน�อย
62073015853 นางสาวภัทรศิริ เรือนแก�ว
62073015854 นางสาวชุติมณฑน� ฉํ่าอ่ํา
62073015855 นายชัยวัฒน� โมครัตน�
62073015856 นายณัฐชัย จันทโชติ
62073015857 นางสาวญาดา กาญจนา
62073015858 นางสาวศศิประภา อาปะนนท�
62073015859 นางสาวธัญลักษณ� สบกระโทก
62073015860 นายณัฐดนัย มากมี
62073015861 นางสาวนันทนา พาโยม
62073015862 นางสาวสาริศา นันใจยะ
62073015863 นางสาวพณาวรรณ� มงคล
62073015864 นางสาวไพรินทร� ยอดอินทร�
62073015865 นายปพิชญ�ฐกาญจน� อุดคํามี
62073015866 นางสาวธัญญารัตน� สบายจิตร
62073015867 นางสาวจิตสุภา สกุลณี
62073015868 นางสาววรินทร คุ�มชะนะ
62073015869 นางสาวนวพร ปูKยาว
62073015870 นางสาวอนัญญา ถานกุมา
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62073015871 นายพรมมาตร ชมภูเครือ
62073015872 นางสาวสุพรรณิกา เสือราช
62073015873 นางสาวอมรรัตน� มันตะสูตร
62073015874 นางสาวกนกพร ขัดคํา
62073015875 ว1าที่ร�อยตรีหญิงปVยะนันท� จBะเฮิง
62073015876 นางสาวอนิสรา ภู1เอี่ยม
62073015877 นางสาวรพีพร เครือรัตน�
62073015878 นางสาวธลัชนันท� ถึกนิล
62073015879 นายวรากร เขียวแก�ว
62073015880 นางสาวปรมาภรณ� กันชาติ
62073015881 นางสาวลักขณา ติลังการ
62073015882 นายจารุกิตต์ิ กันตา
62073015883 นางสาวฉวีวรรณ ดีปVนตา
62073015884 นางสาววรรณเฉลิม แก�วกรรณ�
62073015885 นางสาวอาภัสรา เสือน�อย
62073015886 นางสาวจันทร�จิรา ตาแว1น
62073015887 นางสาวสุธิตา บัวพา
62073015888 นางสาวดารณี โสดามุข
62073015889 นางสาวจุฑามาศ ประจักษ�ป<ญญา
62073015890 นางสาวศรีสุดา พร�อมรักษา
62073015891 นายวิสันต� อ1อนทะ
62073015892 นางสาวปาลิดา กอยากลาง
62073015893 นายชลธิต คําแหง
62073015894 นางสาววรัญญา แผนคง
62073015895 นายวีรภัทร อ�อยบํารุง
62073015896 นายสิรวิชญ� เส็งพานิช
62073015897 นางสาวกัลยารัตน� สุขประเสริฐ
62073015898 นางสาวนพรัตน� แก�วกุณโฑ
62073015899 นางสาวปุณณภา อารีย�
62073015900 นางสาววรัญญา เนียมทอง
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62073015901 นางสาวสุดารัตน� ย้ิมศิลป[
62073015902 นางสาวจินดารัตน� ขัดเกลา
62073015903 นางสาวจุฑานันท� กันจู
62073015904 นางสาวสุพรรณี มาแปง
62073015905 นายธนานันต� ทองแสน
62073015906 นางสาวนิสิตา คงอ�น
62073015907 นางสาวกชพร ชาญเชี่ยววิทยา
62073015908 นางสาวอัมพวัน สุนันทา
62073015909 นางสาวสุภาวดี คงนิล
62073015910 นายเรวัต วงศ�ธนะบูรณ�
62073015911 นายกฤษดา จินดาธรรม
62073015912 นางสาวนันทิยา ชาลีเปOWยม
62073015913 นางสาววิภาวรรณ สายคํายศ
62073015914 นางสาวสายศร สูงลอย
62073015915 นายชุติวุฒิ มูลเพ็ชร
62073015916 นางสาวสุพรรณิการ� สุวรรณจักร
62073015917 นางสาวกรกนก วงศ�แพทย�
62073015918 นางสาวสุนิสา ปลื้มสุข
62073015919 นางสาวนิชาภา รัตนวงค�
62073015920 นายภาคภูมิ ทัศนะ
62073015921 นางสาวพิรินันท� สอาดล�วน
62073015922 นางสาวจารุพร อุตะมะ
62073015923 นางสาววาสนา บุญส1ง
62073015924 นางสาวจิดาภา มูลวงษ�
62073015925 นางสาวพเยีย อ1อนเฉวียง
62073015926 นางสาวจันทร�จิรา มงคล
62073015927 นางสาวกัญญาวีร� ธีระโพธ์ิ
62073015928 นายพิริยะ ชื่นหม้ี
62073015929 นางสาวลัคนา เขตโชติป<ญญา
62073015930 นายพลาธิป ศิลสังวรณ�
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62073015931 นายกฤติกานต� หิรัญศรี
62073015932 นางสาววิลาวัณย� พาพิมพ�
62073015933 นางสาวสุธาพร น�อยเหมือน
62073015934 นายชนพันธ� คําลือสาย
62073015935 นายโยธิน สร�อยระย�า
62073015936 นางสาวนฤมล แสงทอง
62073015937 นางสาวอัจฉราพรรณ วังวน
62073015938 นางสาวพิมพ�พร กล1อมเกลี้ยง
62073015939 นางสาวจุฑาภรณ� ตันติโรจน�รัตน�
62073015940 นางสาวศิรินภา หงษา
62073015941 นายพงษ�เทพ รังษี
62073015942 นางสาวจิดาภา ถ่ินสอน
62073015943 นางสาวจิรายุ บุญกิติ
62073015944 นางสาวอิ่มหทัย จําปา
62073015945 นายโยธิน ทับโพธ์ิ
62073015946 นางสาวนันทน�ญาดา ปานานนท�
62073015947 นายสุพัฒน� คงฟ<ก
62073015948 นายนพเก�า สุวรรณ�
62073015949 นางสาวอุไรลักษณ� ตระกูลพิทักษ�กิจ
62073015950 นางสาวพนิดา ทองชุบ
62073015951 นางสาวดวงดาว แปMนดี
62073015952 นางสาววินัสนันท� จันทร�ดํา
62073015953 นางสาวมริสา ขันกสิกรรม
62073015954 นางสาวกานต�ชนก ชมเชย
62073015955 นางสาวศิริลักษณ� ดอนทราย
62073015956 นางสาวคัทรียา โสภา
62073015957 นางสาวบังอร ยาธงชัย
62073015958 นางสาวพิมพ�ชนก เกิดทวี
62073015959 นายพีรพัฒน� โพธ์ิทัย
62073015960 นางสาวลัดดาวัลย� นิมสุวรรณ�
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62073015961 นายปฏิภาน โรจน�ธนาพันธุ�
62073015962 นางสาวภิรดา อ1อนฉาย
62073015963 นางสาวเบญจรัตน� ใจกล�า
62073015964 นางสาวศิรินทร� เพชรสว1าง
62073015965 นางสาววลีพร บุญประสพ
62073015966 นายสุรเชษฐ สุนทรวิโรจน�
62073015967 นางสาวนันทลียา โสภณ
62073015968 นางสาวจิราภรณ� สุขเกษม
62073015969 นางสาวชลนที เพชรประดับ
62073015970 นายจิรวัฒน� เชี่ยวชล
62073015971 นางสาวอุษามาศ สุทธิมาลา
62073015972 นายจักรพงษ� อําพันธุ�
62073015973 นางสาวณัฐวรรณ สุทําปวง
62073015974 นายภูมิพัฒน� ขันติเจริญ
62073015975 นายมนัส ฉันทะกูล
62073015976 นางสาวชิษณุชา เรืองพูล
62073015977 นายพีรพล เทพวันทอง
62073015978 นางสาวอภิญญา บุตรสีสวย
62073015979 นางสาวดรุณี ดัดพันธ�
62073015980 นางสาวเสาวณีย� วงศ�ทิพย�
62073015981 นางสาวปรียานุช ยศกุณา
62073015982 นางสาวคนึงนิตย� เชื้อบุญจันทร�
62073015983 นางสาววิไลพร สายน้ําเย็น
62073015984 นายคมกริช โมรา
62073015985 นายธนบดี กุลาศัย
62073015986 นางสาวพรนภา บุญประดิษฐ
62073015987 นางสาวศศิโสภา จ�อยพุฒ
62073015988 นางสาวฐิติยา นุสนธ์ิ
62073015989 นางสุภาพรรณ สุพรรณ�
62073015990 นางสาวกรรณิกา ซาซง
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62073015991 นางสาวอทิตยา แสนแก�ว
62073015992 นายวิรุติ บางย้ิม
62073015993 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรักษ�
62073015994 นายสุรศักด์ิ ยอดจันทร�
62073015995 นางสาวดาวเรือง เพ็ญมาศ
62073015996 นายหิรัญ อุ1นใจ
62073015997 นายวรชัย นาคประนิล
62073015998 นายวรากร น้ําเงินสกุลณี
62073015999 นายสุพจน� เฉิดลออ
62073016000 นางสาวม่ิงขวัญ เพ็ชรเสือ
62073016001 นางสาวบุศราภรณ� ภักดีกิจ
62073016002 นางสาวศิรินภา น�อยเพ็ง
62073016003 นายสมภพ มุสิกร
62073016004 นางสาวเจนจิรา ทองดี
62073016005 นายพงศพล บาระมี
62073016006 นางสาวศรุตา รัศมีมณีพงษ�
62073016007 นายฐาปกรณ� สังเวียนวงค�
62073016008 นางสาวปVยสิริ จันทรสมบัติ
62073016009 นางสาวกวิตา นารอด
62073016010 นางสาววันวิสาข� บุญต1อ
62073016011 นางสาวชญานี เมฆจร
62073016012 นางสาวมาราตรี ยวงลําใย
62073016013 นายทรงกลด พิลึก
62073016014 นางสาวมนต�นภา เชื้อนุ1น
62073016015 นางสาวกนกวรรณ เปรมปรี
62073016016 นางสาวกชกร นันทะใจ
62073016017 นางสาวจันทร�ทรา แย�มจันทร�ฉาย
62073016018 นายณัฐวุฒิ วงค�กันหา
62073016019 นายจักรกฤษณ� จาอาบาล
62073016020 นายธนาทรัพย� เชื้อเจริญธรากุล
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62073016021 นางสาวทิพย�สุดา ซางน้ํา
62073016022 นางสาวสิริกานต� สินวัน
62073016023 นายจักรกริช รวยพงษ�
62073016024 นายทวีวุฒิ บัวแก�ว
62073016025 นางสาวอภัสรา แสนคํา
62073016026 นางสาวสุภาวดี เดียวสุขประเสริฐ
62073016027 นางสาวสาวิณี ธนพรกว�างไกล
62073016028 นางสาวตรีณภา แปMนน�อย
62073016029 นางสาวอมรวรรณ ศรีน�อย
62073016030 นางสาวสลิลทิพย� กฤษดี
62073016031 นายณรงฤทธ์ิ ดีบุญ
62073016032 นางสาววรรณวิสา แก�วมี
62073016033 นายประณิธาน โกฎฉกรรจ�
62073016034 นายวิศรุต จําปาดง
62073016035 นางสาวภมรรัตน� กรุดธูป
62073016036 นางสาวศรีสุดา มะลิวรรณ
62073016037 นางสาวเยาวเรศ คล�ายทรัพย�
62073016038 นางสาวปาลิดา ดกพฤกษ�
62073016039 นายพีรัชชัย บามา
62073016040 นายพิษณุ เนียมหอม
62073016041 นางสาววันวิสาข� ฤทธ์ิบํารุง
62073016042 นายธีรพัฒน� รัตนมงคล
62073016043 นายศิทานนท� สุขเกษม
62073016044 นายชุมพล บุญเสริม
62073016045 นางสาวพันไมล� อยู1สุขสวัสด์ิ
62073016046 นายคณารัช ปฤชาบุตร
62073016047 นางสาวรุ1งระวี บุญชู
62073016048 นายยศกร อินดี
62073016049 นางสาวพิมพ�ศิริ แสงสว1าง
62073016050 นางสาวสงกรานต� ดีพร�อม
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62073016051 นางสาวศิรินรัจค� สงวนทรัพย�
62073016052 นายชัยชนะ กันพร�อม
62073016053 นายทัศน�พล เนตผาบ
62073016054 นางสาวชลลดา แสงอ1วม
62073016055 นายอชิตพล ท�าวทอง
62073016056 นางสาวจุไรรัตน� ไม�เลี้ยง
62073016057 นางสาวนภามาศ อิ่มใจ
62073016058 นางสาวอริศรา หน1อยะ
62073016059 นายศิวานนท� ขําพวง
62073016060 นางสาวภัทรา กันทะ
62073016061 นางสาวปณิดา เทพศิริพันธุ�
62073016062 นายเสรี งามวงศ�ทอง
62073016063 นางสาวกิติมา ประสงค�สร�าง
62073016064 นางสาวรุ�งตะวัน บัวนวล
62073016065 นางสาวพิมพ�ชนก มุทิตา
62073016066 นายศรัณRู เมืองป<ญโญ
62073016067 นางสาวปนัดดา คําแปMน
62073016068 นางวารุณี กันธะ
62073016069 นางสาวญาณิศา ดาดี
62073016070 นางสาวปณิสรา หลวงสุ
62073016071 นางสาวรจนา สีนาก
62073016072 นางสาวปVWนสุคนธ� ใจวงษ�
62073016073 นางสาวจิรารัตน� เอมแย�ม
62073016074 นางสาวกัลยา มหานันท�
62073016075 นางสาวกัลยาณี โลราช
62073016076 นางสาวเจนจิรา ศรีอินทร�
62073016077 นางสาวสุกัญญา นาคแก�ว
62073016078 นางสาวนันทิชา โรจนนันทธาดา
62073016079 นายอภิโชติ มณีกาศ
62073016080 นางสาววริษา คุ�มม1วง
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62073016081 นางสาวพิมพ�พลอย จันทร
62073016082 นายเสฎฐวุฒิ ทิพย�ลุ�ย
62073016083 นางสาวณัฐพร อยู1เกษม
62073016084 นางสาวเบญจรัตน� สุปVนะ
62073016085 นางสาวอรวรรณ วราฤทธ์ิเสรีกุล
62073016086 นางสาวกาญจนา โกติทิพย�
62073016087 นายนพดล ใจซ่ือ
62073016088 นางพวงผกา คําสองสี
62073016089 นางสาวณัฐธยาน� ป<Pนพิพัฒน�
62073016090 นางสาวสุภากร มีพุ1ม
62073016091 นายกิตติศักด์ิ ปานทะโชติ
62073016092 นางสาวณัฐพร แก�ววิเชียร
62073016093 นางสาวสุวิดา แสงมี
62073016094 นายศิวดล ปานโต
62073016095 นายอดิเรก นิ่มน�อย
62073016096 นางสาวศิริพร นุชคํา
62073016097 นางสาวนรินทิพย� เขียวมี
62073016098 นายศรัณย� วงศ�อินทร�
62073016099 นางสาวเบญจวรรณ ย่ีเรือง
62073016100 นางสาวผ1องพรรณ� ด�วงนา
62073016101 นางสุจารี อินป<นดี
62073016102 ว1าที่รตปVยบุตร บํารุงศรี
62073016103 นายพิริยะ สุ1มมูล
62073016104 นางสาวญาสุมินทร� ปะระไทย
62073016105 นางสาวพิชญ�กัญญา พรมแตง
62073016106 นายสิทธิพงศ� อินดี
62073016107 นายวิบูลย� เมฆเสือ
62073016108 นางสาวนวลนภา ตุ1นแก�ว
62073016109 นางสาวกาญจนา อินแผง
62073016110 นางสาวโสภิดา คงกระพันธ�
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62073016111 นายณัฏฐ�วัฒน� จันทร�บัว
62073016112 นางสาวธัญญารัตน� จําปOทอง
62073016113 นางสาวมณีพลอย เมืองอินทร�
62073016114 นางสาวกันยกร เรืองรอง
62073016115 นางสาวชะเอม แย�มเอี่ยม
62073016116 นางสาวกัญญ�ศิริ ทองสาด
62073016117 นางสาวสุทธิวา มีบุญล้ํา
62073016118 นางสาวรุจิรา ป<ญญาพิพัฒน�
62073016119 นางสาวมนทิรา ขุนทอง
62073016120 นายชาญวิทย� ยอดมา
62073016121 นางสาวฐานะมาศ รัตนะวงศ�
62073016122 นางสาวบรรเจิดศรี กันทะวงค�
62073016123 นางสาวจันทร�จิรา สีกา
62073016124 นางสาวลัดดาวัลย� บุญรักษ�
62073016125 นางสาวรวิสรา แพทย�รัตน�
62073016126 นายพงศกร วงษ�ลา
62073016127 นางสาวศิริภา ชาวแหลง
62073016128 นางสาวหัฐญา ภูมิเมือง
62073016129 นายชญานิน เตียหะกูล
62073016130 นางสาวเบญจพร ศรีสด
62073016131 นางสาวอรอุมา ขันทะพุฒ
62073016132 นายธนภูมิ เชื้อปูKคง
62073016133 นางสาวธนภร ศรีวิชัย
62073016134 ส.ต.ต.สิทธิโชค แหวนเงิน
62073016135 นายสถาพร แพงชัยภูมิ
62073016136 นางสาวศศิธร เมฆมัน
62073016137 นางสาวนันทนา เกิดเจริญ
62073016138 นางสาวจีราพร สอนหว1าง
62073016139 นางสาวปานทวี แพพะยอม
62073016140 นางสาวนันทรัตน� เครือกลัด
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62073016141 นางสาวกัญญารัตน� อุปเทห�
62073016142 นางสาวธนัตตา ดอนเล�าไพร
62073016143 นางสาวเกวลี เมืองแก�ว
62073016144 นางสาวฉมาพรรณ สอนสอาด
62073016145 นางสาวปVยพรรณ มุขเพชร
62073016146 นางสาวปาจรีย� เนียมจันทร�
62073016147 นางสาวมาริษา สกุลไทย
62073016148 นางสาวณัฐณิชา เรืองเดช
62073016149 นางสาววนิดา ทองคําโฮ�ง
62073016150 นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ
62073016151 นายภานุชาติ มาโห�
62073016152 ส.ต.ต.อดิเศกชัย บุญคง
62073016153 นายภัทรดนัย เครือสาร
62073016154 นางสาวชมพูนุท เฉลิมสุข
62073016155 นางสาวนัฐภรณ� กาฬษร
62073016156 นางสาวชนิสรา นิติวิทยากุล
62073016157 นางสาวกังสดาล รอดช�างเผื่อน
62073016158 นายธีรวุฒิ บุตรดี
62073016159 นางสาววราภรณ� หมีนิ่ม
62073016160 นายธนวัฒน� ถือเงิน
62073016161 นางสาวชุติมา จันทร�ศรี
62073016162 นางสาวจันทณา สุดปราง
62073016163 นางสาวธิดารัตน� พรมจันทร�
62073016164 นางสาวบุศญา กาศอินตา
62073016165 นางสาวศิริรัตน� ดีแสน
62073016166 นางสาวญานิศา ธรรมลังกา
62073016167 นายธนวัฒน� อิสรียะกุลการ
62073016168 นางสาวไอชาห� ไมซาร1าห� ปVนติ มามูร�
62073016169 นายจิรพนธ� สาระคลธ�
62073016170 นางเบญจรัตน� ปานเพชร
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62073016171 นายศิริพลวรัฐ รังสิภาพรกุล
62073016172 นางสาวกาญจนา ทะขัติ
62073016173 นางสาวจีรภรณ� ยะเชียงคํา
62073016174 นางสาววีรยา สมมุ�ง
62073016175 นางสาวประดับดาว เขียวอาสะวะ
62073016176 นางณริศรา เรียบร�อยกิจ
62073016177 นายพงศ�ศิลป[ อินบุญส1ง
62073016178 นางสาวนิภาพร สุวรรณศรี
62073016179 นายชนที ดอกพุฒ
62073016180 นางสาวศรีสุดา มะละมูล
62073016181 นายทศพร ชูมา
62073016182 นางสาวนัฐวรรณ อ1วมทอง
62073016183 นางสาววิภาดา เพ็งจันทร�
62073016184 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีชา
62073016185 นางสาวสุวนันท� ไพรสิงห�
62073016186 นายนรินทร� แก�วร1วมวงศ�
62073016187 นางสาวบุญรักษ� ฉัตรรัตนกุลชัย
62073016188 นายเอกพันธ� แสงดี
62073016189 นายชานนทร� พุ1มประทีป
62073016190 นางสาวสุนทรีย� จรทอง
62073016191 นายอนุชาติ ไชยวุฒิ
62073016192 นายวรพล เสวกวิหารี
62073016193 นางสาวเสาร�วิตรี สุขสมบัติ
62073016194 นางสาวนันท�นภัส คําพาแก�ว
62073016195 นายณัฐอนันต� ด�วงทอง
62073016196 นางสาวปวิช ศักดิศิลป[
62073016197 นางสาวพัชรวัลย� หร1องบุตรศรี
62073016198 นางสาวอภิญญา ไข1คํา
62073016199 นางสาวเบ็ญจมาศ ขวัญแก�ว
62073016200 นางสาวณิชกานต� แก�วพิกุล
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62073016201 นางสาวณัฐนันทพร กล�าหาญ
62073016202 นางสาวขนิษฐา สลีบุญชื่น
62073016203 นายกษิด์ิเดช ม่ังมี
62073016204 นางสาวสุภัสสร ทองนุช
62073016205 นางสาวปVยาอร อุดมประสิทธ์ิ
62073016206 นางสาวสุภารัตน� อุดคําเที่ยง
62073016207 นางสาวศศิธร กล่ําคํา
62073016208 นายจิรายุทธ� ขันตี
62073016209 นางสาวสุพัตรา สมัครการ
62073016210 นางสาวกาญจนา เร็วไว
62073016211 นางสาวดลยา บุญสิทธ์ิ
62073016212 นางสาวป<ทมา สุขเกตุ
62073016213 นายณัฐวุฒิ ทองเติมวงค�
62073016214 นางสาวเบญจมาศ ศิริเกตุ
62073016215 นายวันเฉลิม เพ็งยา
62073016216 นายยุทธภูมิ มาแดง
62073016217 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพรรณนิภา กลิ่นแจ1ม
62073016218 นางสาวกมลพร พรมมา
62073016219 นายพร�อมพงษ� ผดุงญาติ
62073016220 นางสาวสุรัตนวดี น�อยตา
62073016221 นายชาญวิทย� หาญไกรเขต
62073016222 นางสาวชนิดาภา อินตBะมุด
62073016223 นายวรปรัชญ� สิงหาบุตร
62073016224 นายอนุรินทร� จินายะ
62073016225 นางสาวมนต�ณัฐ แก�วดี
62073016226 นายเกรียงไกร ถือแก�ว
62073016227 นางสาวพนิดา ด�วงไพร
62073016228 นายยุทธชัย สินทรัพย�ไพบูลย�
62073016229 นายธนวัฒน� นามชุ1ม
62073016230 นายฉัตรชัย อุฤทธ์ิ
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62073016231 นายธวัชชัย แลโค�ง
62073016232 นางสาวพนิดา ทานประสิทธ์ิ
62073016233 นายคณิต ปานเพชร
62073016234 นางสาวชมพูนุช สายแก�ว
62073016235 นายชินพันธ� เจนรุ1งโรจน�สกุล
62073016236 นางสาวปพิชญา ศิริมา
62073016237 นางสาวยุวธิดา ภาคกินนร
62073016238 นางสาวสายธาร นิ่มสาย
62073016239 นายวันเฉลิม ท1าจีน
62073016240 นางสาวหนึ่งฤทัย ทั่งทอง
62073016241 นางสาวรุจิรา แก�วมณี
62073016242 นายทนุพงษ� ศรีอินทอง
62073016243 นายปฏิภาณ เฉลียวชาติ
62073016244 นางสาวนัฐชฎาภรณ� ขานชัยภูมิ
62073016245 นางสาวชนัตชญาน�นันท� สารศิริวงศ�
62073016246 นางสาวกาญจนานันท� นพคุณ
62073016247 นางสาวจีรวรรณ บริพันธ�
62073016248 นางสาวเกศรินทร� แสนจิตร
62073016249 นางสาววรัญญา วงศ�สูง
62073016250 นางสาวจุไรรัตน� วงศ�ไชย
62073016251 นางสาวมินตรา อยู1งาม
62073016252 นางสาวจารุวรรณ วงศ�วรรณกรณ�
62073016253 นางสาววทัญRุตา เจาะจง
62073016254 นางสาวพัชรียา สิงห�กรณ�
62073016255 นางสาวเสาวลักษณ� ตาเสน
62073016256 นายพิพัฒน�พงค� บุญพ่ึง
62073016257 นางสาวธณพช สุคนธจามร
62073016258 นางสาวดนุชา พัฒนกุล
62073016259 นางสาวณัฐฐพัชร� เพียรงาม
62073016260 นางสาวเกศรินทร� อินทราวุธ
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62073016261 นายอภิชาติ อัฒมาศ
62073016262 นายเทอดพงษ� อุ1นแก�ว
62073016263 นางสาวเพชรมณี การะภักดี
62073016264 นางสาวสุดาพร ดีพร�อม
62073016265 ว1าที่ ร.ต. หญิงวรรณา หร1ายสกุล
62073016266 นางสาวอัจจิมา เกตุวิริยะกุล
62073016267 นายเฉลิมเกียรติ กาแก�ว
62073016268 นายขจรศักด์ิ เนียมน1วม
62073016269 นางสาวชนธิกา กลัมพสุต
62073016270 นางสาวกนกพร สุจริตจันทร�
62073016271 นายวรัญRู บุญหิน
62073016272 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา
62073016273 นางสาวเกวลิน วงศ�เขียน
62073016274 นายสุรศักด์ิ บุญมาคํา
62073016275 นายภาสกร สุเมธาลังการ
62073016276 นายอรรถพล วิโรจน�มณีศรี
62073016277 นางสาวเมธินี แก�วผัด
62073016278 นางสาวอุษณีย� รอดเขียว
62073016279 นางสาวเฉลิมรัฐ อินทร�เพ็ญ
62073016280 นางสาวประภัสสร มาประสพ
62073016281 นางสาวศิริกัลยา ธงชัย
62073016282 นางสาวอัยม่ี ปะสูแมะ
62073016283 นางสาวพรพิมล มูลเขียว
62073016284 นายกฤษดา สวัสด์ิวงษ�
62073016285 นายธนวัตร วรรณกุล
62073016286 นางสาวสุภิญญา ดอกเก๋ียง
62073016287 นางสาววิชุดา กันจู
62073016288 นายกษิดิศย� ธรรมสวยดี
62073016289 นายเสฎฐวุฒิ อยู1เบิก
62073016290 นางสาวอมิตตา ทรัพย�เจริญ
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62073016291 นายฐิติพล พูลกสิวิทย�
62073016292 นางสาววรรณิภา ทะเนินรัมย�
62073016293 นางสาวศิริพร ฟูเขียว
62073016294 นางสาวกรกนก เพ็ชรพงษ�
62073016295 นายธัชชัย ศรีผง
62073016296 นางสาวกานต�ธิดา สงค�มณี
62073016297 นางสาวธนพร พรมชาติ
62073016298 นายจีรศักด์ิ มีมา
62073016299 นายอํานวย อุ1นสิงห�
62073016300 นางสาวกัลยา เพชรดี
62073016301 นางสาวสุพาพร ไทยพาท
62073016302 นางสาวนวรัตน� ย่ีนาง
62073016303 นางวิลาวัลย� วราเวทย�
62073016304 นางพิมณัฐภรณ� กลั่นทรัพย�
62073016305 นางสาวดวงสมร กันนะ
62073016306 นางสาวณิชชา ราศรีชัย
62073016307 นางสาวปพิชญา ใจวงษา
62073016308 นายยุทธกร วรรณภักดี
62073016309 นายวิชญ�ภาส หม่ืนจํารัส
62073016310 นางสาวณัฐนันท� สุวรรณประสพ
62073016311 นางสาวกรกช กันธิยะ
62073016312 นางสาวกมลชนก มีจันทร�
62073016313 นางศุภสุตา หงษ�แก�ว
62073016314 นางสาวจิตติยา พันทอง
62073016315 นางสาวจิราวรรณ ณ ราช
62073016316 นางสาวฎาราวรรณ แสงเพชร�
62073016317 นางสาวสุณีมาศ จ้ีหอม
62073016318 นางสาวธนพร อุดก�อน
62073016319 นางสาวกนกพร จุระเพ็ชร
62073016320 นางสาวมาริสา พ1วงบางโพ
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62073016321 นางสาวรัตนา แปMนน�อย
62073016322 นางสาวละอองดาว บุญคง
62073016323 นายยนธการณ� บวบหอม
62073016324 นางสาวชุลีกร สุขสวัสด์ิ
62073016325 นางสาวสิรินันท� พันหลง
62073016326 นายเอกพงษ� พุทธวงศ�
62073016327 นางสาวศิริภรณ� หวังข�อกลาง
62073016328 นางสาวมุกระวี หวังเอื้ออัตตชน
62073016329 นางดรุณี รุ1งนิมิตร
62073016330 นางสาวเรือนเพชร มาทน
62073016331 นายนันทิพัฒน� ปOละออ
62073016332 นางสาวธัญรัตน� กระธน
62073016333 นางสาวลัดดาวัลย� เหลี่ยมศร
62073016334 นางสาวพุทธิมา นพพา
62073016335 นางสาวจิราภรณ� สังตะโม�
62073016336 นางสาวอัมภาพร วรรณสอน
62073016337 นางสาวปภาวรินท� สิทธิมาท
62073016338 นางสาวนุศรา น�อยเนตร
62073016339 นายนิภัสรา ยาธรรม
62073016340 นายวัฒนา นาคส1องแสง
62073016341 นายอภิวัฒน� วังคีรี
62073016342 นางสาววนิดา พินิจกุล
62073016343 นางสาวเบญจรัตน� เลิศธนุรเวท
62073016344 นางสาวลัดดาวัลย� สิทธิวัฒนาวงศ�
62073016345 นางสาวคันธมาลี บุญประสิทธ์ิ
62073016346 นางสาวชาลิตา สุปน
62073016347 นางสาวพิมพ�ชนก พรหมเมศ
62073016348 นางสาววราภรณ� เศษลาว
62073016349 นางสาวนฤมล สีหะวงษ�
62073016350 นางสาวแพรวพรรณ เพ่ิมพรม
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62073016351 นางสาวเนตรชนก กล�ากสิกรณ�
62073016352 นางสาวมนัสนันท� ชูกุล
62073016353 นายชินดนัย สมเงิน
62073016354 นายณัฐกานต� แรงเกตุกิจ
62073016355 นางสาวมณีรัตน� ขีดดี
62073016356 นายสุรศักด์ิ ทองแย�ม
62073016357 นางสาวปวีณา ดีคํา
62073016358 นางสาวปVยากร เปลี่ยนสุข
62073016359 นางสาวรวิวรรณ บัวพันธ�
62073016360 นางสาวไพรัตน� เฟZWองทะนง
62073016361 นางเสาวลักษณ� พงวรานนท�
62073016362 นายจีรัญยุทธ จําปางาม
62073016363 นายกิตติ ทองประเสริฐ
62073016364 นายปฏิพล ท�าวแก1นจันทร�
62073016365 นางสาววันวิสา สิทธิ
62073016366 นางสาวนภาภรณ� อุดคํามี
62073016367 นางสาวจีรนันท� อ1อนทอง
62073016368 นายเทิดศักด์ิ อิ่มหนํา
62073016369 นางสาวกรองกาญจน� กันทะวงษ�
62073016370 นางสาวมนภร รัตน�วงศ�สกุล
62073016371 นางสาวศศิประภา ครุฑจับนาค
62073016372 นางสาวจารุวรรณ เจนจบ
62073016373 นางบํารุง ชัยนุพันทร�
62073016374 นางสาวปวีณา อ1วมเชย
62073016375 นางสาวสุคนธ�ทิพย� คําช�อน
62073016376 นางสาวณัฐนิชา ดวงแก�วเลิศฤดี
62073016377 นายคุณาธิป เข่ือนเพชร
62073016378 นางสาวอัญชลี ค�างคีรี
62073016379 นางสาวศุภมาส ลาภประเสริฐ
62073016380 นางสาวสุมิตรา พันนุ�ย
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62073016381 นางสาวคันศร ก่ิงแก�ว
62073016382 นายศิวานนท� ทองสําโรง
62073016383 นายประณิธาน ทิมให�ผล
62073016384 นางสาวญาณิศา โทนแก�ว
62073016385 นายปVยะพงศ� ย่ังยืนกุล
62073016386 นางสาวฑีฆนาฏ พันธุ�พิชัย
62073016387 นางสาวชุลีพร ทิพย�ชะ
62073016388 นางสาวลลิตา ทับเกิด
62073016389 นายป<ณณทัต วะยาคํา
62073016390 นางสาวชิดชนก กุมารทอง
62073016391 นางสาวสุชาวดี เมาลี
62073016392 นางสาวแพรวพรรณ ถ่ินสกุล
62073016393 นายสิทธิศักด์ิ อุ�ยโพนทอง
62073016394 นางสาวชุลีพร ทองย้ิม
62073016395 นายกลวัชร ทิพย�บุญลือ
62073016396 นายวัชรพงศ� ตรีวสุพล
62073016397 นายจิรายุทธ ธนะขันธ�
62073016398 นางสาววิจิตรา เพียรธัญกร
62073016399 นางสาวรุ�งนภา เขียนภักดี
62073016400 ว1าที่ ร.ต.เกียรติศักด์ิ แสนสิทธ์ิ
62073016401 นางสาวอภิสรา แสงสีบรรพต
62073016402 นางสาวสุดธิดา ดีแล�ว
62073016403 นางสาวณัฏฐริณีย� ณ พิกุล
62073016404 นายรชาทา ศรีวิเศษ
62073016405 นางสาววราภรณ� ปVนตาสี
62073016406 นางสาวฐิติพร ศรีเงินทรัพย�
62073016407 นางสาวมัทณี มูลอาษา
62073016408 นายศุภรัตน� รัตนอุทัยกูล
62073016409 นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย
62073016410 นายเอกอัครฤทธ์ิ ปารมีสี
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62073016411 นายณัฐพล ประจิตร�
62073016412 นายกิตติคุณ ชุ1มเชย
62073016413 นายบันลือ โคตะนนท�
62073016414 นายวีระพงษ� ทองอ1วม
62073016415 นายทรายทอง กันทะวงค�
62073016416 นางสาวจิตลดา บรรณสาร
62073016417 นางสาวกันยากาญจน� พันวัน
62073016418 นายนวพล วิไลรัตน�
62073016419 นางสาวอัจฉรา แสงหิรัญ
62073016420 นางชัญญาภัค ปานบุตร
62073016421 นางสาวจารุวรรณ จันดาหงษ�
62073016422 นางพิมฤดี เย็นใจมา
62073016423 นางสาวสุจิตรา ดวงแก�ว
62073016424 นางสาววารีณา ปาทาน
62073016425 นางสาวฐิติรัตน� ขําในเมือง
62073016426 นายมนตรี ปOปวน
62073016427 นางสาวลดาวัลย� ฉิมนาคพันธ�
62073016428 นายชฎายุ ทองดอนเตีย
62073016429 นางสาวดรุณทิพย� เข่ือนขันต์ิ
62073016430 นางสาวน้ําฝน ชะเอมน�อย
62073016431 นางสาวมีนา วงศ�สมัย
62073016432 นางสาวไพลิน จันทร�พุฒ
62073016433 นายมงคล จีนะวรรณ
62073016434 นางสาวฐิติมา หล1อหลอม
62073016435 นางสาวรัตนาภรณ� โภคะธนจุฑาธร
62073016436 นายอติชาติ รัตนมาโต
62073016437 นายจีรายุ แก�วคง
62073016438 นางสาวสุภัสสรา คล�ายรักษ�
62073016439 นายกฤตวัฒน� บุญประกอบ
62073016440 นางสาวกัญธิชา ฤทธินารายณ�
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62073016441 นางสาวจุฑารัตน� นักฟMอน
62073016442 นางสาวขวัญฤดี แก�วเฟZWอง
62073016443 นางสาววันทิพย� ร1องแก�ว
62073016444 นายกิตตินันท� สายทอง
62073016445 นางสาวรวิสรา พลอยอยู1
62073016446 นางสาววันทนา สีทา
62073016447 นางสาววิภาดา เมืองวงศ�
62073016448 นางสาวสุทธิดา ฟ<กปVWน
62073016449 นางพิชามญชุ� ทองสุข
62073016450 นางสาวกัลยรัตน� ป<Pนนาค
62073016451 นางสาวขนิษฐา ตางาม
62073016452 นายอานนท� ภูพงษ�
62073016453 นางสาวนันทนิตย� เชิดฉาย
62073016454 นายนพดล ทองใส
62073016455 นางสาวประภาพร ชื่นวัน
62073016456 นายพชธกร ทํามาตา
62073016457 นางสาวยุพารัตน� คําเปล1ง
62073016458 นางสาวขนิษฐา กลั่นวารินทร�
62073016459 นางสาวศุภลักษ� ราตรีพรทิพย�
62073016460 นายภาคภูมิ ทิพย�โพธ์ิ
62073016461 นางสาวณัฐยา โตม่ัน
62073016462 นายธานินทร� ปาโท�
62073016463 นางสาวยุวนีย� สีหะวงษ�
62073016464 นายกฤษฎา เพ็งอําไพ
62073016465 นางสาวณิชากร เรืองโต
62073016466 นางสาวจันทิมา โตแทนสมบัติ
62073016467 นายณัฐภัทร หาญกล�า
62073016468 นางสาวจารุวรรณ บัวกล�า
62073016469 นายนิรุตต แสนป<ญญา
62073016470 นางสาวผกาภรณ� ทรัพย�เสือ
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62073016471 นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ
62073016472 นายกุมภา อุ1นถ่ิน
62073016473 นางสาวกัญญาณี ชลเจริญ
62073016474 นางสาวจารุวรรณ วัดบุญเลี้ยง
62073016475 นางพูนธรัตน� นาเถิน
62073016476 นายรัตนวัชร� บุญป<ญญา
62073016477 นางสาวณัฐทวิมล โสมภา
62073016478 นางสาวพัชรพร ทองมะโรง
62073016479 นางสาวศศิธร ตายา
62073016480 นายปฐมพร ช�างงาม
62073016481 นางสาวสุจิตรา สีมันตะ
62073016482 นางสาวอนัญญา คล�ายหลิม
62073016483 นายจักรกฤษ มาโต
62073016484 นายนนทกฤต� ใจเพ็ชร
62073016485 นางสาวอลิสา เกษามูล
62073016486 นางสาวคริษมาย� พันธุมจินดา
62073016487 นางสาวกนกอร แก�วจริง
62073016488 นางสาวสุธาสินี ห1านรุ1งชโรทร
62073016489 นางสาวธันย�ชนก รอดกลาง
62073016490 นายสิทธิศักด์ิ ธรรมสิทธ์ิ
62073016491 นางสาวชญาภา แซ1กBวย
62073016492 นายธีรยุทธ นาคเอม
62073016493 นางสาวทิวาพร สีเอื้อง
62073016494 นางสาวนัธมล ฟ<งเย็น
62073016495 นางสาวพรสวรรค� กลมกลิ้ง
62073016496 นางสาวเอมมิกา หนองกาวี
62073016497 นางสาวจิราพร ตรีชัย
62073016498 นายธนพัฒน� วงศ�บุญเรือง
62073016499 นางสาวณัฐญาดา แผ1นทอง
62073016500 นางสาวบุษยา ลาสิงห�
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62073016501 นางสาวปราณปรียา คงกระพันธ�
62073016502 นางสาวพัชธิภา นราธรศิรกุล
62073016503 นางสาวนริศยา แสงทอง
62073016504 นางสาวพรสวรรค� แซ1ต้ัง
62073016505 นางสาวณปภัช กันทะวงษ�
62073016506 นางสาวกฤษกร ศรีพรม
62073016507 นายณัฐพงษ� ไชยวุฒิ
62073016508 นายอภินันท� สนิทรักษ�
62073016509 นางสาวภัสราภรณ� อําทํา
62073016510 นายวุฒิชัย อุ1นชู
62073016511 นางสาวจินตหรา ทองหล1อ
62073016512 นางสาวรัชนารถ อนันตกูล
62073016513 นางสาวสายทอง หยกรุ1งธนานนท�
62073016514 นางสาวอริสรา สิทธิเสนา
62073016515 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกนกวรรณ กุลมล
62073016516 นางสาวอักษิพร ชาวคําเขต
62073016517 นางสาวอัฐภิญญา วัฒนศักด์ิ
62073016518 นางสาวฐิติณัติ วงศ�แก�วมูล
62073016519 นางสาวพรพรรณ คํามา
62073016520 นางสาวบุณยาพร วิชัยคํา
62073016521 นายอาทร วันไชย
62073016522 นางสาวสุพรรณิการ� สุริผัด
62073016523 นางสาวพรรณิดา ดวงใน
62073016524 นางสาวสุรีย�พร แก�วสงค�
62073016525 นางสาวสุวิมล อินกูล
62073016526 นางกรรณิกา ขําหลักร�อย
62073016527 นายวสันต� คําสนอง
62073016528 นางสาวกุลฤทัย ไกรงาม
62073016529 นางสาวศิริวรรณ วงษ�คํา
62073016530 นางสาวฟาริดา ตันกุระ
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62073016531 นายอภิภู ออมสิน
62073016532 นายกฤตวิทย� พรจันทรารักษ�
62073016533 นางสาวเกศรินทร� ทิพย�เพ็ชร�
62073016534 นายญาติพันธ� ขัดวิลาศ
62073016535 นางสาวสุดารัตน� จันพุ1ม
62073016536 นางสาวลมัยพร กิตินันท�
62073016537 นางสาวนฤมล เทพารักษ�
62073016538 ว1าที่ ร.ต.สิทธิ คําหม่ืน
62073016539 นางสาวผการัตน� คงสัตย�
62073016540 นายสยาม ดอยเงิน
62073016541 นางสาวสุรรักษ� นาคสุทธ์ิ
62073016542 นายธนทัต วิชาสิทธ์ิ
62073016543 นางสาวศิริพร เอี่ยมคง
62073016544 นางสาวอารดา ป_อกคําอูX
62073016545 นางสาวนกน�อย สอนเณร
62073016546 นายชัชวาลย� กุณรินทร�
62073016547 นางสาวอัมพร ถนอมพนา
62073016548 นางสาวพิมลรัตน� มาอยู1
62073016549 นางสาวณัฏฐนันธ� มาลีหวล
62073016550 นางสาวสกาวเดือน เปลี่ยนแซ
62073016551 นางสาวมาริสา ธรรมญาต
62073016552 นายกฤษณพงศ� มราช
62073016553 นายจรินทร� ดวงประทุม
62073016554 นางสาวปารณีย� บัวทอง
62073016555 นางสาวนลัทพร หล1อแหลม
62073016556 นายจิรายุทธ จันลาน
62073016557 นางสาวปรีดาวรรณ สมฟ<Wน
62073016558 นางสาวนงลักษณ� เก1งสาริการ
62073016559 นางสาวจรรยพร แก�วบุญเรือง
62073016560 นางสาวมาริษา อุตมะ
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62073016561 นายศุภสิทธิ เปAนพนัสสัก
62073016562 ส.ต.ท.ธนายศ งามบ�านผือ
62073016563 นายทรงยศ บัวสําลี
62073016564 นายศักด์ิชัย เหลืองวสุธา
62073016565 นางสาวณัฐพร สุทําปวง
62073016566 นางสาวเมธาวี อุไรวร
62073016567 นายธนภัทร� ศาสตร�ศรี
62073016568 นางสาวอรณีย� นาคหลง
62073016569 นางสาวภรณ�ทิพย� ศรีวิลัย
62073016570 นางสาวจุฑารัตน� มณีโชติ
62073016571 นายพิชภพ ป<ดทุม
62073016572 นายบัณฑิต ไกรเกษ
62073016573 นายจักรพันธ� กองเทียม
62073016574 นางสาวเพ็ญนภา ศรีทอง
62073016575 นายธีรเกียรต์ิ ขันคํา
62073016576 นางสาวเกสินี สีชมภู
62073016577 นายวุฒิวัฒน� ธํารงศักด์ิ
62073016578 นางสาวเสาวลักษณ� ตุ�มสุวรรณ�
62073016579 นางสาวบุษบาบัณ รวยทรัพย�
62073016580 นางสาวฉัตรสมร กุศลช1วย
62073016581 นางสาวภิญญา เต1าทอง
62073016582 นายพิทวัส ระบอบ
62073016583 นางสาวกรวลี สุจริต
62073016584 นางสาววรินยุพา บุญมา
62073016585 นางสาวสมฤทัย คงพูล
62073016586 นางสาวอัจฉรา ยะมก
62073016587 นายชิษณุพงษ� ทองสิน
62073016588 นางสาวกานต�จิรา เจนเขตต�การณ�
62073016589 นางสาวเนตรชนก ปานมี
62073016590 นายสุขสันต� มาสีสม
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62073016591 นางสาวเบญจวรรณ� วงศ�คํา
62073016592 นางสาวพิมพกานต� คงรอด
62073016593 นางสาวอภิชญา ธิมา
62073016594 นางสาวปาริฉัตร หอมพระยา
62073016595 นายปฐมพร นุ1มเมือง
62073016596 นางสาวเสาวคนธ� สมพันธ�
62073016597 นายประชา สิงหฬ
62073016598 นางสาวกัลยารัตน� ตBะปา
62073016599 นางสาวสุนิสา จิณาเกตุ
62073016600 นางสาวยุพารัตน� ไผ1บง
62073016601 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมอ1อน
62073016602 นางสาวอนุธิดา มณีจิระสุนทร
62073016603 นางสาวรุจิพร จันทร�สว1าง
62073016604 นางสาวทิพวรรณ สุทธเขต
62073016605 นายจักรพงษ� ทองคําสุก
62073016606 นายเกรียงไกร กาวิละ
62073016607 นางสาวปVยะธิดา จันตะปะตุ
62073016608 นางสาววนิดา พิมทอง
62073016609 นางสาวอันจิรา ทองโชติ
62073016610 นางสาวจิรวรรณ จันทร�เกิด
62073016611 นางสาวน้ําฝน แสนใจ
62073016612 นายวุฒิ จันทร�ตอน
62073016613 นางสาววีระนุช ทนุ
62073016614 นายประเสริฐ ลิขิตรัตน�เจริญ
62073016615 นางพิศมัย พุ1มเกตุ
62073016616 นายเอกรินทร� ตรีสอน
62073016617 นางสาวอ�อมขวัญ มะลิขาว
62073016618 นางสาวธวัลฉัตร วิเชียรโชติ
62073016619 นางสาวใจทิพย� ใจละออ
62073016620 นายธนายุต รอญยุทธ
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62073016621 นางสาวป<ทมวรรณ ฉันทะมิตร�
62073016622 นางณัชชา วงค�เวียน
62073016623 นางสาวปวีณรัตน� สิริธนาเรือง
62073016624 นางสาวคนึงนิตย� แปงชัย
62073016625 นางสาวปรมาภรณ� คงหลํา
62073016626 นางสาวกาญจนา ทิพย�พรหม
62073016627 นางสาวอัจฉราวรรณ สว1างวงค�
62073016628 นางสาวศุภวรรณ ล่ําสัน
62073016629 นางสาวขวัญดาว ขันเพชร
62073016630 นางสาววิชยา รังสิกรรพุม
62073016631 นางสาวกตัญชลี ทวิชยานนท�
62073016632 นางสาวกชกร นามวงษ�ลือ
62073016633 นางสาวภิรนิตย� ลบลม
62073016634 นางสาวสิริเนตร สิงห�ทอง
62073016635 นางสาวธัญยธรณ� อัครพิสิษฐ�
62073016636 นางสาวกรธษา ไชยยืน
62073016637 นางสาวจริยารีย� วันทองทิพย�
62073016638 นางสาววาสนา สิงห�ประยูร
62073016639 นางสาวกันติชา คําภีระ
62073016640 นายสิทธิโชค หิรัญวัฒน�
62073016641 นางสาวจันทร�นภา คีรีประภพ
62073016642 นางสาวปริยฉัตร ไชยบาล
62073016643 นางสาวสิริกานต� มีชํานะ
62073016644 นางสาวหทัยชนก วงษ�คํา
62073016645 นางสาวภัทราพร พรมสงฆ�
62073016646 นางสาวศิริมน ผิวแดง
62073016647 นายนคร มาอุ1น
62073016648 นางสาวอุบลรัก คําบุญเรือง
62073016649 นายเกรียงศักด์ิ แสงอนันตการ
62073016650 นางกิตติยา ทีฆาวงค�
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62073016651 นายธนวุฒิ ธรรมวงศ�ชัย
62073016652 นายสุรเกียรติ วงษ�สุนทร
62073016653 นายภูมิศักด์ิ สว1างกุล
62073016654 นายพระรถ อินจง
62073016655 นางสาวธิดาพร สิงห�คา
62073016656 นางสาวคณินทร�ศชา จําปาเกตุ
62073016657 นายคชลักษณ� เอกฉัตร
62073016658 นายบุญธวัช วัฒนาวงศ�
62073016659 นายธราธร ทองอร1าม
62073016660 นายอนุวัฒน� ฟ<กทองอยู1
62073016661 นางสาวสุนิสา แสงสว1าง
62073016662 นางสาวกฤติยา สายถ่ิน
62073016663 นางสาวเมตตา เรืองรักษา
62073016664 นายธีรวัฒน� ธิศรี
62073016665 นางสาวอมรรัตน� เชื้อเจ็ดตน
62073016666 นางสาวนริศรา เสาตอ
62073016667 นายภานุพงษ� ศรีวิชัย
62073016668 นางสาวปรารถนา ภุมรา
62073016669 นางสาวสร�อยฟMา กูนยา
62073016670 นางสาวดารินทร� เปOPยฝ<Pน
62073016671 นางสาวนภัสวรรณ ยอดบ1อพลับ
62073016672 นางสาวสุรัญชนา ครุธเกตุ
62073016673 นายชรินทร� สาแช
62073016674 นางสาวณัชชา คําสังวาลย�
62073016675 นางสาวสิริยากร แซ1โง�ว
62073016676 นางสาวจุฑารัตน� เปVงขุนทด
62073016677 นางสาวทวีพร ทรงวิลัย
62073016678 นางสาวศิวาพร สังข�เทศ
62073016679 นางสาวศิริวรรณ สีสุข
62073016680 นายณัฐพล ปOอาทิตย�
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62073016681 นางสาวปาริฉัตร จันทัพ
62073016682 นางสาวพิมพ�นารา ขอบแก�ว
62073016683 นางสาวสิริรัตน� อุตะเสน
62073016684 นางสาวศศิรินทร�ลภัส ภัทราโชติวรกุล
62073016685 นางสาวกัญญาณัฐ จรรยงพันธุ�
62073016686 นายศิรวิชญ� ธรรมจักร
62073016687 นางสาวชลธิชา ภู1เมือง
62073016688 นางสาวสิริญญา หยวกยง
62073016689 นางสาวทิพรวี บุญสว1าง
62073016690 นายกษิดิศ สิละบุตร
62073016691 นางสาวอรวรรณ มีแก�ว
62073016692 นางสาวอรวรรณ สอนทอง
62073016693 นางสาวณัชชา เนียมรัตน�
62073016694 นางสาวมนัญชยา อุดอ�าย
62073016695 นางสาวเกศสุดา แจ1มมี
62073016696 นายพชร แก�วเสมา
62073016697 นางสาวนภาพร แปMนเกิด
62073016698 นางสาวกรรณิการ� ใจหาญ
62073016699 นางสาวกัญจน�ปวีณ�มุก ฉายานามชัย
62073016700 นางสาวอลิศรา ชยางกูร
62073016701 นายธนวัฒน� ป<นทะยม
62073016702 นางสาวเจนจิรา ชาญไชยเวช
62073016703 นางสาวชลธิชา วงเงิน
62073016704 นางสาวนวพร สํารี
62073016705 นางสาวนิภาวรรณ จันทัก
62073016706 นางสาวรังสินี เฝZอจู
62073016707 นางสาวณชนก แจ1มดี
62073016708 นางสาวสิรีธร ศาลา
62073016709 นางสาวอมรสิริ โพธ์ิพริก
62073016710 นายรัฐสยาม แสนทวีสุข
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62073016711 นายศตวรรษ จําปาวัน
62073016712 นางสาวอรยา ศรีสวัสด์ิ
62073016713 นางสาวกมลทิพย� บุญตา
62073016714 นายนรินทร� ชายแก�ว
62073016715 นายสุวัจน� บรรเทา
62073016716 นางสาวธนัตพร สิงสาร
62073016717 นายจักรพงษ� จันทาพูน
62073016718 นางสาวสมิตา โพธ์ิทอง
62073016719 นางสาวเฌอมาลย� เปOWยมสุข
62073016720 นางสาวพิทยารัตน� ผิวคํา
62073016721 นายชิติพัทธ ทิมเกลี้ยง
62073016722 นายนิยม อุทา
62073016723 นายปVยณัฐ จันทร�อ1อน
62073016724 นายเชษฐา อินทรลับ
62073016725 นายพีระพงษ� ลําจะเรา
62073016726 นางสาวพิมลวรรณ แก�วคําหน�อย
62073016727 นางสาวยลดา คําคุ�ม
62073016728 นางสาวอังคณา แสงกระจ1าง
62073016729 นางสาวทวินตรา คําอ�ายกาวิน
62073016730 นางสาวเหมือนฝ<น จันทร�สารโสภณ
62073016731 นางสาวจิตราภรณ� โพธ์ิขํา
62073016732 นางสาวชนิกานต� รุญราด
62073016733 นางสาวจินตนา สงวนทรัพย�
62073016734 นางสาวนภาภรณ� บัวชื่น
62073016735 นางสาวอมรรัตน� พรมโสภณ
62073016736 นางสาวศิริวรรณ ปานเพชร
62073016737 นางสาวพัทธนันท� ใยดี
62073016738 นายณัฐพล รุ1งอินทร�
62073016739 นางสาวภัณฑิรา แสงจันทร�
62073016740 นางสาวภัทรนันท� สุภา
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62073016741 นางสาวปรียาภัทร เบาะโต�ง
62073016742 นางสาวปVยธิดา นวลตา
62073016743 นางสาวกรรนิดา สังข�บัวแก�ว
62073016744 นายอาทิตย� บุญโพ
62073016745 นางสาวเพชราภรณ� จิตบํารุง
62073016746 นางสาวนริศรา บํายุทธ์ิ
62073016747 นางสาวนลพรรณ วงศ�ถา
62073016748 นายศักด์ิดา ประจิตร
62073016749 นางสาวชัชญา กันธุ
62073016750 นางสาวศิริลักษณ� ไวว1อง
62073016751 นางสาวณิชารีย� ศิวานนท�
62073016752 นายณัฐกรณ� เกตรักทอง
62073016753 นางสาวกัญญานาถ ปVWนเงิน
62073016754 นางสาวณพัชญา ยศปVนตา
62073016755 นายธนวัฒน� สุธาราม
62073016756 นางสาวน้ําผึ้ง ตันมี
62073016757 นางสาวณฐมน รัตนเสน
62073016758 นายธิวานนท� ผู�กําจัด
62073016759 นางสาวศิริวิภา คําชม
62073016760 ว1าที่ รต.หญิงนภามาศ ใจผ1อง
62073016761 นางสาวดนิตา สะเอียบคง
62073016762 นางสาวเอมิกา เรือนทอง
62073016763 นางสาวนันทรัตน� แสนขัน
62073016764 นางสาวชนกภัทร� จอมทอง
62073016765 นางสาวจินตนา บุญช1วยเจริญ
62073016766 นายเกียรติศักด์ิ วรรคตอน
62073016767 นางสาวปวิตรา สมโภชน�
62073016768 นางสาวอาทิตนันท� สมิงนิล
62073016769 นางสาวฐิติวรดา มากมูล
62073016770 นายวินัย เก1งธัญการ
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62073016771 นางสาวจารุพรรณ มีเสถียร
62073016772 นายเกรียงศักด์ิ อุตคํา
62073016773 นางสาวสุธิชา คําแก�ว
62073016774 นางสาวพัชรินทร� นิลจันทร�
62073016775 นางสาวธัญชนก ธิใจ
62073016776 นางสาววรรณิศา ตาแก�ว
62073016777 นางนิภา สุดพันธ�
62073016778 นายอรรถมล ต๊ิบถา
62073016779 นางสาวจันทวรรณ สาหร1าย
62073016780 นางสาวพรพิมล พูลเพียร
62073016781 นางสาวอริสรา อาตวงศ�
62073016782 นายจักรกริช ศรีประถม
62073016783 นางสาวรวิวรรณ อินน�อย
62073016784 นายตุลญ�ณพ อินทร�จันทร�
62073016785 นายสรศักด์ิ จันทร�สา
62073016786 นางสาวสุนันทา เคียนถา
62073016787 นางสาวศิริพร เพ่ิมพูล
62073016788 นางสาวแสงจันทร� รักปMอม
62073016789 นายสฤษฎ�พงษ� จิตเทพ
62073016790 นางสาวธันยพร บุตรตลอด
62073016791 นางสาวธัญญาเนศวร� ธนากูลไกรกิติ
62073016792 นางสาวพิชญาภร แก�วทัน
62073016793 นางสาวศิริลักษณ� ชมเชย
62073016794 นายศิววัธน� ใจวัง
62073016795 นางสาวณัฐชยา รักสกุล
62073016796 นางสาวเกษมณี ฟูเต็ป
62073016797 นางนุชนาถ วุทธา
62073016798 นางสาวณัฐชานันท� ป<ญญา
62073016799 นายเอกชัย ใจชาญ
62073016800 นางสาวประภาพรรณ โลราช
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62073016801 นายผดุงเกียรติ จันลา
62073016802 นางสาวสิริกร นิ่มเจริญ
62073016803 นายชานนท� ครุฑเกตุ
62073016804 ว1าที่ร�อยตรีหญิงสมหัทยา คํามี
62073016805 นางสาววิสสุตา สําราญศรี
62073016806 นางสาววิภารัตน� แย�มพราย
62073016807 นางสาวขวัญชนก คําสม
62073016808 นางสาวทักษพร กองวงศ�
62073016809 นางสาวญาณิศา แทนเพชร
62073016810 นางสาวแคทลียา แปงชุมภู
62073016811 นางสาวพิณนดา แต1งเนตร
62073016812 ว1าที่ร�อยโทวรสิฏฐ� คําสิงห�
62073016813 นายกฤษฎา เดชบุรัมย�
62073016814 นางสาวกุศลิน ฤกษ�เสน
62073016815 นางสาวณัฐนิชา ศิริมงคล
62073016816 นางสาวสุภัสสรา เอี่ยมสะอาด
62073016817 นายมงคล มูลลา
62073016818 นางสาวนิรชา ด�วงมา
62073016819 นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท�
62073016820 นายภานุพงษ� วงษ�แหวน
62073016821 นางสาวกนกวลี วรรณเอก
62073016822 นายมนตรี ธนสุนทรคีรี
62073016823 นางสาววาสนา คุ�มวงษ�
62073016824 นางสาวปรางทิพย� ดีวังยาง
62073016825 นางสาวพัชรี ขลิบทอง
62073016826 นายเอกวัฒน� ดวงมี
62073016827 นางสาวอนุสรา อินทปาสาร
62073016828 นางสาวกนกพร อินแตง
62073016829 นางสาวพัทธ�ธีรา ขบวน
62073016830 นายศิลปะ จXาวเสรี
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62073016831 นางสาวธนัชญา มีพนัสสัก
62073016832 นางสาวศิริพร เสามะณี
62073016833 นางสาวนรีกานต� สินสมุทร�
62073016834 นางสาวอรภัทร ละม1อม
62073016835 นายสถิตย� นพมะณี
62073016836 นางสาวอาริสา เหลืองสมบูรณ�
62073016837 นางสุพรรษา มะโฮงชัย
62073016838 นางสาวพิยดา พุทธบัวถา
62073016839 นางสาวรุ1งทิวา ไชยสาร
62073016840 นางสาวสิชล สายอุ1นใจ
62073016841 นายวชิร สกุลพอง
62073016842 นางสาวสุดารัตน� บุญดา
62073016843 นางสาวอนัญญา มาน�อย
62073016844 นางสาวภัสสร ฟ<กมี
62073016845 นางสาวอภิชญา เข็มขํา
62073016846 นายยุทธนา วังคะออม
62073016847 นายธีระพันธ� วิทยาพิรุณทอง
62073016848 นางสาวนาถนภา เกิดก1อวงษ�
62073016849 นางสาวสิริวิมล คล�ายสุข
62073016850 นางสาวภัทรสุดา จันทร�เฮ�า
62073016851 นางสาวธัญญาลักษณ� ทองบุญชู
62073016852 นางสาวสุนิสา ประการะนัง
62073016853 นางสาวชลธิชา จันทร�ศรี
62073016854 นางสาวปวีณา ทองรัตน�
62073016855 นางสาวเพชราภรณ� ขุขันธ�
62073016856 นางสาวธิดารัตน� เนื่องพุกก�
62073016857 นายไกรสร กระดังงา
62073016858 นายกษิดิศ จันที
62073016859 นางสาวสุนีรัตน� ดวงสุวรรณ�
62073016860 นางสาวเพ็ญนภา จันทรชํานาญ
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62073016861 นางสาวเกวลิน วิศิษฏ�สุนทร
62073016862 นางสาวอมรรัตน� อุดเลิศ
62073016863 นางสาวศรัญญา โพธ์ิถวิลเกียรต์ิ
62073016864 นางสาวศศินิภา ย้ิมฉิม
62073016865 นางสาวน้ําผึ้ง แก�วสุวรรณ
62073016866 นางสาวศิริพร จรไกร
62073016867 นางสาวจุฑามาศ ขุนารักษ�
62073016868 นางสาวสุพรรณวดี แก�วมา
62073016869 นายจารุจน� แสงสร�อย
62073016870 นางสาวกิตติญา ยงกูล
62073016871 นางสาวสุธิตา อ1อนนิ่ม
62073016872 นางสาวสุดารัตน� ทาพรม
62073016873 นางสาวลัดดาวัลย� มันเลาะ
62073016874 นางสาววชิราภรณ� หําทอง
62073016875 นางสาวลาสิณี อ่ําพริ้ง
62073016876 นางสาววลีพร อินสน
62073016877 นางสาวณัฐริกานต� พงษ�สมบัติ
62073016878 นางสาวพรพรรณ ศาสตร�ศรี
62073016879 นางสาวอัญชิสา เรืองพูล
62073016880 นางสาวนิภาธร คําวงษา
62073016881 นางสาวเสาวนีย� อินสะอาด
62073016882 นางสาวรัชดาภรณ� พลอยงาม
62073016883 นางสาวปุญณภา วินิจสร
62073016884 นางสาวอภิญญา คําเชิด
62073016885 นางสาววันทนา กูดเมือง
62073016886 นายจตุภูมิ นิพล
62073016887 นางสาววาสนา สุขเมา
62073016888 นางสาวอรอนงค� มีเปOWยม
62073016889 นายทรงวุฒิ กลิ่นเกตุ
62073016890 ว1าที่ ร.ต.ศิริพงศ� กันตะบุตร
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62073016891 นางสาวกัญญารัตน� เกิดผล
62073016892 นายวรรณวัฒน� หนูวงษ�
62073016893 นางสาวดรุณี หนูนาม
62073016894 นางสาวประวิภา เสาแก�ว
62073016895 ว1าที่ร�อยรีหญิงยุพเยาว� ยะคํา
62073016896 นางสาวจารุพรรณ เพชรกาฬ
62073016897 นางสาววราภรณ� จันลา
62073016898 นางสาวเวธิกา กันตะนา
62073016899 นางสาวณัฐจีรา ภูแก�ว
62073016900 นายณัทกร วงษ�ยอด
62073016901 นายยงยุทธ คิรินทร�
62073016902 นายณฐกร สําราญรื่น
62073016903 นางสาวชลธิชา กันเกษร
62073016904 นางสาวณัฏวรันธร เชื้อฉลาด
62073016905 นายปริพัฒน� ผาทา
62073016906 นางสาวเอมอร สุกโน
62073016907 นางสาวณัฐชยา พังจันตา
62073016908 นายอรรณพ ทองด�วง
62073016909 นางสาวภัททกา มหาวงศ�ตา
62073016910 ว1าที่ร�อยตรีกิตติศักด์ิ พลพันธ�
62073016911 นายพรหม ศรีจันทร�
62073016912 นางสาวมาริสา ชูชีพ
62073016913 นางสาวจิราพร พุทธา
62073016914 ว1าที่รตหญิงกันยารัตน� ม1วงเล็ก
62073016915 นางสาวอัญรัตน� เชิดฉาย
62073016916 นางสาวณัฏฐมล แพ1งสุภา
62073016917 นางสาวจันทร�วิมล อินทนนท�
62073016918 นายสุบิน ปVงสุแสน
62073016919 นายเสกสรรค� ทับทิมดี
62073016920 นางสาวสุณี อ�นคง
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62073016921 นางสาวกรรณิกา สนธิรักษ�
62073016922 นายจิระศักด์ิ น�อยสะปุ\ง
62073016923 นางสาวศิวลักษณ� ศรีทอง
62073016924 นายสุมนฆ� หาญสุขสกุล
62073016925 นายอิงครัต ที่พึ่ง
62073016926 นางสาวกัณฑิมา แน1งน�อย
62073016927 นางสาวสุดธิดา สิงห�คําโม
62073016928 นายเอกราช บัวขวัญ
62073016929 นางสาวสมัชญา ดําละเอียด
62073016930 นางสาวนวพรรษ ศรีวิชัย
62073016931 นางสาวจิราพร เหมสุทธ์ิ
62073016932 นางสาวบังอร สายเรือน
62073016933 นางสาวสุปรียา คันสิงหา
62073016934 ว1าที่ร�อยตรีหญิงรนิดา ฐิติยกรสกุล
62073016935 นางสาวพิมพ�ชนก สมพรหม
62073016936 นางสาวนันท�นภัส พละทรัพย�
62073016937 นางสาวสุวนันท� สุวรรณเมฆ
62073016938 นายวิทวัส ยาบูฮา
62073016939 นายอภิเดช บุญนา
62073016940 นางสาวธิดารัตน� อินฟากท1า
62073016941 นางสาวนุชนาถ เชียงตา
62073016942 นางสาววนิดา ศรีใจ
62073016943 นางสาวประธาน ทิพย�เคลือบ
62073016944 นางสาวป<ทมา แตงพรม
62073016945 นางสาวสุพัชรินทร� ชะนะคงกะพรรณ
62073016946 นางสาวปทิตตา มาอ�าย
62073016947 นางสาวทิพวัลย� กล1องชู
62073016948 นางสาวนวลสิริ เสาเปรีย
62073016949 นายจิระวิน ประสพโชค
62073016950 นางสาวพีรพร ใจดี
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62073016951 นางสาวพัชรินทร� มาจาด
62073016952 นายสงกรานต� บํารุงเชื้อ
62073016953 นางสาววรรณิศา ภูบุญมา
62073016954 นายชาตรี ฟMาอร1ามศรี
62073016955 นางสาวอรวรรณ นิลบรรหาร
62073016956 นายสถาพร เกิดผล
62073016957 นางสาววันทนี ทองเณร
62073016958 นางสาวชลฤดี บุญสุด
62073016959 นางสาวปริศนา สุขศิริ
62073016960 นางสาวภัคร�ภัสสร จันทร�บรรจง
62073016961 นางสาวพนารัตน� มาณกิจ
62073016962 นายอาทิตย� อิ่มแสง
62073016963 นางวาสนา ม่ังมี
62073016964 นางสาวจิราภรณ� สะเอียบคง
62073016965 นางสาววิวรรธนา ฤทธ์ิเทพ
62073016966 นางสาวกชพรพรรณ เกสรทอง
62073016967 นางสาวจิราภรณ� สมศรี
62073016968 นางสาวทิพย�วารี วงค�เหมย
62073016969 นางสาวศรัญญา แสงจันทร�
62073016970 นางสาววิรากานต� ทองนาค
62073016971 นายอัครพล กฤตฤกษ�
62073016972 นางสาวภคพร แสนอินทร�
62073016973 นางสาววิริษฐา อยู1ขํา
62073016974 นางสาวกาญจนา สิงห�กวาง
62073016975 นางสาวธัญรัศม� เจริญสินสิริกุล
62073016976 นายชวางกูร หริ่งกัน
62073016977 นางสาวรวิพร โลหะเวช
62073016978 นายอิฐธิพงษ� ทิพราชา
62073016979 นางสาวกนกวรรณ พุทธา
62073016980 นายป<ทมวัฒน� ใจกองคํา

หน�า 566 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073016981 นายกิตติพิชญ� ด�วงหิรัญ
62073016982 นายเนวิน ขําสกุล
62073016983 นายวิวัฒน� สินมณี
62073016984 นายสิริศักด์ิ โรจน�ดํารงศักด์ิ
62073016985 นางสาวทศพร ดําดี
62073016986 นายเจตริน ขันแก�ว
62073016987 นางสาวรัชฎาพร โตBะมณี
62073016988 นางสาวฉัตรฑริกา สุดแท�
62073016989 นายโกสินทร� เพ็งสลุด
62073016990 นางสาวชลธิชา อ1อนคํา
62073016991 นางสาวมยุรี เมฆฉาย
62073016992 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา
62073016993 นางสาวณภัสสร ศรีคง
62073016994 นายรัตนชัย ไชยก่ิง
62073016995 นายสมชาย รัตนะ
62073016996 นางสาวจิรประภา สีคําทา
62073016997 นางสาวสุนิชา มลฑล
62073016998 นางสาวกมลพรรณ ปูKมณี
62073016999 ว1าที่รตหญิงเกศราภรณ� กัณทวงศ�
62073017000 นายพงศกานต� จาดสอน
62073017001 นายกิตติพงศ� มัทเรศ
62073017002 นางสาวพิชชารัตน� เปAงมา
62073017003 นายโยธิน คําตุ�ย
62073017004 นายนพดล แปงใจ
62073017005 นายชินกร อินนอก
62073017006 นางสาวศยามล ใยไม�
62073017007 นางสาวพิมพ�วิภา คํานาค
62073017008 นางสาวจิราวรรณ มีมุ1งธรรม
62073017009 นางวิมลณัฐ อุ1นพงษ�
62073017010 นางสาวพรทิพย� ต๊ิบดวงคํา
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62073017011 นางสาวอณัศยา ชาปูK
62073017012 นางสาวอรชุดา จาดเปรม
62073017013 นางสาวศิริพร คําพาแก�ว
62073017014 นางสาวกรรณิกา บัวมา
62073017015 นางสาวเจริญรัตน� ระโส
62073017016 นางสาวมณีรัตน� วัณโนมัย
62073017017 นางสาวสุนิษา เลาหพิบูลรัตนา
62073017018 นางสาวนุชนารถ บรรทึก
62073017019 นางสาวพรทิพา นาคสําราญ
62073017020 นางสาวมณฑิรา ถานะกอง
62073017021 นางสาวจินตาพร ไชยแก�ว
62073017022 นางสาววัลภา ใจรัก
62073017023 นางสาวรุ1งนภา แก�วปVนะ
62073017024 นายศิริพจน� สุขเจริญ
62073017025 นางสาวคีตกวี รองงาม
62073017026 นางสาวฐิติวัลคุ� อยู1ถาวร
62073017027 นางสาวศิริพร สังกรแก�ว
62073017028 นางสาวธนพร นนทะภา
62073017029 นางสาวอาริสา ลูกกลม
62073017030 นางสาววรรณทนา นันทเดช
62073017031 นางสาวฉัตรสุดา ศรีบุญมี
62073017032 นางสาวเยาวลักษณ� อยู1นิ่ม
62073017033 นางสาวปภัสรา บุพศิริ
62073017034 นางสาวปลิดา จํารัส
62073017035 นายสมบูรณ� กุลนพรัตน�คีรี
62073017036 นางสาววิยดา ดิษฐรัตน�
62073017037 นายศิวกร จะวะนะ
62073017038 นางสาวศุจินธรา นิเต
62073017039 นายสุชัย ศรีสุพัฒนะกุล
62073017040 นางสาวดวงกมล จันทร�สิงห�
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62073017041 นายกฤษณ� ฟูมินทร�
62073017042 นางสาวดรัลพร ประตังทะสา
62073017043 นายการัณย� จิวะสุรัตน�
62073017044 นางสาวณิรัชฌา เชียงกาขัน
62073017045 นางสาวนันทิยา พันธ�จันทร�ดี
62073017046 นางสาวนิชาภา แก�วมณี
62073017047 นางสาวมณฑิตา ใจคําวัง
62073017048 นางสาวทิพวรรณ สังเกตุใจ
62073017049 นางสาวนันทพร คํามนตรี
62073017050 นายวทัญRู อินถาก�อน
62073017051 นางสาวศิริพร สอนโคกกลาง
62073017052 นางสาวปาจรีย� ชลทานนท�
62073017053 นายเกรียงศักด์ิ หอมสมบัติ
62073017054 นางสาวศรัณย�พร สระแก�ว
62073017055 นายศุภณัฐ มีชัย
62073017056 นางสาวพรรณิกา ยมกลิ่น
62073017057 นางสาวจินต�จุฑา ใบยา
62073017058 นางสาวพรพิรุณ ก�อนเกตุ
62073017059 นางสาวสาวิณี หมวกยม
62073017060 นางสาวสุนิสา พรมใจ
62073017061 นางสาวอัญชลี ยอดมาลี
62073017062 นางสาวอมรรัตน� สุทธิบัญชา
62073017063 นางสาวสิราวรรณ ทัศนา
62073017064 นางสาวพีรภรณ� เพ็ชร�วรี
62073017065 นายณัฐธเดชน� อ่ําคง
62073017066 นางสาวสาวิตรี มะโนวรรณ
62073017067 นางสาวณัฐรัตน� เร1ทา
62073017068 นายวรวิทย� สาจันทร�
62073017069 นางสาววรกมล จันทะประเทือง
62073017070 นายเอกพันธ� ศิริเขตรกรณ�
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62073017071 นางสาวธัญญาพร สุดใจ
62073017072 นางสาวลลิตภัทร เชื้อบุญมี
62073017073 นางสาวเปOWยมสุข อินผ1อง
62073017074 นางสาวพิมผกา คํามา
62073017075 นางสาววิไลพร ไกรทอง
62073017076 นางรุ1งทิพย� พากเพียร
62073017077 นางสาวนันทิตา บุญโญปกรณ�
62073017078 นางสาวสุรีรักษ� กาไว
62073017079 นางสาวกรวรรณ โทเพชร
62073017080 นางสาววิภาวี รุ1งโรจน�
62073017081 นายวีระวุฒิ พีระพันธุ�
62073017082 นางสาวณัฏฐพัชญ� สงวนศักด์ิ
62073017083 นางสาวสุรีภรณ� ยอดดี
62073017084 นางสาวสุพิศ คําประสิทธ์ิ
62073017085 นางสาวฉวีวรรณ จอนค�าง
62073017086 นางสาวนิลาวัณย� ศรีเรือง
62073017087 นางสาวยมลพร ย่ังยืน
62073017088 นางสาวสุปรียา ศรีภูบาล
62073017089 นางสาวณัฐริชา มาวัน
62073017090 นางสุจิตรา นันทะเสน
62073017091 นางสาวปริญมาศ สังข�จันทร�
62073017092 นางสาวนุชนารถ แสงโตนด
62073017093 นางสาวจารุวรรณ จันทะนา
62073017094 นางสาวทฤฒมณ เจือจันทร�
62073017095 นายอภิรักษ� เหมพิจิตร
62073017096 นางสาวพิมพ�นิภา สะดับ
62073017097 นางสาวสร�อยสุดา แสงด1อน
62073017098 นางสาวภัสสร สุขแจ1ม
62073017099 นางสาวสุภารัตน� จุ�ยพลับ
62073017100 นายตันติกร อันทินทา
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62073017101 นายอุดมพงษ� ยอดมณีบรรพต
62073017102 นางสาวเสาวคนธ� ตันสุริสาร
62073017103 นางสาวทักษญา พิมพกรรณ�
62073017104 นางสาวสุจิตรา สุขเกตุ
62073017105 นางสาวกัญญาภัค พรวนแก�ว
62073017106 นางสาวประยงค� หลงใจคอย
62073017107 นางสาวณัฐกฤษฎ์ิตา ทวีวรรณไพศาล
62073017108 นางสาวปVยธิดา แมตสอง
62073017109 นางสาวเกวรี นาครินทร�
62073017110 นายสําราญ เสมาฉิม
62073017111 นางสาวอรณิชา กองดารา
62073017112 นางสาวอภิญญา คีรีมาศทอง
62073017113 นางสาวปาริฉัตร อ�นมณี
62073017114 นางสาวนิศรา สีฟอง
62073017115 นางสาววนิดา สินธบัณฑิต
62073017116 นายจักรพันธ� แซ1ฟุMง
62073017117 นายวิชัย พัฒนเจริญ
62073017118 นางสาวยุภาพร ศรีมหานาม
62073017119 นายกฤตกมล เมืองสมบัติ
62073017120 นางสาววรรณศิริ ขันสัมฤทธ์ิ
62073017121 นางสาวอรวรรณ สุขมูล
62073017122 นางสาวป<ญจรัตน� บัวมี
62073017123 นางสาวพรพัสนันท� เหลาเกลี้ยง
62073017124 นางสาววัชรพรรณ โพธิ
62073017125 นางสาววัชราภรณ� คําหล�า
62073017126 นายรณกร ดํามินเสส
62073017127 นางสาวสุมนฑามาศ ทองอ1อน
62073017128 นายโพธิพงศ� โพธ์ิคลี่
62073017129 นางสาวกษิญา จันทร�บูรณ�
62073017130 นางสาวอังศณา ทาธิจันทร�
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62073017131 นางสาวศุภลักษณ� ภู1บุญ
62073017132 นางสาวพัชราพร โฆสิต
62073017133 นางสาวนิธิพร พลอยบุตร
62073017134 นางสาวพิชญาลักษณ� ฝากมิตร
62073017135 นางสาวเบญจมาศ ยาวิชัย
62073017136 นางสาวนัฐวินันท� จันทร�หอม
62073017137 นางสาวไอริณ เนาประดิษฐ�
62073017138 นายจิรกิตต� แก�วเพชร
62073017139 นางสาวศลิษา พรมเสน
62073017140 นางสาวภัทรานิษฐ� พูลคํา
62073017141 นางสาววชรมน วงศ�พุ1ม
62073017142 ว1าที่ร.ต.กัลญา สมจันทร�
62073017143 นางสาวศกลวรรณ ผะอบเหล็ก
62073017144 นางสาวอมรรัตน� แก1นชา
62073017145 นางสาวเพ็ญพิชชา แก�วตา
62073017146 นางสาววิลาวัณย� กลิ่นจันทร�
62073017147 นางสาวรุจีรัตน� ด�วงวาด
62073017148 นางสาวสุภัสสร ปVยะวงค�
62073017149 นางสาวณัฐธญา สุวรรณนิตย�
62073017150 นางสาวมณีรัตน� หน1ามือ
62073017151 นางสาวเพ็ญประภา จําลอง
62073017152 นายสังคม นาคสมบูรณ�
62073017153 นางสาววรัญญา วงศ�เทพนิวัติ
62073017154 นายสิษฐวัศ อนุพงศ�หิรัญ
62073017155 นางสาวพชรวัณย� วงษ�อินทร�
62073017156 นายภาณุวัฒน� เอื้อพานิชเจริญ
62073017157 นางศิรัชณัฐฌา โม�เกิด
62073017158 นางสาวรุ1งลาวัลย� นายด1าน
62073017159 นางสาวบุณฑริกา พร�าชาวนา
62073017160 นางสาวณิชา สุตะวัน
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62073017161 นางสาวคนึงนิตย� จูยกปVWน
62073017162 นางสาวฐิติรัตน� พละศักด์ิ
62073017163 นางสาวนันท�นภัส เสนาทัย
62073017164 นางสาวปาริชาติ สิทธา
62073017165 นางสาวนันทิดา เอมหงษ�
62073017166 นายโกวิทย� ขอนทอง
62073017167 นางสาววิไลวรรณ ใจฟอง
62073017168 นางสาวกองแก�ว แก�วเกษการ
62073017169 นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง
62073017170 นายอภิชิต วรรณะวงค�
62073017171 นางสาววารี เพ่ิมพูล
62073017172 นางสาวสาวิกา กองแก�ว
62073017173 นายเอกภพ ศรีแก�ว
62073017174 นางสาวพรสุภา กาวิละพันธ�
62073017175 นางศิริวรรณ พรหมเมศร�
62073017176 นางสาวภัทราภรณ� เชื้อนุ1น
62073017177 นางสาววริศรา เชื้อฉลาด
62073017178 นางสาวกชพรรณ ลิมธนภูวดล
62073017179 ว1าที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ� ชื่นชม
62073017180 นางสาวปวริศา แช1มพุดซา
62073017181 นางสาวนิตยา ขวัญวารี
62073017182 นางสาวปาวีณา วงศ�ฟูตัน
62073017183 นางสาวภาวินี หม่ืนจง
62073017184 นางสาวบุณยนุช จํารัสจริง
62073017185 นางสาวศิริพร สีวิชา
62073017186 นายบุญฤทธ์ิ หุ1นสุวรรณ�
62073017187 นายเจนภพ มานพ
62073017188 นายรณกร สมสกุล
62073017189 นางสาวสุชาดา พรมเสน
62073017190 นางสาวแพรวนภา เพ็งเพชร
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62073017191 นางสาวปVWนมนัส ใบนิล
62073017192 นายนพดล เงาทอง
62073017193 นายธีรวุฒิ คุ�มจุ�ย
62073017194 นางสาวมัลลิกา ภิยะ
62073017195 นางสาวศริญญา คําเจียก
62073017196 นายยประเสริฐ ทิพย�ธันวา
62073017197 นางสาวฐิติภรณ� จูทอง
62073017198 นางสาวอารียา อิ่มทอง
62073017199 นายพงศ�พัฒน� อิ่มสําราญ
62073017200 นางสาวนาฏอนงค� คล�ายโตนด
62073017201 นางสาววโรรส ลือวิชานะ
62073017202 นายวันชัย นักระบํา
62073017203 นายสุเมธ โพธิวัง
62073017204 นางสาวเกวรินทร� ภาชีเชาว�
62073017205 นางสาวณัชชา รักชีวิต
62073017206 นายธนเชษฐ� อุลปาทร
62073017207 นางชนาธิป รัตนเกียรติกุล
62073017208 นางสาวเมธาวี จิอูX
62073017209 นางสาวกัลยรัตน� ฟ<กแก�ว
62073017210 นางสาวอภิญญา อัครเอกฒาลิน
62073017211 นางสาวเกตน�นิภา ชุมภูวัง
62073017212 นางสาวน้ําฝน พรรญราช
62073017213 นางสาวโชติกา รอดกําเหนิด
62073017214 นางสาววลัยพร สีดํา
62073017215 นางสาวจิรภิญญา อารินทร�
62073017216 นางสาวอมรรัตน� ผลบรรจง
62073017217 นางสาวโยธกา ภิรมย�ภู1
62073017218 นางสาววรัญญา สร�อยใยงาม
62073017219 นางสาวเจนจิรา วงศ�ทจักร�
62073017220 นางสาวนันทินี ขุนด1าน
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62073017221 นางสาวสุนันทา อิ่มเอิบ
62073017222 นางสาวบุษกร รังษีภโนดร
62073017223 นายทิวากร อินตBะนา
62073017224 นางสาววารุณี เปาปKา
62073017225 นายธนาเทพ จูมาศ
62073017226 นางสาวพิมพ�รดา เปลี่ยนสุข
62073017227 นางสาววรรณฤดี กลีบบัว
62073017228 นายกิจนที กุณะแก�ว
62073017229 นางสาวศศิวิมล มีเนตรขํา
62073017230 นางสาวรัชนก ท�วมนิ่ม
62073017231 นายอดิศักด์ิ วรรณา
62073017232 นายอนุชา อ่ําคูณ
62073017233 นางสาวธัญจิรา แก�วม1วง
62073017234 นางสาวหฤทัย วงษ�เจริญ
62073017235 นางสาวฐิติรัตน� คําแสน
62073017236 นายพชร ไชยเขียว
62073017237 นายธนากร แดงถา
62073017238 นางสาวรสสุคนธ� ชะระ
62073017239 นางสาวรดา บุญคุ�ม
62073017240 นางสาวกุลณัฐ พันธ�เมือง
62073017241 นางสาวเกศินี อินทร�อักษร
62073017242 นางสาววิชญานีย� กลิ่นจันทร�
62073017243 นางสาววนัสนันท� อินทสิทธ์ิ
62073017244 นางสาวเขมิกา วิกาหะ
62073017245 นางสาวพัชรพร ศรีวิรัญ
62073017246 นางสาววลัยพร แก�วลบ
62073017247 นางสาวรภัทภร คงศัตรา
62073017248 นางสาวกมลวรรณ อ1องเภา
62073017249 นางสาวจินต�จุฑา ยะสืบ
62073017250 นายจิตพงษ� หรุ1นขํา
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62073017251 นายระพีพัฒน� ลือเฟZWอง
62073017252 นายจักรพงษ� บุญน�อย
62073017253 นางสาวสุภาวดี หินทอง
62073017254 นายกิติพงศ� คําปาแฝง
62073017255 นายเจษฎากร อินทร�อํานวย
62073017256 นายธนกร กองทรง
62073017257 นายขวัญชัย ทองคําเขียว
62073017258 นางสาวสุดา พรมตา
62073017259 นางสาวชนิดา ชาบาง
62073017260 นางสาวศศิประภา ชวดเปOย
62073017261 นางกีรติญา ศรีศุภวุฒิ
62073017262 นางสาวณิชารีย� มุกลีมาศ
62073017263 นายธนกร มีเย็น
62073017264 นางสาวพัณณิตา มาสุก
62073017265 นายชาญชัย อนันต�ชุติวงศ�
62073017266 นายวีรภัทร แสงนาค
62073017267 นางสาวชลทิชา ยศสอน
62073017268 นางสาวชนาทิพย� ชัยมงคล
62073017269 นางสาวรัตนสุรีย� ถนอมนวล
62073017270 นายธงชัย กันสุทธ์ิ
62073017271 นายณัฐพล ศรีพัฒน�
62073017272 นางสาววรัชยา สายนาค
62073017273 นางสาวก่ิงดาว สินอุดม
62073017274 นางสาวชนาพร คํานาค
62073017275 นางสาวอภิญญา ตุ1นแก�ว
62073017276 นางสาวก่ิงกาญจน� ชัยวงค�
62073017277 นางสาวเจนิสตา ใจบุญ
62073017278 นางสาวดรัลรัตน� ดีจ1าง
62073017279 นางสาวณัฐกานต� สังข�ยัง
62073017280 นางสาวกนกพร ใจธรรม

หน�า 576 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073017281 นายฐิติโชติ ชาทัน
62073017282 นายฆนากร เสนีย�
62073017283 นายอรรถรัฐ จันทร�ผ1อง
62073017284 นางสาวจุฑานันท� จันจองคํา
62073017285 นายนัฐกรณ� วรเชษฐบัญชา
62073017286 นายเสฎฐวุฒิ ผลปาน
62073017287 นางสาวพรรณภัสสร แย�มจันทร�ฉาย
62073017288 นางสาวชบา พงศ�สถิตพนา
62073017289 นางสาวป<ทมาวรรณ บัณฑิต
62073017290 นายเรวัฒ บุญกลั่นสอน
62073017291 นายณัฐพล พุ1มอิ่ม
62073017292 นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน
62073017293 นางสาวพัชรดา สมมุติ
62073017294 นางสาวฐาปนี สุทธนะ
62073017295 นางสาวกวินทรา สิงห�โตทอง
62073017296 นางสาวเบญจวรรณ� อ1องสัมฤทธ์ิ
62073017297 นายพงศกร ด�วงเขียว
62073017298 นางสาวสิริญาดา เลี่ยมตระกูล
62073017299 นางสาวณัฏยา แก�วม่ัน
62073017300 นายสิรวิชญ� ครองราช
62073017301 นางสาวจีรนันท� จันทร�เสวก
62073017302 นางสาวนิศากร แถลงไข
62073017303 นางสาวศิรินภา ทาวิเศษ
62073017304 นางสาวสุกัญญา กาวี
62073017305 นายอนุชา โพธ์ิม่ัน
62073017306 นางสาวสกุลรัตน� ทิพย�สังวาลย�
62073017307 นางสาวปาลิน วงษ�ธัญกรรม
62073017308 นางสาวมณีรัตน� ศิริแสน
62073017309 นายเฉลิมพล แตงอ1อน
62073017310 นางสาวอัญรินทร� ระพีโชติพัชร�
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62073017311 นางสาวรัชนีกร ทองคุ�ม
62073017312 นางสาวทัศนียา หม่ืนฤทธ์ิ
62073017313 นายปVยชนม� อุดดง
62073017314 นางสาวกนกวรรณ ศิริอ1วม
62073017315 นางสาวอุษมาภรณ� ห1วงต1าย
62073017316 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเรือง
62073017317 นางสาวชนัฐปภา สมศรี
62073017318 นายจิรานุวัฒน� กุลนาฑล
62073017319 นายอภิชัย วงศ�ชัย
62073017320 นางสาวธิดารัตน� สวัสด์ิวงษ�
62073017321 นางสาวเจษฎาภรณ� สมนิยาม
62073017322 นางสาวนริศรา มากบ�านบึง
62073017323 นายธรรศเทพ ทิพย�สงค�
62073017324 นายอนิรุทธ์ิ ว1องไว
62073017325 นางสาววิรัญญา เฮงตระกูล
62073017326 นางสาวภัทราภรณ� แสนหาญสิริกุล
62073017327 นายธราเทพ ธนะม่ัน
62073017328 นางสาวจิราวรรณ มาน�อย
62073017329 นางสาวจีราพรรณ จุฬาลักษณ�นาถ
62073017330 นางสาวเจนจิรา แจ1มแจ�ง
62073017331 นางสาววรพรรณ สอนศิริ
62073017332 นางสาวเปรมนีย� พฤกษาทร
62073017333 นางสาวรัตนาพร ทรงสืบวัฒนกุล
62073017334 นายธนพล พลายคุม
62073017335 นายนคริน เฮงสกุล
62073017336 นางสาวบุษกร ปะทะนมปO
62073017337 นางสาวรัชนก หม�อกรอง
62073017338 นายมูฮัมมัดฟูอาด มะเซ็ง
62073017339 นางสาวนันท�นภัส จันทร�เชื้อ
62073017340 นายรัฐพงศ� ป<ญญาจิตร
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62073017341 นางสาวสุนันทา แสงแก�ว
62073017342 นางสาวดารุณี สุริยะวงศ�
62073017343 นางสาวไพลิน จูเปOย
62073017344 นางสาวอรนภา อดุลยดา
62073017345 นางสาวสุดารัตน� สุขขี
62073017346 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจุฑามาศ โปทิ
62073017347 นางสาววิชุดา เจนจิต
62073017348 นายศุภวัฒน� อินวรรณ�
62073017349 นายธีรพล ขันตี
62073017350 นายจานุพงษ� สิงห�คําวัง
62073017351 นางสาววรรณคุณ บัวสีตัน
62073017352 นางสาวพานิดา คงม่ันคุณธรรม
62073017353 นางสาววรรณภา ถ�วยอิ่ม
62073017354 นางสาวกนกวรรณ นวลหงศ�
62073017355 นางสาวทิพย�ประภา ก�อนเพ็ชร
62073017356 นางสาวจตุพร สุวรรณบุตร
62073017357 นายอัสนี คุ�มหนู
62073017358 นายธนกฤต ภูโอบ
62073017359 นางสาวชลฤทัย แหล�ทอง
62073017360 นางสาวนิรมล บริสุทธ์ิ
62073017361 นางสาวนลิตา พงษ�พวง
62073017362 นางสาวปาริชาต โนนไธสงค�
62073017363 นางสาวอินทิรา กาละบุตร
62073017364 นางสาวเพชรรัตน� บุญรอด
62073017365 ว1าที่ ร.ต.อนุรักษ� แก�วปVก
62073017366 นางสาวดาราวัลย� รอดเพ็ง
62073017367 นางสาวเบญจรัตน� อุดคํา
62073017368 นางปริศนา พุ1มบ�านเซ1า
62073017369 นางสาวอรัญญา เปลี่ยนสูงเนิน
62073017370 นางสาวนุชจนาถ ทัดเศษ
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62073017371 นางสาวเมตตา วงค�ญาติ
62073017372 นางสาวธนภรณ� คงคา
62073017373 นางสาวนงลักษณ� พันธุ�เจริญ
62073017374 นางสาวรัตนาวดี คําจXา
62073017375 นางสาวจุฑามาศ ขุนราช
62073017376 นางสาวกมลนิชา เณรบํารุง
62073017377 นางสาววราภรณ� เตวา
62073017378 นายสุปรีดี จิระศิริ
62073017379 นางสาววราภรณ� จันทารักษ�
62073017380 นางสาวนลินรัตน� ชัยขาว
62073017381 นางสาววศิณี โนรินทร�
62073017382 นางสาวชฎาพร ฟ<กจัตุรัส
62073017383 นายสุเชาว� เผ1าลิต
62073017384 นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม1
62073017385 นางสาวสุรีย�รัตน� เพ็งอําไพ
62073017386 นายณฐพนธ� หอมกลุ1น
62073017387 นางสาววรรณิกา คําแปงตัน
62073017388 นางสาวศิริพร ใจเสือ
62073017389 นางสาวจีรนันท� เวชกิจ
62073017390 นางสาววราพร บุคํา
62073017391 นางสาวณัตตยา วนพฤกษ�
62073017392 นางสาวเบญจภรณ� แนวหน1อ
62073017393 นายกรทักษ� พ1วงจํานงค�
62073017394 นายวชิระ บุญมี
62073017395 นางสาวกมลชนก รักก�อน
62073017396 นายสราวุฒิ กันทะจันทร�
62073017397 นายสุรศักด์ิ บุญชู
62073017398 นายนันท�นิพัทธ� กัลยาณมิตร
62073017399 นายจิตริน แก�วบัวดี
62073017400 นางจิรัชญา กลาสี
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62073017401 นางสาวอันตรา กันทะวงค�
62073017402 นายพิเชษฐ ซ่ือตรงพานิช
62073017403 นางสาวปาริชาติ มาเทียน
62073017404 นางสาวภัทรา รักธัญกร
62073017405 นางสาวศุภรัตน� ยงค�เจาะ
62073017406 นายธีระพันธ� คงแก�ว
62073017407 นายนัทธพงศ� เวียงสาม
62073017408 นางสาวปริตรา จับเผือก
62073017409 นางสาวณัฐธิดา แปMนไม�
62073017410 นางสาวผการัตน� คงรอด
62073017411 นางสาวอัมพิกา สุรินทร�
62073017412 นางสาวสุมาลี นุตพงษ�
62073017413 นางสาวขวัญฤดี เฝMาหาผล
62073017414 นายประพัทธ� เทียมจันทร�
62073017415 นางสาวอารียา สีแตง
62073017416 นางสาวชลิตา พัดขํา
62073017417 นายทศพร คํารักษ�
62073017418 นายสุรชัย ชํานาญเสือ
62073017419 นางสาวจินดาภา จันทร�เมาลี
62073017420 นางสาวนันทิพร บัวกล�า
62073017421 นางสาวอรณี ประจวบโชค
62073017422 นางสาวธีมาพร สมัครเขตรการ
62073017423 นางสาวสุภัคพร นวลใส
62073017424 นางสาวอพัชนิภา คําน�อม
62073017425 นายมานพชัย บุญม่ัง
62073017426 นายมาโนช ทองรัตน�
62073017427 นายเมธเศรษฐ โฆษิตานนท�
62073017428 นางสาวชลิตา ชาญชาติวีระ
62073017429 นายเฉลิมพล นุชพ1วง
62073017430 นายสุพล ปาหา
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62073017431 นางสาวปวีณา วิศรีใจ
62073017432 นางอรวรรยา ทองน�อย
62073017433 นายเกริกไกร ชิณภา
62073017434 นายวุฒิชัย เงินยวง
62073017435 นางสาวเหมือนฝ<น สุขยืน
62073017436 นางสาวดวงพร เอี่ยมฤทธ์ิ
62073017437 นายดนัยภัทร กุดคล�าย
62073017438 นางรุ�งเพ็ชร วงศ�สวรรค�
62073017439 นางสาวญาตาวีมินทร� มวลมาลารัตน�
62073017440 นางสาวฉวีวรรณ มุกทา
62073017441 นายเฉลิมพงษ� เมืองเทศ
62073017442 นางสาวสุชาดา เหลือบุญนุ1ม
62073017443 นางสาวยุพา ม่ิงชู
62073017444 นางสาวกัลยรัตน� สังข�ทอง
62073017445 นางสาวไพลิน เวียงนาค
62073017446 นางสาวทิพย�วรรณ หม่ืนโฮ�ง
62073017447 นางสาวนัททิการณ� สุขแสงงาม
62073017448 นางสาวฐิติพร แจ1มดี
62073017449 นางสาวพิมพฤดา เนืองธนาคม
62073017450 นางสาวสุชาวดี ปMอมแก�ว
62073017451 นายธนวัฒน� คําถาเครือ
62073017452 นายภาณุพงศ� ศักด์ิแก�ว
62073017453 นางสาวศศิโสภา สุวรรณทับ
62073017454 นายจิตรพล ภูมิดี
62073017455 นายสิทธิชัย ชมใจ
62073017456 นายสัญลักษณ� ประมาณ
62073017457 นางสาวปVยนุช รอดเมือง
62073017458 นางสาวอภิญญา วรเวก
62073017459 นายณัฐภัทธ� จันทรแสง
62073017460 นางสิริลักษณ� จินายะ
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62073017461 นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี
62073017462 นางสาววิมลสิริ คงเพชรศักด์ิ
62073017463 นางสาวพันทิวา เศรษฐสุข
62073017464 นางสาววนัสาภรณ� พรหมวิหาร
62073017465 นางสาววรรณภา แย�มชื่น
62073017466 นางสาวจิดาภา ตันกุล
62073017467 นางสาวจันทร�ทิพย� ชํานิ
62073017468 นางสาวนิลุบล ชัยวุฒิ
62073017469 นางสาวอมลรดา เกลียวพันธ�รัศมี
62073017470 นางสาวชญานี กลิ่นหอม
62073017471 นางสาวไอรีณ หมายเจริญศรี
62073017472 นายยศวริศ ส�มเพ็ชร�
62073017473 นางสาวกาญจนา ไกรนิตย�
62073017474 นางสาวพรจรัส ประสิทธ์ิวิเศษ
62073017475 นายธนาวุธ พวงพันธ�
62073017476 นางสาวอมรรัตน� ไข1สะอาด
62073017477 นางสาวนภาพลอย นิพัฒน�
62073017478 นางสาวธนภรณ� สิทธิเวช
62073017479 นางสาวหนึ่งหทัย คําหน1อ
62073017480 นางสาวกวินธิดา พันธ�พวงทอง
62073017481 นางสาวณัฏฐา ใยบัว
62073017482 นางสาวสุธามาศ เสือคง
62073017483 นางสาวอาทิตยา พิมสอน
62073017484 นางสาวอุไรวรรณ วงกลม
62073017485 นางสาวกมลชนก ทองศรี
62073017486 นางสาวเสาวลักษณ� นพรัตน�
62073017487 นายชยณัฐ สันทะนะ
62073017488 นางสาวศศิวิมล กมุทชาติ
62073017489 นายเอกสิทธ์ิ สุดเสน1ห�
62073017490 นายกฤตภาสต� กล1อมแก�ว
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62073017491 นางสาวสิริขวัญ จันคะณา
62073017492 นางพรพิมล สันชุมภู
62073017493 นายพงศ�สันต� โพธ์ิเจริญ
62073017494 นางสาวจุฑาทิพย� ขวัญแก�ว
62073017495 นางสาวไพรัช พันธ�ไชยา
62073017496 นางสาวมนิษิณี นาคบุตร
62073017497 นางสาวอมลณัฐ เตียตระกูล
62073017498 นายณัฐพงษ� มาลีแก�ว
62073017499 นายวศิน เพ่ิมรักษ�
62073017500 นางสาวปรียารัฐ คีรีรมย�
62073017501 นางสาวนันทิดา คําภาราศรี
62073017502 นางสาวสุพรรณษา พรหมวังศรี
62073017503 นางสาวสุขฤทัย กิริพันธุ�
62073017504 นายนิคม สุจดา
62073017505 นางสาวมณีรัตน� เพชรจํารัส
62073017506 นายชัยพร ภาสกรโกศล
62073017507 นางสาวนภัสวรรณ พุ1มพวง
62073017508 นางสาววารุณี นิ่มนวล
62073017509 นายวิศรุท เสง่ียมงาม
62073017510 นายจักรพรรณ ใจผ1อง
62073017511 นางสาวอัมพร วรรณชน
62073017512 นายธิติวัฒน� สํานวน
62073017513 นางสาวสกุลรัตน� นาคเที่ยง
62073017514 นายสุภัช กาเรียนธร
62073017515 นายสุทธิพงษ� มะโนปา
62073017516 นายก�องภพ บุปผาเพชร
62073017517 นางรัตนา มีทรัพย�
62073017518 นายวิศรุต สุริวงค�
62073017519 นางสาวสายสุนีย� จXองบุญ
62073017520 นางสาวสายฝน โท�ฟ<Wน
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62073017521 นางสาวณัฏฐ�พิมล จันตBะทา
62073017522 ว1าที่ร�อยตรีณัชพล ปลาสุวรรณ
62073017523 นางสาวธนิสรา มาตรา
62073017524 นายณฐกร โอสถ
62073017525 นายยุทธนา ศรีคําทา
62073017526 นางสาวปภัณธษร ม่ันพรม
62073017527 นายกฤษณพงษ� นาคสิงห�
62073017528 นางสาวนภารินทร� ปVWนทอง
62073017529 นางสาวสุภาวดี พรมอยู1
62073017530 นางสาวรัชนีวรรณ พ้ืนงาม
62073017531 นางสาวจามจุรี มณีวงศ�
62073017532 นายสมพงษ� หนักบุญเกิด
62073017533 นายสันติชัย เพ็งเอี่ยม
62073017534 นางสาวจุฑาลักษณ� ต1อยนึ่ง
62073017535 นางสาวมะลิวรรณ อิ่นมะโน
62073017536 นางสาวตวงพร พิกุลทอง
62073017537 นางสาววิภา เนียมคํา
62073017538 นางสาวพิมพ�วิภา เทืองน�อย
62073017539 นายกฤษฎา แสงประสิทธ์ิ
62073017540 นายอลงกรณ� วงษา
62073017541 นายอภิวัฒน� ไตรศรีรัตน�
62073017542 นางสาวฟารีดา เข่ือนโพธ์ิ
62073017543 นายดานัย วะราพุทธ
62073017544 นางสาวสุกัญญา นระสาร
62073017545 นายประวิทย� เชื้อชุ1ม
62073017546 นางสาวอินทุอร ทรัพย�เพชร
62073017547 นางสาวอมรรัตน� ลอยพงศ�ศรี
62073017548 นายกรีฑา งามอยู1
62073017549 นางสาวชลิตา บุญลาด
62073017550 นางสาวสุทธิดา นาสา
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62073017551 นางสาวกิติภร โพร�งจ่ัน
62073017552 นางสาวตวงพร จันทัน
62073017553 นางสาวนันทภรณ� หนูแก�ว
62073017554 นางสาวรัตนประภา วงศ�ฉายา
62073017555 นายอรรถพล อาจหาญ
62073017556 นางสาวศิรินันท� ตันเกียง
62073017557 นางสาวกฤตยา ฉํ่าพงษ�
62073017558 นายธีภพ ปานเกิด
62073017559 นางสาวจิณัฐชญา กายา
62073017560 นางสาวศิรินทิพย� คําทุม
62073017561 นายธนิษฐ� ขําขุน
62073017562 นางสาวเพชรพิจิตร ยมจันทร�
62073017563 นายวีรพงษ� วงศ�ปVง
62073017564 นายนิธิ วัฒนรัตน�
62073017565 นางสาวแก�วตา ตุ1นเงิน
62073017566 นายณัฐนนท� แก�วโมรา
62073017567 นายณัฐพงษ� ทองอินทร�
62073017568 นางสุวิมล หม่ันงาน
62073017569 นางสาวฉันทิชา สุขหนู
62073017570 นางสาวกรกมล ยอดนาค
62073017571 นางสาวณัฐฐา สุตะสม
62073017572 นายอุเทน งามดี
62073017573 นางสาวณัฎชุดา พรหมเปAง
62073017574 นายณฐวรรธน� บุณยมณี
62073017575 นางสาวอนงค�นาถ ชมอ�าย
62073017576 นางสาวพนิดา ฤทธ์ิณรงค�
62073017577 นายวิธิต สายสิงห�ทูล
62073017578 นางสาวอภิวรรณ� งามดี
62073017579 นางสาวพัชราวรรณ คําสุก
62073017580 นางสาวกันตพร กาสอน
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62073017581 นางสาวดุสิตาพร แถมครบุรี
62073017582 นางสาวทิพากร ปMองกัน
62073017583 นายมนัสวิน ถ่ินน้ําใส
62073017584 นางสาวสรชา เสาแบน
62073017585 นางสาวนันทวรรณ ป<นตา
62073017586 นางสาวนภาพร ม1วงวงศ�
62073017587 นายพีรพันธุ� บุญเกตุ
62073017588 นางสาววัชราภรณ� บุตรราช
62073017589 นางสาวปารย�ณฉัตร� ย้ิมนรินทร�
62073017590 นางสาวกาญจนา อินมา
62073017591 นางสาวกริตกาญจน� หวานฉํ่า
62073017592 นางสาวสิริพร ท�วมยัง
62073017593 นายศราวุฒิ ปรางค�ใหญ1
62073017594 นางสาวพิกุลแก�ว วังคีรี
62073017595 นางสาวอรพรรณ ใจกXอง
62073017596 นางสาวสุกัญญา แย�มชื่น
62073017597 นางสาวสุธาทิพย� พันสด
62073017598 นางสาวอรวรรณ บุญมาก
62073017599 นางสาววรรณิภา น�อยยอด
62073017600 นางสาวศรัณย�พร คงทัศน�
62073017601 นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
62073017602 นางสาวโกลัญญา อ่ําเมือง
62073017603 นางสาวรุ1งฤทัย เพ็ชร�อินทร�
62073017604 นางสาวสาลินี ตุงคะศิริ
62073017605 นางสาวป<ทมน คํามงคล
62073017606 นายฤทธิไกร ประดิษฐ�
62073017607 นางสาวนิมิตร แสนยาเจริญกุล
62073017608 นายธวัฒน� ปานพรม
62073017609 นางสาวศิรดา ฟ<กทอง
62073017610 นางสาวพิมพิไลย� ศิลาเงิน
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62073017611 นายพัชรพล นวลงาม
62073017612 นายนพพร ไกรรักษ�
62073017613 นางสาวณรินทรา วุฒไชยา
62073017614 นางสาวอรพิชญ� เรือนเพ็ชร�
62073017615 นายนราวิชญ� เวียงเหล็ก
62073017616 นางสาวสโรชา รุ1งเรือง
62073017617 นางสาวภัทรา เนียมหอม
62073017618 นางสาวชัญญาวีร� ภุมรินทร�
62073017619 นางสาวธีราภรณ� สาระไกร
62073017620 นางสาวทัศนีย� ชํานาญจุ�ย
62073017621 นางสาววิชวรรณ นาละมัน
62073017622 นางสาวเพชรจรินทร� พรหมเศรณีย�
62073017623 นายเจษฎาพงศ� เนียนใจดี
62073017624 นางสุณิสา สุขเกษม
62073017625 นางสาวสุวิดา จันทร�หอม
62073017626 นางสาวดรัลรัตน� เมฆสว1าง
62073017627 นางสาวลักษณา ตันเต
62073017628 นางสาวสุนิษา ยอดคีรี
62073017629 นางสาวชวนพิศสิณี เฟZWองเพียร
62073017630 นางสาวอภิญญา ปราบพาล
62073017631 นางสาวพิชญาวี สีเลา
62073017632 นายพรายงาม งามวิชา
62073017633 นายสันธิพงษ� จันทร�ปาน
62073017634 นางสาวศิริพร บุญชู
62073017635 นางสาวนัฐลัดดา แตงกวา
62073017636 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ดีแท�
62073017637 นางสาวสุภัสสร ประสพศักด์ิ
62073017638 นางสาวอารีรัตน� ศรีสมบัติ
62073017639 นางสาวเบญจวรรณ สิงคํา
62073017640 นางสาวณัฎฐิยา สุขประดิษฐ�
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62073017641 นางสาวอุชุกร ใจยา
62073017642 นายวุฒิชัย มงคลวัจน�
62073017643 นางสาวเฟZWองฟMา ธรรมสุระกุล
62073017644 นางสาวสุภาพ อุปจักร�
62073017645 นางสาวชลดา อ1อนเส็ง
62073017646 นางสาวณปภัช จันทร�ชม
62073017647 นางสาวธนัญภรณ� มูลทา
62073017648 นางสาวอรอุมา ทิพโสต
62073017649 นายศรัณRู เวียงหก
62073017650 นายรุจิกร พันธ�เงิน
62073017651 นายวีรวุฒิ เตาสุภาพ
62073017652 นางสาวนภัสนันท� สุวรรณท�าว
62073017653 นายวีระวัฒน� ดวงขํา
62073017654 นายธัญญพัทธ� ทองปVWน
62073017655 นางสาวลักขณาภรณ� อุดอ�าย
62073017656 นางสาววาสนา พัดไธสง
62073017657 นายธนาวุฒิ คําศรีสุข
62073017658 นายสมรักษ� บุตสะดี
62073017659 นางสาวพัชรนันท� ไชยวงศ�
62073017660 นายวุฒิเกียรติ แอบเรือง
62073017661 นางสาวชุติมา สายเพ็ชร
62073017662 นางสาววรารัตน� โปธิ
62073017663 นายวัชระ รําพึงกิจ
62073017664 นางสาวฉัตรสุดา อินทร�เอม
62073017665 นายสุทัด วิชิต
62073017666 นางสาวดุสิตา อ1องแก�ว
62073017667 นางสาวป<ทมาวดี กิตติคุณาภรณ�
62073017668 นางสาวราตรี นพรัตน�
62073017669 นางสาวยลดา ศรีรักษา
62073017670 นางอนัญญา สีทาน�อย
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62073017671 นางสาวจินดานุช คําภิระ
62073017672 นางอรจิรา กีรติวศิน
62073017673 นางสาวจารุวรรณ สุขป<ญญา
62073017674 นายธนพล สินเครือสอน
62073017675 นางสาวสาธินี มาเกตุ
62073017676 นางสาววิยะดา ตันยะ
62073017677 นางสาวศศิธร อุ1นเรือน
62073017678 นายยูนุส ยุมาดีน
62073017679 นายณัฐนันท� ต1วนชะเอม
62073017680 นางสาวชนนิกานต� เรืองจุ�ย
62073017681 นางสาวสุมินตรา นาครินทร�
62073017682 นางสาวณัฐภรณ� กาญจนคงคา
62073017683 ว1าที่ร�อยตรีพัชรคม พลายเนาว�
62073017684 นายณัฐพงษ� วงษ�เดชานันท�
62073017685 นายอดิศักด์ิ เรี่ยมสุวรรณ
62073017686 นางสาวพิมพ�ผกา สิทธิวงศ�
62073017687 นางสาวพิชชาวีย� กล่ําฉวี
62073017688 นางสาวณัฐวีนนท� อินทร�ทิม
62073017689 นางสาวกุลกัลยา นุชเอี่ยม
62073017690 นางสาวอภิชญา เอี่ยมบุรี
62073017691 นายสุพศิน บุญพา
62073017692 นายสุวรรณ� คุ1ยชาวนา
62073017693 นายศรัญRู ปVมสอน
62073017694 นางสาววรารมย� บุญมา
62073017695 นางสาวพัชญา กาเพชร
62073017696 นางสาวอชิรธร ชินธรรโมภาส
62073017697 นางสาวจิตตานันท� หอมโกศล
62073017698 นางสาวกาญจน�กนก วิหาละ
62073017699 นายนเรศ นุชโอภาช
62073017700 นางสาวศิริลดา สาเหียง
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62073017701 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจันทนา เรือนจา
62073017702 นางสาวกมลวรรณ กองเพ็ง
62073017703 นายชัชพล ปรีชาพานิช
62073017704 นางสาวสุพรรษา ม่ันเจBก
62073017705 นางสาวสิริพักตร� ม่ันเหมาะ
62073017706 นายภาณุพงศ� ชัยฤทธ์ิ
62073017707 นางสาวลลิตา ปลัดชัยโย
62073017708 นางสาวพัชรกันต� หนูแก�ว
62073017709 นางสาวศุภาสินี โชคงาม
62073017710 นางสาวเรณู สิงหะ
62073017711 นายภาคินัย ชัยยอด
62073017712 นางสาวเปรมฤดี ไมถึง
62073017713 นางสาวพิมพ�วิภา มาน�อย
62073017714 ว1าที่ ร.ต.หญิงแคทรียา ผิวงาม
62073017715 นางสาวชนกนันท� คงพิรุณ
62073017716 นางสาวอภิชญา สีหวัน
62073017717 นางสาวขวัญศิริ โภชนา
62073017718 นายธนยศ หอมนาน
62073017719 นางสาวเกศสุดา กิจนาค
62073017720 นายวงศกร เฮี้ยนเจริญ
62073017721 นายณัฐวัตร� ทองมา
62073017722 นางสาวรัชนี เจ็กแจว
62073017723 นางสาวรัตติกรณ� น�อยลา
62073017724 นายอดิศักด์ิ เลื่อนลอย
62073017725 นางสาวเบญจมาศ ทรัพย�สุข
62073017726 นางสาวชลธิชา คงชู
62073017727 นางสาวกชกร แสงบังเงิน
62073017728 นางสาวพิมพ�นารา พัฒน�ธนกิจเจริญ
62073017729 นายวรินทร ศรีพิพัฒพานิช
62073017730 นายวัชระ ท�าวงาน
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62073017731 นายชุมพล สมณะ
62073017732 นางสาวเบญจมาภรณ� ซาทรง
62073017733 นายธนภูมิ อ่ําคุ�ม
62073017734 นางสาวศุภรักษ� ท�วมจันทร�
62073017735 นายสิทธินนท� ทองจําปา
62073017736 นางสาวศิรินาถ จันศิริ
62073017737 นายณัฐพล สุดสวัสด์ิ
62073017738 นางสาวปาลิตา พละศูนย�
62073017739 นายวศิน จิราพงษ�
62073017740 นายกฤษณ� ศรสุวรรณ
62073017741 นางสาวสิริพร วงศ�ฮ1อ
62073017742 นางสาวศลิษา แสงบุญ
62073017743 นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมแฉ1ง
62073017744 นางสาวอัญชลี มะเรือง
62073017745 นางสาวนริษา เอี่ยมจุ�ย
62073017746 นางสาววิลาวัลย� อินทะกะ
62073017747 นางสาวธนกาญจน� ถนอมนวล
62073017748 นายวิทวัส หมายม่ัน
62073017749 นายภัทรพงษ� วงษ�ยอด
62073017750 นางสาวพีรมัฑน� ตองอ1อน
62073017751 นางสาวประไพพร พูลเพ่ิม
62073017752 นางสาวมานิตา ด1านเสถียร
62073017753 นางสาววรรณกมล ปล�องมาก
62073017754 นางสาวศราญรัตน� สําแดงเดช
62073017755 นางสาวปภัสสร บุญส1ง
62073017756 นางสาวปรียาภรณ� ใจหาญ
62073017757 นางสาวภัทรวดี ด�วงเบ�า
62073017758 นางสาววราภรณ� บุญมัติ
62073017759 นางรสรินทร� นวรัตน� ณ อยุธยา
62073017760 นางยุภา นิกรสันติธรรม
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62073017761 นางสาวนฤมล อ่ําสอาด
62073017762 นายนพดล สุพรรณสาร
62073017763 นางสาวณัฐพร นาทัน
62073017764 นายปรากร กุลโล
62073017765 นายวรกฤต ศรีธนกูล
62073017766 นางสาวสุรีรัตน� มาเกตุ
62073017767 นายธีระพงษ� แดงดี
62073017768 นางสาวอภิตา นาคะเกศ
62073017769 นางสาวมณฑนรรห� ไชโย
62073017770 นางสาวภัทราพร กรศรี
62073017771 นางสาวสุพิชชา กระต1ายทอง
62073017772 นายกรกฎ ดอกจําปา
62073017773 นางรัชนีพร ตรีตุนา
62073017774 นางสาวมณนภา เกตุแก�ว
62073017775 นางสาวพินัสสุดา บุญมีสุข
62073017776 นางสาวเพชรดา สายบุญยืน
62073017777 นายกฤติวิทย� ยะเชียงคํา
62073017778 นางสาวสมฤดี สีขาว
62073017779 นางสาวสุกัลยา บุญธรรม
62073017780 นายรัชชานนท� ศักดามณี
62073017781 นางสาวกัลยา เอนกการ
62073017782 นางสาวสุดารัตน� เกษมญาติ
62073017783 นางสาวมุทิตา คงแสนคํา
62073017784 นายกิติศักด์ิ แซ1จ�าง
62073017785 นายจีระพงษ� เนียมน1วม
62073017786 นายธวัชชัย ป<ญญา
62073017787 นางสาวยุพา หวานแหลม
62073017788 นางสาวเบญจวรรณ จ่ันจีน
62073017789 นางสาวอภิชญา น�อยเจริญ
62073017790 นางอภิชญา ตันแปง
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62073017791 นางสาวโสภาวรรณ วินทะวุธ
62073017792 นายปVตุพงษ� จันทอินทร�
62073017793 นางสาวหทัยชนก เอี่ยมสําอางค�
62073017794 นายเจตรินทร� ทวีทรัพย�
62073017795 นางสาวหยกมณี ม่ันต1อพงษ�
62073017796 นางสาวสิริกานต� คุณศิลป[
62073017797 นายศรัณย� ภู1เพ็ชร�
62073017798 นางสาวกาญจนา เทพแก�ว
62073017799 นางสาวปภาพร วงค�ฐานะ
62073017800 นางสาวอนุสรา จันทะรัตน�
62073017801 นายเมธาสิทธ์ิ ปานทับ
62073017802 นางสาวพัณณิตา จิตรสมัคร
62073017803 นางสาวปพิชญา ยมจันทร�
62073017804 นางสาววริศรา ราชเพียแก�ว
62073017805 นางสาวเมธาวี บุญมีโชติ
62073017806 นางสาวกนกวรรณ ปาลี
62073017807 นายวรัญRู ย่ังยืนปVยรัตน�
62073017808 นางสาวศิริลักษณ� คล่ําเงิน
62073017809 นางสาวกัณต�ปพัชญ� วิพันธุ�เงิน
62073017810 นางสาวกัญญา ศรีวิชัย
62073017811 นางสาวเกศฎาภรณ� อมรเมธากุล
62073017812 นางสาวรัชดา สอนสะอาด
62073017813 นายรัฐภูมิ พลมาตย�
62073017814 นางสาวธนภรณ� คําลือ
62073017815 นางสาวสินีนาถ ใจชื้น
62073017816 นางสาวมณฑกานต� ศรีสวัสด์ิ
62073017817 นางสาวเพชรรัตน� สกิดเกิด
62073017818 นายวิศวัฒน� วิลาวัลย�
62073017819 นางสาวธัญญลักษณ� ทองแพง
62073017820 นางสาวพิมลพรรณ แก�วดา
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62073017821 นายพชร เงินกลม
62073017822 นายศราวุฒิ พรมเสน
62073017823 นางสาววรรทนี เฉียงเมือง
62073017824 นายภูพิพัฒน� มาเมือง
62073017825 นายณัฐพงษ� มีมาก
62073017826 นางสาวอัญชิสา จันทะแก�ว
62073017827 นางสาวสิรีธร บํารุงศรี
62073017828 นายวัชรินทร� เจนดี
62073017829 นางสาวสกาวเดือน ชมภูนุช
62073017830 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิขํา
62073017831 นายภานุวัฒน� พลอาสา
62073017832 นางสาวทิพย�สุรีย� สายพิน
62073017833 นายวุฒิพงษ� วงค�จําปา
62073017834 นายอธิษฐ� ศรีวัชรหงษ�ษา
62073017835 นางสาวเพ็ญศิริ เอิบบุญ
62073017836 นายธงชัย ไตรโพธา
62073017837 นางสาวชนิสรา สุขหร1อง
62073017838 นายณัฐวุฒิ คนสูง
62073017839 นางสาวภราภรณ� จวงเจิม
62073017840 นางสาวจันทร�เพ็ญ วังคีรี
62073017841 นางสาวพจนีย� ธํารงค�ศักด์ิคุณ
62073017842 นายทนงพล ชุติมันต�กุลดิลก
62073017843 นางสาวศิโรรัตน� รอดเทศ
62073017844 นางสาวยลดา บัวหลวง
62073017845 นางสาวนวลสิริ สายทอง
62073017846 นางสาวนุจรี นวลจันทร�
62073017847 นางสาวดาราวรรณ สุริยา
62073017848 นางสาวเสาวนีย� พัดทอง
62073017849 นางสาวพันธนันท� ถาวรศักด์ิ
62073017850 นางสาวลัดดาวัลย� งุนคํา
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62073017851 นายนัฐพงษ� สท�านไตรภพ
62073017852 นางสาวพิมพ�ลัดดา ใจปVนตา
62073017853 นางสาวเบญจมาศ วงเงิน
62073017854 นางสาวธิดานันท� จูเรือน
62073017855 นางสาวกนกวรรณ ใบบาง
62073017856 นางสาวสุนิษา เกษศรีเนียม
62073017857 นางสาวกัญญาทิพย� เกิดเรณู
62073017858 นางสาววิศัลย�ศยา วรธนเกษมพล
62073017859 นายสรธร โฉมงาม
62073017860 นายบรรหาร ทองย้ิม
62073017861 นายวีรวิช เลือดทหาร
62073017862 นางสาวเจนจิรา เพชรบัวจันทร�
62073017863 นางสาววิไลลักษณ� คําอ�าย
62073017864 นางสาวเบญจมาศ ศรีทัน
62073017865 นางสาวพรสวรรค� ทองดอนหัน
62073017866 นางสาวปริศนา นามวงค�
62073017867 นายรพิกร ฉลองสัพพัญRู
62073017868 นางสาวมุขธิดา เรืองศรี
62073017869 นายยุทธนา จ๋ิวแหยม
62073017870 นายดุสิต คําทองคง
62073017871 นางสาวธัญญารัตน� แก�วนึก
62073017872 นางสาวอรวี วรรณสุทธ์ิ
62073017873 นายจิรายุทธ พลายสุวรรณ�
62073017874 นางสาวปรางค�ทิพย� หอมวัน
62073017875 นายกฤตยชญ� ลัมยศ
62073017876 นางสาวศุภมน สูนป<น
62073017877 นางอมรรัตน� เตชะปVตุ
62073017878 นางสาวสิรภัทร บุณยศิวาพงศ�
62073017879 นางสาวอมรรัตน� ศิลาหลัก
62073017880 นางสาวอรัชพร คงสวัสด์ิ
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62073017881 นางสาวธนรัตน� สัตบุษ
62073017882 นายสุวรรณ บัวเข็ม
62073017883 นายสราวุฒิ อมรประภา
62073017884 นางสาวชลดา ขันทะรักษ�
62073017885 นายธนากร ตาหน1อ
62073017886 นางสาวรัตน�ดา ภารวงษ�
62073017887 นางสาวดวงนภา วังสุข
62073017888 นางสาวสุภาภรณ� ใจตรงดี
62073017889 นางสาวธนัญญา พ่ึงทองคํา
62073017890 นางสาวเวธนีกร มากเมือง
62073017891 นางสาวสลิลทิพย� อุ1นผูก
62073017892 นางสาววิลาวัลย� พันธุ�วิเชียร
62073017893 นางสาวสุภาวดี เชื้อณรงค� 
62073017894 นางสาวอรอนงค� บุญนิตย�
62073017895 นางสาวสุชานันท� วงค�สาย
62073017896 นางสาวมณีรัตน� เสือเหลือง
62073017897 นายมาโนช เพ็งพันธ�
62073017898 นางสาวเยาวเรศ ศิริชุมภู
62073017899 นางสาววีรญาดา รอดทิม
62073017900 นายสุริศักด์ิ สุขแพทย�
62073017901 นายพัชรพล ยายอด
62073017902 นายเกรียงไกร ราชอาจ
62073017903 นางสาวพิริยาภรณ� นันทะใจ
62073017904 นายป<ณณธร เมฆลอย
62073017905 นายณัชพล ไชยเนตร�
62073017906 นางสาวสราพร ป<ญญาอนันตวงศ�
62073017907 นายยุทธนา สิทธิ
62073017908 นางสาวจิรวรรณ ต้ังตระกูลทรัพย�
62073017909 นางสาวพิชามล อุดม
62073017910 นางสาวชุติมา มีสาวงษ�
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ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073017911 นายธนโชติ ทองย�อย
62073017912 นางสาวเพ่ิมพร ยังแช1ม
62073017913 นายณัฐภัทร จุเรศ
62073017914 นางสาวละอองดาว โฉมสี
62073017915 นางสาวจุฬาลักษมี อารีย�
62073017916 นางสาวชื่นนภา บัวเทศ
62073017917 นางสาวอมรพรรณ แสนแทน
62073017918 นางสาวอังค�วรา ทะริยะ
62073017919 นายกษิดิส เอกรัตน�
62073017920 นางสาวนวลศิริ ตีคํา
62073017921 นายธวัชชัย โนรี
62073017922 นางสาวชุลีกร โพธ์ิก่ิง
62073017923 นางสาวจริยา อุสาพันธ�
62073017924 นายเนติกร วรรณประโพธ์ิ
62073017925 นางสาวสุทธิณี สุวรรณโฉม
62073017926 นายอดิศร ขัติยะ
62073017927 นางสาวปภัสสร พละทรัพย�
62073017928 นายชัยวัฒน� จันทร�สายทอง
62073017929 นางสาววรรณวิภา คําเสวก
62073017930 นางสาวทิพสุคนธ� แปMนจันทร�
62073017931 นายธีรวัฒน� ศรีนวล
62073017932 นางสาวสุภาภรณ� อานพรหม
62073017933 นายกฤษณะ คําวัดไทร
62073017934 นายตฤณวรรธน� เศรษฐพงษ�ธนัท
62073017935 นายพงศธร ทิพย�รัตน�
62073017936 นางสาวลีลาวดี คําประสงค�
62073017937 นางสาวทัดดาว ธัญกรรม
62073017938 นางสาวนาริน ไตรพรมมา
62073017939 นางสาววรรณิการ� ศรีเมือง
62073017940 นางสาวขวัญวิไล วงษ�อ�าย

หน�า 598 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073017941 นายชาคริต นาเมืองรักษ�
62073017942 นางสาวกาญจนา ผมงาม
62073017943 นางสาวรัตนาพร ต้ือยศ
62073017944 นางสาวราตรี กุลพรม
62073017945 นางสาวสุภาภร ทองรินทร�
62073017946 นางสาวสุพัชชา จินดาวงษ�
62073017947 นางสาวจิราบุณย� จันทร�กระจ1าง
62073017948 นายศุภณัฐ ดวงคํา
62073017949 นางสาวสุนิสา ทับทอง
62073017950 นางสาววินชุตา เสือสืบนุ1ม
62073017951 นางสาววริศรา แสงอรุณ
62073017952 นางสาวนัฏฐา ฤทธินนท�
62073017953 นางสาวจันทร�จิรา ตันอินตBะ
62073017954 นายอรรถโกวิท ใจดี
62073017955 นายจักรพันธ� เหลื่อมแหลม
62073017956 นางสาวฐิติกร อ1อนทุม
62073017957 นางสาวมาพร สังฆะราม
62073017958 นางสาวปาริฉัตร เปAงป<น
62073017959 นางสาววราพร ประฉิมะ
62073017960 นางสาวศศิภา แก�วเทพ
62073017961 นางสาวอมลรดา กุนสง
62073017962 นางสาวจริยา ศรีประเสริฐ
62073017963 นางสาวอรอุมา ยองคํากาด
62073017964 นายกติกา ไชยศิริ
62073017965 นายวิกรานต� หม่ืนยุทธ
62073017966 นายประสงค� แก�วโนนตุ1น
62073017967 นางสาวชนาพร นุชปาน
62073017968 นางสาวกชกร นาวินสันติราษฎร�
62073017969 นายพัฒณศักด์ิ ศรีสุรักษ�
62073017970 นางสาวพนิดา อินทร�ลับ

หน�า 599 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073017971 นางสาวพิมพ�ผกา คําวัน
62073017972 นางสาววรากร อัครเมธาทิพย�
62073017973 นางสาวพิชญา น�อยบุ�งค�า
62073017974 นางสาวกชกร พรมชัย
62073017975 นางสาวมนัสนันท� กสิกา
62073017976 นางสาวธัญวรัตน� ม1วงไหมทอง
62073017977 นางสาววัลลภา ปาซิโร
62073017978 นางสาวการะเกด ทรัพย�ถวิล
62073017979 นางสาวนพวรรณ ทองวัน
62073017980 นางสาวปุณิกา กัณทร�เข็ม
62073017981 นางสาวศดานันท� ภูสะเทียน
62073017982 นางสาวอัญชลี ส1งศรี
62073017983 นางสาวปภัสสร จันน้ําท1วม
62073017984 นางสาวศิริพร เขียวมา
62073017985 นางสาวนิสากร พุมมา
62073017986 นางสาวสุมารี หนูแสง
62073017987 นางสาวพลอยนภัส ภาษาสุต
62073017988 นายรณชัย สุขพันธ�
62073017989 นายณัฐดนัย จิระพันธ�ธํารง
62073017990 นายกฤชญานันท� บุญคง
62073017991 นางสาวสุณีรัตน� ถ่ินสุวรรณ
62073017992 นางสาวสุพาพร ปอใจ
62073017993 นายภาณุวิช ขวัญยืน
62073017994 นางสาวพิชญาภา คําสุข
62073017995 นายปVยทัศน� รีอินทร�
62073017996 นางสาวนิศาชล ฤทธ์ิเรืองเดช
62073017997 นางสาวศิริรัตน� ทิพย�เคลือบ
62073017998 นางสาวรัชนีกร สมนาศักด์ิ
62073017999 นางสาวสุพรรณี ชาติสิงห�
62073018000 นางสาวสุภาภรณ� เนื่องกันทา

หน�า 600 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018001 นางสาววรรณิศา พิลึก
62073018002 นางสาวปฐมาวดี หลงมา
62073018003 นางสาวนิศากร บรรลุ
62073018004 นางสาวเกณธิการ� เชนยะวณิช
62073018005 นายพงศ�ธร เรืองนวล
62073018006 นางสาววรรณภา ณ ลําปาง
62073018007 นางสาวพิชญาพร สมบูรณ�
62073018008 นางสาวอัญธิสา ขันธารักษ�
62073018009 นางสาวสมานันท� มณีกิจ
62073018010 นางสาวกัลยาณี ศิลปชัย
62073018011 นางสาวนิภาพร เนตรชาย
62073018012 นางสาวนัทฐิฌา งามจิตพิทักษ�
62073018013 นางสาวชมภู อุ1นถ่ิน
62073018014 นายสุริยา สุโพธ์ิใหม1
62073018015 นางสาวประภาพร ปVนนะสุ
62073018016 นางสาวพิชชานันท� ทองศรี
62073018017 นางสาวสุภาพร อินทนนท�
62073018018 นายกิตติศักด์ิ มีกมล
62073018019 นางสาวปราณี นาเครือ
62073018020 นายอภิชาติ สาเครือ
62073018021 นางสาวณัฐนันท� คงย่ิงใหญ1
62073018022 นางสาวภัทรานิษฐ� ดาแพง
62073018023 นางสาวชไมพร วงศ�ษา
62073018024 นางสาวพรชนก นวลคํา
62073018025 นายนเรศ หม่ืนรอด
62073018026 นางสาวนิตยา เนตสุวรรณ�
62073018027 นางสาวปพิชญา หิมพานต�
62073018028 นายอัครเดช ธีระแนว
62073018029 นางสาวกนกรัตน� เข1งเงิน
62073018030 นายวัชระ ทองขาว

หน�า 601 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018031 นายศุภกิจ พนะสัน
62073018032 นางสาวมณฑิตา ธรรมไชย
62073018033 นางธนัญญา เมฆอิ่ม
62073018034 นางสาวกรชนก จันทรา
62073018035 นายเจษฎา อรุณทอง
62073018036 นางสาวศิริกาญจน� แหนบชิต
62073018037 นายอาทิตย� เชียงภูกอ
62073018038 นางสาวมีเรียม สุรินทร�
62073018039 นางสาวสิรินยา ป<ญญาพุธ
62073018040 นางสาววาธิณี สิงห�ศรีนาท
62073018041 นายภาคภูมิ เศรษฐ�ธนธัช
62073018042 นางสาวศศิวิมล บัวน�อย
62073018043 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
62073018044 นางสาวณัฐวรรณ หาญเมือง
62073018045 นางสาวอําพร พริกนาค
62073018046 นางสาวอรยา สมรูป
62073018047 นายศรัณยู จินาวงศ�
62073018048 นายประวิทย� มูลดี
62073018049 นางสาวปาริชาติ มีทิม
62073018050 นางสมิหรา ปลิ่นกลอง
62073018051 นางสาวชนัญญา ยามเลย
62073018052 นางอนงค�รัตน� สมทรง
62073018053 นางสาวพลอยไพลิน พรหมณี
62073018054 นางสาวธีร�ชานัน ผาบัว
62073018055 นางสาวชมภูทิพย� ชมภูสืบ
62073018056 นายฐาปนพงศ� ณ ลําปาง
62073018057 นางอาลิศรา บุสอน
62073018058 นางสาวเบญจภรณ� ศรีเกษ
62073018059 นางสาวปวีณา บุญนิ่ม
62073018060 นายชัยวัฒน� กะวิเศษ

หน�า 602 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018061 นางสาวพิจิตรา ชาญณรงค�
62073018062 นายสุรพงศ� สุขเปรม
62073018063 นางสาวกรรณิการ� ขําคง
62073018064 นางสาวสุชิรา ปานนิ่ม
62073018065 นายสุวพัชร แสนเข่ือน
62073018066 นางสาวเกศินี สิงหล�า
62073018067 นางสาวชลิตา มีแสง
62073018068 นางสาวรุ1งทิวา เหมืองหม�อ
62073018069 นางสาวชญานิษฐ� ทองกวาวพนา
62073018070 นางสาววรรณารินทร� เหลี่ยมบาง
62073018071 นางสาวพัชธิตา อ1วมพรม
62073018072 นางสาวสุธานันท� เปรมกมล
62073018073 นางสาวกนกพร ปาลวิสุทธ์ิ
62073018074 นางสาวปวันรัตน� วงศ�ชนะยุทธ
62073018075 นางสาวกิตินัดดา จุลปาน
62073018076 นางสาวกัญญาภัค เหรัญญะ
62073018077 นางสาวกมลรัตน� แสงนพรัตน�
62073018078 นางสาวสุทธิลักษณ� จงศรี
62073018079 นางสาวนิชาภา ณัจฉรียา
62073018080 นายวัฒนา โพธ์ิศรี
62073018081 นางอภิรดี พรจันทรารักษ�
62073018082 นางสาวศิริรักษ� อินหาดกรวด
62073018083 นายวรพล วิลัยตรวจ
62073018084 นายวุฒินันท� อินทสูนย�
62073018085 นายพงศกร เรืองจุติโพธ์ิพาน
62073018086 นางสาวกฤติญาภรณ� ยอดบุรี
62073018087 นางธัญดา สุธาราม
62073018088 นายสรวิศ อยู1รอด
62073018089 นางณัฎฐามณี วงษ�กาวิน
62073018090 นางสาวกัญญาลักษณ� สืบจากถ่ิน

หน�า 603 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018091 นางสาวจุฑามาศ ผิวทอง
62073018092 นางสาวดอกอ�อ สุขศรี
62073018093 นางสาวรุ�งนิรันดร� กาเชียงราย
62073018094 นางสาวฑิมพิกา สีทอง
62073018095 นางสาวเพ็ญนภา สงวนดิษฐ
62073018096 นายชัชวาล นพคุณ
62073018097 นางสาวนฤมล ชูติธวัช
62073018098 นางสาววิลาสินี ย่ีอินทร�
62073018099 นางสาวอินทิพร คล�ายทอง
62073018100 นางสาวกรกช ศรีทองกลาง
62073018101 นางสาวจุฑามาศ ทรัพย�พานิช
62073018102 นางสาวมณีภรณ� ขวัญชู
62073018103 นางสาวกัญญารัตน� พละวัฒน�
62073018104 นางสาววรดา อัมรักษ�
62073018105 นางสาวจันทิมา ภมรจันทร�
62073018106 นางสาวสุธัญญา บุญชุม
62073018107 นายเฉลิมชนม� บุตรจุมปา
62073018108 นายมณฑล เจนติยานุรักษ�
62073018109 นายภาณุวัฒน� โท�แก�ว
62073018110 นางสาวนรมล ปVWนประภา
62073018111 นางสาวกัญญารัตน� สุริยวงค�
62073018112 นางสาวสิริกัญญา สุขเณร
62073018113 นางสาวมินฑ�ตรา เนียมก�อน
62073018114 นางสาวสุภาวรรณ กุลกัลยา
62073018115 นางสาวพรรณภา สุริยา
62073018116 นายเต็มภาคภูมิ โภคา
62073018117 นางสาวณัฐมล โตนา
62073018118 นางสาวอารียา ราชคม
62073018119 นางสาวพรสุดา สุขดี
62073018120 นางสาวรตกร ทองเลี่ยม

หน�า 604 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018121 นางสาวสุฑามาศ เที่ยงพันธ�
62073018122 นางสาวจิระประภา บํารุงดี
62073018123 นางสาวภคพร บรรเลง
62073018124 นายสิทธิโชค ไข1เขียว
62073018125 นายวิทวัส อินทร�ตา
62073018126 นางสาวเสาวรัตน� อุดมโชติรัตน�
62073018127 นายชาคริต อิ่มสิน
62073018128 นายนัฐธวิน ขัดเสริม
62073018129 นายชญาณินทร� ชายปKา
62073018130 นางสาวกรชนก การีทะ
62073018131 นายเมธี แก1นทอง
62073018132 นางสาวปVยภา ศรีสุทร
62073018133 นางสาวทิพยวิมล เทียนชัย
62073018134 นายเสฎฐวุฒิ ธนาวรกานต�
62073018135 นางสาวนัชนิชา ชัยชนะ
62073018136 นางสาวศิริลักษณ� บุญเกิดกูล
62073018137 นางสาวสุภาวรรณ ศรสุรินทร�
62073018138 นางสาวกัญญารัตน� สมบูรณ�ทรัพย�
62073018139 นางสาวนภาพร พ�นภัย
62073018140 นางสาวขนิษฐา เขม�นเขตรวิทย�
62073018141 นางสาวมณีรัตน� อินทร�นวม
62073018142 นายตรีเนตร สุขสม
62073018143 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอัญชลี ทองเพชรนิล
62073018144 นายศุภณัฐ แจ1มศรี
62073018145 นางสาววธิดา เส็งเอี่ยม
62073018146 นางสาวขวัญมนัส กองทอง
62073018147 นายพรชัย หงษ�เงิน
62073018148 นางสาววันเพ็ญ กุหลาบมงคล
62073018149 นางสาวกรวิการ� แซ1โง�ว
62073018150 นางสาวรัชชนก ภูบัว
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62073018151 นางสาวศุภธิดา คําป<นปูK
62073018152 นางสาววัชรี รอดเกตุ
62073018153 นางฐณมน หลวงใน
62073018154 นายกานตพงศ� พลาพล
62073018155 นางสาวชนากานต� เปOยงพรม
62073018156 ว1าที่ร�อยตรีนพเกล�า ดอนท�าวไพร
62073018157 นางสาวกมลทิพย� พลากร
62073018158 นางสาวสุกัญญา ทองหมู1
62073018159 นางสาวชื่นนภา อินทร�เรือง
62073018160 นายวันชัย คําจริง
62073018161 นางสาวสุดารัตน� ญาณป<ญญา
62073018162 นางสาววิภารัตน� คําเตจBะ
62073018163 นางสาววราภรณ� ขอสุข
62073018164 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ
62073018165 ว1าที่ร.ต.หญิงธนันพัชร อัมรนันท�
62073018166 นางสาวกนกวรรณ เจิมขุนทด
62073018167 นางสาวบุษกร ทําความชอบ
62073018168 นางสาวเจนจิรา เรืองสกุล
62073018169 นางสาวปุณยาพร ล�วนอารีสถิตย�
62073018170 นางสาวธนวรรณ บุตรพรม
62073018171 นางสาวปริยาภัทร แสงนาค
62073018172 นางสาววรีมน น�อมธรรม
62073018173 นางสาวโศรยา อยู1สุข
62073018174 นางสาวธารธารา สุภาเชื้อ
62073018175 นางสาวจุฑามาศ จิตต�ฤกษ�
62073018176 นางสาวจุไรรัตน� บุญล้ํา
62073018177 นางสาวนุสบา มณเฑียร
62073018178 นางสาวรัตติกาล เมฆอุตส1าห�
62073018179 นายสยุมภู ละหว�า
62073018180 นายภาณุพงศ� ภูทวี
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62073018181 นางสาวดวงสุรีย� บุญคุ�ม
62073018182 นางสาวทิพปภา อินตBะวิชัย
62073018183 นางสาวสุนิสา กXาเจริญ
62073018184 นายวุฒิไกร พาเหมาะ
62073018185 นางสาวธนัชชา แหลมทอง
62073018186 นางสาวจรรยพร หน1อเรือง
62073018187 นางนันท�นภัส ชอบสอาด
62073018188 นางสาวเบญญาภา พรหมเจริญ
62073018189 นางสาววรลักษณ� คําสวน
62073018190 นางสาวศศิธร ฤทธ์ิจีน
62073018191 นางสาวจรีพร ริดจูงพืช
62073018192 นางสาวพัชนี ดีบ�านคลอง
62073018193 นางสาวกฤษณา สอนสําแดง
62073018194 นางสาววิชุดา ไทยเจริญ
62073018195 นางสาวเปรมกมล เทียบทิม
62073018196 นางสาวอรวรรณ อัตถะบูรณ�
62073018197 นายศราวุฒิ ทะนิตBะ
62073018198 นางสาวศุภนิดา วงศ�ธนาพัฒน�
62073018199 นางสาวอินทร�ธิรา ด�วงลอย
62073018200 นางสาวจารุวรรณ วรรณจักร�
62073018201 นายโยธิน ขาวพราย
62073018202 นายวิทวัส ทาเครือ
62073018203 นางสาวอัญชลี มาสะอาด
62073018204 นางสาวกุสุมา ทรงพุฒิ
62073018205 นางสาวกฤติญากาญจน� คงนุ1น
62073018206 นางสาวเพชรรัตน� นุ1มภักดี
62073018207 นางสาวณัฐธิดา จันทร�สุระตระกูล
62073018208 นางสาวอรรณพร ผาเจริญ
62073018209 นายเจษฎา ทาสอน
62073018210 นางสาวกมลวรรณ แก�วบ�านฝาย
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62073018211 นางสาวพรทิพย� หงษ�สมาทิพย�
62073018212 ว1าที่ ร.ต.วีระยุทธ ราษฎรติง
62073018213 นางสาวศุภรดา สวัสดี
62073018214 นางสาวจารุวรรณ ขวัญแสน
62073018215 นางสาวศิโรรัตน� ทิตตเมธา
62073018216 นางสาวสาวิตรี ชุมภู
62073018217 นางสาวศุภากร สุวรรณ�
62073018218 นางสาวสุพิชชา ปานผึ้ง
62073018219 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรกระต1าย
62073018220 นางสาวสุพิชญา แจ1มพรม
62073018221 นางสาวปวีณา ภูมิชนะกิจ
62073018222 นางสาวศิริพร บุญลือ
62073018223 นายธวัชชัย วรรณชัย
62073018224 นางสาวสุมณฑา นุ1มน�อย
62073018225 นางสาวอัญชลี อินใจ
62073018226 นายแสบ ฤกษ�สวย
62073018227 นายวันพิชิต แก�วพวง
62073018228 นางสาวสุภาภรณ� บรรทึก
62073018229 นางสาวศิริพร คํายอง
62073018230 นางสาวพานิดา หาญกล�า
62073018231 นายศักด์ิชาย นาคมี
62073018232 นายธนวัฒน� สิริสุภา
62073018233 นายนฤพนต� ใจสมต๊ิบ
62073018234 นางสาวศิริพร สีม่ัน
62073018235 นายวีระภาคิน ไชยเสนบดินทร�
62073018236 นางสาวปาริชาติ ถิระการ
62073018237 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกษมาภรณ� อินทรสูตร
62073018238 นายนันทวัฒน� ม่ันศักด์ิ
62073018239 นายวิษณุ ชมสุข
62073018240 นางสาวจินดาพร รุ1งอินทร�

หน�า 608 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073018241 นายธีระพงศ� ชูพันธ�
62073018242 นางสาวปวีณ�ธิดา แก�วนิล
62073018243 นายพจน�เมธี เทพสมบัติ
62073018244 นางกนกวรรณ อินจับ
62073018245 นางสาวปรินทิพย� จันธิมา
62073018246 นางสาวศศิธร สุดสม
62073018247 นางสาวเจตษะภรณ� กลิ่นหอม
62073018248 นางสาววิรัลสุดา เถาะสุวรรณ
62073018249 นางสาวบุญญรัตน� พันธุ�อุ1น
62073018250 นางสาวธิดารัตน� สุตXา
62073018251 นางสาวพิมผกา หอมสมบัติ
62073018252 นางสาววราภรณ� สุดใจ
62073018253 นายณัฐดนัย ภู1ภีโญ
62073018254 นางสาวบุณยนุช ธรรมใจ
62073018255 นางสาวนันชนก แม1นศร
62073018256 นางสาวนลินี ชื่นทิม
62073018257 นางสาวนิภาจิตร ธนะคําดี
62073018258 นางสาวชลธิชา แก�วนิ่ม
62073018259 นายณัฐชานนท� หล�าคํามี
62073018260 นางสาวแคทรียา กิจรักษ�
62073018261 นางสาวพรญาณี แก�วควัน
62073018262 นางสาวสุลาวัลย� ไกรกิจราษฎร�
62073018263 นางสาวกนกวรรณ เค้ียนสมบูรณ�
62073018264 นายวิชชา สุวรรณมงคล
62073018265 นางสาวจันทิรา ป<ญญาทรง
62073018266 นางสาวรุ1งนภา หมวกแก�ว
62073018267 นายณัฐพล แก�ววิจิตร
62073018268 นางสาวประนัปดา เกตุณะรัตน�กุล
62073018269 นายอวิรุทธ� พุกอูด
62073018270 นายฤทธิเดช ตรีวิชัย
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62073018271 นางสาวจันทร�จุรี เต็บเตียง
62073018272 นางสาวธมลวรรณ เมฆทับ
62073018273 นางสาวปVยดา แก�วอุดรศรี
62073018274 นางธัญณพรรธน� วิลัย
62073018275 นางสาวจารวี วัฒนะวงศ�กูล
62073018276 นางสาวชนพัฒน� ดีเพ็ง
62073018277 นางสาวปภัสรา กันทะกาลัง
62073018278 นางสาวธารนที ครุธเกตุ
62073018279 นางสาวสุรีฉาย หอมชื่น
62073018280 นางสาวอภิชญา อุตรฤทธ์ิ
62073018281 นางสาวรัตนา อินชายเขา
62073018282 นายพลาธิป เหมลา
62073018283 นางสาวเครือทิพย� เกตุทอง
62073018284 นางสาวรัตนวลี ส1งวัฒนา
62073018285 นางสาวสายสมร เหลาทอง
62073018286 นางสาวอรญา เฟZWองมณี
62073018287 นางสาวรักขจิต โชติธรรมธรา
62073018288 นางสาวจีระปภา เพ่ิมพูล
62073018289 นางสาวสุดคนึง รังษีสุทธิรัตน�
62073018290 นางสาวธนิดา ศรีบรรเทา
62073018291 นางสาวรุ1งเรือง ภักด์ิประไพ
62073018292 นางสาวยุวพา ผิวงาม
62073018293 นางสาวสุวนันท� สุภรัตน�
62073018294 นางสาวปVยธิดา ทับบุญ
62073018295 นางสาวป<ทมาภรณ� หร1ายเกษม
62073018296 นายสถาพร เผ1าเครื่อง
62073018297 นางสาวกัลยกร วรรณงาม
62073018298 นางสาวอรปรียา ใจยาเกX
62073018299 นางสาวภัทราภรณ� ลัมพะบุตร
62073018300 นางสาวญาณิศา สุขคําภา
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62073018301 นางสาวเพชรรัตน� อริยะวงศ�
62073018302 นางสาวลลิตา ไชยโย
62073018303 นายรัตนกร จันทร�แจ1ม
62073018304 นางสาวพิมพ�ประไพ หาบุญพาด
62073018305 นายศราวุธ ทรัพย�ไพรวัลย�
62073018306 นางสาวนันทวัน ชาติรังสรรค�
62073018307 นายนนทกานต� แสนปลูก
62073018308 นายพรเทพ เพชระบูรณิน
62073018309 นางสาวสุริยุ โตมาก
62073018310 นางสาวกิตติยา วิจิตรพล
62073018311 นางสาวกนกพร มาตโค�ง
62073018312 นางสาววนัสบดี ปะนะภูเต
62073018313 นายดนุพล จันทร�คําเรือง
62073018314 นางสาวกัญญาพัชร จันทร�อิ่ม
62073018315 นายพลศรุต สนธิโพธ์ิ
62073018316 นางสาวพรชนก หอมระรื่น
62073018317 นางสาวนงลักษณ� อารีราษฎร�
62073018318 นางสาวจิระนันท� สุทธินันท�
62073018319 นางสาวกาญจนา ไทยลา
62073018320 นายภานุวัฒน� เตโจ
62073018321 นายกิตติวัฒน� เหล1าสุวรรณ�
62073018322 นางสาวชนิภรณ� พรหมภักด์ิ
62073018323 นางสาวเสาวลักษณ� จังโสพานิชย�
62073018324 นางสาวณัฐกานต� สุจิตต�
62073018325 นายจิรพัส อุดสุข
62073018326 นางสาวณัฐชา บัวทวี
62073018327 นางสาวกมลพรรณ รอดคํา
62073018328 นายวีระยุทธ จันทร�แก�ว
62073018329 นางสาวอรอนงค� แก�วกองทรัพย�
62073018330 นางสาวปVยะภรณ� ช1วงไชย
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62073018331 นายพิษณุ คณานันท�
62073018332 นางสาวชลวรรณ ชูบุญ
62073018333 นายธนโชติ เสนสาร
62073018334 นางสาวสุนิดา อ�นสาย
62073018335 นางสาวสุปริญญา รัตนดุลยวิจิตร
62073018336 นางสาวพัชรี ทาแดง
62073018337 นายนพคุณ จงรักษ�
62073018338 นายกรวิชญ� ผดุงรัตน�
62073018339 นางสาวเมธินี กิป<ญญา
62073018340 นายสมศักด์ิ เคน้ําอ1าง
62073018341 นายบุรัสกร ไชยสีต๊ิบ
62073018342 นายพีรพันธ� จันทร�เกษร
62073018343 นางสาวกุลนันทน� จันทวงศ�
62073018344 นางสาวอภิชญา อารีย�
62073018345 นางสาวสาธิดา สอนเสือ
62073018346 นางสาวพรศิริ ทรัพย�ประวัติ
62073018347 นางนฤมล วงศ�ธนเวทย�
62073018348 นางสาวชวนนิภา อรุณคิงค�
62073018349 นางสาวสุวรรณา จันทร�หอม
62073018350 นายวรพล พันธุรัตน�
62073018351 นายพีรวิชญ� เหมะสุทธินันท�
62073018352 นางสาวสุพัตรา ศรีธิทอง
62073018353 นางสาวกีรติญา ตBะกันทา
62073018354 นางสาวชฎาพร ตินัน
62073018355 นางสาวพิศมัย วงศ�จุ�ย
62073018356 นางสาวสุกัญญา วงศ�สิงห�คํา
62073018357 นายกิตติศักด์ิ ทับทิมเขียว
62073018358 นางสาวณัฐธิดา ภูครองหิน
62073018359 นางสาวโยธารัตน� พานทอง
62073018360 นางสาวภัทรานิษฐ� ชัยรัตนศักด์ิ
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62073018361 นางสาวลดาวัลย� ทองชู
62073018362 นางสาวชนากานต� วิลัย
62073018363 นางสาวสุมลฑา ผลพันธุ�
62073018364 นายเกษมสันต� อาษากิจ
62073018365 นายมนัส จิกชาตรี
62073018366 นายฐิติกร สถิตย�ที่
62073018367 นางสาวปVยะธิดา ธงชัยเลิศ
62073018368 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองจันทร�
62073018369 นายอนิรุทธ์ิ นรายศ
62073018370 นายเชาวลิต บุญรัตน�
62073018371 นายวีรภัทร อนุพรม
62073018372 นายพรชัย ขําจุ�ย
62073018373 นางสาวมนัสชนก ลบภู1
62073018374 นางนพคุณ ศิริ
62073018375 นางสาวภัควลัญช� แสงทองคํา
62073018376 นายนัฐพงษ� พรหมสิทธ์ิ
62073018377 นางสาวขวัญพร กาศสกุล
62073018378 นางสาวไพลิน แมลจิตร
62073018379 นางสาวสุวรรณา น�อยแค
62073018380 นางสาวมาเนตร เพ่ิมทวี
62073018381 นายเมธา วรรณบุตร
62073018382 นางสาวพัชรินทร� ทองเชื้อ
62073018383 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62073018384 นายวราวุฒิ อบสิน
62073018385 นางสาวนิรมล สดับสร�อย
62073018386 นายนพรัตน� สายสะอาด
62073018387 นางสาวพรธิวา ใจนวล
62073018388 นางวราภรณ� สวนม1วง
62073018389 นางสาวทัชชกร ย้ิมศิริวัฒนะ
62073018390 นางสาวอําพรรัตน� ลพเกตุ
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62073018391 นางสาวศิริวรรณ น1วมนาค
62073018392 นางสาวชลลดา กระต1ายขาว
62073018393 นายอัครเวทย� ท�องฟMา
62073018394 นายณัฐชัย วานิช
62073018395 นายชนะพล นิลพัตร
62073018396 นายเจนวิทย� พรมส�มซ1า
62073018397 นายณัฐชานนท� ฉายทอง
62073018398 นางสาวสุนีย� สินวิริยะนนท�
62073018399 นางสุทิพร พรมด1วน
62073018400 นางสุนิสา โกศล
62073018401 นางสาวปรีชญา จันทร�เกษม
62073018402 นางสาวปVยะภรณ� ชัยรัตน�
62073018403 นางสาวจิรภิญญา สีสูง
62073018404 นางสาวพัชริดา จิตต�ซ่ือ
62073018405 นางสาวชุตินันท� แย�มวงศ�
62073018406 นางสาวอริสา ศิริพัฒนานุกูลชัย
62073018407 นางสาวอุมาพร สาทํา
62073018408 นางสาวณัฐชนน บุญเกิด
62073018409 นายวสันต� เขียวแก�ว
62073018410 นางสาวพรรณชมพู คล�ายรักษ�
62073018411 นายสมใจ สนศิริ
62073018412 นายหัสนัย ม่ันประสงค�
62073018413 นางสาวกาญจนาพร คําภู1
62073018414 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสาย
62073018415 นายกาวิน จันทร�ต๊ิบ
62073018416 นางสาวรุจิรา หว1างอุ1น
62073018417 นางสาวพจนีย� มีสี
62073018418 นางสาวเดือนเต็มดวง เจนใจ
62073018419 นายนฤเบศร� น�อยเดช
62073018420 นางสาวณัฐริกา อินทะจักร�
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62073018421 นางคมทอง ศรีชมภู
62073018422 สิบตํารวจโทอนุชา กันยามา
62073018423 นางสาวฐิติมา ศิริธรรมเกตุ
62073018424 นายธวัชชัย โพธ์ิอุไร
62073018425 นางสาวนราภรณ� สืบพงศ�เอื้อ
62073018426 นายวิษณุ อินทร�ตBะกอง
62073018427 นางสาวศิริวรรณ จันทร�คุ�ม
62073018428 นางสาวประภัสสร บุญดล
62073018429 นางสาวนิสา อยู1ดี
62073018430 นางสาวแสงเดือน ไชยทะนุ
62073018431 นางสาวภัทราวรรณ รุ1งเรืองวงศ�
62073018432 นางศุภนิดา แปงเมือง
62073018433 นางพิมพ�พิมล โชติพ1วง
62073018434 นางสาวจีราวรรณ เข่ือนเงิน
62073018435 นางสาวสุนิสา น้ําจันทร�
62073018436 นายอัครพงษ� เนื่องนุช
62073018437 นางสาวป<ณณธร เปลี่ยนเที่ยงธรรม
62073018438 นายพยงศักด์ิ อ�วนเส�ง
62073018439 นางสาวรสรินทร� อยู1เย็น
62073018440 นางสาวศิริพร ซองทอง
62073018441 นางสาวศัลยา โพธ์ิแกมแก�ว
62073018442 นางสาวธมนวรรณ อภิวัน
62073018443 นายปกรณ� วันคํา
62073018444 นางสาวศิริดา ศิริพงษ�
62073018445 นางสาวจินตนา พลับพลึงไพร
62073018446 นางสาวสุจิตรา แสงเงิน
62073018447 นางสาวอนิสา จันทร�มลฑา
62073018448 นายนาวิน ลาปะ
62073018449 นางสาวคันธรสณ� สุขเกษม
62073018450 นายชัยวัฒน� เฉลิมงาม
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62073018451 นางสาวนัยนา ชุ1มใจ
62073018452 นายฉัตร�ปกรณ� ทัศนียานนท�
62073018453 นางสาววิชุดา มาแก�ว
62073018454 นายชัชวาลย� บุญสวน
62073018455 นายวิพากร จันทราภรณ�
62073018456 นางสาวจิราภรณ� บัวเข็ม
62073018457 นายกฤษณ� สายสอน
62073018458 นางสาวสุธิดา ตาวงค�เสน
62073018459 นางสาวชนัญชิดา ทับงาม
62073018460 นายจุมพล ขอร�อง
62073018461 นางสาวกนิษฐา เบ�าม่ัน
62073018462 นางสาวสุจิตรา ยศสมบัติ
62073018463 นางสาวมาริสา คุ�มญาติ
62073018464 นางสาวธัญวรัตม� โชติปุณยารักษ�
62073018465 นางสาวประภาวัลย� เกตุสุวรรณชวดี
62073018466 นายชนธัญ ฝ<Pนจักสาย
62073018467 นางสาวพรทิวา โตสุข
62073018468 นางสาวณัฎฐา ยศสิทธางกูร
62073018469 นางสาววัชรินทร�ภรณ� คงเดชา
62073018470 นางสาวจุฑารัตน� เปMวัด
62073018471 นางวงค�เดือน พลสวัสด์ิ
62073018472 นางสาวปริศนา เกตุศรี
62073018473 นายชัยสิทธ์ิ พันธงชัย
62073018474 นายพงษ�ศักด์ิ อุปสอด
62073018475 นางสาวชาพร สิทธิช1วงไชย
62073018476 นางสาวศุภรัตน� คลุ�มกระโทก
62073018477 นางสาวพัชรีย�ภรณ� ศรีแสงจันทร�
62073018478 นายกริชทิพย� สนิทผล
62073018479 นางสาวกาญจนา สารารัตน�
62073018480 นางสาววรรณาภรณ� เทียรท�าว
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62073018481 นางสาวนุศรา ยังสุข
62073018482 นายกิตติภูมิ ตราชื่นต�อง
62073018483 นางภคมณ ศิลาวาณิช
62073018484 นางสาวสาวิตรี จินดามณี
62073018485 นายสุรภาพ สุปง
62073018486 นางสาวจันทร�มณี ตรีมูล
62073018487 นางสาวพิสญา จาไผ1
62073018488 นางสาวนันท�นภัส รอดเครือ
62073018489 นางสาวสุปรียา เลิกนอก
62073018490 นายศุกภชัย คงเจริญ
62073018491 นางสาวนิรมล งามนิยม
62073018492 นางสาวอนุชิดา หอมอ1อน
62073018493 นายภัทรชนน เงินนา
62073018494 นางสาวมณเทียร หอมบุบผา
62073018495 นางสาวพิมพ�พิน1า พลอยพะเนาว�
62073018496 นางสาวสุรางค�คนา เกิดโพชา
62073018497 นายรัชชานนท� วรรณกลาง
62073018498 นายวทัญRู ใจมนทา
62073018499 นายป<ฐพงษ� ยันตรวัฒนา
62073018500 นางสุทธิกานต� วิเชียรสรรค�
62073018501 นางศิริวรรณ อุบลอ1อน
62073018502 นางสาวเบญจมาส มหาชัย
62073018503 นางสาวณัฐชยา วันเมือง
62073018504 นายธีรภัทร� โพธิกุล
62073018505 นางสาวธิติยา แก�วจันทา
62073018506 นางสาวศิริประภา เทียนไชย
62073018507 นายธัญเทพ กัณฑาบุญ
62073018508 นายอนุฑากรณ� อิ่มพงษ�
62073018509 นางสาวกชพรรณ อิ่มเอิบ
62073018510 นางสาวจุไรรัตน� สุขไสย
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62073018511 นายนัฐพงษ� ปุกคํา
62073018512 นายชินกร ยืนยาว
62073018513 นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพล
62073018514 นางสาวอังคณา ใจมาพรม
62073018515 นายปกรณ� ตBะสุ
62073018516 นางสาวนิลยา แก1นคําเป_ก
62073018517 นายกษิดิศ นิลนนท�
62073018518 นางสาวศิริลักษณ� บุบพันธ�
62073018519 นางสาวมินตรา รัตนชมภู
62073018520 นางสาวธมลวรรณ ฝ<Pนหลี
62073018521 นางสาวณิชานันท� ดีม่ัน
62073018522 นางสาวขนิษฐา ภู1พันธ�
62073018523 นางสาวสุดธิดา ทองสนิท
62073018524 นางสาวเฌอมาลย� ขําประไพ
62073018525 นางสาววรรณวิไล เทพวงษ�
62073018526 นางสาวจิราพร เกียงคํามูล
62073018527 นางสาวสิริรัตน� หล1องคํา
62073018528 นางสาวธารารัตน� ใจดี
62073018529 นางสาววิไล อยู1คง
62073018530 นางสาวพัชรี ปVจดี
62073018531 นางสาวป<ญฑนีย� รัศมี
62073018532 นางสาวทิพวัลย� มาภักดี
62073018533 นายทศพล สุติยะ
62073018534 นางสาวนริสรา บุญมี
62073018535 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณป<กษ�
62073018536 นางสาวแสงเทียน พันมา
62073018537 นายภานุพงศ� หม่ันแก�ว
62073018538 นางสาวอนุสรา อ1อนละออ
62073018539 นางสาวนงเยาว� บัวเจริญ
62073018540 นางสาวศิริพร วังยาว
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62073018541 นางสาวกรณ�ปารณีย� จันทร�แก�ว
62073018542 นางสาวพราวนภา จันเงิน
62073018543 นางสาวสุรีย�พร อินทร�สม
62073018544 นางสาววราภรณ� กองแก�ว
62073018545 นางสาวรัชนีกร ทัพผดุง
62073018546 นางสาวสุกัญญา พุทธา
62073018547 นางสาวขนิษฐา มุกไตร
62073018548 นางสาวจามจุรี คําบุญ
62073018549 นางสาวศรสวรรค� ศรีเงิน
62073018550 นางสาวสุนัน พันธ�สระน�อย
62073018551 นายชัยธวัช ภู1เพ็ง
62073018552 นายรัตนสิทธ์ิ พานทอง
62073018553 นายประพันธ� ทํานบ
62073018554 นางสาวพิไลลักษณ� โตอ1วม
62073018555 นางสาวปนัดดา เงินทอง
62073018556 นายชลนที เงินม1วง
62073018557 นางสาวโยธกา ดาวัลย�
62073018558 นายธนากรณ� ทานะขันธ�
62073018559 นางสาวณาตยาณี คํามะวงค�
62073018560 นางสาวชนัญญา อู1แสนขันธ�
62073018561 นางสาวเนตรนภา ยะเขียว
62073018562 นายเชษฐา โอตBะแปง
62073018563 นางสาววรรณภา วงศ�สง1า
62073018564 นายอธิวัฒน� เนื่องหล�า
62073018565 นางสาวป<ทมาภรณ� สุดจิตร�
62073018566 นางสาวปาลินี นออุ1น
62073018567 นายศาสตริน รุ1งกลิ่น
62073018568 นางสาวนัฐรีย� กุลน�อย
62073018569 นางสาวเฌอร�รฐา อยู1เจริญ
62073018570 นางหนึ่งฤทัย มหาวงศนันท�
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62073018571 ว1าที่ ร.ต.ภาณุพงศ� พาจันทร�
62073018572 นางสาวศุภชา มายก
62073018573 นางสาวปนัดดา วันดี
62073018574 นายณัฐชนัน จินตป<ญญา
62073018575 นายพสิษฐ� แดงอาสา
62073018576 นางสาวนาตยา จันทรเนตร
62073018577 นางสาวเพ็ญพร แก1นจันทร�
62073018578 นางสาวพัชราวรรณ ชัยโยง
62073018579 นางสาวสุดารัตน� ชัยวงษ�ฝ<น
62073018580 นางสาวสุพิชฌาย� ซิวพร
62073018581 นางสาววิรัณภัทร� สีโน
62073018582 นายวัฒนกร แก�วทาสี
62073018583 นางสาวรัตน�ดาวรรณ วงษ�อินทร�
62073018584 นางสาวเจนจิรา การสมนุช
62073018585 นางสาวปVยะพร กลิ่นจุ1น
62073018586 นางสาวอรพรรณ ภูนัสสูง
62073018587 นางสาวต�องตา บุญแสง
62073018588 นายอภิสิทธ์ิ ศรีถาวร
62073018589 นายบัญชา เชาว�แล1น
62073018590 นางสาวเฟZWองฟMา เหมกระโทก
62073018591 นางสาวนุชสรา ยังแช1ม
62073018592 นางสาวโสภิตสุดา เทียนสถาพร
62073018593 นางสาววรรณิกา เที่ยงแขม
62073018594 นายวรากร ศรีบัวบาน
62073018595 นายณัฐวุฒิ ภูทองเงิน
62073018596 นางสาวเจนจิรา ประสุทธ์ิ
62073018597 นางสาวพิมพ�ชนก ขะยะ
62073018598 นางสาวสุภาพร แสงจันทร�
62073018599 นางสาวอโณทัย วันสนุก
62073018600 นายชัชชัย สุขเกตุ
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62073018601 นายเจตน�สรินทร� วงค�แพทย�
62073018602 นางสาวจุฬาลัคน� เขียวจันทร�แสง
62073018603 นายกิตติพศ น�อยหมอ
62073018604 นางสาวณัฐนารี ธิกะ
62073018605 นางสาวศันสนีย� งอกงาม
62073018606 นางสาวอภิญญา หามา
62073018607 นางสาวนุชนาฎ บุญชู
62073018608 นายไกรสร สุทธาวาส
62073018609 นางสาวภัทรภร แสนสุข
62073018610 นางสาวอัจฉราพร บุญฟู
62073018611 นางสาวจินดารัตน� ทวีสุข
62073018612 นายจีรวัฒน� คําวังจันทร�
62073018613 นางสาวขวัญใจ กะมุทา
62073018614 นางสาวจารุณี เมาโหมด
62073018615 นางสาวแสงดาว อินทร�แสน
62073018616 นางสาวเจนจิรา น้ําหล1าย
62073018617 นางสาวเปรมใจ ทองอยู1
62073018618 นายจักรกฤษ รักษาภักดี
62073018619 นางสาวสิริขวัญ เสือดํา
62073018620 นายพงศ�เดช โสภา
62073018621 นางสาวจิรัสยา ชมพลมา
62073018622 นางสาวจารุวรรณ ชุติวีรวัฒนากุล
62073018623 นางสาวฐิติมา แย�มหม่ืนอาจ
62073018624 นางสาวดารารัตน� รวมสุข
62073018625 นายชุติพนธ� จันสา
62073018626 นางสาวปาริฉัตร ชมิดท�
62073018627 นางสาวเพ็ญลักษณ� สีเถ่ือน
62073018628 นางสาวณัฏฐณิชา จุ�ยชื่น
62073018629 นางสาวบุษบาบรรณ พวงทอง
62073018630 นางสาวสิรินาถ พรมชุมสา
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62073018631 นางสาวณัฏฐวรรณ เฮงเส็ง
62073018632 นางสาวสุทธิตา แสงสุวรรณ
62073018633 นางสาวภรณ�ทิพย� สมถะธัญญกรณ�
62073018634 นางพิมพร ขันทะชา
62073018635 นางสาววชีราภรณ� เรือนเมา
62073018636 นางสาวภัครมัย ใจมา
62073018637 นางสาวชญาภา จันทร�สําราญ
62073018638 นายวิทวัส สวนม1วง
62073018639 นางสาวมินตรา อ่ําแจ�ง
62073018640 นางสาวชาลิณี จันทร
62073018641 นางสาวกัลญารัตน� ปุKนสกุล
62073018642 นางสาวสุนิษา กัดโชติ
62073018643 นางสาวสุมาลี แก�วแพง
62073018644 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุริยา
62073018645 นางสาวญานิกา ทรงสุภาภรณ�
62073018646 นางสาววันนิสา เจนจบ
62073018647 นางสาวกัลยารัตน� แสนโคตร
62073018648 นางสาวกัญญาพัชร� ละออง
62073018649 นางสาวอาริษา ฉิมสุพร
62073018650 นายสันติ แก�วประภา
62073018651 นางสาวรัตติกาล หว1างพันธ�
62073018652 นางสาวแสงเทียน ธรรมวงค�
62073018653 นางสาวเอมสุภา คําเข่ือน
62073018654 นางสาวสุรีย�พร กองเก็บดี
62073018655 นางสาวเกษศิรินทร� วงษ�หิรัญวัชรา
62073018656 นางสาวชลณภัตร� พูลนุช
62073018657 นายทัศนะ รางเงิน
62073018658 นางสาวนันทิยา เกลี้ยงล่ํา
62073018659 นางรดาณัฐ บัวกล�า
62073018660 นายชนกานต� เกตุดี
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62073018661 นายศุกรีย� ยศศรี
62073018662 นางสาวศิรินทรา วงค�โห�
62073018663 นางสาวธนัทป<ณสร ลูกพลับ
62073018664 นางสาวพรภิญญา กันกิม
62073018665 นางสาวปVติพร ดอนไชย
62073018666 นางสาวศิริวรรณ เกาะกัณหา
62073018667 นางสาวอลิษา โคตรวีระ
62073018668 นางสาวเสาวนีย� แก�วเก1า
62073018669 นายธีรภัทร สิงเห
62073018670 นางสาวนิสาชล ผกาบุษกร
62073018671 นางสาวอลิศา เขียวคํา
62073018672 นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช
62073018673 นางสาวอลิษา พาคําปMอง
62073018674 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว1าง
62073018675 นางสาวจุฑามณี พัฒนไพบูลย�
62073018676 นางสาวปรางค�สุดา วาทุคะ
62073018677 นางสาวสริมน เครือแก�ว
62073018678 นางสาวคุณัญญา เชิดชูพันธ�
62073018679 นายชาญพิชิต แก�วสิมมา
62073018680 นางสาวสายธาร ประทุมสาย
62073018681 นายสุริยา ติดยงค�
62073018682 นายนิพนธ� คําเต1ย
62073018683 นายรณชัย คล่ําคง
62073018684 นางสาวปุณรดา ครุฑสาย
62073018685 นางสาวกมลวรรณ เกตุปKากะพ้ี
62073018686 นางสาวสุวนันท� ธรรมคุณ
62073018687 นางสาวสิรินรัตน� คําไชย�
62073018688 นางสาวภาวินี คงมี
62073018689 นายสุเขต เพ่ิมสาริกิจ
62073018690 นายกฤษฎา ศิริวัฒนธานี
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62073018691 นายเกียรติยศ จิตรโกศล
62073018692 นางสาวศริญญา สงเคราะห�
62073018693 นางสาวชนม�นิภา รงค�ทอง
62073018694 นางสาวธัญญาภา เข�มแก�ว
62073018695 นายยุทธนา กันธุไร
62073018696 นายวิษณุโยธิน โปKงคํา
62073018697 นางสาวสุชนา ตามูล
62073018698 นายพงศกร อุดธรรมชัย
62073018699 นายไพโรจน� ฟ<กทองอยู1
62073018700 นางสาวสุธิดา จันทะดวง
62073018701 นางสาวพจนา มีแก�ว
62073018702 นางสาวปาริฉัตร แตงสุข
62073018703 นายธนาคาร สาสังข�
62073018704 นางสาวอภิญญา ทองชมภู
62073018705 นายสันติ ศรีนาคนิล
62073018706 นางสาวปวีณา จ่ันงาม
62073018707 นายธรรมนูญ เข่ือนเชียงสา
62073018708 นางสาวพิชญพร โตBะพิกุล
62073018709 นายสิวะวุฒิ สวนนิมิตร
62073018710 นางสาวศิวาพร ใจหล�า
62073018711 นางสาวกานดา ถึงทุ1ง
62073018712 นางสาวสมิตานัน ท�วมสุวรรณ
62073018713 นายสุทธิศักด์ิ อยู1ยอด
62073018714 นางสาวกุลณัฐ ขุนบุญ
62073018715 นายศิรวิทย� กลิ่นด�วง
62073018716 นายเดโชพล สุภาษา
62073018717 นางสาวอัจฉรา เมธาวงศ�
62073018718 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิทอง
62073018719 นายนิพิฐพนธ� เหรียญทองคํา
62073018720 นางสาวณัฐพร หลงทอง
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62073018721 นางสาวพิมพ�ชนก แก�วคํา
62073018722 นางสาวอมิตา หาวัน
62073018723 นางสาวสุลักขณา บุญสาพิพัฒน�
62073018724 นายธนากร ยอดสุวรรณ�
62073018725 นายเกษตร กูลสิงห�
62073018726 นางสาวฐิติมา โสภา
62073018727 นางสาวบัณฑิตา คันทะทรัพย�
62073018728 นางสาวอนุสรา แสงดาว
62073018729 นางสาวดุสิตา ขาวสุข
62073018730 นางสาวศศิพร ปานสังข�
62073018731 นางสาวสุปVยา คีรีสิริมาศ
62073018732 นายเสกสรรค� โพธ์ิศรี
62073018733 นางสาวชลธิชา สีโห�
62073018734 นางสาวมณฑาทิพย� เนียมจันทร�
62073018735 นางสาววิไลพร อ1อนแก�ว
62073018736 นางสาวฐานิตา ต้ังวิบูลย�ธรรม
62073018737 นางสาวภัทรธิวา มูลเขียน
62073018738 นางสาวศศิธร สอนสิทธ์ิ
62073018739 นางสาวสุภิณี คงเจริญ
62073018740 นายกฤษฎา เวชมะโน
62073018741 นางสาวเนตรทราย ตรีพุฒ
62073018742 นางนันทนา เพ็ชรัตน�
62073018743 นางสาวพิมพ�กมล คํามงคล
62073018744 นายพันธกานต� สุริยะวงศ�
62073018745 นางสาวแพรพรรณ ฟูวัน
62073018746 นางสาวนันทวดี พุ1มประเสริฐ
62073018747 นางสาวภควดี นิ่มชื่น
62073018748 นางสาวอัญชุลี สุนทรี
62073018749 นางสาวป<ทมวรรณ สกลรักษ�
62073018750 นางสาวกนกวรรณ อุ1นเรือน
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62073018751 นางสาวสาลี่ พระบิดา
62073018752 นางสาวพฤกษา จุลศรี
62073018753 นางสายฝน คณทา
62073018754 นายสุวิชา ศุภกิจเจริญ
62073018755 นางสาวสุภาพร บุญรอด
62073018756 นายชาญวิวัฒน� ธิสาระ
62073018757 นายขจรศักด์ิ มะโนสอน
62073018758 นางสาวชุติมา แก�ววิเศษ
62073018759 นายสุรเดช ขามพลา
62073018760 นางสาวธาดา รักปMอม
62073018761 นางสาวสุภาวดี วงษ�สิน
62073018762 นางสาวชลธิชา อินชาวนา
62073018763 นายหัสนัย หม่ืนสุวรรณ�
62073018764 นายศิริวิทย� แสงหิรัญ
62073018765 นางสาววนิดา ดวงจันทร�
62073018766 นางสาวอรอนงค� อุทังใข
62073018767 นางสาวอภิญญา เปAงเรือน
62073018768 นายอภิสิทธ์ิ เกตุแก�ว
62073018769 นางสาวสุทธิดา อ�นน�อย
62073018770 นายอานนท� ใจคํา
62073018771 นางสาวดารินทร� นนทิตบุตร
62073018772 นางสาวพุทธินันท� อินทร�พรหม
62073018773 นายธนากรณ� จําปามูล
62073018774 นายสมเจตน� พันกลั่น
62073018775 นางสาวเจนจิรา นาแก�ว
62073018776 นางสาวอัครชา นาคศิริ
62073018777 นายปVยะวัฒน� อยู1เส็ง
62073018778 นายธีระพงษ� เพ่ิมการนา
62073018779 นายกฤษณ� กันทนันท�
62073018780 นายวัชริศ ศรีทอง
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62073018781 นายณัฐชนน บุญเผือก
62073018782 นางสาวเขมนัฏฐิกา อินทร�ม1วง
62073018783 นางสาวนพวรรณ ไตรรัตน�วุฒิป<ญญา
62073018784 นางสาวไพลิน พุ1มเงิน
62073018785 นางสาวกุลฤดี ไกรงาม
62073018786 นางสาวนันท�นภัส อ1อนเจริญ
62073018787 นางสาวอโนชา หอยศรีจันทร�
62073018788 นางสาวแคทลียา ภักดีวิวัฒน�
62073018789 นางสาวพัชรี เทียนสันต�
62073018790 นายวุฒิไกร เครืออยู1
62073018791 นางสาวอรวรรณ ป<นสา
62073018792 นายศุภกร ชอบธรรม
62073018793 นายธนัชชนม� จิตหาญ
62073018794 นางสาวสิรินญา พุ1มนาค
62073018795 นายวสันต� ศรีศัย
62073018796 นายสุรเชษฐ� จัดจ�าง
62073018797 นางสาววชิรา หงษ�บินโบก
62073018798 นางสาวนภษร ชวดเปOย
62073018799 นางสาวปVยมาศ แก�วนึก
62073018800 นางสาวศิริพร วรรณศิริ
62073018801 นางสาวจารุนันท� รัศมี
62073018802 นายนพดล อินทร�ยะ
62073018803 นางสาววรินทร�วรรณ นาคบุรี
62073018804 นางปนัดดา เกษสําโรง
62073018805 นางสาวนันทินี เซนักค�า
62073018806 นางสาวนงนุช แม�นพยัคฆ�
62073018807 นางสาวลัดดา ร1มไม�ขจี
62073018808 นายวิทวัส วงษ�สวัสด์ิ
62073018809 นายสุรเดช หม่ืนศรีชัย
62073018810 นางสาววราภรณ� ขัดสาย
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62073018811 นางสาวลิลลาวัลย� หม่ืนยอง
62073018812 ว1าที่ร�อยตรีหญิงชนินาถ เมืองมา
62073018813 นางสาวชัญญานุช วชิราศรีศิริกุล
62073018814 นางสาวนันหทัย สนธิ
62073018815 นายรัตภูมิ รัตนทอง
62073018816 นายกิตติศักด์ิ สีลาสม
62073018817 นายพงษ�ทวิทย� สนองบุญ
62073018818 นางสาวธัญชนก วาดสูงเนิน
62073018819 นายศักดิพงษ� ตันกุระ
62073018820 นางสาวกิตติยา ศรีโสภา
62073018821 นางสาวศศิวรรณ มิตรบ�านยาง
62073018822 นางสาวอุบลวรรณ กันหา
62073018823 นางสาวชุติกาญจน� เกษวิริยการ
62073018824 นายศุภกร มะโน
62073018825 นายณัฐวุฒิ อ�อยงาม
62073018826 นางสาวสุวลี อุทธิยา
62073018827 นายวรพจน� วันแสน
62073018828 นายมานะ วัดเกลี้ยพงษ�
62073018829 นางสาวศิริพร ธนะเกษม
62073018830 นางสาวกมลทิพย� ธรรมปรีชา
62073018831 นางสาวศิริพร อ1องประกิจ
62073018832 นางสาวพรพิมล วรเลิศ
62073018833 นางสาวปาริฉัตร แก�วศักด์ิ
62073018834 นางสาวมณีรัตน� พงษ�พันธ�
62073018835 ว1าที่ ร.ต.หญิงจิรประภา สิงห�ดา
62073018836 นางสาวปVยะดา อองกุลนะ
62073018837 นางสาวศศวรรณ บุญเอนก
62073018838 นางสาวสุธรรมา สนิทม1วง
62073018839 นางสาวสุภาพรรณ สิงหา
62073018840 นางสาวปาริฉัตร ด�วงบ�านยาง
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62073018841 นายรัฐพงศ� คงมี
62073018842 นายณัฐกิตต์ิ อุดเปAงเครือ
62073018843 นางสาวศศิธร ทิมเทียน
62073018844 นายวิชัย ดีวงค�
62073018845 นายพัลลภ ลาโภ
62073018846 นางสาวสุชาดา เกิดดี
62073018847 นายภัทรวิทย� ทับตุ1น
62073018848 นางสาวปลื้มใจ ขันเล็ก
62073018849 นางสาววิราวรรณ สอนแปง
62073018850 นางสาวชนิภรณ� วงษ�ธนเสถียร
62073018851 นายอนุสรณ� ยะถา
62073018852 นายสุทธิศักด์ิ จอมทอง
62073018853 นางสาวทิพย� ศิริวรรธนาภา
62073018854 นางสาวรัตติกาล คุ�มสุพรรณ
62073018855 นางสาวทิฆัมพร ยงยศ
62073018856 นางสาวจิราภรณ� ยอดย่ิง
62073018857 นายจตุรงศ� ศิลสําโรง
62073018858 นางสาวรุ1งรัศมี สวัสดิมงคล
62073018859 นางสาวสรัลรัศม์ิ สิทธิศักด์ิ
62073018860 นางสาวโชติรัตน� รอดเกตุ
62073018861 นางสาวจุฑารัตน� มูลเทพ
62073018862 นางสาวกัญรินทร� กองพล
62073018863 นางสาวจิราภรณ� จําแม1น
62073018864 นางสาววริญญา ทาวงค�
62073018865 นางสาวผกามาศ จันทร�เขียว
62073018866 นางสาวนวลศิริ สีบุญมี
62073018867 นางสาวเกษร นุ1มมีศรี
62073018868 นายพิชญ� เบญจวรเดชกุล
62073018869 นายวิจักษณ� สมพงษ�
62073018870 นายชานนท� เสง่ียมทรัพย�
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62073018871 นางสาวศิริลักษณ� การะภักดี
62073018872 นายณัฐภัทร เจริญเลิศ
62073018873 นางสาวจริยาภรณ� จงสิริธนวัฒน�
62073018874 นางสาวภัทรมาส ม่ันเหมาะ
62073018875 นายธรรมรัตน� กับปะหะ
62073018876 นางสาวไพลิน ยังดี
62073018877 นายโสภณวัฒน� ป<ญญาวรรณรักษ�
62073018878 นางสาวอัญชลี ชํานาญไพร
62073018879 นางสาวสุรีย�พร กันเจียก
62073018880 นางสาวสุกัญญา แสงเงิน
62073018881 นางสาวภาวนา ขันทสิกรรม
62073018882 นางสาวกุณฑิกา คําหม่ืน
62073018883 นางสาวปทุมพร วิลัยพงษ�
62073018884 นางสาวกุลสตรี เปOPยสุ
62073018885 นางสาวนภาพร หนองหลวง
62073018886 นางนภาลัย จาบทอง
62073018887 นางสาวฐิราภรณ� ยินดี
62073018888 นางสาวปวีณา ศรีนุธรรม
62073018889 นายวุฒิชัย สุขอยู1
62073018890 นางสาวสุพัตตรา นาคสวัสด์ิ
62073018891 นางสาวจิรวรรณ แก�วกนก
62073018892 นายวิธาน เสือนุ1ม
62073018893 นางสมปอง รุจิไชยวัฒน�กุล
62073018894 นางสาวชุติมา เมณฑ�กูล
62073018895 นายศุรเชฐ ตันปVน
62073018896 นางสาวกมลทิพย� สอนศิริ
62073018897 นางสาวอามีนะห� ตระกูลปาทาน
62073018898 นางสาวจิรารัตน� งามตา
62073018899 นายสุรเกียรต์ิ บุญธรรม
62073018900 นางสาวอสุมา ต1อมย้ิม
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62073018901 นางสาวพัชรินทร� อิ่นคํา
62073018902 นางสาวอังคณา อ1อนทอง
62073018903 นายธนวัฒน� เพ็ญสุต
62073018904 นางสาวพรพิมล ดีทํามา
62073018905 นางสาวปรีชญา ขุนโตนาถชญา
62073018906 นางสาวจันทร�พิมพ� แก�วสีเขียว
62073018907 นายอานนท� นันตาปลูก
62073018908 นางสาวเฉลิมขวัญ เหลี่ยมวานิช
62073018909 นายนิติศักด์ิ ทองแก�ว
62073018910 นางสาวกาญจนา ขุนจ�อน
62073018911 นางสาวกมลชนก ชูมก
62073018912 นางเพ็ญประกาย ยะล�อม
62073018913 นางสาวจีรนันท� มูลคํา
62073018914 นางสาวสุรีย�รัตน� พรมศิริ
62073018915 นางสาวดวงกมล แย�มพ1วง
62073018916 นางสาวพัทธ�ธีรา โพธ์ิพฤกษ�
62073018917 นางสาวธัญญรัตน� ศรีสุโข
62073018918 นางสาววิมลมาศ กุลแก�ว
62073018919 นางสาวกรานติมาพร เดชะผล
62073018920 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอุษณีย� ศรีวิชัย
62073018921 นายจักรกริช พรมสอน
62073018922 นางสาวสุกัญญา กันทะเรียน
62073018923 นายธีรภัทร เรืองกําเนิด
62073018924 นางสาวธมลพร จันทร�มณี
62073018925 นายชาตรี ชีวาวัฒนานนท�
62073018926 นางสาวอรอนงค� สุขมา
62073018927 นางสาวศิรินันท� บัวเขียว
62073018928 นางสาวขวัญหทัย กันหา
62073018929 นายนันธวัช กลั่นเรือง
62073018930 นางสาวณัฐพร พลบํารุง
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62073018931 นายชนัยชาญ อุทโท
62073018932 นางสาวสุรดาพร ทะปน
62073018933 นายไพบูลย� อ�นแก�ว
62073018934 นางสาวสุภัสสร บุญกรับพวง
62073018935 นางสาวจันทร�จิรา ต้ือตัน
62073018936 นายจตุจักร บุญคํา
62073018937 นางสาวสุมารี โพธ์ิศรีงาม
62073018938 นายกวีพล แตงแย�ม
62073018939 นางสาวการะเกด ฝKายที
62073018940 นางสาวอรอุมา หรั่งเพ็ชร
62073018941 นายณภัทสร พุฒเกตุ
62073018942 นางสาวกนกวรรณ เจริญ
62073018943 นางจิราภรณ� บุรมณ�
62073018944 นางสาวณัฐณิชา อาจเปOWยม
62073018945 นายกิตติพงศ� สีดา
62073018946 นางสาวลลนันท� สุขดิษฐ
62073018947 นางสาวสุพัฒศจี เพ็ชรภักดี
62073018948 นายพงษ�พัฒน� แก1นนาค
62073018949 นางสาวชไบพร เล1ายี
62073018950 นายสุรสิทธ์ิ มงคล
62073018951 นางสาวศุภวรรณ โสภา
62073018952 นายณัฐปพนธ� เหล1าบุรินทร�
62073018953 นางสาวอัจฉรา จําปาหอม
62073018954 นายสุทิวัส สุขใส
62073018955 นางสาววรัญญา สีมาน
62073018956 นางสาวปรัชพร จันทร�ผง
62073018957 นางสาวจีรณา เลิศภมรโภคิน
62073018958 นางสาวปภัสรา ประดิษฐ
62073018959 นางอาทิตยา ตันโน
62073018960 นางสาวพิณลักษณ� กุลวงศ�
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62073018961 นางสาวนฤมล บุญศรีโรจน�
62073018962 นางสาวฐพิชชา วัฒนา
62073018963 นายอินทรจักร วัชระดิษฐ
62073018964 นายจิตรภาณุ บัวแก�ว
62073018965 นางสาวสุธิดา พรมสา
62073018966 นางสาวมณีรัตน� สว1างจิตร�
62073018967 นางสาวศุภกานต� สารอิน
62073018968 นางสาวสิรินทร�ยา สุวรรณ
62073018969 นางสาวศรัณยา ก�อนจันตBะ
62073018970 นายยุทธนา เถิงล�อม
62073018971 นางสาวชนิญา ปVยเธียรสวัสด์ิ
62073018972 นางสาวอภิญวัจณ� ทองประชุม
62073018973 นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข
62073018974 นายสุพจน� จันทร�ประเทือง
62073018975 นางสาวมยุรี แสนเกียง
62073018976 นายนัฐพล ศรีเจริญ
62073018977 นายเอกพันธ� ประยูร
62073018978 นายเอกพงษ� สมคําดี
62073018979 นางสาวอรพิณ เหล1าเขตกิจ
62073018980 นางสาวสินีพร จันทร�สว1าง
62073018981 นายประกาศิต กะนะลัย
62073018982 นางสาวชลาศัย เลาวือ
62073018983 นางสาวมะลิวัลย� หล�าชิต
62073018984 นางสาวชลิตา แก�วลาว
62073018985 นางสาวภัชญา โตลา
62073018986 นายมงคล อินทะพุท
62073018987 นางสาวปานวิจิตร ผลมา
62073018988 นางสาวนิตยา คณทา
62073018989 นางสาวธันย�ชนก จารุสาธิต
62073018990 นางสาวอรนุช ไทยวงษ�
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62073018991 นางสาวรัตติยา ม่ิงโสดา
62073018992 นายภีระศาสตร� น�อยช1างคิด
62073018993 นายชุณหวัน อารียลักขณากุล
62073018994 นางศิรินทรา สวยเกษร
62073018995 นางสาวปวีณา เอี่ยมเย็น
62073018996 นายชนกันต� จันทร�นํา
62073018997 นายสุพรรณ ปVนตาแก�ว
62073018998 นางสาวศศินภา รัตนยอดกฤษ
62073018999 นายยุทธนา จันทร�พร
62073019000 นางสาวนุชจรี โยชาลี
62073019001 นางสาววณิชยา อิ่มโพธ์ิ
62073019002 นายศักดินนท� แตงร1ม
62073019003 นางสาวกาญจนา ผู�อยู1สุข
62073019004 นางสาวบุญส1ง ทองเดช
62073019005 นายวชิรพัฒน� แจ�งจิตร
62073019006 นางสาวอังสุมาลี ใจการณ�
62073019007 นายสุเชษฐ� มิฟองฟู
62073019008 นายอัครวัฒน� ทิวารักษ�ดํารงกุล
62073019009 นางสาวประกามาศ บัวเผียน
62073019010 นางสาวสุชาดา สมบุญพูลพิพัฒน�
62073019011 นายชนมเพชร หมวกอินทร�
62073019012 นางสาวปVยาภรณ� นาน้ําเชี่ยว
62073019013 นางสาวลัลห�ลลิต เก๋ียงคํา
62073019014 นายธัญญ�ธนัช อินใย
62073019015 นางสาวสุนิสา จงจิตร
62073019016 นางสาวกิรติภัท มูลวงค�
62073019017 นางสาวณัฐธิดา ร1มโพธ์ิ
62073019018 นางสาวสร�อยทิพย� ผาทอง
62073019019 นางสาวภัทรวดี ไกรศรี
62073019020 นายชนาวีร� คําไทย
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62073019021 นางสาววัชรพร เบ�าชาลี
62073019022 นายศรายุธ เพชรมีศรี
62073019023 ว1าที่ร�อยตรีหญิงณัฏฐชญา ตาวงษ�
62073019024 นางสาวไพลิน วากยะบรรณ�
62073019025 นายวชิรวิทย� ช1างหมึก
62073019026 นางสาวพรทิพย� บํารุงดี
62073019027 นายทรงวุฒิ ฟ<กทอง
62073019028 นายจาตุภัทร หวลหอม
62073019029 นางสาวนิตยา ม่ันพุ1ม
62073019030 นางสาวกนิษฐา ศรีเปารยะ
62073019031 นางสาวนนท�นลิน จันทร�ดิษฐ�
62073019032 นางสาวปVWนอนงค� ขันมณี
62073019033 นางสาวกชพร เมืองอินทร�
62073019034 นายราม โตคีรี
62073019035 นางสาววิชุดา พวงมาลัย
62073019036 นางสาวสุจิตรา ภู1แก�ว
62073019037 นางสาวเกศนิพิชญ� โปธา
62073019038 นางสาวพรพรรณ ทิพย�เนตร
62073019039 นางสาวณัฐภร สุขเกษม
62073019040 นางสาวณัฐชา สุภา
62073019041 นางสาววิยะดา ทัดพลอย
62073019042 นางสาวมฆวัน แสงวิเศษ
62073019043 นางสาวชนิสรา นุ1มน�อย
62073019044 สิบเอกหญิงจินตหรา เสือม่ัน
62073019045 นายนภดล จันทร�อ�าย
62073019046 นางสาววีรยา ประวัติเมือง
62073019047 นางสาวนิภาพร ศรีเกษม
62073019048 นางสาวศิริกาญจน� นกผึ้ง
62073019049 นายกิตพิพัฒน� เผ1ากันทะ
62073019050 นายวิรุทธ� เอี่ยมทา
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62073019051 นายอรรถพล วรรณโน
62073019052 นางสาวสุดารัตน� ยากองโค
62073019053 นางสาวกนกกานต� กันแก�ว
62073019054 นางสาวอุมาภรณ� หัสดินทร
62073019055 นางสาวอมรรัตน� โมลา
62073019056 นางสาววัชราภรณ� มณีนวล
62073019057 นางสาวภัททิยา หมายม่ัน
62073019058 นางสาวภัทร�นฤน ไทยกรรณ�
62073019059 สิบเอกสุนทร ศรีสุนทร
62073019060 นางสุรินทร� ยอดสําอางค�
62073019061 นางสาวอนงนาฎ อินทฉิม
62073019062 นางสาวศิวพร เปรมมณี
62073019063 นางสาวพรพิมล บุญสูง
62073019064 นางสาวนิธิพร ก�อนคํามี
62073019065 นางสาวสุชาดา มะไรจิตร
62073019066 นางสาวเอมิการ� ชีพราหมณ�
62073019067 นางสาวฉัตราภรณ� เจริญคํา
62073019068 นายภัทรพล มรรยาทอ1อน
62073019069 นางสาวศรีวัลย� พุกเข�ม
62073019070 นางสาวธนัชภรณ� กลัญชัย
62073019071 นายสุวิทย� ศรีเกตุ
62073019072 นางสาวอุมาพร สุดแสง
62073019073 นางสาวนิภาพร รอดเรือง
62073019074 นางสาวนิตยา บุญโพธ์ิ
62073019075 นางสาวพรทิพย� สมถวิลชัยชาญ
62073019076 นางสาวกัญญาพร เพ็งนุ1ม
62073019077 นางสาวสิรินทิพย� ชูวงค�
62073019078 นางสาวณัฐพร เผือกแดง
62073019079 นางสาวธัญญารัตน� เล็กอ1อง
62073019080 นางสาวสุพิชญา มุจรินทร�
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62073019081 นางสาวณัฐณิชา เสมือนโพธ์ิ
62073019082 นางสาววรรณระวี สงวนศักด์ิ
62073019083 นางสาวจตุภรณ� กันทะนะ
62073019084 นายเชิดตระกูล ป<กษากุล
62073019085 นางสาวศิริพร ร1มโพธ์ิทอง
62073019086 นางสาววิภาวรรณ แซ1อึ้ง
62073019087 นายนครินทร� เชิดชู
62073019088 นายนิติกร คํามามูล
62073019089 นางสาวจิรวรรณ บุดดี
62073019090 นายสงกรานต� อินทะแก�ว
62073019091 นางสาวปวีณา บุตรม1วย
62073019092 นางสาวจารุวรรณ ศรีมาลา
62073019093 นางสาวสุทธิดา บุญจันทร�
62073019094 นายจิระวัฒน� สมจิโน
62073019095 นางสาวนิภาพร ดีทุกประการ
62073019096 นางสาวจินตนา พานิชสรรพ�
62073019097 นางสาวยลดา ปราณีรักษ�
62073019098 นางสาวปVยะนุช เกษสี
62073019099 นางสาวรัชนี โพธ์ิย้ิม
62073019100 นายป<ณณธร พร�าโมต
62073019101 นายนัทธี สุรินทร�ป<นยศ
62073019102 นางสาวภัคภร ธนันชัยเตชากร
62073019103 นางสาวพรนภา สุใจยา
62073019104 นางสาวมยุรี แก�วศรีทอง
62073019105 นายภูวนาถ ธรรมายน
62073019106 นางสาวเบญญารัตน� อ่ําพูล
62073019107 นายศุภชัย ป<Pนฉาย
62073019108 นายวุฒิศาสตร� ราชคม
62073019109 นางสาวชุติมา คําพิมพา
62073019110 นางสาวฐิติรัตน� นันกต
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62073019111 นางพรรณทิดา กิติ
62073019112 นายพีรัตน� พรมชาติ
62073019113 นายศุภกฤษฏ์ิ เกียรติวัฒนเมธา
62073019114 นางสาวอารีรัตน� ปVWนจุไร
62073019115 นางสาววาสนา จBอกจXอง
62073019116 นางสาวสุรัตน�ดา พรมสอน
62073019117 นายอาราม แปMนแก�ว
62073019118 นางสาวณัฏฐธิดา หลวงนุช
62073019119 นายพรรณธนชัย ย้ิมประดิษฐ�
62073019120 นางสาวสุภาพร ทองแบน
62073019121 นางสาวทัศนีย� วันทัศน�
62073019122 นางสาวรฐา สุวรรณสุขดํารง
62073019123 นางสาวเอมมิกา ชัยแก�ว
62073019124 นายนพดล จ้ีหอม
62073019125 นายศักด์ิสิทธ์ิ พะลึก
62073019126 นายพัลลภ สุกฤษฎานนท�
62073019127 นางสาววรรณนิภา ฉํ่าชื่น
62073019128 นายธนพงษ� หัสดินทร ณ อยุธยา
62073019129 นางสาวหัสยา วีระสุวรรณกุล
62073019130 นางสาวกมลวรรณ เพ็งเอม
62073019131 นางสาววัลลภา วีรานันต�
62073019132 นางสาวขวัญชนก ขุนแก�ว
62073019133 นายกิตติศักด์ิ เชื้อเถาว�
62073019134 นายจักรพงษ� เชียงแรง
62073019135 นางสาววริษฐา เครือฮวบ
62073019136 นางสาววริศรา ธรรมบุษดี
62073019137 นายชัยธวัช ภู1รอด
62073019138 นายชินดนัย ไชยยะ
62073019139 นางสาวนิภาภัทร ยินดี
62073019140 นางสาวพนิดา สระแพงน�อย
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62073019141 นางสาวนิตยา บุมี
62073019142 นางสาวธัญวรัตน� อยู1จันทร�
62073019143 นางอณัญญา หนูวงษ�
62073019144 นายกนิษฐภาดา พ่ึงผล
62073019145 นางสาวสุพรรณษา ถาริยะ
62073019146 นางสาวศิริยา หาแก�ว
62073019147 นายสิทธิโรจน� หอมชื่น
62073019148 นายอัศวิน หลิมมงคล
62073019149 นายรัชเวธน� รุ1งเรือง
62073019150 นางนัยนา จันทชารี
62073019151 นางสาวจิราลักษณ� บุญเรือง
62073019152 นางสาววราภรณ� คําเทียน
62073019153 นางสาวฤทัยรัตน� ม1วงอ1อน
62073019154 นายวชิรวินทร� สิทธิวงค�ศรี
62073019155 นางสาวฐิตินันท� ป<ญญาดี
62073019156 นายณัฏฐ�ปวินท� วีระตระกูล
62073019157 นางสาวศิริลักษณ� อุปนันไชย
62073019158 นางสาวปภาดา แก�วพนม
62073019159 นายฆัสรา ไกรนิตย�
62073019160 นางสาวศิริพร จันทร�เจาะ
62073019161 นางสาวกัลยาณี บุญสม
62073019162 นางสาวสุชาดา ชูพันธ�
62073019163 ว1าที่ร�อยตรีชาติสยาม เงินทอง
62073019164 นางสาวฐิติมา ชุ1มกาศ
62073019165 นายนนทกร เคหะวัฒกานนท�
62073019166 นางสาวศุภรัตน� ด�วงทอง
62073019167 นางสาวพรสุดา รักแย�ม
62073019168 นางระพีพร ฉายห�อง
62073019169 นายกิตติพงศ� โตรอด
62073019170 นายธนากร นิลภาทย�
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62073019171 นางสาวมัลลิกา กันยา
62073019172 นายธีรทัช บุญทา
62073019173 นางสาวอุษณีย� ศรีสุจินต�
62073019174 นางสาวนันทนา ไขแสง
62073019175 นายสุริยะ เก1งการเรือ
62073019176 นางสาวมณีรัตน� รอดทุ1ง
62073019177 นางสาวลีลาวดี โทนกล�า
62073019178 นางสาวเสาวรส คุ�มพุ1ม
62073019179 นางสาวสุพรรณ เทพสมรส
62073019180 นางสาวศรสวรรค� กางมาเทศ
62073019181 นางสาวพงษ�ศิภา จอมหงษ�
62073019182 นางสาวอนงค�นุช ย่ังยืนทวี
62073019183 นางสาวธัญมณี คําอ1อน
62073019184 นางวรรณรดา วงษ�แพทย�
62073019185 นายชัยรัตน� เชื้อเดช
62073019186 นางสาวนารีรัตน� อ�อยกลาง
62073019187 นางสาวเสาวรัตน� สิงห�กุล
62073019188 นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ
62073019189 นางสาวศศินา พุทธิมา
62073019190 นางสาวเพลินตา สิงห�ลอ
62073019191 นายชานนท� ยศสุนทร
62073019192 นางสาวอารีย�รัตน� เสดวงชัย
62073019193 นางสาวน้ําทิพย� ภักดีสอน
62073019194 นางสาวศศิธร สมบุญโภชน�
62073019195 นางสาวเมวิกา นาคศรี
62073019196 นายวัชรพงศ� แก�วมาลา
62073019197 นายนันทวัฒน� พรมบาง
62073019198 นางสาวพรนภา เพชรวิเศษ
62073019199 นางสาวเมวิกา สดสี
62073019200 นางสาวคัมภีรยา ทองสุข

หน�า 640 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073019201 นางสาวสุพิชญา ตันติวัฒนะผล
62073019202 นางสาวสุพรรษา เหมยคํา
62073019203 นายอนุวัฒน� พุฒเกิด
62073019204 นางสาวสวรรยา บางย่ีขัน
62073019205 นายฤทธิชัย วงสกุล
62073019206 นางสาวนันท�นภัส วงค�พุฒคํา
62073019207 นายนันทวัฒน� ดวงอุปะ
62073019208 นายณัฐวุฒิ อาจจีน
62073019209 นางสาวรัชนก มณีรัตน�
62073019210 นางสาวอรวรา เงินชุ1ม
62073019211 นางสาวพิมพิดา ผะอบเหล็ก
62073019212 นางสาวมยุรฉัตร ตุ�ยเต็มวงค�
62073019213 นายสุธี อ1อนทอง
62073019214 นายปองธรรม โล1ห�ทวีมงคล
62073019215 นายสุรกิจ โมบัณดิษฐ
62073019216 นางสาวนันทวัน อิ่มเงิน
62073019217 นางสาวปรัศนีย� คํานวน
62073019218 นางสาวพิมพิกา มาละคํา
62073019219 นายภูดิศ สมวันดี
62073019220 นางสาวณัฏฐพัชร ป<ญญาภู
62073019221 นางสาวสุธิดา หม่ันเขตกรณ�
62073019222 นางสาวณัฐนภัส เต1าแหลม
62073019223 นายภาณุวัฒน� หอมจันทร�
62073019224 นางสาวอภิรดี สีทอง
62073019225 ว1าที่ร�อยตรีสมัชญ� วรรณโชค
62073019226 นายธวัชชัย สุเข่ือน
62073019227 นางสาวจิณห�วรา วนาเกียรติสกุล
62073019228 นางสาวนันธกานต� พุฒนิล
62073019229 นายชวิศ มหาวรรณ
62073019230 นางสาวโสภา สุนันตBะ
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62073019231 นางสาวถาวรีย� อึ่งเส็ง
62073019232 นายพีรพงศ� ภูสด
62073019233 นางสาวทัศน�วรรณ พวยฟุMง
62073019234 นางสาวหทัยชนก คําสนิท
62073019235 นางสาวสกุลรัตน� แสงกระจุย
62073019236 นางสาวฐิติรัตน� ใจดี
62073019237 นายพงษ�พิพัฒน� ภูผาหลวง
62073019238 นางสาวธิดารัตน� พุ1มอิ่ม
62073019239 นายวงศกร โทนสี
62073019240 นายณัชพล รามสูต
62073019241 นางรัฐฐาภรณ� องอาจ
62073019242 นางสาววิภารัตน� สุวรรณละเอียด
62073019243 นายฐิติวัฒน� จันทร
62073019244 นางสาวจีระนันท� ทําทอง
62073019245 นางสาวกฤษสิริ อารีรักษ�
62073019246 นางสาวสุทธิลักษณ� จินดาภรณ�เลิศ
62073019247 นางสาวอภิญญา วิมานราช
62073019248 นางสาวปวีณ�สุดา เกียรติสิงห�นคร
62073019249 นายเฉลิมทิตย� ปวงขจร
62073019250 นางสาวปราณปริยา หล�าอ1อน
62073019251 นางสรัญญา พัวพัน
62073019252 นางสาวธนาภรณ� จันทะคุณ
62073019253 นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
62073019254 นายคณิศร จันทร�มา
62073019255 นางสาววราภรณ� ลาภโต
62073019256 นางสาวเกตุวดี จุลกร
62073019257 นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
62073019258 นางสาวกฤชญา แสงศักด์ิ
62073019259 นางสาววรรณนิสา กาดกอเสริม
62073019260 นางสาวณัฐสุดา บุญเสริม
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62073019261 นายธนชัย นวนโต
62073019262 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอนุธิดา พงลังกา
62073019263 นายจเร นักรบ
62073019264 นางสาวอศิรยา ณะภักดี
62073019265 นางสาวชุติมา โพธ์ิศรี
62073019266 นางสาวรัตนาพร ฤทธ์ิชัย
62073019267 นางสาวประภัสสร อยู1เหย�า
62073019268 นางสาวทิพากร สุดสีสังข�
62073019269 นางสาวเมตตา จันทฤก
62073019270 นางสาววรรัตน� กุลเกียว
62073019271 นางสาวเบญจมาศ หอมหวาน
62073019272 นางสาวเมธินี อินทร�บัว
62073019273 นางสาวเบญจางค� บํารุงอินทร�
62073019274 นางสาวรวันดา สันติพงษ�
62073019275 นางสาวภัทรกร โพธ์ิบ1าย
62073019276 นางสาวณัฐสิณี หอมหวล
62073019277 นางปVยะฉัตร คําพร
62073019278 นางสาวอมิตา ชัยวัน
62073019279 นางสาววสุนันท� ไชยแก�ว
62073019280 นางสาวโชติมา ทรัพย�บุญมี
62073019281 นางสาวอารดา เอี่ยมบาง
62073019282 นางสาวทานตะวัน คําโสม
62073019283 นางสาวปาริตา ชํานาญหัตถ�
62073019284 นางสาวณัฐมน เจตบุตร
62073019285 นางสาวสุทธิตา เจิมกลิ่น
62073019286 นางสาวชลรดา พ่ึงชา
62073019287 นายอภิชัย ปวงมาลัย
62073019288 นางสาวกมลลักษณ� โชติพระสมบัติ
62073019289 นายธัญเทพ อินทนน
62073019290 นางสาวพิราวรรณ� เอี้ยงอ�าย
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62073019291 นางสาวปูรณ�ภัสสร เนยคํา
62073019292 นางสาวธันยพร แก�วทุ1ง
62073019293 นายพีระพัฒน� กิจรักษ�
62073019294 นางสาวสุธาสินี ฟองจางวาง
62073019295 นางสาวบุษยมาศ แสนทรัพย�
62073019296 นางสาวบุณยานุช วัฒนกุล
62073019297 นายณัฐวัฒน� แจ1มใส
62073019298 นายไกรสร เทียนใจ
62073019299 นางสาวปรียานุช พรามนุช
62073019300 นางสาวไลย�แก�ว หาญกล�า
62073019301 นายสัณหพร ซอหนั่นต1า
62073019302 นางสาววนิดา สมัครธัญกิจ
62073019303 นางสาวจุฑาธิปษ� คําทวี
62073019304 นางสาวฐิตาภรณ� ทะจักร�
62073019305 นางสาวจินต�จุฑา นวลแหยม
62073019306 นางสาวศุภลักษณ� พัชโรภาสวัฒนกุล
62073019307 นายพีรพัธ จิระศักด์ิ
62073019308 นายอนุพล บัวขาว
62073019309 นางสาวกานต�ชนก กุลท�วม
62073019310 นางสาวกันธิกา ม่ิงสงค�
62073019311 นางสาววนัชพร วงษ�อุทัยนันท�
62073019312 นายวีรวิชญ� อัศจรรย�
62073019313 นายวิบูลย� พงศ�พูนสมบัติ
62073019314 นางสาวเสาวลักษณ� ปะละลือ
62073019315 นางสาวสุทธิกานต� รื่นกลิ่น
62073019316 นางสาวสุพิชญา อาชนรากิจ
62073019317 นางสาวภัทราพร วงค�กระต1าย
62073019318 นางสาวจันทรธิมา สุพลจิตร
62073019319 นายคฑาวุฒิ วิลัย
62073019320 นางสาวพัชราพรรณ นําปนสัก
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62073019321 นางสาวฤทัยรัตน� เลี่ยมพัตรา
62073019322 นางสาวกรรณิกา สานเครือ
62073019323 นายคุณากร จันทพิมพ�
62073019324 นายจักรวุฒิ สร�อยระย�า
62073019325 นางสาวจริยา วสยางกูร
62073019326 นางสาวธัญญา ไชยูปถัมภ�
62073019327 นายวิทยา แว1นทอง
62073019328 นางสาวปริมาภรณ� คานกระโทก
62073019329 นางสาวกัญญ�วรา เพียรกิจนา
62073019330 นายเทียมเทพ ดะรีพัตร�
62073019331 นางสาวเสาวลักษณ� อัมรนันท�
62073019332 นางสาวจิติมา บีกขุนทด
62073019333 นางสาวจารุวรรณ อัครผล
62073019334 นางสาวศุภัชรี โตษยานนท�
62073019335 นายนพดล อินทร�ลอย
62073019336 นางสาวสิรินภาวัลย� นาคทอง
62073019337 นางวนิดา นาคประทุม
62073019338 นายยศธนพิชญ� ผลาหาญ
62073019339 นางสาวกุลนันท� ภักดี
62073019340 นางสาวอัมพร รินนายรักษ�
62073019341 นางสาวนิตยา มวลตะคุ
62073019342 นายปรัชญ�จิรา ขุมเพ็ชร
62073019343 นายปMองชนะ น้ําจันทร�
62073019344 นางสาวปภัสรา เทียมราช
62073019345 นางสาวณัชชารีย� คันธพงษ�จิรภาส
62073019346 นางสาวธนาภรณ� ภูคํา
62073019347 นายนิพิฐพนธ� บุญต1อ
62073019348 นางสาววริศรา ขันติ
62073019349 นางสาวสุมัทนา สุขเจริญ
62073019350 นางสาวจิดาภา สายทอง
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62073019351 นางสาวศิรินันท� จันห�วย
62073019352 นางสาวเกตุวดี แก�วนิล
62073019353 นายชัชวาลย� ต๋ันแก�ว
62073019354 นางสาวกิติญาพร ฝ<Pนถา
62073019355 นายพนธกร สุซา
62073019356 นางสาวสุธิดา น�อยนารถ
62073019357 นางสาวกนกวรรณ เมฆอับ
62073019358 นางสาวอภัสราภรณ� ผัดหลาน
62073019359 นางสาวจันทร�จิรา ป<ญญาอ1อง
62073019360 นางสาวกนิษฐา ม1วงสวน
62073019361 นางสาวณัฐธิดา ตาละกา
62073019362 นายพูลทวี สุนายนต�
62073019363 นางสาวเกศกนก แสงจันทร�
62073019364 นางสาวกลิ่นกมล ใจบุญ
62073019365 นายไกวิทย� บัวแก�ว
62073019366 นายธีรภัทร ลิ้มสกุล
62073019367 นางสาววราภรณ� มีปาน
62073019368 นางเพียงฤทัย แก�วอัคฮาด
62073019369 นายสหรัฐ ระวังภัย
62073019370 นางสาวระวีวรรณ ศรีอําไพ
62073019371 นางสาววริศรา เรืองน�อย
62073019372 นางสาววิไลวรรณ คันทะมูล
62073019373 นายวิทวัช ตาคํา
62073019374 นางสาวอัญชลี แย�มประดิษฐ
62073019375 นางวิภาวี มีรัตน�
62073019376 นางสาววิภาดา ปVWนป<Pน
62073019377 นางสาวรุ1งทิพย� ใจเรือน
62073019378 นางทัศวรรณ สุเทปVน
62073019379 นายปรัตถกร จีนภักดี
62073019380 นางสาวสุนันทา งามอนันต�
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62073019381 นายกรกช มาลี
62073019382 นางสาวธัญลักษณ� พุ1มสลิด
62073019383 นายรัฐชพงศ� สีหะวงศ�
62073019384 นางสาวอภิญญา มะโนธรรม
62073019385 นางสาวภมรรัตน� สิงหเดช
62073019386 นางสาวปVยธิดา เพ็งอิ่ม
62073019387 นางสาวพัชราภรณ� เจริญธรรม
62073019388 นางสาวอัจจิมา นุชโพธ์ิ
62073019389 นางสาวธัญพร คล�ายผูก
62073019390 นางสาวกุลวสุ ดําคุ�ม
62073019391 นางสาวธนพร ยังนุสสะ
62073019392 นายชนาวุธ รจนา
62073019393 นางสาวนราภัฏ พุทธะ
62073019394 นายมีเดช นาคะภากร
62073019395 นางสาวสุพิชา โมครา
62073019396 นายฐิติ ป<Pนเพ็ง
62073019397 นางสาวภัสสร แสนพลหาญ
62073019398 นางสาวเบญจวรรณ สายสิน
62073019399 นางสาวกรรณิการ� พาพรม
62073019400 นายปวริศรฐ� ตลับเพชร�สกุล
62073019401 นายสุรเชษฐ� สุภานันต�
62073019402 นายอดิศักด์ิ อินย้ิม
62073019403 นางสาวศิริพร ไกรวิจิตร
62073019404 นายศรัณRู เลื่อนลอย
62073019405 นายจิราวัฒน� หม่ืนสุดตา
62073019406 นางสาวสุฑามาศ รัศมี
62073019407 นางสาวเพชรรินทร� ภิญโญฤทธ์ิ
62073019408 นางสาวชุติมันต� พึงทําดี
62073019409 นางสาวสุมาลี ลีประกายพร
62073019410 นางสาวกาญจนา มุกไตร
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62073019411 นางสาวศิวพร สงทอง
62073019412 นายก1อพงศ� ไก1แก�ว
62073019413 นางสาววราพร จันทร�อินตา
62073019414 นางสาวนัฐวรรธน� โพธ์ิเจริญ
62073019415 นางสาวอัจฉราวรรณ พวงสมบัติ
62073019416 นางสาวผกามาศ พันผง
62073019417 นางเปมิกา มันทากาศ
62073019418 นายปรัชญา ปราณี
62073019419 นายทัสกร อําไธสงค�
62073019420 นางสาวมิถุนา เกียรติณรงค�
62073019421 นางสาวนฤมล รักษาบุญ
62073019422 นายณัฐนันท� มาปลูก
62073019423 นางจิราพร จันลา
62073019424 นางสาวสิราวรรณ สุขนิ่ม
62073019425 นางสาวจิฑานันท� จันน้ําท1วม
62073019426 นางสาววิพากรณ� เอี่ยมอนันต�
62073019427 นายศุภโชค เอมแย�ม
62073019428 นายพัสนัย เหลืองวิเศษกุล
62073019429 นางสาวภารดี สุยะตBะ
62073019430 นายพงศ�ดนัย หิรัญพานิช
62073019431 นางสาววัชรีวรรณ ทาคํา
62073019432 นางสาวมาริษา บัวเกตุ
62073019433 นางสาววรรณนิภา บุตรดาซุย
62073019434 นางสาวฐิติกาญจน� แสงแก�ว
62073019435 นางสาวสุภัชชา สวยงาม
62073019436 นายจตุพล บุญเลิศ
62073019437 นายณัฐธัญ ท�องทาน
62073019438 นางสาวกาญจนา มีรัตน�
62073019439 นายศรัณย�ภัทร จุมปู
62073019440 นางสาวชาคริยา แห1งพิศ

หน�า 648 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073019441 นางสาวกาญจนา เม็ดแก�ว
62073019442 นายนพรัตน� จันหนองจอก
62073019443 นางสาวปภาวรินท� บุบผา
62073019444 นางสาวพัชราภา เตชะสืบ
62073019445 นางสาวศิริลักษณ� พูนเขตกิจ
62073019446 นางสาวหทัยพันธน� ปานแย�ม
62073019447 นางสาวณัฐสุดา ขุมโมกข�
62073019448 นางสาวสิรีธร โพธ์ิศรี
62073019449 นางสาวบุษราภรณ� ดีเจริญ
62073019450 นางสาวฉัตรฑริกา ศรีมหาพรม
62073019451 นายภูรานนท� เขียวคํา
62073019452 นางสาวประภาพรรณ วงศ�เกตุ
62073019453 นายชิตพรรณ เพียรเกิด
62073019454 นางสาวนภสร มีเล1ห�
62073019455 นางสาวศุภลักษณ� เผยพร
62073019456 นางสาวธัญญาพร บัวทอง
62073019457 นางสาวสุธามาศ เงินนา
62073019458 นางสาวนสิทชญา ถุงเงิน
62073019459 นางสาวนวพร สายัณห�
62073019460 นางสาวกรองทอง วงศ�ประสิทธ์ิ
62073019461 นางสาวฐาปนีย� ทองดี
62073019462 นางสาวกรรณิการ� พิมพ�ขาว
62073019463 นางสาวพัชราภรณ� เพ่ิมพล
62073019464 นางสาวทิพวัลย� จันทวงษ�
62073019465 นายนเรนทร� จินะรักษ�
62073019466 นายวรรณเดช สะดับ
62073019467 นางศรัญญา เตชะทิ
62073019468 นางสาวนัทมล ทุ�ยแป
62073019469 นางสาวสุภาภรณ� สิงห�เรือง
62073019470 นางสาวชนินาถ ป<ญญาวรรณรักษ�
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62073019471 นายอธิเบศ นามป<ญญา
62073019472 นายกฤษฎา เลือดไทย
62073019473 นางสาวจุฑาทิพย� เทพวงค�
62073019474 นายธนภัทร ทองพันช1าง
62073019475 นางสาวปรียากรณ� คงศาสตร�
62073019476 นางสาววินิตา พระสิงห�
62073019477 นางสาวคนึงนิจ ม1วงอ1อน
62073019478 นายพชร บุญบริบาล
62073019479 นางสาวสโรชา มาลี
62073019480 นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร�แสนตอ
62073019481 นางสาวชลิตา ศรีจอมขวัญ
62073019482 นายสุทธิพงษ� แก�ววิจิตร
62073019483 นายณัฐภัทร กุนามา
62073019484 นางสาวทัศน�วรรณ คําเครือจันทร�
62073019485 นางสาวณัฐพร โฉมศรี
62073019486 นายชวกร แก�วลือไชย
62073019487 นางสาวสุพรรณี ศรีอวยพร
62073019488 นางสาวณัฐริกา พุกรอด
62073019489 นายภานุพงศ� พละสาร
62073019490 นางสาวอชิรญาณ� เย็นชุ1ม
62073019491 นางสาวเศรษฐกานต� คุณาสกุลเลิศ
62073019492 นางสาววณิชชากร ลักษณะ
62073019493 นางสาววราภรณ� ศรีสุข
62073019494 นายสุรเชษฐ� สวนดอก
62073019495 นางสาวชัญญา สินประเสริฐ
62073019496 นายคมชาญ กาญจนภูสิต
62073019497 นายไกรวุฒิ ชัยมงคลกุล
62073019498 นางสาวปVยะมาศ สนิท
62073019499 นางสาวสิตานันท� จันทร�เพชร
62073019500 นางสาวนฤมล ทองแก�ว
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62073019501 นางสาวเบญจลักษณ� ฟูกัน
62073019502 นางสาวขวัญสุดา ทองอุไร
62073019503 นายกิตติธัช กุนเกียว
62073019504 นางสาวสุพัตรา อุ1มเอิบ
62073019505 นายรุ1งโรจน� ปูKสีแสงอ1อน
62073019506 นายภิชัยวัฒน� สิงคําโล
62073019507 นางสาวอรวรรณ ฌานศรี
62073019508 นางสาวทิราภรณ� จันสุข
62073019509 นางสาวนุชนาถ ศรีเสริม
62073019510 นางสาวโชติกา โพธ์ิพุ1ม
62073019511 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�ชัย
62073019512 นายปฏิพัฒน� จิตรักญาติ
62073019513 นางสาวสุรินทรา แพ1งเทพ
62073019514 นายธนายุต ผาบัว
62073019515 นายเฉลิมพันธุ� สมสร�าง
62073019516 นางสาวพรทิพย� ศรีดี
62073019517 นางสาวนวลอนงค� กมลรัตนานันท�
62073019518 นางสาวรุ1งฤทธ์ิ กล�าแข็ง
62073019519 นายเอกฤทธ์ิ ทองยวง
62073019520 นางสาวจริญา สวาทวงค�
62073019521 นางสาวไพลิน แว1นน�อย
62073019522 นางสาวกรกาญจน� มีทอง
62073019523 นางสาวอนุสรา อินอิว
62073019524 นายกิตติคุณ เพ็ชรนิล
62073019525 นางสาวรัดเกล�า มาลัยวรรณ�
62073019526 นางสาวเบญจรัตน� จันสน
62073019527 นางศิรินภา ศรีสังข�
62073019528 นางสาวสุมิตรา วาระกิจ
62073019529 นายนราศักด์ิ ทองหล1อ
62073019530 นางสาวสุพรรณษา เปลี่ยนพิทักษ�
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62073019531 นายอรรถฤทธ์ิ หันธนู
62073019532 นางสาวรมณียา บุญชื่น
62073019533 นางสาวประภัสสรา ขุนแก�ว
62073019534 นางสาวกัลยรัตน� สายวงศ�คํา
62073019535 นางสาววิภาวรรณ แก�วเพ็ญพันธุ�
62073019536 นางสาวสุมิตรา จิตอารี
62073019537 นายเสริมลักษณ� สุนันตBะ
62073019538 นางสาวมนัสนันท� จันทร�สว1าง
62073019539 นายวิชา พิลาบุตร
62073019540 นางสาวฤทัยรัตน� ทิพเนตร
62073019541 นายภัสสรกรณ� ชูชื่น
62073019542 นายรัชชานนท� ชานนท�สกุล
62073019543 นางสาวน้ําเพชร มีพยุง
62073019544 นางสาวธณัชชา เชื้อเถาว�
62073019545 นางสาวเนตรนภา หมวกชา
62073019546 นายณภัทร หม่ันเขตกิจ
62073019547 นายธนโชค ศรีบุญเรือง
62073019548 นางสาวสุภาวดี ไทยเจริญ
62073019549 นางสาวกานต�ติมา อ1วมฉิม
62073019550 นางสาวธัญรดา แปงสาย
62073019551 นางสาวกัณฐรัตน� ทานา
62073019552 นางสาวศุภรัตน� ศุภเฉลิมชัย
62073019553 นางสาวพลอยอําพรรณ ศักด์ิศรี
62073019554 นายกฤษณะ หารบัวคํา
62073019555 นางสาวณัฐวรรณ รัตนเสถียร
62073019556 นางสาวศศิธร โกฎสืบ
62073019557 นายธีรชัย มาน�อย
62073019558 นางสาวขวัญนภา นัครา
62073019559 นายรัฐพงษ� ติบใจ
62073019560 นางสาววาสนา บุดอุบล
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62073019561 นายภูมิ สืบวงษ�เหรียญ
62073019562 นางสาววรลักษณ� หละวัน
62073019563 นางสาวพัฒน�ธีรา จิระชินพันธ�
62073019564 นายพงศกร โชติรัตน�
62073019565 นายกันตพงศ� อ่ํารอด
62073019566 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร�กนก
62073019567 นายวรภูมิ ใบเนียม
62073019568 นางสาวอาภาศิริ คล�ายลักษณ�
62073019569 นางสาวกรรณิกา แย�มสี
62073019570 นางสาวฐิติยาภรณ� ยะนันโต
62073019571 นางสาวพิมผกา เคลือมณี
62073019572 นางสาวพรทิพย� สงฆรินทร�
62073019573 นางสาวจารุณี ดํารงยศย่ิง
62073019574 นายธีรพงศ� สุภาพิน
62073019575 นางสาวนารี เจริญโพธ์ิ
62073019576 นายภานุวัฒน� แปMนจันทร�
62073019577 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห�เรือง
62073019578 นางสาวพชรกร แสนแปง
62073019579 นางสาวเก็จสกุล อยู1นิ่ม
62073019580 นางสาวอัจฉรา อะมุตะคุ
62073019581 นายอํานาจ คําโสม
62073019582 นางสาวนภัสวรรณ สุขแจ1ม
62073019583 นางสาวอินทุภา เอมเสม
62073019584 นางสาวสุภาพร หม1นม่ัน
62073019585 นางสาวเทพราตรี ศักดี
62073019586 นายทศพร โตมงคล
62073019587 นางสาวชุติกาญจน� คงศรี
62073019588 นางสาวนิสิต สีใส
62073019589 นางสาวน้ําเพชร มูลนาค
62073019590 นางสาวถิรนันท� แตงน�อย
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62073019591 นางสาวฉัตรฤทัย ภักดี
62073019592 นางสาวสาลี่ ถอสุวรรณ�
62073019593 นางสาวนันทิดา ผากา
62073019594 นางสาวป<ญญดา ศรีนุช
62073019595 นางสาวธัญญกร กุลณา
62073019596 นางสาวณันรพัชร� เสือแผงศรี
62073019597 นางสาวศศิธร บานเย็น
62073019598 นายพัฒนกร ศรีกุลศศิธร
62073019599 นายศักด์ิชัย เทียนบุญนาค
62073019600 นางสาวชานิตรา เอี่ยมมาก
62073019601 นายภุชากร ธรรมรงค�
62073019602 นายนนท�วิศิษฐ� ทองอนันต�
62073019603 นายตะวัน ขันตยาภรณ�
62073019604 นางสาวสุวนันท� จันทร�น�อย
62073019605 นางสาวจรีภรณ� ถาหมี
62073019606 นางสาวศิริพร ปุกปาน
62073019607 นายปริญญา สอนเม1น
62073019608 นางสาวศศิธร แท1นยืนนานวงศ�
62073019609 นางสาวสุกัญญา ราโซ
62073019610 นายชัยพิชิต เจBกอร1าม
62073019611 นายอรรถสิทธ์ิ จิรานุรักษ�
62073019612 นายพีรพงศ� ภาสกรโกศล
62073019613 นายสุรวัฒน� นิธิกุล
62073019614 นางสาวสมฤทัย เนียมหอม
62073019615 นางสาวศิริพรรณ รอดหิรัญ
62073019616 นายสิทธินนท� ทุ1งโพธ์ิตระกูล
62073019617 นางสาวหทัยพร บุ�งจันทร�
62073019618 นางสาวดวงพร สว1างศรี
62073019619 นางสาววิไลลักษณ� เย็นสบาย
62073019620 นางสาวพลอยชมพู นันทสาร
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62073019621 นางสาวชรินา สุขโฉม
62073019622 นางสาวกนกวรรณ จ่ันทอง
62073019623 นางสาวณัฐพร วิรามอําไพ
62073019624 นางสาวแพรวไพรรินทร� จันตBะขัติ
62073019625 นางสาวพรพิมล จริตซ่ือ
62073019626 นางสาวศรัณย�พร กาโน
62073019627 นายจักรภพ ชาญตะบะ
62073019628 นางสาวนนทิยา ศรีศาลา
62073019629 นางสาวณัฐชญา สุขพลอย
62073019630 นางสาวเสาวลักษณ� มะโนโฮ�ง
62073019631 นางสาวมาวินีย� สุพรรณ�
62073019632 นายปราโมทย� เกษทรัพย�
62073019633 นายภาณุพงษ� สอนคม
62073019634 นางสาววรนิษฐา เผ1าพันธ�
62073019635 นางสาวสุภาภรณ� พรหมศรี
62073019636 นางสาวน้ําผึ้ง คําดํา
62073019637 นางสาวจุฬาลักษณ� ลิ้นจ่ีขาว
62073019638 นางสาวทิพพาวรรณ พุทธรัตน�
62073019639 นางสาวพิมลพรรณ เพ็ญศรี
62073019640 นางสาวพรรณพนัช ยงสม
62073019641 นางสาวธนิวรา ใจชุ1ม
62073019642 นางสาวภัทรวรรณ บุญแก�ว
62073019643 นางสาวปVยะรัตน� ธรรมสอน
62073019644 นางสาวฐานีย� สุขาวิญญา
62073019645 นายภัทรพล ตนะทิพย�
62073019646 นายธนกฤต กองเงิน
62073019647 นางสาวสุพัชชา เกษรจรุง
62073019648 นายพรหมบถ ธนสัมบันม�
62073019649 นายกฤษฎา ไชยสาร
62073019650 นางสาวอุมาพร อุ1นสนอง
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62073019651 นางสาวสุพรรณวดี พุทธา
62073019652 นายวรวิทย� จิตโรจน�
62073019653 นางสาวนิชนันท� เล็กประยูร
62073019654 ว1าที่ ร.ต.อครพงศ สูงตรง
62073019655 นายพีรกานต� ศรีกองหนุน
62073019656 นางสาวพิสมัย รวมธรรม
62073019657 นางสาวภันทิลา ใจดี
62073019658 นางสาวภัณฑิรา พรมอยู1
62073019659 นางสาวสุรีย�พร ศรภิรมย�
62073019660 นางสาววรารัตร จันทร�ดี
62073019661 นางสาวสัจจาภรณ� วิญญรัตน�
62073019662 นางสาวรุจิเรจ ไชยเกิด
62073019663 นายวีระพงษ� พรมพัง
62073019664 นางสาวพิมพ�ณิชา ทองบุตร
62073019665 นางสาวเกวลิน โคอิซูมิ
62073019666 นายสุรพงษ� สมภักดี
62073019667 นายเอกสิทธ์ิ เชื้อเทวา
62073019668 นางสาวโศจิรัตน� เขียวเจถะ
62073019669 นางสาวศรีพรรณ สุธารณธรรม
62073019670 นายศุภกร โสภาวตานนท�
62073019671 นายศุภกร โปMมี
62073019672 นางสาวพุธิตา แสงภักดี
62073019673 นายธเนศ สมปานวัง
62073019674 นางสาวพรประภา พลเย่ียม
62073019675 นางสาวศันสนีย� จันด�วง
62073019676 นางสาวสุพรรณิการ� มาละใจ
62073019677 นางสาวมีนตรา หัวนา
62073019678 นางสาวนิภาพร มีรินทร�
62073019679 นางสาวรัตนา ย่ีภู1
62073019680 นางสาวดวงเดือน แสนโซ�ง

หน�า 656 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073019681 นางสาวพัชราวลี สุขปMอม
62073019682 นางโศรยา หมีนิ่ม
62073019683 นายนิมิตร คําแคว1น
62073019684 นางสาวสุทิวานนท� พุ1มนวล
62073019685 นางสาวลลิตา หงษ�ทอง
62073019686 นางสาวสุภาณี ทองเทา
62073019687 นางสาวขนิษฐา เนียมมะโน
62073019688 นายสุรวุฒ์ิ แฮตุ�ย
62073019689 นางสาวนัทธมณ วรกรรณ�
62073019690 นายสุริยา คงกระพันธ�
62073019691 นางสาวพรนภา พุ1มต�นวงศ�
62073019692 นางสาวสุภาภรณ� ทวีศรีสมวงศ�
62073019693 นายอานนท� แสนพรม
62073019694 นายภาคีวัฒน� มีระลึก
62073019695 นางสาวสุณิชา มุสิกะพันธุ�
62073019696 นางสาวสุญาณี ภาณุวณิชชากร
62073019697 นางสาวรัตนาภรณ� แซมคํา
62073019698 นางสาวกนิษฐา กําเงิน
62073019699 นางสาวเบญจมัย อิ่มเลิศ
62073019700 นางสาวรัชปภา คล�ายแท�
62073019701 นางสาวเนตรนภา คํามาก
62073019702 นายกฤษณะ ธงชัย
62073019703 นางสาวชลธิชา กันทะวงค�
62073019704 นางสาวอณิสา บัวเขียว
62073019705 นายขวัญเมือง คํานาค
62073019706 นางสาวเอื้องชัน ไชยธง
62073019707 นางสาวนัฐศิมา ทฤาษี
62073019708 นางสาวอนงค�นาฎ ทิมทอง
62073019709 นางสาวณัฐกฤตา ม1วงมิตร
62073019710 นางสาวแน1งน�อย พรมทอง
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62073019711 นางสาวภาณิศา ประจันตะเสน
62073019712 นายธนพล ไพรสันต�
62073019713 นายกุลชาติ บุญรัด
62073019714 นางสาวป<ทมภรณ� ปMอมนาท
62073019715 นายอธิวัฒน� ระนาดเสนาะ
62073019716 นางสาวกนกภรณ� ถือม่ัน
62073019717 นายอดิศร เถาสมบูรณ�
62073019718 นางสาวยุวธิดา สิมสวัสด์ิ
62073019719 นางสาวฤทัยชนก ม่ันจันหม่ืน
62073019720 นางสาวดารุณี ม่ันคง
62073019721 นายเกษมศักด์ิ ผลพล
62073019722 นางสาวปุรินทร�ฎา คงหนองลาน
62073019723 นางสาวอังศุมาริน จันทะวงษ�
62073019724 นายกฤษณะ ญาณป<ญญา
62073019725 นางสาวสายรุ�ง หม่ืนเจริญจิต
62073019726 นางสาวทิชากร เหมาะสมัย
62073019727 นางสาววณิชชา สิงห�โตทอง
62073019728 นายสุวิทย� สว1างใจ
62073019729 นางสาวตะวัน ดอนไพรปาน
62073019730 นายวัชรพงศ� เทียนฉาย
62073019731 นายสมนึก กระจ1างพายัพ
62073019732 นางสาวธัญเรศ ทารัตน�
62073019733 นางสาวกนกจิตต� อุชุโกศลการ
62073019734 นางสาวอภิญญา ชมรัก
62073019735 นางสาวป<ทมา โกทัน
62073019736 นายชัชพล สําเริงฤทธ์ิ
62073019737 นางสาวรัชนี แซ1หยาง
62073019738 นางสาวณิชกุล บุญช1วย
62073019739 นางสาวอัจฉราพร ลินพล
62073019740 นายธงธวัช สุวรรณมงคล
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62073019741 นางสาวปาลวรี อุไชยา
62073019742 นางสาวอรฉัตร เพ็ชระ
62073019743 นางสาวไอลดา เจนจบ
62073019744 นายพงศ�ภัค ศิลป[สุวรรณ�
62073019745 นายอภิสาณ อรุณฤทธิเดชา
62073019746 นางสาวพิมพร จันทะวาศ
62073019747 นางสาวนวพร สายแปง
62073019748 นายจิรภัทร อินทวัน
62073019749 นายกรวิทย� สิทธ์ิน�อย
62073019750 นางสาวสุรดา มงคลสถิตย�
62073019751 นางสาวป<ทมาภรณ� พรมมาก
62073019752 นางสาวปาริชาต ปุMยหลวง
62073019753 นางสาวธัญญาลักษณ� ยุวงค�
62073019754 นายไพโรจน� ศรีบุตรตา
62073019755 นางสาววิชุดา กอนาก
62073019756 นางสาวสวรด แกล�วกสิกิจ
62073019757 นางสาวนิชนิภา ดีรอด
62073019758 นางสาวกนิษฐา ชัยบุโฮม
62073019759 นางสาวชลธิชา มาน�อย
62073019760 นายสุรศักด์ิ สุระเกตุ
62073019761 นางสาวณัฐภัทร ชัยปา
62073019762 นายอนุวัฒน� ทะขัติ
62073019763 นางสาวเบญญทิพย� นาควิสุทธ์ิ
62073019764 นางสาวธัญลักษณ� คําแดง
62073019765 นางสาวกรชนก ทวะบุตร
62073019766 นางสาวกาญจนา สุภากาวี
62073019767 นางสาวรัชฎาภรณ� อังเขียว
62073019768 นางสาวชนพร วงศ�นุรักษ�
62073019769 นางสาวเบญจวรรณ ชวดนุช
62073019770 นางสาวณิชารกัญจน� ชรัลวรกรณ�
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62073019771 นายธงชัย ปูKนํา
62073019772 นางสาวกฤตพร บุตรจุมปา
62073019773 นายจุฬานันท� รังษีสกรณ�
62073019774 นายอัจฉริยเดชณ� อธิภัทร�วงศ�เดชา
62073019775 นางสาวรุจิกาญจน� ป<จฉิมมะมินทร�
62073019776 นางสาวศศิวิมล สุขขัง
62073019777 นายรณชัย กองจันทร�
62073019778 นางสาวชลิดา เหล1าดี
62073019779 นางสาวช1อทิพย� ฝอยทอง
62073019780 นางสาวกรรณิการ� โนยศ
62073019781 นางสาวพิมพ�ดารินทร� พรหมวิหาร
62073019782 นายชนุตร� เกตุแก�ว
62073019783 นางสาวสุนิษา แก�วฟู
62073019784 นายชยวุฒ อินแนม
62073019785 นางสาวอรัชพร เขนย
62073019786 นางสาวนรารัตน� ม่ันสัตย�
62073019787 นางสาวกัญญาณัฐ น�อยผล
62073019788 นายนัฐพงษ� สีใจยา
62073019789 นางสาวพัชรวลัย คมชัยภูมิ
62073019790 นายสันติสุข ชารักดี
62073019791 นางสาวอรอุษา ผาทอง
62073019792 นางสาวศิริพร วัฒนะ
62073019793 นางสาวธิดารัตน� ดาราช
62073019794 นางสาวปภาวดี คงศรี
62073019795 นางสาวภรณ�ชนก รักศรี
62073019796 นางสาวสมฤทัย สุกใส
62073019797 นางสาวนุชศราพรรณ ฝ<Pนอิน
62073019798 นางกาญจนา วงษ�พูล
62073019799 นางสาวศศินา ศรีรักษ�
62073019800 นายมงคล บังควร
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62073019801 นายฉัตรชัย รักคง
62073019802 นางสาวธัญญารัตน� อุตมา
62073019803 นางสาวเบญจมาศ วงค�บุตรดี
62073019804 นางสาวสุวนันท� ธงชัย
62073019805 นายนพรัตน� จันทะคุณ
62073019806 นางสาวนราภรณ� ทับทิมไทย
62073019807 นางสาวจุดารัตน� ปานฟ<ก
62073019808 นางสาวสุพรรณนี ชามี
62073019809 นางสาวเจนจิรา อินทร�บาง
62073019810 นายธีรศักด์ิ สืบกระพันธ�
62073019811 นางสาวธิดารัตน� ก้ึนทอง
62073019812 นายนิกร กินตาว
62073019813 นายสุริยะวงค� สุภานัติ
62073019814 นางสาวเขมจิรา หม1นสุ
62073019815 นางชรินทร�รัตน� ไชยปรุง
62073019816 นางสาววรรณภรณ� ภักติวงษ�
62073019817 นางสาววิมลวรรณ อินทร�ยัง
62073019818 นางสาวเจณิสตา สิทธิปลื้ม
62073019819 นายกษิดิษ เก๋ียงคํา
62073019820 นางสาวกมลชนก เกิดโต
62073019821 นางสาวสิรินัดดา แปMนปาน
62073019822 นางสาวศิวิมล คณฑา
62073019823 นางสาวยุวลี รักชนาจ
62073019824 นางสาวกนกวรรณ จันทร�มณี
62073019825 นางสาวอรอุมา ชูนาคา
62073019826 นางสาวปุณณมาส ดีคํา
62073019827 นายวรรณชิตร� วงชารี
62073019828 นายธีรวัฒน� ก่ิงกืย
62073019829 นางสาวชญานิน ทองน�อย
62073019830 นายจักรพงศ� ตBะสุภา
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62073019831 นางสาวปวีณา โสพรม
62073019832 นางสาวนนท�หทัย บุญเลิศล้ํา
62073019833 นางสาวธมลวรรณ สายพิน
62073019834 นายทัศกานต� มาปา
62073019835 นางสาวแคทลียา ทองไหลมา
62073019836 นางสาวอมรรัตน� ฤทธ์ิเต็ม
62073019837 นางสาวสุกัญญา เรืองขํา
62073019838 นายทัศไนย โพธ์ิทอง
62073019839 นายอาวุธ คําสิบ
62073019840 นางสาวลัดดาวัลย� หม่ืนพันธ�
62073019841 นางสาวปาณิศา บุญพิทักษ�
62073019842 นายเทพพรักษ� พันธ�อินทร�
62073019843 นางสาวพิมพ�ผกา อ1องแก�ว
62073019844 นางสาวภัทราพร ขวัญวงศ�
62073019845 นายสยมภู ภูมิผล
62073019846 นางสาวฐิติกานต� ฉุยฉาย
62073019847 นางสาวอารีรัตน� รอดทรัพย�
62073019848 นายวุฒิชัย จันทร�ต�น
62073019849 นางสาวกัญจนาพร วงค�คําตุ�ย
62073019850 นางสาวนภิสา ฤทธิโพธ์ิ
62073019851 นางสาวรานี แซ1ลี
62073019852 นางสาวพจนา สีคํา
62073019853 นางสาวอจลญา จิตแจ1มใส
62073019854 นายวรุณ เหล1าทอง
62073019855 นางสาวนิศาชล เคลือบมาก
62073019856 นางสาวกานต�ธีรา สุขเจริญ
62073019857 นางสาวเนตรนภา เชื้อคําลือ
62073019858 นางสาวชนนิกานต� อินมะณี
62073019859 นายสุพัตร รัตนารัศมี
62073019860 นายสุธิพงษ� โตฉิม
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62073019861 นางสาวสุกัญญา ขนุนป<`น
62073019862 นางสาวธนาภัทรรัญ เฟZWองมณี
62073019863 นางกิตต์ิชญาห� ต1วนชะเอม
62073019864 นายนครินทร� กุลสุนทร
62073019865 นางสาวพรศิริ พูลอนันต�
62073019866 นายธันยพงศ� จันทร�น�อย
62073019867 นางสาวมุสิตา วัดเรือง
62073019868 นางสาวจุฑาธิปย� ทายะ
62073019869 นางสาวชลธิชา กลิ่นนาค
62073019870 นางสาวพนิดา มีเฟOย
62073019871 นางนงคราญ งานดี
62073019872 นางสาวนภัสสร โพธ์ิปO
62073019873 นายสรรเพชร เอี่ยมทรัพย�
62073019874 นายวศิน ทรัพยะเกษตริน
62073019875 นางสาวปาริฉัตร พุฒิธรธนพงศ�
62073019876 นางสาวมาลินี อินหนุน
62073019877 นายคณพศ บุญเจริญ
62073019878 นางสุจีรา แทนป<Pน
62073019879 นายดนุพล มากจาด
62073019880 นางสาวชุติมา ถือเงิน
62073019881 นางสาวปรีดาวรรณ แปMนชูผล
62073019882 นางสาวภัคจิรา จันทร�สีทอง
62073019883 นางสาวสุจิรา สุทธิเสถียร
62073019884 นางสาวศิริลักษณ� ใจกลม
62073019885 นายโรจนัย โพธ์ิพันธุ�
62073019886 นางสาวปาริชาต คงขาว
62073019887 นายชาญปวีณ หาพุทธา
62073019888 นายหิรัญ มณีวรรณ
62073019889 นางสาวปวันรัตน� เหมืองอุ1น
62073019890 ว1าที่ร�อยตรีพงษ�พัฒน� เกตุทิม
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62073019891 นางสาวศุภาวรรณ สีสังข�
62073019892 นางสาวศิริลักษณ� รัตนกันทา
62073019893 นางสาวมาณีรัตน� เจริญโตBะ
62073019894 นางสาวสุวนันท� ทัพทวี
62073019895 นางปภาณิน คําวัฒนา
62073019896 นางสาวปนัดดา จําปาทอง
62073019897 นางสาวณัฐนภา จอมงาม
62073019898 นางสาวสุธิดา นันจะ
62073019899 นายศิวกร ได�พึ่ง
62073019900 นางสาวน้ําทิพย� สุหะรา
62073019901 นางสาวดุจฤทัย เจริญพูล
62073019902 นายเสกสรร ซ่ือมิตร
62073019903 นางสาวณัฐชยา วงค�กองแก�ว
62073019904 นางสาวสุนิษา ภิรมแหยม
62073019905 ว1าที่ร.ต.เจตน� สังเงิน
62073019906 นายวรวิช คงศรี
62073019907 นางสาวณัฏฐาทิพย� จรรยา
62073019908 นางสาวมยุรี พรมอ1อน
62073019909 นายณัฐชัย อ1อนกํามา
62073019910 นางสาววิภาดา คงคิด
62073019911 นางสาวรัชนีกร ขอนทอง
62073019912 นางสาวศศิธร พลเย่ียม
62073019913 นายศักย�ศรณ� ภูมณี
62073019914 นายศิวกร คล�ายยา
62073019915 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ สิงห�ทอง
62073019916 นายวทัญRู พันธุ�สะอาด
62073019917 นายพชร ป<นดอนตอง
62073019918 นายสรวิศ ลําทา
62073019919 นางสาวเกศรินทร� ฟ<กงาม
62073019920 นายกิตติพงศ� หลอมทอง
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62073019921 นายกันต�ธร สุทธกูล
62073019922 นางสาวสมฤทัย มาตเมฆ
62073019923 นายกฤษณุ เอกมาตย�
62073019924 นางสาวศริญญา เมตตารักษ�
62073019925 นางสาวศิริพร ชโลธร
62073019926 นายณัฐวุฒิ ปานภู1
62073019927 นางสาววรากานต� การะกัน
62073019928 นายอนุลักษณ� ร1าเริง
62073019929 นางสาวพัชรพร คงคร�าม
62073019930 นางสาวกฤติยา สาสิงห�
62073019931 นางสาวประภาภัทร� สละชุ1ม
62073019932 นายณัฐชัย ช1างเพาะ
62073019933 นางสาวสิราวรรณ เฉยเมล�
62073019934 นางสาวดาวพระศุกร� กอนเก1า
62073019935 นางสาวราตรี วงค�ทา
62073019936 นางสาวสุภัทรจิรา อดิภากรณ�
62073019937 นางสาวดาวิรัชฎ� ฉิมเอี่ยม
62073019938 นางสาวรวิกานต� แซ1ย้ัง
62073019939 นายพิชิต อินทโฉม
62073019940 นางสาวเกวลี หาญแก�ว
62073019941 นางสาวกาญจนา เส็งเอี่ยม
62073019942 นางสาวอรุโณทัย มีมาก
62073019943 นายปรานนท� จันทวงศ�
62073019944 นางสาวเจริญพร ตันสุวิทย�
62073019945 นายวรินทร� ใบทอง
62073019946 นางสาวสุปวีณ� ม่ันคง
62073019947 นายอภิวัฒน� จันทรมณี
62073019948 นางสาวประภัสสร ต๊ิบเต็ม
62073019949 นางสาวกาญจนา เถาว�วัฒนะรุ1งโรจน�
62073019950 นางสาวศันศนีย� แทนง้ิว
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62073019951 นายกฤษณะ เมืองมา
62073019952 นางสาวเพ็ญเพชร พุ1มพวง
62073019953 นายอนุสรณ� ด�วงโต
62073019954 นายตฤณ นิลศักด์ิ
62073019955 นางสาวณัฐริกา จิตรสมนึก
62073019956 นายเอกพงศ� เปOยมี
62073019957 นายวุฒิชัย ป<นสีทอง
62073019958 นางสาวพัชรินทร� เอี่ยมเอกพจน�
62073019959 นางสาวสุภาพร มุกดาหาร
62073019960 นายพรชัย บุญบุตร
62073019961 นายอัษฎาวุธ มาละบุตร
62073019962 นางสาวจิราภรณ� ดีจาก
62073019963 นางรุ1ง ทนันชัย
62073019964 นางสาวพรพิมล ชูทอง
62073019965 นายณัฐพล อินทร�สุข
62073019966 นายกฤษณพงษ� ทองดี
62073019967 นายณัฐกิตต์ิ แก1นคํา
62073019968 นายสายชล เกิดแพร
62073019969 นางณัฐณิชา ขําทัพ
62073019970 นางสาวอลิศรา นพนรินทร�
62073019971 นางสาวพรปวีณ� นุมา
62073019972 นางสาวเกษร ระม่ัง
62073019973 นางสาวกนกวรรณ คุ�มแก�ว
62073019974 นางสาวเสาวธาร สิงห�เรือง
62073019975 นางสาวอนันต�ธิกา อินแตง
62073019976 นายเรวัต เก่ียวพันธ�
62073019977 นางสาวพัชราภรณ� วงค�ใจคํา
62073019978 นายชัชพล วงค�จันทร�
62073019979 นางสาวสุพรรษา วงษ�ทาโส
62073019980 นางสาวสิรภัค แสงบํารุง
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62073019981 นางสาวสุธิดาภรณ� จันทร�อินทร�
62073019982 นางสาวบุญฑริกา มีมาก
62073019983 นางสาวพลอยไพลิน เมืองมูล
62073019984 นางสาวอุบลวรรณ ทุพันธ�
62073019985 นางสาวปานิษา อากาศทิพย�
62073019986 นางสาวกรรณิการ� พิสุวรรณ�
62073019987 นายจตุรภัทร เบี้ยมุกดา
62073019988 นางสาวกิติยาพร ชัยลอม
62073019989 นางสาวฉัตรชนก อยู1สิทธ์ิ
62073019990 นางสาวนิตยา มณียะ
62073019991 นางสาวจิดาภา โยธาภักดี
62073019992 นายฉัตรชัย บุญสายยัง
62073019993 นางสาวพัสวีภรณ� จันทร�หอม
62073019994 นางสาวกมลฉัตร สร�อยมี
62073019995 นางสาววิมลมาศ ไกรกลิ่น
62073019996 ว1าที่ ร.ต.ศราวุฒิ ราชวงษา
62073019997 นางสาวจิราภรณ� ยอดแก�ว
62073019998 นางสาวภัทรฐิตา เชื้อกลาง
62073019999 นางสาวเพ็ญพิชญา ธนศรีวิวัฒน�
62073020000 นางสาวณัฐกรานต� ด�วยสาร
62073020001 นายปารุสก� พัฒนพิบูลย�
62073020002 นายอัครพงศ� พลไกร
62073020003 นางสาวพิมลภรณ� แข1งขัน
62073020004 นายอนันตชัย มูลเจริญขจร
62073020005 นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี
62073020006 นางสาวกฤตพร ณ ลําปาง
62073020007 นางสาวณัฐรียา พรมมา
62073020008 นายจิรายุ ไตรรัตน�วุฒิป<ญญา
62073020009 นายวทัญRู ศรีชาติ
62073020010 นางสาววันวิสา สระทองตัน
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62073020011 นางสาวฐานิตา นพปฎล
62073020012 นางสาวรังสิมา โตวิจารณ�
62073020013 นายวัศพล พวันตา
62073020014 นางสาวพรสวรรค� ทรงเจริญ
62073020015 นางสาวกัญจนพร วงค�สว1าง
62073020016 นางสาวศิริลักษณ� มันทากาศ
62073020017 นางสาวธิดารัตน� เกิดเกตุ
62073020018 นายพิสิษฐ� คําพัก
62073020019 นายอณัฐพล แซ1ย1า
62073020020 นางสาววนิดา อ่ําอยู1
62073020021 นางสาวลลิดา คล�ายสุบรรณ
62073020022 นางสาวชุติมณฑน� รุ1งเรือง
62073020023 นายจีรวัฒน� มาฟู
62073020024 นางสาวลลิตา กระจ1างพันธ�
62073020025 นางจุฑารัตน� แย�มบู1
62073020026 นางสาวโชติรส ใจหลัก
62073020027 นายสถาพร ทัพมาก
62073020028 นางสาวปรัษฐา กระต1ายทอง
62073020029 นายสุรพงษ� เพ่ิมพล
62073020030 นางสาวณิชกานต� แสงสุข
62073020031 นางสาวพิชญธิดา ไกรนิตย�
62073020032 นายณรันชัย โทนธนู
62073020033 นายณัฐวุฒิ พิมพา
62073020034 นางสาวสุทฤศยา เลิศทหาร
62073020035 นายสุริยะวุฒิ เวียงหก
62073020036 นางสาวสุดารัตน� ขัดสุยา
62073020037 นางสาวจันทรวิมล ห�าวหาญ
62073020038 นางสาวปVยะนุช อุปละ
62073020039 นางสวิภาวรรณ ทองน�อย
62073020040 นางสาวมธุรดา อนุเคราะห�
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62073020041 นางสาวกรณิการ� ขุนพินิจ
62073020042 นางสาวพิชญา ย้ิมวารี
62073020043 นายศิษฏ� อินจีน
62073020044 นายเฉลิม กุลประเสริฐ
62073020045 นางสาวพัชรินญา นิระโทษะ
62073020046 นางสาวณัฐกาญ ตักเตือน
62073020047 นางสาวเบญญาภรณ� บัวทอง
62073020048 นางสาวพัทรนัน ลีฝMาย
62073020049 นางสาวบุณยดา เสือชาวนา
62073020050 นางสาวกมลชนก ชูเฉลิม
62073020051 นางสาวชุติมา อิ่นคํา
62073020052 นายไตรรัตน� จันทร
62073020053 นางสาวจันทร�แรม จีนด�วง
62073020054 นางสาวพรสุดา พาแพง
62073020055 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ แร1จ่ัน
62073020056 นางสาวน้ําอ�อย อินทับทิม
62073020057 นายธรากรณ� โกสินทร�
62073020058 นางสาวเชณิยา ปาโท�
62073020059 นางสาวธัญลักษณ� ปVWนฝ<Pน
62073020060 นายทศพร วิชัยปุก
62073020061 นายชนธีร� เชียงคํา
62073020062 นายชัยชนะวัฒน� ชัยวัง
62073020063 สิบเอกหญิงสิริญา สังตะโม�
62073020064 นายชัยวิวัฒน� ขัดชมภู
62073020065 นางสาวรัสรินทร� พงศ�ภัคธนศิริ
62073020066 นายศรายุทธ เกษสาริการณ�
62073020067 นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกูล
62073020068 นางสาวเพ็ญนภา บุญประดับ
62073020069 นางสาวธิติมา กํ่าเพชร
62073020070 นางสาวศิรประภา ตุลยธรวงศ�
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62073020071 นายอภิวัฒน� ตานตอง
62073020072 นางสาวณัฐมน ทองกล่ํา
62073020073 นางวลัยพร โชวสกุล
62073020074 นางสาววันนิตา ศรีวงษ�จันทร�
62073020075 นางสาวมลฤดี ฟ<กบ�านใหม1
62073020076 นางสาวอาทิตยา วางอภัย
62073020077 นางสาวภัทราพร ศรีดอนชัย
62073020078 นางสาวอชิรญา สิทธิไกร
62073020079 นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
62073020080 นางสาวปฐมาวดี พรมยวน
62073020081 นายธนวันต� คงห�วยรอบ
62073020082 นายภัครพี กันทะมา
62073020083 นางสาวจุฬาลักษณ� ฤทธิศักด์ิ
62073020084 นางสาวณพัฐอร เดชะผล
62073020085 นางสาวสมฤทัย เรือนเงิน
62073020086 นายอภินันท� ปรBะย1อ
62073020087 นางสาววรรณวิสา รักษาคม
62073020088 นางสาวศิริวิมล แก�วบังเกิด
62073020089 นางสาวหทัยรัตน� มุสิพรม
62073020090 นางสาวชนิกา รสสุขุมาลชาติ
62073020091 นางสาวนภัสสร พรหมสุขโข
62073020092 นางสาวผุสดี นุ1มนวล
62073020093 นางสาววิลาวัณย� กะเสตวิทย�
62073020094 นายทินกร ชาหนองหว�า
62073020095 นางสาวธัญญลัลน� พิมเสน
62073020096 นางสาวชนกนาถ ชัยวัง
62073020097 นางสาวพัชรมัย อุปแก�วตBะ
62073020098 นายพงษ�ศักด์ิ เมืองแสน
62073020099 นางสาวธนนนท� มีโต
62073020100 นางสาวฑาริกา ทัญมาตร�
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62073020101 นางสาวรัตน�ชนี หอมดอก
62073020102 นางปVยธิดา ดอนไชย
62073020103 นางสาวพัชราภรณ� ศรีปVนตา
62073020104 นางสาวนิชาภา อุปนันชัย
62073020105 นางสาวสหฤทัย แก�วคํา
62073020106 นางสาวจุฑารัตน� จันทอง
62073020107 นายจิรเมธ ม1วงแก�ว
62073020108 นางสาวพรสินี สีนา
62073020109 นายชาญณรงค� จันกิติ
62073020110 นางสาวศิวาการ เกตุตรง
62073020111 นายธนกร เทศนะ
62073020112 นายทนงพันธุ� พิชยานนท�
62073020113 นายณัฐชนน กุลฉิม
62073020114 นางสาวกัญญาณัฐ จุลเกตุ
62073020115 นางสาวนิสากร พูนรัมย�
62073020116 นางสาวพรพิมล นาคแก�ว
62073020117 นายจักรพันธ� ใบมะเงิน
62073020118 นางสาวทาวิกา ชนะเมืองชุม
62073020119 นางสาวภัทรศิริ อยู1นิ่ม
62073020120 นางสิริณัฐกาญ เพ่ิมทวี
62073020121 นางสาวแพรวพรรณ อู1สงค�
62073020122 นางสาววัชโลบล อยู1นัด
62073020123 นางสาวณิชาภัทร พิสฐศาสน�
62073020124 นายรัฐพงศ� เวทจิตร
62073020125 นางสาวจันทิรา ดีเทียน
62073020126 นางสาวเบญจรัตน� ทองใบ
62073020127 นางสาวอธิษฐาน ศรีเพ็ชร
62073020128 นางสาววิภาวรรณ หม่ันเพียร
62073020129 นางสาววนิดา ฉิมบุญ
62073020130 นางสาวกาญจนาภา ดวงจันทร�ดี
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62073020131 นางสาวสุนิษา เจนจบ
62073020132 นางสาวณิชา วริทธ์ินันท�
62073020133 นายทวีพร ถนอมศักด์ิสันติ
62073020134 นางสาวชิดชนก วิชาเถิน
62073020135 นายปณตพงษ� ป<Pนนาค
62073020136 นางสาวแสงเดือน แก1นสงสัย
62073020137 นางสาวอานิสสา นนทับพา
62073020138 นายชินภัทร กรรเชียง
62073020139 นางสาวภัสร�สุชา เดชเดชะ
62073020140 นายวระณัล สุขเกษม
62073020141 นางสาวกมลพรรณ อินตา
62073020142 นายฐิติพงษ� กลิ่นจันทร�
62073020143 นางสาวพิชญากร อนุรักษ�ไพรพนา
62073020144 นางสาวอรพิน คงทน
62073020145 นางสาวธนกร มงคลสรธัญ
62073020146 นายสุรสีห� ตาปราบ
62073020147 นางสาวยุวลีวรรณ ชัยราช
62073020148 นางสาวสุพัตรา ญาณป<ญญา
62073020149 นายยุทธกรณ� ภูกิจกสิกร
62073020150 นางสาวชีวรัตน� คล�ายแก�ว
62073020151 นายธวัชชัย สิทธิปกรณ�
62073020152 นางสาวอมรรัตน� ไพโรจน�
62073020153 นายคมกฤช ทัดเที่ยง
62073020154 นายไพสิทธ์ิ ฐานวงศ�
62073020155 นางสาวป<ญญานุช แรงจบ
62073020156 นายอนุพงศ� มีแก�ว
62073020157 นางสาวโสรยา เอี่ยมอ1อน
62073020158 นางสาววัชรินทร� สมใจ
62073020159 นางสาวกุลิสรา บุญประเสริฐ
62073020160 นายชัยธวัช เลื่อมใสสัตย�
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62073020161 นางสาวศกุณตลา เพ็งเขียว
62073020162 นางสาวมณฑิชา พาโทน
62073020163 นางสาวรัชนีกร คําศรีแก�ว
62073020164 นายวีรพล ไทยเรือง
62073020165 นายธรรมรินทร� กาเกตุ
62073020166 นายวันชัย จันกระจ1าง
62073020167 นางสาวสิริกาญจน� ธรรมาขจรยศ
62073020168 นายกฤษฎา คงเกตุ
62073020169 นายณัฐวุฒิ โพธิกลาง
62073020170 นางสาวจริยา เทียมศร
62073020171 นายไกรฤกษ� ไพยารมณ�
62073020172 นางสาวนันทวรรณ เขียวแก�ว
62073020173 นางสาวอัญธิกานต� เหมือนยา
62073020174 นางสาวเกวลิน มูลเพ็ง
62073020175 นางสาวพรทิพย� นวลแก�ว
62073020176 นางสาวพิชญาภัค บุญสิงห�
62073020177 นางสาววรินธร กลิ่นชาติ
62073020178 นายวันเฉลิม จันทร�ทรง
62073020179 นายอภินันท� เรือนสอน
62073020180 นางสาวกนกกาญจน� ศรีบุบผา
62073020181 นางสาวสมัย ไชยวงค�
62073020182 นางสาวคชาภรณ� วุฒิกร
62073020183 นางสาวศุภรัตน� วงค�ดาว
62073020184 นางสาวศุภกร วงษ�โห�
62073020185 นายภาณุวิชญ� หงษ�ชุมแพ
62073020186 นายอรรถพงษ� ศิริษาสุข
62073020187 นางสาวทิพวรรณ ชมภูเครือ
62073020188 นางสาวสกุลตรา ศรีสําอางค�
62073020189 นายชัยวิชญ� โพธิสุวรรณ
62073020190 นางสาวภูนิรัตน� จักรน้ําอ1าง
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62073020191 นายวสันต� บุญป<`น
62073020192 นางสาวอนุสรา รัตนะ
62073020193 นางสาวณัฐวดี สิงหฬ
62073020194 นายอํานาจ แก�วรวม
62073020195 นางสาวมณฑา ร1วมชัยภูมิ
62073020196 นายกิจติศักด์ิ มณีเพชร
62073020197 นางสาวสุวิภา ชื่นจิต
62073020198 นางสาวสุนิสา จันทร�บุญนาค
62073020199 นางสาวศิรประภา บุญศรี
62073020200 นางสาวขนิษฐา บุญเพ็ง
62073020201 นายทิชากร มาพล
62073020202 นายวัลลภ บุญเกิด
62073020203 นางสาวปVยมาศ ใจมาคํา
62073020204 นายดนุสรณ� เพียรชอบ
62073020205 นายธนกร สีจันโคตร�
62073020206 นางสาวอรสา วงศ�เครือ
62073020207 นายกฤษณะ ทะนันชัย
62073020208 นางสาวศิริกาญจณ� ฉายะกูล
62073020209 นางนิพาดา ขยันกสิกรรม
62073020210 นางสาวอรพรรณ จบศรี
62073020211 นายธนบัตร ซ้ิมอิ่ม
62073020212 นายทินกร โพธ์ิพล
62073020213 นางสาวธาราทิพย� สงคราม
62073020214 นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ�
62073020215 นางสาวน้ําฝน นุอินทร�
62073020216 ว1าที่ร�อยตรีหญิงมัชฌัตตา ทิยะ
62073020217 นางณัฐวรา ณ ลําปาง
62073020218 นางสาวฐาปนา เหล็กเพ็ชร�
62073020219 นายณัฐพงษ� ทรัพย�พึ่ง
62073020220 นางสาววิมลรัตน� มูลสนธ์ิ
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62073020221 นางสาวป<ทมา การุณ
62073020222 นายชาตรี สิงตะนะ
62073020223 นางสาวนริภัค แจ1มกระจ1าง
62073020224 นางสาววรรนิศา งามสม
62073020225 นายอรรณพ สุรวาศรี
62073020226 นายกิจพัฒน� ไชยสุนันท�
62073020227 นางสาวภัทราภรณ� สั่งสอน
62073020228 นายเอกลักษณ� เกินพา
62073020229 นางสาวกุลศิริ บัติป<น
62073020230 นายชํานาญพงษ� รักซ�อน
62073020231 นางสาวกมลชนก สุทธิมาศ
62073020232 นางสาวเบญจวรรณ เรือนมูล
62073020233 นางสาวธัญวลัย ชาติมาลา
62073020234 นางสาวชญาพร คุณประทุม
62073020235 นางสาวภัทรพรรณ มณีศรีวงศ�กูล
62073020236 นางสาวอัจฉริยารัตน� ป<ญญาธรรม
62073020237 นายนนทพัทธ� เพ็ชรมา
62073020238 นางสาวณัฐธิดา โปทาวี
62073020239 นายพัชรพล รีกงราด
62073020240 นางสาวอนงค�รัตน� มาดี
62073020241 นางสาวรุ�งนภา สีหะวงษ�
62073020242 นางสาวมาริษา ตรีดารา
62073020243 นางสาวยุวดี ลีศิริขุนกลาง
62073020244 นายปวีณ สัมมานุช
62073020245 นางสาวนุชธิดา พวงพันธ�
62073020246 นางสาวทวีพร สมนา
62073020247 นางสาววราภรณ� ก�อนแก�ว
62073020248 นางสาวรจนา แสนใจ
62073020249 นางสาวมุกระวี ยอดเถ่ือน
62073020250 นางสาวลลิตา นาคสายัณห�
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62073020251 นายชนาธิป ดวงสอน
62073020252 นางสาวเสาวลักษณ� คงคา
62073020253 นางสาวสุดารัตน� จิรประสาทสุนทร
62073020254 นางสาวสิริมา แสงตะคล�อ
62073020255 นางสาวนภาวรรณ แย�มชื่น
62073020256 นางสาวกิตติยา สุขสมจิตต�
62073020257 นางสาวเจษฎาภรณ� ศิริ
62073020258 นางสาวชนัญชิดา สีดาดี
62073020259 นางสาวศิริวรรณ ปานแจ�ง
62073020260 นางสาวพิมพ�วรีย� ยนต�อินทร�
62073020261 นางสาวณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ
62073020262 นางสาวสุชานันท� อภัยกาวี
62073020263 นางสาวสุภาวดี ตุ�ยดา
62073020264 นางสาวอนุสรา สุยะ
62073020265 นายจักรกฤษณ� ทองแห�ว
62073020266 นางสาวณัฐสิมา ดิษสง
62073020267 นางสาวจิราพัชร ขัดทาน
62073020268 นายธนาวุฒิ อายุยืน
62073020269 นางสาวมณีรัตน� พรมทัน
62073020270 นางสาวสุจิตรา เขียววิลัย
62073020271 นางสาวสกุลวรรณ เอี่ยมสกุล
62073020272 นายวรุตม� เวียงแก�ว
62073020273 นางสาวณัฐวีญา น�อยผา
62073020274 นางสาวนวรัตน� ขัดถาม
62073020275 นางสาวจิราวรรณ พละโชติ
62073020276 นางสาวนิภาภรณ� แก�วกอเกตุ
62073020277 นางสาวอลิสา แตงเรือง
62073020278 นางสาวธัญญารัตน� ปานแม�น
62073020279 นายวีรพงษ� สุขเดช
62073020280 นายสราวุฒิ มณีอินทร�
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62073020281 นางสาวเบญจมาศ พลหินกอง
62073020282 นายนฤพล ม่ันถึง
62073020283 นางสาวกุลวดี แสงมณี
62073020284 นางสาวยุวดา รอดเครือทอง
62073020285 นางสาวเบญจลักษณ� เวฬุบรรณ
62073020286 นายนพรัตน� เรืองคุ�ม
62073020287 นางสาวมณีวรรณ วังเม็ง
62073020288 นายวรุฒ สารมะโน
62073020289 นางสาวชฎาพร เอี่ยมอ1อน
62073020290 นางสาวนุสรา แก�วเกาะ
62073020291 นางสาวสุธิตา เมฆสุข
62073020292 นางสาวสุมิตรา ไชยโย
62073020293 นางสาวปVยธิดา เดชป<นเทียน
62073020294 นายเทอดเกียรติ อนุสุริยา
62073020295 นางพรทิพย� คําบ�านฝาย
62073020296 นางสาวสุรีรัตน� คล�ายขํา
62073020297 นายโยธิน อินตา
62073020298 นางสาวภัทรภร ซอนจําปา
62073020299 นางสาวเพ็ญนภา พลอยครุธ
62073020300 นายอโณชา ดวงเพ็ชรแสง
62073020301 ว1าที่  ร.ต.หญิงทิวาภรณ� อินทะโส
62073020302 นางสาวจิราพร มาดี
62073020303 นางสาวธนัชพร ท�องฟMา
62073020304 นางสาวดารินทร� ปMอมูล
62073020305 นางสาวทิพย�เกสร ยอดโค�น
62073020306 นางสาวน้ําผึ้ง ครีบผา
62073020307 นางสาวสรัลพร ทรัพย�สุข
62073020308 นางสาวป<ทมาภรณ� คําเงิน
62073020309 นางสาวสุภาภรณ� ดวงจันทร�
62073020310 นายทศวร จรบุรี
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62073020311 นางสาววิภาวดี เสนาคํา
62073020312 ว1าที่ร.ต.หญิงสุรัตนา โพธ์ิคง
62073020313 นายวชิระ ศรีพันธุ�
62073020314 นางสาวอรุณกมล พรมพิทักษ�
62073020315 นายสมสัณห� ทรัพย�ธานินท�
62073020316 นายนฤภัฎ คําแสง
62073020317 นายจาฏbพัจน� ธรรมชาติ
62073020318 นายณัฐพงศ� สุวรรณพิทักษ�
62073020319 นางสาวปณิตา เกตุทองมา
62073020320 นางสาวพีรญา ไชยา
62073020321 นางสาวเบญจวรรณ มูลสงเคราะห�
62073020322 นางสาวจรรญา รอดฉํ่า
62073020323 นางสาวสิริกานต� เจนเขตรการ
62073020324 นางสาวกนกวรรณ วงษ�กล่ํา
62073020325 นางสาวลูกนก ยศสมบัติ
62073020326 นางสาววันวิสาข� สุมะนะ
62073020327 นางสาวณัฏฐ�จริยา แทนพรมมา
62073020328 นายอัษฎาง ขันชาลี
62073020329 นางสาวอนุตตรีย� สิทธิศักด์ิ
62073020330 นางเกษศินี เชียงหนุ�น
62073020331 นายกิตติชัย บัวขาว
62073020332 นางสาวจิญลักษณ� คํามาบุตร
62073020333 นางสาวยุพิน แก�ววรรต�ตา
62073020334 นางสาวจารุวรรณ ดาดํา
62073020335 นางสาวฐิติมา นาระตBะ
62073020336 นายธนวัฒน� ธิบดี
62073020337 นางสาววิรัญญา จันเครือย้ิม
62073020338 นายกษิด์ิเดช จันทร�นํา
62073020339 นายพิรุณ ตุ1นจาอ�าย
62073020340 นายไพฑูรย� ทรงพระทัย
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62073020341 สิบเอกพิทักษ� อะกะเรือน
62073020342 นางสาวนิตยา รูปขันธ�
62073020343 นางสาวจิราพร จุ�ยคง
62073020344 นางสาวณฐมน วงษ�แก�ว
62073020345 นางอริศรา ทัพสิทธ์ิ
62073020346 นางสาวสุจิตตรา นิลเนตร
62073020347 นางสาวณัฏฐา อุทธิยา
62073020348 นายอัครวัฒน� สุยะ
62073020349 นางสาวภาวิดา ชุ1มชุมภู
62073020350 นายประยูร มีขํา
62073020351 นางสาวณภัสร�ชญา ปาระพิมพ�
62073020352 นางสาวจิรภิญญา งามสม
62073020353 นางสาวสุทธิรัตน� ศรีกระจ1าง
62073020354 นายศุภฤกษ� โนสุ
62073020355 นางสาวกมลชนก ศักด์ิสุวรรณ
62073020356 นายสยมภู จีรัตน�
62073020357 นายนัฐนันท� จันทร�สอน
62073020358 นางสาวสุวรรณี ไตรเนตร
62073020359 นายอัฐพงษ� ขานชัย
62073020360 นายพัชรวุฒิ แก�วอินแสง
62073020361 นายนฤเบศ อุดนัน
62073020362 นายเอนก เบอะเทพ
62073020363 นางสาวธิติมา พูลประเสริฐ
62073020364 นางสาวจันทร�ศิลา นุชแมว
62073020365 นางสาวดวงนภา จําเนียรพล
62073020366 นางสาวณิชากร ดีรักษา
62073020367 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิศรี
62073020368 นางสาวกรรณิการ� ตBะสิทธ์ิ
62073020369 นายวัฒนาทร รอดทอง
62073020370 นางสาวฐิติพร นาคฤทธ์ิ
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62073020371 นางสาวอารีภรณ� ดําขํา
62073020372 นางจีราภรณ� วิจิตรศิริ
62073020373 นายสัณห�สิริ ม1วงสุข
62073020374 นายณัฐวัฒน� จันแรง
62073020375 นายรุ1งศักด์ิ เหมือนเพ็ชร
62073020376 นางสาวสุชาดา ชํานาญเสือ
62073020377 ว1าที่ร�อยโทโสภิศ บัวเทศ
62073020378 ว1าที่ร.ต.ธนเสฏฐ� ม1วงสุวรรณ�
62073020379 นางสาววิไลพร เศรษฐเสรี
62073020380 นายอนุศักด์ิ เพชรัตน�
62073020381 นางสาวนฤมล ไกรกิจราษฎร�
62073020382 นายณัฎฐพล อุดมรักษาสกุล
62073020383 นายสิทธิศักด์ิ ศรชัย
62073020384 นางสาวเกษร บุญสุขา
62073020385 นางสาวกนกวรรณ อินทรา
62073020386 นายเอกราช ศิลาพันธุ�
62073020387 นายโชติภณ ภัทรวารีนนท�
62073020388 นางสาวศิริลักษณ� แสนสม
62073020389 นายกิตติธัช ธีระโพธ์ิ
62073020390 นางสาวจุฑาภรณ� มีบึงพร�าว
62073020391 นายณัฐวุฒิ ยคชรัตน�
62073020392 นางสาวณัฐนิกา น้ําเพ็ชร
62073020393 นางสาวเพชรชราพร แสนจันที
62073020394 นางสาวธัญญาลักษณ� ไทยเจริญ
62073020395 นายปVยพัทธ� ศรีพยัคฆ�
62073020396 นายอาทิตย� วรรณเกตุ
62073020397 นางสาวจารุภา เดชอุดม
62073020398 นางสาวฐิติมา กล1อมจันทร�
62073020399 นายมานะชัย วีระวงค�
62073020400 นางอัญชลี จันทมาศ
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62073020401 นางสาวเกศสุฎา อยู1มา
62073020402 นายภาษิวัตร บุญน�อย
62073020403 นางสาวสุพัตรา เมฆพยับ
62073020404 นางสาวพรรณิการ� เรือนใจดี
62073020405 นางสาวสุภาวินี คงคล�าย
62073020406 นางสาวสุมาภรณ� ถาตBะวงศ�
62073020407 นางสาวกาญจนานันทน� ชันตะ
62073020408 นางสาวภาวินีย� ขัตติยะ
62073020409 นายพสิษฐ� รุ�งศรีวงศ�
62073020410 นางสาวขนิษฐา ภูมิอ1อน
62073020411 นางสาวกฤษฎาพร ปานขํา
62073020412 นายสุธาดา หวาเกตุ
62073020413 นายปรเมศร� ฟองจางวาง
62073020414 นายอนุพงศ� ภักดีสุข
62073020415 นางสาววัชริสรา เคหะวัฒกานนท�
62073020416 นางสาวอนัญญา ใจรัก
62073020417 นางสาวทิพวรรณ พงษ�ไพบูลย�
62073020418 นายพีรัช นิลผึ้ง
62073020419 นางสาวชุติมณฑน� ภู1เมือง
62073020420 นายฐิติกร วนาลีสุนทร
62073020421 นางสาวทิพวรรณ ศรีอินแก�ว
62073020422 นางสาวนันทินี อินแหลง
62073020423 นางสาวชุติมา วงษ�เวช
62073020424 นางสาวประภาศรี พิมพาสาร
62073020425 นางสาวพิมพ�พิณ คําเพ็ง
62073020426 นางสาวเบญจวรรณ ชมบริสุทธ์ิ
62073020427 นางสาวศศิธร หันจันทร�
62073020428 นางสาวพัชร�สิตา ศิวาดํารงค�
62073020429 นางสาวศศิชา สนมฉํ่า
62073020430 นายรัตนชัย ศาสตร�ศิลป[
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62073020431 นางสาวนฤมล สมหารวงศ�
62073020432 นายตระการ หล�าจันทร�
62073020433 นายธนิต นารถบุญ
62073020434 นางสาวพิมพ�พิชชา โพธ์ิทอง
62073020435 นายพุฒิพงค� สุวรรณ
62073020436 นายวิศรุต พ่ึงสลุด
62073020437 นายธนวินท� เฟZWองเพียร
62073020438 นายธนศักด์ิ เดชะอนิวรรตน�
62073020439 นางกรองกาญจน� วิชานํา
62073020440 นางสาวสุธินันท� เซ็งมา
62073020441 นางสาวจุฑาทิพ วงค�ใหญ1
62073020442 นางสาวกัลยาณี สวนพันธ�
62073020443 นางสาวพรนิรัตน� สุน�อง
62073020444 นางสาวกวินทิพย� ชํานาญจุ�ย
62073020445 นางสาวชนนิกานต� แหลมหลวง
62073020446 นางสาวพิรมทรัพย� สิลารักษ�
62073020447 นางสาวนรินทร�ทิพย� ปานฟ<ก
62073020448 นายปรเมศร� ศิริเวช
62073020449 นางสาวนริศรา ม1วงป<ด
62073020450 นายกฤษฎา ธนานุวัฒนะกุล
62073020451 นางสาวสิรินทิพย� อินทะ
62073020452 นางสาวมุจลินท� ดินเพชร
62073020453 นายวิษณุ พิศมัย
62073020454 นางสาวขวัญฤดี วิบูลวิโรจน�กุล
62073020455 นายวรวัฒน� บัวมีธูป
62073020456 นายพงษ�พัฒน� สุทธิ
62073020457 นางรัชดาวัลย� ศรีวิกูล
62073020458 นายพชรพล พละวัฒน�
62073020459 นางสาวรัชญา พิมพ�ช1างทอง
62073020460 นางสาวเบญจมาศ ลบลม
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62073020461 นางสาวธนารักษ� พรมชัย
62073020462 นางสาวขวัญชนก คุ�มมา
62073020463 นางสาวพิชญาดา ใจสว1าง
62073020464 นางสาวจุไรพร เกิดพิทักษ�
62073020465 นางสาวกรรณิการ� เงินเจริญ
62073020466 นางสาวสุชาดา พานิชชัย
62073020467 นางสาวสุทธิสา ผุดผ1อง
62073020468 นางสาวชลดา พลทามูล
62073020469 นางสาวสุจิตรา ใจชาญ
62073020470 นายธนวิชญ� คุณศรีสอน
62073020471 นางสาวนลินรัตน� เอี่ยมน�อย
62073020472 นางสาวชนิดาภา ใจเสน
62073020473 นายจักรกฤษ แปงเมือง
62073020474 นางสาวรําไพ สุทธิแสน
62073020475 นายไชยยันต� ขันตา
62073020476 นายดนุพล อยู1เต็มสุข
62073020477 นายเอกชัย ต้ัวมาก
62073020478 นายปวริศ ผาลี
62073020479 นางสาวรริตา หล1ออินทร�
62073020480 นายณัฐพล เรือนมะกอก
62073020481 นายศุภวิชญ� ม่ันศักด์ิ
62073020482 นายธวัชไชย พรมบุญชู
62073020483 นายสมพร คําป<น
62073020484 นายพงษ�สิทธ์ิ นันตBะเสน
62073020485 นางสาวกมลพร พรศิริ
62073020486 นางสาวณัฐณิชา เถ่ือนชนะ
62073020487 นายธนาธิป ขาวสุทธ์ิ
62073020488 นางสาวธนีนุช สีสงคราม
62073020489 นายพลากร หาญอาษา
62073020490 นางสาวชุติมา จักรแก�ว
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62073020491 ว1าที่ ร.ต.ภานุวัฒน� ปานสี
62073020492 นายเสกศิลป[ วิเศษศักด์ิศรี
62073020493 นางสาวไพลิน จันทร�ดี
62073020494 นางสาวเจนจิรา สวัสดิพันธ�
62073020495 นางพลางกูล อนันตะ
62073020496 นางสาวสุนทราภรณ� เจริญ
62073020497 นางสาวธนัชพร มณีโชติ
62073020498 นางสาวสุภารัตน� สมบาล
62073020499 นายประธาน สันต1าย
62073020500 นางบุบผา สายลา
62073020501 นายอรรถพล ใบบ�ง
62073020502 นายธีรุวัท พ่ัวแพง
62073020503 นางสาวนิลยา คําประดิษฐ�
62073020504 นางสาวช1อเพชร ศรีบูรพา
62073020505 นายอุดมฤทธ์ิ พุทธสอน
62073020506 นางสาวณัฐธิดา ลินพล
62073020507 นางสาวกนกพิชญ� สันวงค�
62073020508 นายผณินทร ผลาจันทร�
62073020509 นางสาวปภัสสร แสงเมือง
62073020510 นางสาวพัชรินทร� ตBะคิงษา
62073020511 นางสาวปรียาภรณ� กองมณี
62073020512 ว1าที่รตชวนากร ภัสสร
62073020513 นางสาววิภาลัย ทวยพวก
62073020514 นายเกรียงศักด์ิ สารินนท�
62073020515 นายจิรศักด์ิ อินทํามา
62073020516 นางสาวอรุณธดี บุญทน
62073020517 นางสาวอังคณา กุออ
62073020518 นางสาวยุพิน ชุมพรผ1อง
62073020519 นางสาวปรางค�ทิพย� อยู1ขํามี
62073020520 นางสาวอมรรัตน� แก�ววิเชียร

หน�า 684 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073020521 นายจตุพล เมืองดี
62073020522 นางสาวปวีณา เครือคําวัง
62073020523 นายสมัชชา สุกใส
62073020524 นางสาวเบญจวรรณ อัตชู
62073020525 นายนภดล สุขทรัพย�
62073020526 นางสาววรรณวิภา พุฒสุวรรณกล�า
62073020527 นายรัฐพล คงถาวร
62073020528 นางสาวปVยพรรณ ภักดี
62073020529 นางสาวป<ทมาภรณ� ชํานาญนา
62073020530 นางสาวสุธาทิพย� รักมะณี
62073020531 นางสาวสุดารัตน� พินธุรักษ�
62073020532 นางสาวจันทร�จิรา สิงห�โต
62073020533 นางสาวอนินตา ทองแจ1ม
62073020534 นางสาวสุวัฒนา บุญหนุน
62073020535 นายกษิเดช ทองประเสริฐ
62073020536 นายโยธิน ใจจุมปา
62073020537 ว1าที่ร�อยตรีอนุกุล หนุนดง
62073020538 นางสาววราภรณ� ศิริขวัญ
62073020539 นายเอกรินทร� เกษร
62073020540 นางสาวชฎาพร เซ1งฮะ
62073020541 นางสาววิภา ทุ1งล�อม
62073020542 นางสาวกิติยา จันทร�ศิริ
62073020543 นายกฤษดา คงสัมมา
62073020544 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ�ใหญ1
62073020545 นางสาวเด1นนภา ภู1พัด
62073020546 นายดิษญะ รัตนสุรังค�
62073020547 นางสาวดาราวรรณ ม่ันคง
62073020548 นางสาวชญานิษฐ� ศรีสวรรค�
62073020549 นางสาวนิลาวัณย� บุญอินทร�
62073020550 นางสาวศุภกาญจน� สุนทร
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62073020551 นายศรัณย� เนียมมา
62073020552 นางสาวฐานิตา วงศ�ตุ1น
62073020553 นายเกรียงไกร ไกรกิจราษฏร�
62073020554 นางนันทนา อัมระนันท�
62073020555 นางสาวสิริกร พุทธพรหม
62073020556 นายศุภชัย คงไทย
62073020557 นางสาวภัทรฤทัย หอมภักด์ิ
62073020558 นางสาวดวงฤดี สนิทนวน
62073020559 นางสาวศศิภา ปานศักด์ิ
62073020560 นางสาวสุธิดา สุขชาวนา
62073020561 นางสาววิจิตรา มงคล
62073020562 นายพรพจน� ชูชะรา
62073020563 นางสาวภัสร�ศศิร� พลายละหาร
62073020564 นางสาวศิริขวัญ เวียงชัย
62073020565 นายดนุพล สุขบุรี
62073020566 นายบุณย�ดิลก ราชสุภา
62073020567 นายสุรสิทธ์ิ ศัตรูหวาด
62073020568 นายนที มะนาวหวาน
62073020569 นายนนธวัช พรมจันทร�
62073020570 นางสาวมันตรินี เตชะวงค�
62073020571 นางสาวปุณญ�นฎา ศิริวัฒนโชติกุล
62073020572 นายพิชRุตม� คําสมาน
62073020573 นางสาวกสิภรณ� สอนทอง
62073020574 นางสาวธัญญารัตน� บ1อคํา
62073020575 ว1าที่ ร.ต.ณัฐพล แผนสันเที๊ยะ
62073020576 นางสาวณัฐชิตา เข�มสกุล
62073020577 นายชนะเดช แสนกXา
62073020578 นางสาวลลิตา แก�วสี
62073020579 นางสาวอัจฉรา อินทร�ประเสริฐ
62073020580 นางสาวธิดาภา พวงสุวรรณ�
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62073020581 นางสาววิมลรัตน� กันทาธรรม
62073020582 นายภาคิน จันโทมา
62073020583 นางกานต�สินี รักขนาม
62073020584 นางดวงพร จําปาเทศ
62073020585 นางสาวสกาวรัตน� ขวานา
62073020586 นางสาวศราวรรณ ซิมทิม
62073020587 นายชัยวัฒน� วงศ�เปO`ย
62073020588 นายธนภัทร กุลฉิม
62073020589 นายกฤษดา วุฑฒิรักษ�
62073020590 นางสาวรัชนก สิงหา
62073020591 นางสาวนันณภัชสรณ� พลมนตรี
62073020592 ว1าที่ ร.ต.อรรถพล ปานคํา
62073020593 นางสาวทวีรัตน� ขุระสะ
62073020594 นางสาวมณีรัตน� สียา
62073020595 นางสาวศิวัชญา อ1องเภา
62073020596 นางสาวสุนิษา คําชุ1ม
62073020597 นางสาวสิริกานดา โพจันทร�
62073020598 นายฐานพงศ� ทับอินทร�
62073020599 นายชินดนัย สุขแก�ว
62073020600 นางสาวศีตลา บัวขาว
62073020601 นายมงคล จับใจนาย
62073020602 นางสาววิยดา กลอนก่ิง
62073020603 นายษิรวิช ธาราวริชสกุล
62073020604 นางสาวรมณี สีนวลพลอย
62073020605 นางสาวนันทพร ปานรัตน�
62073020606 นางสาวปรารถนา ชื่นชม
62073020607 นางสาวจารุวรรณ พ่ึงพัก
62073020608 นางสาวศิรินญา คําสอน
62073020609 นางสาวนวลละออ แก�วโชติ
62073020610 นางสาวณัฐกานต� อินยัง
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62073020611 นางสาวสุราณี ใจเก๋ียง
62073020612 นายณัฐวุฒิ สระแก�ว
62073020613 นางสาวธัญชนก นันตา
62073020614 นายอนุวัฒน� ทะจักร�
62073020615 นางสาวศุภกาญจน� แจ1มหม�อ
62073020616 นางสุกัญญา เธียรถาวร
62073020617 นายจักรพงศ� กลิ่นน�อย
62073020618 นางสาวรุ1งทิพย� ดิษกร
62073020619 นางภัทราภรณ� ชูชาวนา
62073020620 นางสาววิไลวรรณ บัวอ1อน
62073020621 นางสาวพิมพ�ศิริ ประทุมทอง
62073020622 นางสาวอําภาพร ศักด์ิเดชากุล
62073020623 นางสาวทัศนา แก�วคง
62073020624 นายทรงพร สุริยะมะณี
62073020625 นายสุทธิพงษ� ดํารงค�ศักด์ิ
62073020626 นายนิธิศ สีลายงค�
62073020627 นายณัฐกานต� นวลคํา
62073020628 นายทนงศักด์ิ สะสม
62073020629 นางสาวปราณิสา ท1อนคํา
62073020630 นางสาวรัตนาภรณ� อิ่นแก�ว
62073020631 นางสาวลิปVการ� อินทรวงค�
62073020632 นางสาวนัจนันท� สอนประสิทธ์ิ
62073020633 นายพรเทพ เชาว�วาทิน
62073020634 นางสาวณิชาภา ยอดสงค�
62073020635 นายปฐวี ขอบเขต
62073020636 นางสาวศุรารัตน� รูปขาว
62073020637 นายพงศธร ระลึกจิตตระกูล
62073020638 นายสิทธิเดช มีสี
62073020639 นางชลธิชา ดวงจิตต�
62073020640 นายจีรพงษ� นิรัญศิลป[
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62073020641 นางสาวศุนิตา รุณผาบ
62073020642 นางสาวสุมิตา ภูสูสี
62073020643 นางสาวณัฏฐนิช พุฒหม่ืน
62073020644 นางสาวณัฐกุล เสือทุ1ง
62073020645 นางสาวนวพร อินจันทร�
62073020646 นางสาวรดามณี ทาหอม
62073020647 นายปรีชา พยัคมาก
62073020648 นางสาวนภาพรรณ คันใจ
62073020649 นางสาวพัณวดี ลีมา
62073020650 นางสาวสินีนาฏ นิพนธ�
62073020651 นางสาวอภิญญา ถาวร
62073020652 นางสาวอารยา กล่ําเดช
62073020653 นายสุภเวช แก�วสุวรรณ
62073020654 นางสาวธนัญชนก อินทะแสง
62073020655 นางสาววิภารัตน� โพธิศาล
62073020656 นางสาวจิราวรรณ ทับมีบุญ
62073020657 นางสาวภรณ�ทิพย� อุตสาห�
62073020658 นายภาณุพงศ� สิงหสันติ
62073020659 นายสุรดนัย อ1องเมือง
62073020660 นางสาวจีรพรรณ เนตรผาบ
62073020661 นางสาวทัตพิชา เชิดโกทา
62073020662 นายภูชิสส� โคกทอง
62073020663 นางสาวอังสนา หอมสมบัติ
62073020664 นางสาวปริยาภรณ� เสนาธรรม
62073020665 นายวรากร กํามา
62073020666 นางสาวทัศนารมย� สังนาค
62073020667 นางสาวนรมน ไพบูลย�
62073020668 นางสาวรุ1งนภา ศรีเถ่ือน
62073020669 นางสาววัชราภรณ� วรเพชรายุทธ
62073020670 นางสาวณัฐสินี บุญขํา
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62073020671 นางสาวรสสุคนธ� สืบรอด
62073020672 นางสาวกมลชนก สุวรรณพรม
62073020673 นายณรงค�ศักด์ิ สั่งสอน
62073020674 นางสาวอัญญาภา ราชจริต
62073020675 นางสาววันวิสา ลีพัฒนเศรษฐ�
62073020676 นางสาวกัลยาลักษณ� เคร1งครัด
62073020677 นางสาวกมลวัทน� ชุมกว�าง
62073020678 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจุรีพร จันทรเสนา
62073020679 นางสาวจันทิมา แก�วใจ
62073020680 นางสาวภัทริน แก�วโกX
62073020681 นางสาวกันตยา วิทยามุ1งม่ัน
62073020682 นางสาวนงลักษณ� อยู1รัตน�
62073020683 นางจุรีรัตน� มุณีแก�ว
62073020684 นางสาวนิตยา เมฆสันต�
62073020685 นางสาวชนากานต� ฉลวย
62073020686 นางสาวณิชานันท� ปาวนา
62073020687 นางสาวคํามล ศรีวิสัย
62073020688 ว1าที่ร�อยตรีหญิงนนทพร หอมจันทร�
62073020689 นางสาวเบญจพร ชุ1มคํา
62073020690 นางสาวธัญพิชชา สุภนิชสกุล
62073020691 นางสาวสริตา เชิดโฉม
62073020692 นางสาวอรยา พลางวรรณ
62073020693 นางสาวพิมวลัย สายหัสดี
62073020694 นายภาณุพงศ� ขัดวิญญา
62073020695 นางสาวสุพัตรา ทาสุรินทร�
62073020696 นางสาวพรรณราย อินทุรัตน�
62073020697 นางสาวกมลวรรณ ต�นก่ิง
62073020698 นายฤทธิไกร ชัยวิชิต
62073020699 นางสาวพลอยเพ็ชร จันทร
62073020700 นางสาวณัฐมน พัตตาสิงห�
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62073020701 นางสาวก่ิงกมล พุ1มสลิด
62073020702 นายธีรวัฒน� พวงศรี
62073020703 นางสาวนนทวรรณ ศรีกระจ1าง
62073020704 นางสาวอรชพร หาญไชยภา
62073020705 นางสาวกุลทิยา ไชยเมือง
62073020706 นายณัฐพล เชื้ออ่ํา
62073020707 นางสาวสุภาวดี ดวงเดือน
62073020708 นายอิสระพงศ� ศรีวิชัยลําพันธ�
62073020709 นางสาวสุพีรยา ตBะวิโล
62073020710 นายกิตติธัช ดวงทอง
62073020711 นายศราวุธ ป<นใจ
62073020712 นางสาวธันยธรณ� ส1องแสง
62073020713 นายณภัทร ม่ังมี
62073020714 นางสาวสุภิญญา พูลเกลี้ยง
62073020715 นางสาวกรกนก นาคะรัตน�วิจิตร�
62073020716 นายกฤตเมธ กุลนรา
62073020717 นางสาวนริศรา ศรีหยวก
62073020718 นายวุฒิพงษ� วงศ�ฉายา
62073020719 นายชรินทร� เปลี่ยมพลอย
62073020720 นายสฤษด์ิ สังข�พานิช
62073020721 นางสาวสุพัชญา บุญชื่น
62073020722 นางสาวเกศกนก ผลศรีพานิชย�
62073020723 นายนฤกูรย� ณ เชียงใหม1
62073020724 นางสาวลักขณา อยู1คง
62073020725 นางสาวสุมารินทร� นิลมะณี
62073020726 นางสาววิภาภรณ� นุ1มฤทธ์ิ
62073020727 นายสุรเชษฐ� เปAนการ
62073020728 นายเจตริน สุกโฉม
62073020729 นายเอกพันธ� ถ1ายถอน
62073020730 นางสาวอรุณฉัตร เขตบรรพต
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62073020731 นางสาวกัญญลักษณ� แสงเฮ1อ
62073020732 นายชาญอภิสิทธ์ิ วงค�สนั่น
62073020733 นางสาวศรันย�ภัทร� สุขจันทร�
62073020734 นายธนะสิทธ์ิ บุญพิชญสวัสด์ิ
62073020735 นายชัยพร กรฤทธ์ิ
62073020736 นายพงษ�นุกูล พันธุ�สุจริตไทย
62073020737 นายทอม วงศ�จันทร�วัง
62073020738 นางสาวอรณี ฉิมทิม
62073020739 นางสาวภานุมาศ คันศร
62073020740 นางสาวน้ําฝน วงษ�จักร�
62073020741 นางสาวปรียา จันชม
62073020742 นางสาวปริญญาภรณ� รังษีวงศ�
62073020743 นางสาวอมรรัตน� ทองสอาด
62073020744 นางสาวอมิตา บํารุงทอง
62073020745 นายอรุโณทัย ดวงเกิด
62073020746 นางสาววัชรากร ภูสถาน
62073020747 นางสาวศศิธร ฉัตรสุดารัตน�
62073020748 นายอนงค� เสนานุช
62073020749 นายอนุกูล ทะริน
62073020750 นางสาวณัฐนี ศรีบุญเรือง
62073020751 นางสาวตวงพร สาดี
62073020752 นางสาวรัตนา บุตรดาแก�ว
62073020753 นายรักศาสตร� แก�วมณี
62073020754 นางสาวทรายขวัญ อุดคํามี
62073020755 นายสิทธิพงศ� ศรีธิใหญ1
62073020756 นางสาวมนศิญาณ� คําฟู
62073020757 นายณัฐวุฒิ ทิพรักษ�
62073020758 นางสาวจริยาภรณ� กันภัย
62073020759 นางสาวจิตราภรณ� ตะกรุดแก�ว
62073020760 นางสาวมารยาท ศรีปาน
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62073020761 นางสาวสุธาทิพย� แสงเมือง
62073020762 นางสาวศิริลักษณ� ขําบุญรอด
62073020763 นางสาวชมพู จันทร�ทิม
62073020764 นางสาวอรทัย ไชยขวัญ
62073020765 นางสาวจอมขวัญ ปVจดี
62073020766 นางสาวพรรนภา พลเย่ียม
62073020767 นายวุฒิชัย ชุมภู
62073020768 นายเจษฎา ชิตปรีชาชัย
62073020769 นางสาวนลินทิพย� สร�อยมี
62073020770 นางสาวอรุณรัตน� เหมะธุลิน
62073020771 นางสาวกัญญาณี กล�าศิริภานุพงศ�
62073020772 นางสาวนันทกา ชาวง้ิว
62073020773 นางสาวอภิญญา มากอยู1
62073020774 นางสาวศิวนาถ อินตBะ
62073020775 นายพัทธนันท� มาแจBด
62073020776 นางสาวเพชรรัตน� พวงผรากา
62073020777 นายปรีชา ดีมิต
62073020778 นางสาวภัทรธิดา กลิ่นใจ
62073020779 นายรัชพล สุปVนะ
62073020780 นายอนุกูล ดีบุญ
62073020781 นางสาวจารุวรรณ ตงเท1ง
62073020782 นายอิทธิพล กันศิริ
62073020783 นางสาวสุภาวดี พุทธเมฆ
62073020784 นายณรงค�เดช เดชอุดม
62073020785 นางสาวพลอยประภัส ธรรมาธุวานนท�
62073020786 นางสาวณัฐชญา พวกสุขสวัสด์ิ
62073020787 นางสาวกมลภัทร ชมสวรรค�
62073020788 นายผดุงศักด์ิ มานันตBะ
62073020789 นางสาววริศา จําปาทอง
62073020790 นางสาวสุธาสินี เมฆี
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62073020791 นางสาวรักษิณา น้ําจันทร�
62073020792 นางสาวชนัญชิดา ศรีบุญเรือง
62073020793 นางสาวละอองทิพย� บัวคลี่
62073020794 นางสาวอาริสา เก้ียวเกิด
62073020795 นางสาวชุติมา ศรีเรือง
62073020796 นายจักรกฤษณ� จุ�ยสื่อ
62073020797 นายณัฐนนท� คุณยศย่ิง
62073020798 นางสาวศิยานันท� ตะนอย
62073020799 นางสาวสุดา ถ่ินเถิน
62073020800 นางสาวพัชริดา เลนทัมมี
62073020801 นางสาวกฤตพร นาคสุข
62073020802 นางสาวสุพรรณี มีอัฐม่ัน
62073020803 นางสาวนฤมล เขมวนา
62073020804 นางสาวกาญจนา ไชยเทพ
62073020805 นายศิวนัฐ เรือนต๊ิบ
62073020806 นางสาวณัฐธิดา ชาวเรือหัก
62073020807 นางสาวสุภาวดี ก่ิงยอด
62073020808 นางสาวชนกพร มัดทุ
62073020809 นายปภังกร ศิริวาท
62073020810 นางสาวพนิดา แก�วกันหา
62073020811 นางสาวชนกพรรณ พรมพิทักษ�
62073020812 นางสาวธิดาพร เขียวเกิด
62073020813 นางสาววนิดา กลิ่นบุญ
62073020814 นายณัฐวัฒน� เสนาจิต
62073020815 นายณัฐนันท� คําวงค�วาลย�
62073020816 นายรัตนพงษ� ม1วงหมี
62073020817 นางสาวภัคนิจ ภัสสัตยางกูร
62073020818 นางสาวธันวรินทร� กองคํา
62073020819 นางสาวอารีญา คุณสุทธิ
62073020820 นายนพดล วันภูษิต
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62073020821 นางสาวสมัชญา นารอด
62073020822 นายกวิศ พิชิตกวิน
62073020823 นางกรรณิการ� ขันใจ
62073020824 นางสาวสวลักษณ� เพ็งเทศ
62073020825 นายนพพล วัฒนศัพท�
62073020826 นางสาวตรีพิมายล� หน1อแดง
62073020827 นางสาวธัญนันท� บัวงาม
62073020828 นางสาวนาตยา บุญอ1วม
62073020829 นางสาวเกตุสุดา เขาอินทร
62073020830 นางวิมลรัตน� ศรีสุขเจริญ
62073020831 นายรังสิมันต� อินทร�นเรศ
62073020832 นางสาวเบญญาภา พ1วงพร�อม
62073020833 นางสาวหทัยรัตน� ม1วงอิ่ม
62073020834 นางสาวอรวรรณ บุบผา
62073020835 นางสาวจิตราภรณ� ทองมา
62073020836 นายยุทธนา ดีเทียน
62073020837 นางสาวสุภาวิณี เพ็ชรทอง
62073020838 นางสาวนิศาชล ทาปาด
62073020839 นายเอกชัย มูลปVนใจ
62073020840 นายอนุวัต สาดท1าช�าง
62073020841 นางสาวณัฐภรณ� ตุ�มทอง
62073020842 นางสาววันสิริ ยาดี
62073020843 นายปรัชญา ตXาตา
62073020844 นางสาวกิตติยา ศรีวิชัยนวล
62073020845 นายปราโมทย� เพ็ชรวิเศษ
62073020846 นายสิทธิพล ไพสีทา
62073020847 นางสาวสุภาวดี โฉมเติม
62073020848 นายวีรภัทร� ณ. เชียงใหม1
62073020849 นายโชติชัย ลิ้มชัยอรุณเรือง
62073020850 นางสาวสุดารัตน� ล�อสินคํา
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62073020851 นางสาวรําพึง เตปVน
62073020852 นางสาววรรณภา ยอนิมา
62073020853 นายฉัตรชัย อ1วมพรม
62073020854 นางสาวปวิชญา เกียรติณรงค�
62073020855 นางสาวไพลิน เขียวอินทร�
62073020856 นางสาวชยุดา สดใส
62073020857 นางสาวสุปราณี ชูเขียว
62073020858 นางสาวช1อผกา เพชรบุญมี
62073020859 นางสาวธนพร ฮวดเกิด
62073020860 นายพงษ�พัฒน� มะยุโรวาส
62073020861 นางสาวพรทิพย� แก�วฟอง
62073020862 นางสาวปรีดารัตน� สีนวนดํา
62073020863 นางสาวจุฬาลักษณ� กลิ่นปาน
62073020864 นางสาววรรณพร แสงอินทร�
62073020865 นางสาวณัฏฐ�นรี ศรีใจ
62073020866 นายภีมป[ แจ1มเงิน
62073020867 นายพีรพล เริ่มลาวรรณ
62073020868 นางสาววรัญญา นาแหลม
62073020869 นางสาวนุชรดี ศรีสม
62073020870 นางศศิวิมล สมสอาด
62073020871 นายภาสวีร� ปานนูน
62073020872 นายจักรกฤษ แซ1เดียว
62073020873 นางสาวปวันกร เพลัย
62073020874 ว1าที่ร�อยตรีสมศักด์ิ บุญภักดี
62073020875 นายกฤษดา มาขํา
62073020876 นางสาวนพรัตน� ใจเฉพาะ
62073020877 นางสาวจุฑาทิพย� รอดตัว
62073020878 นางสาวทิราภรณ� เครือคําอ�าย
62073020879 นางสาวสุวรรณี ป<ญยศ
62073020880 นายพาสุข จันทร�นาค
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62073020881 นางสาวพิชญา สุรินทร�
62073020882 นางสาวปราณี จงเรืองฤทธ์ิ
62073020883 นางสาวณัฐวีภัทร� ลําภา
62073020884 ว1าที่ร�อยตรีหญิงรุจิรา เจนจบ
62073020885 นางประกายกุล รณรงค�
62073020886 นางสาววิลาวัลย� สุวรรณชาติ
62073020887 นางสาวกาญจนา พันธวาวงษ�
62073020888 นางสาววชิราภรณ� เปOWยมบํารุง
62073020889 นายวิทูร แต�มคม
62073020890 นางสาวกาญจนา ป<นตา
62073020891 นางสาวสิริรัตน� ม่ันแย�ม
62073020892 นางสาวนิรมล ขอนทอง
62073020893 นางสาวสุจิตรา กังวาลจิตต�
62073020894 นายฐิติกร ต้ังจิต
62073020895 นางสาวสุมิตรา ป<นอ1วม
62073020896 นางสาววิลัยวรรณ จันทร�เขียว
62073020897 นางสาววรนุช จันตรัสดี
62073020898 นางสาวศศิภา มุกดา
62073020899 นางสาวธิดารัตน� เพียสุพรรณ
62073020900 นางสาวทิพวรรณ นันทเวช
62073020901 นางสาวไอลดา แปงแก�ว
62073020902 นายอรรถวุฒิ ม�าเมือง
62073020903 นางสาวณัฐฏ�ชานันท� ศรีรักษา
62073020904 นางสาววิจิตรา คําหม่ืน
62073020905 นายวรายุทธ วงค�คําวัง
62073020906 นายภุชชงค� นาคเที่ยง
62073020907 นางสาวจารุณี อินซอน
62073020908 นางสาวกัญญารัตน� โคทอง
62073020909 นางสุธาสินี มีผึ้ง
62073020910 นายศราวุธ ใจเถิน
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62073020911 นางสาวสุณิษา แสนจันทร�
62073020912 นายอานันท� ธิวรรณลักษณ�
62073020913 นางธีรกานต� ธนะ
62073020914 นายณัชพล กองพิทักษ�
62073020915 นายวิศวะ ไกลบุญมี
62073020916 นายเอกภพ นิลพัฒน�
62073020917 นางสาวจิตโสพิณ ธรรมยา
62073020918 นายณัฐวุฒิ แสงคํา
62073020919 นายวิศรุต ถาใจ
62073020920 นางสาวอรวรรณ แสนไชยวงศ�
62073020921 นางสาววิลาสินี นันทะ
62073020922 นางสาวสุธิชา มีนาค
62073020923 พลตํารวจสํารองณัฐดนัย จันตBะคาด
62073020924 นายณัฐวุฒิ ทิตา
62073020925 นายศรายุทธ วงษ�ครุฑ
62073020926 นางสาวอมรรัตน� จันทร�พายับ
62073020927 นางชวิดา คงไทย
62073020928 นายพลศักด์ิ เกตุวัง
62073020929 นางสาวศดานันท� อบเชย
62073020930 นางสาวปVยนุช อภิพุทธิกุล
62073020931 นางสาวดารัตน� มีแสงแก�ว
62073020932 นางสาวสุดาทิพย� อินแสง
62073020933 นางสาวดวงตะวัน เทพวัง
62073020934 นางสาวศุภศจี ศรีวรรณะ
62073020935 นายพิพัฒน� ทองสะอาด
62073020936 นางสาววชิราภรณ� พงษ�พานิช
62073020937 นางสาวอรพรรณ จXอยคล�าย
62073020938 นางสาวชลธิชา ขเม�นดี
62073020939 นายณัฐพล ขยัก
62073020940 นางสาวพรสุดา นกนาค
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                         ช่ือ - นามสกุล

62073020941 นางสาวสุวดี นวลอนงค�
62073020942 นางสาวพรอุมา ส�มแปMน
62073020943 นางสาวณัฐนันท� แดงทองดี
62073020944 นางสาวศิรประภา อ1อนดี
62073020945 นางสาวนฤภร เพชรพลอย
62073020946 นางสาวอรสา อินยัง
62073020947 นางสาวธนารัตน� ถาวร
62073020948 นางสาวชนิกานต� ย่ิงแสนตุ�ย
62073020949 นางสาวจีรวัจน� เอี่ยมสงคราม
62073020950 นายนวพล เมืองสุข
62073020951 นายอมรเทพ จุ1นคง
62073020952 นางสาวศุทธินี ทองดวง
62073020953 นางสาวพิมพ�ชนก รศพล
62073020954 นายภูธิป ใจแปง
62073020955 นายศุภกิตต์ิ แก�วผัด
62073020956 นายศิทพงษ� จมพรม
62073020957 นางสาวจันจิรา อินพูน
62073020958 นางสาวธาริณี ทองอยู1
62073020959 นางสาวเจษฎาภรณ� ถามา
62073020960 นางสาวนุชนาถ จันฟ<ก
62073020961 นางสาวรัตติกาล เมืองไหว
62073020962 นางสาวดวงพร ฟ<กทอง
62073020963 นายกฤษณะ ตลิ่งไธสงค�
62073020964 นางสาวณัชชา ทองศรี
62073020965 นายประกฤต พงษ�ทิตย�
62073020966 นายเอกสิทธ์ิ สายหยุด
62073020967 นางสาวสุดารัฏฐ� ทานท1า
62073020968 นายชยานันต� ดวงใจ
62073020969 นางสาวเสาวคนธ� เนียมหอม
62073020970 นางสาวอมรรัตน� กลิ่นสุคนธ�

หน�า 699 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073020971 นางสาวเพ็ญนภา สารีคํา
62073020972 นางสาวศนัณญา นันตะชัย
62073020973 นางสาวทิศตะวัน ช1วงโชติ
62073020974 นายอรรถกานต� ราชคมน�
62073020975 นางสาวธนพร สุดใจ
62073020976 นางสาวสุจารี เนียมนาค
62073020977 นางสาวจริยา สิทธา
62073020978 นายสังวาลย� บัวทอง
62073020979 ว1าที่ร.ต.หญิงวาห�ทินี บุญวัฒน�
62073020980 นายธนากร ก�อนทอง
62073020981 นางสาวสุธิมา พงษ�สาลี
62073020982 นางสาวชนิดา เรืองพรชัย
62073020983 นายนนทิพัชร� สิงห�ทอง
62073020984 นางสาวนิภาพร พุ1มพวง
62073020985 นายนิคม ฝ<PนปVมปา
62073020986 นางสาวชุติมา อําภิน
62073020987 นายธีรยุทธ สืบแก�ว
62073020988 นายสหรัฐ ปูทอง
62073020989 นางสาวนิศากานต� นิวันเปOPย
62073020990 นางสาวจุฑามาศ ไชโย
62073020991 นางสาวสุภางค� ยืนยาว
62073020992 นางสาวปVยนันต� ส1อนหา
62073020993 นางสาวทาริกา ทําสีนาค
62073020994 นางสาวสุธิดา การัตน�
62073020995 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิทองงาม
62073020996 นายทักษิณ ปKาหวาย
62073020997 นางสาววัชราภรณ� หันจันทร�
62073020998 นายวัชระ ขีดข้ัน
62073020999 นางสาวณัฐกฤตา คงอรุณ
62073021000 นางสาวขนิษฐา พิมพ�หนู

หน�า 700 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021001 นางสาววิชญา จําเนียรสุขสกุล
62073021002 นางสาวสาธิกา กันจินะ
62073021003 นางสาวประภาศรี เนียดพลกรัง
62073021004 นางสาวอุไรพร จีนด�วง
62073021005 นางสาวธารารัตน� อัศวะมงคล
62073021006 นางสาวมาริสา จันทร�ขํา
62073021007 นางสาวกุลสตรี พุฒวงศ�
62073021008 นางสาวอารปภา บุญเพ็ชร�
62073021009 นายณัฏฐวุฒิ ชยันโต
62073021010 นางสาวณัฐพร แก�วเนตร
62073021011 นางสาวสิทธิกานต� จันทรชมภู
62073021012 นายวันเฉลิม ใจกระสันต�
62073021013 นางสาวธนัญญา อยู1เมือง
62073021014 นางสาวเบญจวรรณ ต1ายเนาว�ดง
62073021015 นายนฤทธ์ิ นาครัตน�
62073021016 นางสาวณัฐนันท� สุทัศน�วิริยะ
62073021017 นางสาวประภัสสร วังแปง
62073021018 นางสาวศิรินทร�ทิพย� สิงห�เส
62073021019 ว1าที่ร�อยตรีหญิงเจนจิรา ใจไฝ
62073021020 นางสาวกชกร คงทัศน�
62073021021 นางสาวชุติมา ชัยธนโชค
62073021022 นางสาวชลนที นาคศรีสุข
62073021023 นางสาวจิตติมา บัวทอง
62073021024 นางสาวชนัญชิดา อินสอน
62073021025 นายเจนจบ อินตBะอุ1นวงศ�
62073021026 นางสาวกัญญ�วรัทย� ย้ิมละออ
62073021027 นายชนัญชัย อุทโท
62073021028 นางสาวกันทรากร อาชีวะ
62073021029 นางสาวศิริพร ประยูรณ�
62073021030 นางสาวรัชดาภรณ� พลขันธ�

หน�า 701 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021031 นายนราธิป อยู1ทิม
62073021032 นางสาวชุติมันต� ปลอดภัย
62073021033 นางสาวอภิญญา บุตรเจริญ
62073021034 นางสาวสโรชา โชติ
62073021035 นางสาวจีรนันท� ศรีหอม
62073021036 นางสาวกุลทิพย� เดชสุริยันต�
62073021037 นางสาวปาริฉัตร สิทธิวงค�
62073021038 นายสมิทธ� อาสว1าง
62073021039 นายฑีฆายุวรรธน� สิงห�สกุล
62073021040 นางสาวนิตยา หาญขุนทด
62073021041 นางสาวพัชรินทร� ดามา
62073021042 นางสาวนิภาพิมพ� พิธรรมมา
62073021043 นางสาวมงคลมุณี ธูปเรือง
62073021044 นางสาวภัทราพร พรหมมาก
62073021045 นางสาวเจนจีรา สิงห�ทอง
62073021046 นางสาวดลณชา ดวงสุรินทร�
62073021047 นางสาววิภารัตน� ธนิศร
62073021048 นางสาววรรณภา สุดจ1าชารี
62073021049 นางสาวมานี เสถียรจินดา
62073021050 นายจุฑาวุฒิ ใจคํา
62073021051 นายสุภกฤษฎ์ิ ศรีโยธา
62073021052 นายกิติกร สมตระกูล
62073021053 นายสนธยา เอกป<ชชา
62073021054 นางสาวจีรภา คุ�มสุวรรณ
62073021055 นางสาวภัทร�นฤน พัฒนา
62073021056 นางนิตยา น�อยดี
62073021057 นายนพดล คําเมืองมูล
62073021058 นางสาวณริศราพร เงินทอง
62073021059 นางสาวพิมพ�ชญา โอดเฮิง
62073021060 นางสาวรัชนี อินตBะนัย

หน�า 702 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021061 นางสาวป<ทมาภรณ� คล�ายแจ�ง
62073021062 นายศรราม สุวรรณกุล
62073021063 นางสาวมนฤดี สังข�ทอง
62073021064 นายชานนท� เตXจา
62073021065 นายธวัชชัย ป<นหล�า
62073021066 นางสาวอรวรรณ เชยเพชร
62073021067 นายนครินทร� กองแก�ว
62073021068 นางสาวปณิตรา ปูกี
62073021069 นางสาวบุษรา ป<ตตะพงศ�
62073021070 นายป<ณณธร คําสม
62073021071 นางสาวชนากานต� ธะนะแก�ว
62073021072 นางสาวปภาพินท� วงสาริกา
62073021073 นางสาวปาณิสรา สุภากันทา
62073021074 นางสาวพิมพ�ประภัทร� เต็งแย�ม
62073021075 นางสาวจุฬาลักษณ� พันธุ�รู�ดี
62073021076 นางสาวทิพากร ถิระกุลวรรณ
62073021077 นายชัยวัฒน� สุขใย
62073021078 นางสาวดวงฤดี โสดาวัน
62073021079 นางสาวสุมาลี แพงสี
62073021080 นางสาวชลธิชา ไชยศิริมงคล
62073021081 นางสาวจิตสุภา ซอดุ
62073021082 นางสาวกาญจนาพร ต1ายฝอย
62073021083 นางสาวปวีณา ไชยโสภา
62073021084 นายป<ญญา พรามพิทักษ�
62073021085 นายสุวรรณ แสนคําวงค�
62073021086 นางพัชรวรรณ เทพวีระพงศ�
62073021087 นายสุกฤษฏ์ิพงษ� ธรรมวุฒิ
62073021088 นางสาววรัญญา วงค�มา
62073021089 นางสาวกชพรรณ ยงญาติ
62073021090 นางสาวนุชศรา โตมา

หน�า 703 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021091 นางสาววรรนิสา สีวิเศษ
62073021092 นายตะวัน คําภีร�
62073021093 นางสาวศุภนุช แตงกวา
62073021094 นายทวีพร ยะเชียงคํา
62073021095 นางสาวปวีณา มลมาตย�
62073021096 นางสาวชมพูนุท ทิพย�ประเสริฐ
62073021097 นางสาวปนัดดา ขัวคีนี
62073021098 นายนลธวัช อยู1เหย�า
62073021099 นางสาวณภัทร บุญพูลเกิด
62073021100 นางสาวสุวิมล โพธ์ิหมึก
62073021101 นายพลชัย ชัยสีธิ
62073021102 นางสาวจริยา ขอร�อง
62073021103 นางทิพวรรณ ภัควณิชชารุจิ
62073021104 นางสาวศิริพัช สิงห�โต
62073021105 นางสาวปVยกานต� พุ1มเทียน
62073021106 นางเจณจิรา พรมเทพ
62073021107 นางสาวฐนิตา จันทร�ส1ง
62073021108 นางสาววารุณี นวลหงษ�
62073021109 นางสาวสุภจี หาภา
62073021110 นางสาวแจ1มจันทร� วันวิเศษ
62073021111 นางสาวสุกฤตา สงครามรอด
62073021112 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีธิ
62073021113 นางสาวฉัตรศิรินทร� สิงห�เพ็ง
62073021114 นางสาวศศิธร เศวกสูตร
62073021115 นางสาวศศิธร สังข�นาค
62073021116 นายสิทธินนท� บุญแท�
62073021117 นางรวีวรรณ บกแก�ว
62073021118 นายอภิสิทธ์ิ แจ�งใจดี
62073021119 นางสาวพีรดา วันวงษ�
62073021120 นางสาวสายฝน กลับศรี

หน�า 704 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021121 นางสาวจิรัฐติกาล อ่ํานาเพียง
62073021122 นางสาวอัญธิญา แจ�งนาม
62073021123 นางสาวจริยา พุทธวงค�
62073021124 นางสาวสุธีวัลย� รัดพัด
62073021125 นายอภิวัฒน� ไหลวัฒนา
62073021126 นางสาวพันณ�ยากานต� ถุงทรัพย�
62073021127 นางสาวนงนุช กันยะมูล
62073021128 นางสาวขวัญกมล คําแหง
62073021129 นางสาวรุ1งนภา เพ็ชรรัตน�
62073021130 นางสาวอนงค�รักษ� ย้ิมเมือง
62073021131 นางสาวทิพย�สุดา กองเนียม
62073021132 นายปรัชญา ขนาดถัง
62073021133 นางสาวหทัยรัตน� เดียระดาษ
62073021134 นางสาวป<ทมา แสงวรนุช
62073021135 นางสาวอําภาพันธุ� โพธ์ินางดํา
62073021136 นางสาวปวริศา จันทร�นุ1ม
62073021137 นายปVยวุฒ พฤทธิพงศ�กุล
62073021138 นางสาวณัฐพร โปธาพันธ�
62073021139 นางสาวอภิชญา สิทธิเวช
62073021140 นางสาวสุดารัตน� อรรถบูรณ�
62073021141 นางสาวศันสนีย� สกุลวา
62073021142 นายพงษ�อนันต� บ1างสุวรรณ�
62073021143 นางสาวกรรณิการ� จุ�ยต1าย
62073021144 นายพุฒินันท� ฉายศรี
62073021145 นายป<ฐพงษ� บัวคําปMอ
62073021146 นายสุวรรณัฐา ป<Pนรูป
62073021147 นางสาวศรีสุดา เอี่ยมมาก
62073021148 นายชุติพนธ� ศรีคําภา
62073021149 นางสาวศุภิสรารัตน� รชากุล
62073021150 นางสาวพัชริดา ใหม1สว1าง

หน�า 705 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073021151 นางสาวนริศรา ไชยวิโน
62073021152 นางสาวศิโรรัตน� ศรีชํานิ
62073021153 นางสาวกรรณิการ� อินไผ1
62073021154 นายศรัณย� พืชนอก
62073021155 นางสาวสุกัญญา อ1อนเขตร�
62073021156 นายสถิระ ลอยสุวรรณ
62073021157 นางสาวจิตตา จงอยู1เย็น
62073021158 นางสาวรัตนา จุ�ยเดช
62073021159 นางสาวสาวิตรี แกล�วกล�า
62073021160 นายธนากร เถ่ือนถํ้า
62073021161 นางสาวกนกวรรณ อยู1ชุ1ม
62073021162 นางสาวรพีพรรณ อุดมสารี
62073021163 นางสาวกัญญาณี ศรีโพธ์ิ
62073021164 นางสาวจิตรดา ทิสี
62073021165 นางสาวศิโรรัตน� ปรุงเปลี่ยม
62073021166 นายพิทวัส อุดขาว
62073021167 นายกมล เอี่ยมสําอางค�
62073021168 นางสาวจิระนันท� พวงมาลัย
62073021169 นายสุรพันธ� โยธา
62073021170 นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร�
62073021171 นางสาวจริยา ย่ิงมาก
62073021172 นายอนุสรณ� อนุมา
62073021173 นางสาวกรรณิกา รุ1งโรจน�
62073021174 นางสาวอุไรวรรณ เสนานุช
62073021175 นางสาวบุศรินทร� โพธ์ิเรือง
62073021176 นางสาวเพชรลัดดา ดีกฤษ
62073021177 นางสาวฟMารุ1ง อินยาศรี
62073021178 นางสาวระพีพร แก�วดา
62073021179 นางสาวพัชริดา พรมพิงค�
62073021180 นายวัชรพล อินทร�แปMน
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62073021181 นางสาววินิตตา บุญผ1อง
62073021182 นายวีรยุทธ สิงห�สง1า
62073021183 นายนําโชค ทองแปMน
62073021184 นางสาวศิริลักษณ� แย�มพราหมณ�
62073021185 นายโชคภิวัฒน� ชินรัตน�
62073021186 นายมหรรณพ วิเชียรไพศาล
62073021187 นางสาวเจนจิรา บกแก�ว
62073021188 นางสาวยุพเรศ ชุ1มใจ
62073021189 นางสาวธนัชพร คําดี
62073021190 นางสาวสุพิชญา เหลืองอ1อน
62073021191 นางสาววันวิสาข� มารศรี
62073021192 นางสาวชรินทร�ทิพย� อ1อนสุวรรณ
62073021193 นางสาวสาวิตตรี อ1อนกอง
62073021194 นางอุมาพร วรรณภักดี
62073021195 นางสาววิลาวรรณ กันยา
62073021196 นายเรืองฤทธ์ิ อุพรม
62073021197 นางสาววันวิสาข� โพธ์ิเกิด
62073021198 นายยอดรัก เมืองโม1ง
62073021199 นางสาวบุษราคัม สุระเสียง
62073021200 นางสาวรจนา แสนแก�ว
62073021201 นางสาววัชรินทร�ภรณ� กุยแก�ว
62073021202 นางสาวจุฑามณี เปAงมา
62073021203 นางสาวพุฒิพร ศรีวงค�ทอง
62073021204 นายธนาศักด์ิ มุ1งทําดี
62073021205 นางสาวภัทรามาส นาดี
62073021206 นางสาวชนิดาภา ยะกัปล�
62073021207 นางสาวทิพานัน ไข1แก�ว
62073021208 นางสาวอิศราภรณ� ดิษย�ฐาธรสิริ
62073021209 นางสาวชุติมา อุ1นธรรม
62073021210 นางสาวนฤมล ตาใส1
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62073021211 นายเสรี เพชรปุKน
62073021212 นางสาวโยษิตา ปMองชัย
62073021213 นางสาวชลทิชา กันสาร
62073021214 นางสาวเกษศิรินทร� กัณทะเกตุ
62073021215 นางสาวมัทธนา เพ็ชรเอี่ยม
62073021216 นางสาวนิตยา แสวงทอง
62073021217 นางสาวณัฎฐณิชา สังข�ทอง
62073021218 นางสาวน้ําผึ้ง ดอกไธสง
62073021219 นางสาวทิพย�วิภา สุวรรณคํา
62073021220 นางสาวเสาวลักษณ� เต้ียไธสงค�
62073021221 นางสาวณัฐพร เม1นนิ่ม
62073021222 นายเชษฐา พรภัทรยุทธ
62073021223 นางสาวอรพรรณ ยวงแดง
62073021224 นางสาวราบียา วีระมาชา
62073021225 นางสาวกัญญานัฐ ธังดิน
62073021226 นายภูษิต อยู1สุข
62073021227 ว1าที่ ร.ต.หญิงอุษา รุ1งเรือง
62073021228 นายยุทธพงษ� สุพันธมาตย�
62073021229 นายบุลากร เกิดสุวรรณ
62073021230 นางสาวกัญยาพันธ� ครอบทรัพย�
62073021231 นางสาวกิตติญา สนธิคํา
62073021232 นายศรัณยู อยู1พันธ�
62073021233 นางสาวณฐรินีย� ศรีสอนปMอง
62073021234 นางสาวสุดารัตน� อินเกิด
62073021235 นายพีรวิชญ� คงคร�าม
62073021236 นายศราวุฒิ พรมป<น
62073021237 นางสาววลัญชรัตน� สอดเนื่อง
62073021238 นางสาวสิรินทร�ทิพย� รัตนะทิพย�
62073021239 นางสาววัฒนา ศิริชัย
62073021240 นางสาวกวินตรา คํามี
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62073021241 นางสาวเกวลิน อยู1ยังเกตุ
62073021242 นางสาวหทัยรัตน� นิลสม
62073021243 นางสาวประภัสสร ประสพสมบัติ
62073021244 นางสาวพัชนี จิตอารีย�
62073021245 นางสาวนิรชา รอบุญ
62073021246 นางสาวสายฝน กาญจันดา
62073021247 นายชัยชนะ วงศ�สม
62073021248 นายณัฐภูมิ นวลแก�ว
62073021249 นายศิริศักด์ิ เจตสิริโรจน�
62073021250 นางสาวสุทัสดรีม รําฟMอน
62073021251 นางสาวภรภัทร พานทอง
62073021252 นางสาววนัชพร ธรรมสอน
62073021253 นางณรินพรรณ จันกิติ
62073021254 นางสาวกุลรดา ศิริพงษ�ไทย
62073021255 นางฌาณิกา ตายะ
62073021256 นางสาววรรวิภา มาแจ�ง
62073021257 นางสาวอภิญญา สาวะดี
62073021258 นางสาวจุฑาทิพย� วงศ�ป<ญญา
62073021259 นางสาวมณีพรรณ อภิวันท�สนอง
62073021260 นางสาวทิพย�วรรณ เสคา
62073021261 นางสาวอารียา วิณรงค�
62073021262 นางสาวมาณวิกา มีบึงพร�าว
62073021263 นางสาวญาดา ขลัง
62073021264 นางสาวนววรรณ สุขจิตร
62073021265 นางสาวธัญญารัตน� อุปจักร�
62073021266 นางสาวเกษราภรณ� ชัยวงค�
62073021267 นางสาวนุจเรศ สําเภาลอย
62073021268 นางสาวภัทร�พิชชา ฤทธิเดช
62073021269 นายชุมพล สมบูรณ�
62073021270 นางสาวพรวิมล โฆษ�สงวน
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62073021271 นางสาวอมรศรี มงคล
62073021272 นางสาวชญาดา ตBะแก�ว
62073021273 นางสาวรัชฎาพร โพธ์ิศรี
62073021274 นางสาวเฉลิมขวัญ บุตรขัด
62073021275 นางสาวธัญชนก ปMอมสันเทียะ
62073021276 นายประวิทย� เทียมประรุใหญ1 
62073021277 นายภาณุพงศ� ภูพันหงษ�
62073021278 นางสาววรรณิดา กันหา
62073021279 นายกรรณ�ชัย ป<ญญานันท�
62073021280 นางสาวอโนชา ปานอุทัย
62073021281 นายเด1นชัย ทองดี
62073021282 นางสาวนุสบา สายสุนทร
62073021283 นางวรรณฤดี เมธีรัตนาพิพัฒน�
62073021284 นางสาวธันยพร ปะระไทย
62073021285 นางสาวณัฐสิมา ไทยบุญนาค
62073021286 นางสาวเมลิสสา แพงเพชร
62073021287 นางสาวมีนาพร เรือนวงค�
62073021288 นายวิศรุต พัฒนพงษ�
62073021289 นางสาวนัทธมน สิงห�กวาง
62073021290 นางสาวเมวีญา สุดเขียน
62073021291 นางสาวนิตยา ถนอมรัตน�
62073021292 นางสาวรุจิรา ศรลัมภ�
62073021293 นางสาวนิภา กุลมาลา
62073021294 นางสาวชลิตา สําเภาน�อย
62073021295 นายนําโชค มะโนจิต
62073021296 นายอธิพันธุ� วิไลลักษณ�
62073021297 นายจิรพล แสงสว1าง
62073021298 นางสาวธนพร วณิชาภิชาติ
62073021299 นายสุประวีณ� โชติป<ญญาชีพ
62073021300 นายศราวุฒิ คําปVน
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62073021301 นางสาววาสนา ขอนขะจาว
62073021302 นายณัฐพล คนแฉ1ง
62073021303 นางสาววนิชยา ยอดรักษ�
62073021304 นางสาวธัญญารัตน� สีสุขใส
62073021305 นายไชยวัฒน� อุณใจ
62073021306 นางสาวสุนิสา ฤทธ์ิเทพ
62073021307 นางสาวภัคร�อริยา ตาวงศ�
62073021308 นางสาวศิริรัตน� บุญมี
62073021309 นางสาวอนัญญา พลาหาญ
62073021310 นายนภภรณ� แสวงทอง
62073021311 นางสาวจิดาภา บุญล�อม
62073021312 นายสุวรรณชนะ อินนวน
62073021313 นางสาวณัชทิภา น�าคณาคุปต�
62073021314 นางสาวสุนิสา ขําน้ําคู�
62073021315 นางสาวมนัสนันท� ประชุมพันธ�
62073021316 นายณัฏฐกิตต์ิ รักษาพล
62073021317 นางสาวเบญจมาภรณ� ใจพูม
62073021318 นางสาวฤทัย จงสุข
62073021319 นางสาววันวิสาข� ยศป<ญญา
62073021320 นายณัฐนนท� นวลจันทร�
62073021321 นางสาวนวรัตน� สมน�อย
62073021322 นางสาวทิพรัตน� อ1อนอินทร�
62073021323 นางสาวยุพดี มีภูมิ
62073021324 นางสาวสุธัญญา เฟZWองพันธ�
62073021325 นางสาวดวงพร สุภา
62073021326 นายสิทธิพงศ� พงศ�ภัคป<ญญาโชติ
62073021327 นางสาวชนิกา สามัญฤทธ์ิ
62073021328 นายภัคนัณฏ� กBกมาศ
62073021329 นางสาวสาลินี ไชยศิลป[
62073021330 นางสาวกรรณิการ� เจริญผล
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62073021331 นางสาวจิตสุภา พุ1มชาวสวน
62073021332 นายชิษณุชา ข�องหลิม
62073021333 นางสาวจินตหรา คําสิบ
62073021334 จ1าสิบโทศุภมาศ ลอยเวหา
62073021335 นายจักรี นามวงษ�
62073021336 นางสาวศิรินันท� ศรีโนนยาง
62073021337 นางสาวชนิตา ดาดวง
62073021338 นางสาวศิริพร อ1อนม1วง
62073021339 นางสาวจุฑามาศ ไกรมาต
62073021340 นางสาวสุดารัตน� ทองเบ�า
62073021341 นางสาวอัจฉรา แก�วรักษา
62073021342 นายสุเมฆ ตะแก
62073021343 นางสาวณัฐฑิมา แก�วยอดหล�า
62073021344 นางสาวระวีพรรณ คําหลอม
62073021345 นายจักรพงศ� ประเสริฐ
62073021346 นายอุดม ครองสุข
62073021347 นางภิณญาภัค นาคทรานันท�
62073021348 นายณัฐพล ป<Pนทอง
62073021349 นางสาวอนุสรา เทพป<นติ
62073021350 นายอาจินต� สหะชาติ
62073021351 นายพิชิตชัย ไชยพิมพ�
62073021352 นางสาวชุติมา แก�วรัดดา
62073021353 ว1าที่ร�อยตรีสราวุธ พุฒลา
62073021354 นายสายัณห� จันทบาล
62073021355 ว1าที่ร�อยตรีหญิงนัฐชานันท� ศิริวัฒนบริกุล
62073021356 นางสาวนันทวรรณ ขวัญงาม
62073021357 นายทรงพล เนียมตุB
62073021358 นางสาวอารีวรรณ ประเสริฐอุดมศักด์ิ
62073021359 นางสาวปVยนาฏ สายบัว
62073021360 นางสาวภัทร�ศิญาฏา พุ1มนิล
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62073021361 นางสาวธันวพร วาตะ
62073021362 นางสาวรัตนาภรณ� อ1อนจันทร�
62073021363 นางสาวเรณุมาศ เพ็ชรทอง
62073021364 นางสาวณัฐริกา สังข�สีห�
62073021365 นายพีรวิชญ� นาคอ�น
62073021366 นางสาวทิมทอง เสวตพยัคฆ�
62073021367 นายณัฐพงศ� แก�วคํา
62073021368 สิบโทคมสันต� เด1นสมบูรณ�
62073021369 นายป<ญญา แจ�งสว1าง
62073021370 นางสาวศิตาพร เหมือนมี
62073021371 นายป<ญญากร กองแก�ว
62073021372 นายจิรายุทธ� ศุภจิตรานนท�
62073021373 นางสาวสุภาพร ฟ<กเงิน
62073021374 นางสาวสุภาพร คล�ายเดือน
62073021375 นางสาววิไลลักษ� ดอนไพรเมือง
62073021376 นางธันยนันท� เครือวิไล
62073021377 นางสาวรุ1งฤดี นีระพันธ�
62073021378 นายอาทิตย� จันทร�ดี
62073021379 นางสาวสุปรียา แซมสีม1วง
62073021380 นางสาวรัชช�ชนัญ วณิตย�ธนาคม
62073021381 นางสาวณัฐพร กร่ําศรี
62073021382 นางสาวป<ญญพร สูงนนท�
62073021383 นางสาวสิริกร เขตภัทรพิมล
62073021384 นางสาวน้ําผึ้ง คล�ายพุธ
62073021385 นายณิช อ1อนคํา
62073021386 นางสาวขนิษฐา คําโบสถ�
62073021387 นายมานพ เงินงาม
62073021388 นางสาวสุลีรัตน� มิดขุนทด
62073021389 นางสาวขนิษฐา สุวรรณ
62073021390 นางสาวหทัยชนก ขําแย�ม
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62073021391 นางสาวรพีพร จัวทิ
62073021392 นางสาวธาราทิพย� คําจันทร�
62073021393 นายณฐาภพ ผันดอยเด1น
62073021394 นางสาววราพร ชํานาญช1าง
62073021395 นางสาวพนิดา วัชรพัฒนกุล
62073021396 นางสาวรัชนี วงค�คม
62073021397 นายเกษมชัย ชมคํา
62073021398 นายจเร เมฆทวีป
62073021399 นางสาวพิสมัย ชัยสงคราม
62073021400 นางสาวขวัญธิดา ปานวน
62073021401 นางสาวอัมพิกา ทิมอ1อน
62073021402 นางสาวพรพรรณ ใจคะจัด
62073021403 นางสาวสาธิยา พิลึก
62073021404 นางสาวอมฤดา หงษ�ดวง
62073021405 นางสาวคนึงนิตย� กลั่นเกษตรวิทย�
62073021406 นายโชคชัย คําคุ�ม
62073021407 นายกิตต์ิพิภัทร� ทองจันทร�
62073021408 นางสาวเพ็ญนภา พีระพันธ�
62073021409 นางสาวสมใจ ไพรอํานวยพร
62073021410 นายศักรินทร� คฤหัส
62073021411 นางสาววชราภา อินทรสถิตย�
62073021412 นางสาววิไลลักษณ� กอฝ<Pน
62073021413 นางสาวนนธิตา ไชยศิริมงคล
62073021414 นางสาวจิราพร ภูชื่นแสง
62073021415 นางสาวหญิง แก1งศิริ
62073021416 นางสาวโรสรัตน� ลิ้มบริบูรณ�
62073021417 นายวิชิต มหาวรรณ�แจม
62073021418 นางสาวจิราภรณ� อ1อนสําอางค�
62073021419 นายศุภวัฒน� แต�มใจ
62073021420 นายยุทธนา เจนจบ
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62073021421 นางสาวประภัสสร ประวะสาร
62073021422 นายอนุสรณ� ฟ<กเขียว
62073021423 นายศราวุฒิ เอี่ยมอ1อน
62073021424 นางสาวจันจิรา ใหม1ห�อง
62073021425 นางสาวชิดชนก ผลไพร
62073021426 นางสาวกุลธรา รอดแย�ม
62073021427 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี
62073021428 นางสาวทิพรัตน� พูลสวัสด์ิ
62073021429 นายจิรวุฒิ เที่ยงพร�อม
62073021430 นางสาวชนิดาภา ยศวิมลโสภา
62073021431 นางสาววรรณพร อินทร�แก�ว
62073021432 นายชยานันท� ช1างคํา
62073021433 นายบุญวัฒน� ภู1ระย�า
62073021434 นางสาวสุนิสา ยารังษี
62073021435 นางสาวกมลชนก กมลมาลย�
62073021436 นางสาวณัฐกานต� สิงห�ขร
62073021437 นายยุทธนา วงค�ระเนตร
62073021438 นางสาวนภัสสร เปAนศรี
62073021439 นางสาวอัญศญา โบสถ�แก�ว
62073021440 นายมาโนชญ� ใจบุญ
62073021441 นางสาวอัยย�ญาดา เชียงเนาว�
62073021442 นางสาวจารุวรรณ ต�นมะลิ
62073021443 นายจตุภูมิ ธราวรรณ
62073021444 นายอนุชา แสนประสิทธ์ิ
62073021445 นางสาววิภาวรรณ ทิมาวงษ�
62073021446 นางสาวศิมาพรรณ แซ1เถา
62073021447 นายจตุรพัฒน� พรมณี
62073021448 นางสาวจันทิมา ชูหน�า
62073021449 นายณัฐพงศ� วันจันทร�
62073021450 นางสาวฉัตรลดา ศรีสวัสด์ิ
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62073021451 นางสาวภัทราวรรณ ธนังเศรษฐ
62073021452 นางสาวธีราพร หงษ�ย่ีสิบเอ็ด
62073021453 นางสาวอัญฉราพร อุทธิยา
62073021454 นางสาวกรปณต ศรีเหนี่ยง
62073021455 นางสาวจิรภา ต�องว้ัน
62073021456 นางสาวกมลลักษณ� วงษ�วิชาวัฒนา
62073021457 นายทศพล กรณีย�
62073021458 นางสาวกิตติยา บุ�งทอง
62073021459 นางสาวรัชฎา สินต้ัง
62073021460 นางสาววิภาลักษณ� ทองอ1อน
62073021461 นางสาวฐิติพร สอนสง1า
62073021462 นายวิวัฒน� ไชยมงคล
62073021463 นางสาวจันทรัตน� คนสกุล
62073021464 นางสาวจิดาภา ศรีมูล
62073021465 นางสาวรุจิลาภา สุ1มใหญ1
62073021466 นายนันทวัฒน� อมรวัฒนาพงษ�
62073021467 นางสาวนิตยา บุญจันทร�
62073021468 นางสาวชนากานต� คําคุณ
62073021469 นายภาณุพงศ� โล
62073021470 นางวิภาพร เพชรประดับ
62073021471 นายพีระพล โพธ์ิศรี
62073021472 นางสาวกฐิน อินสอน
62073021473 นางสาวกมลชนก ส1งน�อย
62073021474 นางสาวสุภัค ฤทธิญาติ
62073021475 นายวงศพัทธ� ไชยวงค�วัฒน�
62073021476 นายเจษฎา สุวรรณวงศ�
62073021477 นายไตรทศ พันธ�ชูเพชร
62073021478 นางสาวจิรัฐิติกาล เทียนสมจิตร
62073021479 นายวิรุฒ สุวรรณบาง
62073021480 นางสาวน้ําเพชร เจริญไชยสงค�
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62073021481 นายนุภากร พร�อมมูล
62073021482 นางสาวกนกวลี ป<ญญาจักร�
62073021483 นายอุดมศักด์ิ อาจวิชัย
62073021484 นายธีรวัฒน� กาวี
62073021485 นางสาวทัดดาว พรมสมบูรณ�
62073021486 นางนงนุช วิริยะวัฒนา
62073021487 นางสาวพิชชาพร โพธิบัลลังค�
62073021488 นางสาวนุชจรีย� มุสิกะทัน
62073021489 นางสาวธัญชนก บัวแก�ว
62073021490 นางสาวศิริพร สุทธลูน
62073021491 นายชานน ศิริรัตนประภาพร
62073021492 นางสาวเกศินี ขอนทอง
62073021493 นางสาวปาริชาติ เชื้อปา
62073021494 นางสาวกรรณิการ� สุขสุวรรณ
62073021495 นางสาวศุภลักษณ� ป<นลี
62073021496 นายวิศรุต ทองสุข
62073021497 นางสาวไพลิน มัชบันฑิตย�
62073021498 นางสาวสุวภัทส� ปรีเปรม
62073021499 นางสาวนิภารัตน� บรรลุ
62073021500 นางสาวอนัญญา มิขันหมาก
62073021501 นางสาวชลิดา จูมพลหล�า
62073021502 นางสาวณัฐชุดา สมพันธ�
62073021503 นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสด์ิ
62073021504 นายรุ1งรังสรรค� รุ1งจิราภิรัตน�
62073021505 นายศุภกาฬ ฟ<กประเสริฐ
62073021506 นางสาวกนกนภา ภาษิต
62073021507 นางสาวธันยพร คุณทะวงษ�
62073021508 นายสิทธิชัย บัวกล�า
62073021509 นายศราวุฒิ ทาสัก
62073021510 นายวิธวินญ� ทิพย�กุมาร
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62073021511 นางสาวน้ําค�าง กันเกตุ
62073021512 นางสาวเกศราพร จันทร�ทอง
62073021513 นางสาวเฟZWองฟMา ระวังภัย
62073021514 นางสาวกฤติยาภรณ� ป<Pนทิม
62073021515 นายพีรพงษ� จบศรี
62073021516 นางสาวเบญจวรรณ ใบทอง
62073021517 นางสาวนริศรา จิตปลื้ม
62073021518 นางสาวจุฑามาศ อิ่มแล1ม
62073021519 นางสาวอรอุมา เกิดป<Pน
62073021520 นางสาวศิริพร ทิศกระโทก
62073021521 นางสาวมณีวรรณ รสพล
62073021522 นางสาวธนิตา แปMนจ๋ิว
62073021523 นางสาวศิริกมล นรรัตน�
62073021524 นางสาวนัฐชา เอี่ยมสุภา
62073021525 นางสาวอรชร พุ1มใย
62073021526 นายหิรัญ อินทนา
62073021527 นางสาวเบญจพร มากน�อย
62073021528 นางวิลาวัณย� ชูเนตร
62073021529 นางสาวลลิตา กลิ่นจันทร�
62073021530 นายนนท�ธวัช ป<นสา
62073021531 นายจารุพงศ� จันทร�เมือง
62073021532 นางสาวมัจจิมา เรื่องวงษ�ดี
62073021533 นางสาวพัชรพรรณ ธัญญเจริญ
62073021534 นางสาววรัญญา นาคศรี
62073021535 นางสาวละออ กายา
62073021536 นางสาวเจนจิรา ศรีจันทร�
62073021537 นางสาวศศิธร ชุนหกิจ
62073021538 นางสาวมารินทร� ขยันกสิกรรม
62073021539 นายพีรพล กระบวน
62073021540 นางสาวน้ําทิพย� พิมพิสาร
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62073021541 นางสาวชณัฐนันท� คําทะแจ1ม
62073021542 นางสาวบัณฑิตา ยาลังสี
62073021543 นางสาวพรพรรณ นาคปล�อง
62073021544 นางสาวปวีราพัศ พิมพ�ใจบุญ
62073021545 นางสาวชนิตาภา เข็มทอง
62073021546 นางสาวณัฐธนิสชา สารีรักษ�
62073021547 นางสาวนันทพร อินคุ�ม
62073021548 นางสาวลลิตา กองฝVWน
62073021549 นางสาวน้ําผึ้ง นุ1มน�อย
62073021550 นายวราวุธ วรวุฒิพุทธพงศ�
62073021551 นางสาวศศิธร สังข�นาค
62073021552 ส.ต.ท.จิรายุทธ ปVนตาเปOPย
62073021553 นางสาวพิไลวรรณ ภาชนนท�
62073021554 นางสาวฉัตรสุดา ปานมี
62073021555 นายภราดร อินทพงษ�
62073021556 นายธนรัฐ มีทอง
62073021557 นางสาวณัฐภรณ� สุขเปล1งศักด์ิ
62073021558 นางสาวขนิษฐา อินวรรณา
62073021559 นายโสภณ ป<นเขียว
62073021560 นางปริศนา ภูมิประหมัน
62073021561 นายตันติกร อ1อนโยน
62073021562 นายคนา ธรสุทธิสกุล
62073021563 นางสาวเจนจิรา นวลน�อม
62073021564 นางสาวชุติมา วัฒนวานิชย�
62073021565 นางสาวกาญจนา ชัยพร
62073021566 นางสาวพัชรินทร� วินทะสมบัติ
62073021567 นางสาวปุณยนุช วัชกุลนันท�
62073021568 นายธีรวัต บุญเลิศ
62073021569 นายวราพงศ� เกิดช1าง
62073021570 นายกิตติศักด์ิ แก�วใส
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62073021571 นายพงศ�ภัค แจ�งสว1าง
62073021572 นางสาวบุษบาวรรณ สอนน�อย
62073021573 นางสาวศิวพร คําว่ิง
62073021574 นายจํารัส วงศ�ลีศิริวิวัฒน�
62073021575 นางสาวณัฐพร ตราเงิน
62073021576 นางสาวทัศวรรณ จันเทือง
62073021577 นางสาวจิราพร พูลทวี
62073021578 นางสาวจตุพร คุ�มสวัสด์ิ
62073021579 นางสาวนภาวรรณ พิมสวน
62073021580 นายพงษ�กฤษณ� จันทร�เชื้อ
62073021581 นางสาวสิโรธร พิพัฒน�สว1างโอฬาร
62073021582 นางสาวสุนันทา พ1วงเชียง
62073021583 นายณัฐนันท� กรสุวรรณ
62073021584 นางสาววิชญาภรณ� วงศ�วิชญ�
62073021585 นายธนรัฐ มากพันธุ�
62073021586 นายรัฐศาสตร� จันทร�แก�วขาว
62073021587 นายธีรภัทร บัวคํา
62073021588 นางสาวสุกัญญา สุภาสร
62073021589 นางสาวจารุวรรณ มุดสูงเนิน
62073021590 นางสาววรรณา วงษ�เจริญ
62073021591 นางสาวมธุรส จ๋ิวสุข
62073021592 นางสาวพัธราวรรณ ทุ1งเก�า
62073021593 นายอนุชิต ไชยวัง
62073021594 นางสาวจินต�จุฑา ฟ<Wนคุ�ม
62073021595 นายณัชลภน สิงห�คํา
62073021596 นางสาวดาราวดี คงรอด
62073021597 นางสาวชัชฎาภรณ� เนตรสิงแสง
62073021598 นางสาวอรุณรุ1ง ป<นสา
62073021599 นางสาวชนนิกานต� ตลับทอง
62073021600 นางสาวณัฐกฤตา ยาดี
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62073021601 นางสาวสุภาพร แหลมทอง
62073021602 นายภูเกียรติ เขม�นกิจ
62073021603 นายวิวัฒน� เพชรใส
62073021604 นางสาววรรณกร ป<ญติ
62073021605 นางสาวพิสมัย กะสวย
62073021606 นางสาวกัลยรัตน� พรมมี
62073021607 นายภาคภูมิ ภูมิภักด์ิ
62073021608 นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก�ว
62073021609 นายธงฉาน อ1อนโอน
62073021610 นายวันชัย พรสันติสกุลชัย
62073021611 นายกชกร จักรนําชัย
62073021612 นางสาวศิริรัตน� เหมมูล
62073021613 นางสาวเมธาวี อินทร�สุข
62073021614 นางสาวฐิติมา บุญเกิด
62073021615 นางสาววิชิตรา ศุภกิจเจริญ
62073021616 นางสาวสุภัทรสิริ แจ1มสน
62073021617 นางสาวณัชญ�ฐานิสร� แสงเดือน
62073021618 นางรัศมี ฟุMงไพศาล
62073021619 นางสาวปรียาพัศ ต1วนชะเอม
62073021620 นางสาวสุธิดา จันทะดวง
62073021621 นายภากร รอดเขียน
62073021622 นางสาวธัญญารักษ� ทานะขัน
62073021623 นางสาวภัทรานิษฐ� ทองม1วง
62073021624 นายชัยเพชร ไชยวงค�
62073021625 นายทวีวัฒน� สว1างจันทร�
62073021626 นายวรายุทธ อ1วมเชิดฉาย
62073021627 นายวัชรพงศ� มารอด
62073021628 นางสาวกันต�วนันทร� กุลชนะภัสสร
62073021629 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรทูลย�
62073021630 นางสาวสุธีรา สุขจริง
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62073021631 นางสาวกนกกาญจน� ทิศอาจ
62073021632 นางสาววราภรณ� ศรีจริยา
62073021633 นางสาวจิราศรี พิลึก
62073021634 นางสาวเชษฐ�ธิดา วงศ�ชมภู
62073021635 นางสาวชุติกาญจน� ชีพธรรม
62073021636 นางสาวสกุลรัตน� จันนวล
62073021637 นางสาวจันทิมา กรวยทรัพย�
62073021638 นางสาวจิรพร ป<ญญาจันทร�
62073021639 นางสาวประภาวัลย� บัวเกตุธนบูรณ�
62073021640 นายฐากูร พรมทรัพย�
62073021641 นางสาวภัสราพร ทองวัตร
62073021642 นางสาวชัญญานุช ขุนนา
62073021643 นางสาวนภาพรรณ มาลา
62073021644 นางสาวสมฤทัย เนียมแนม
62073021645 ว1าที่ร�อยตรีหญิงกฤตพร ถิรธรรมพิทักษ�
62073021646 นางสาวนิชนิภา เกตุแก�ว
62073021647 นายณัฐภัทร ก�อนเครือ
62073021648 นางสาวกวินทรา สมภาร
62073021649 นายณัฐพล บุญชู
62073021650 นางสาวณัฐชยา สานเพ็ง
62073021651 นางสาวญารัตน� โนราช
62073021652 นางสาวกาญจนา อาสาชะนา
62073021653 นางสาวพิชชาภา เหมือนบับ
62073021654 นางเมธาพร ป<ญญาภู
62073021655 นางสาวแพรพรรณ ขันคํา
62073021656 นายวรพล ธิแก�ว
62073021657 นางสาวพนิดา มีศิริ
62073021658 นางสาวเพชรรัตน� กาฬภักดี
62073021659 นายจักรพันธ� วังมงคล
62073021660 นางสาวขนิษฐา ขาวดา
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62073021661 นายกิตติคุณ ภายสันใจ
62073021662 นางสาวนงนุช ยอดปา
62073021663 นางสาวนิภาพร มีเย็น
62073021664 นางสาวอัษฎาวรรณ สุริเมือง
62073021665 นางสาวสมัชญา คําเภา
62073021666 ว1าที่รตหญิงหนึ่งฤทัย แพนลา
62073021667 นายณฐกร เกิดทวี
62073021668 นางสาวนภารัตน� ขัตติวงค�
62073021669 นางสาววิไลลักษณ� ศรีหานาม
62073021670 นางสาวกิติวรดา อินทุยศ
62073021671 นางสาวปริยากร สอนหว1าง
62073021672 นางสาวสุชาดา ใหญ1มาก
62073021673 นางสาวรัตนาภรณ� จําบุญ
62073021674 นายอิฐธิชัย กBกศรี
62073021675 นางสาวชุดา หมอบอก
62073021676 นายศิวกร จีนเพชร
62073021677 นางสาวสุมาลี จันทร�หอม
62073021678 นางสาวนิภาดา วรโพธ์ิ
62073021679 นายราชานนท� สุอินตBะ
62073021680 นางสาวจิรฐา ยิบประดิษฐ�
62073021681 นางสาววรวี พันธ�พิจิตร
62073021682 นางสาวณัฐณิชา โนพวน
62073021683 นางกัญญา อาทิตย�ทอง
62073021684 นางสาวแพรวพราว กองพล
62073021685 นายเสรี ย้ิมแพร
62073021686 นางเมตตา มาเผื่อน
62073021687 นายเกียรติศักด์ิ พัฒนผล
62073021688 นางสาวสุจรรยา อําภา
62073021689 นางสาวกัญญารัตน� บุญน�อย
62073021690 นางสาวณิชาพัชร� กันดวง
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62073021691 นายพงศกร โพธ์ิทอง
62073021692 นายภาคภูมิ พงษ�เพ็ญสวัสด์ิ
62073021693 นางสาวสิริกุล จักร�ศิริ
62073021694 นายบุญทวี ขอบทอง
62073021695 นายวุฒิ นาระศักด์ิ
62073021696 นายสิริฏฐ� คล�ายแท�
62073021697 นางสาววิไลวรรณ ขอนทอง
62073021698 นายจักรกฤช ใจกว�าง
62073021699 นางสาวณัฐกานต� พรมซาว
62073021700 นางสาวไอลดา จันทะวง
62073021701 นางสาวสรัญรัตน� ขัดมัน
62073021702 นางสาวปติญญา พอจิต
62073021703 นางสาวเฌอมาลย� เล็กประเสริฐ
62073021704 นายอนุรักษ� แสนเข่ือน
62073021705 นางสาวบุษบงก� คําเพชรดี
62073021706 นางสาวศิโรรัตน� ผิวทอง
62073021707 นางสาวชนัฏชิดชนก จันนคร
62073021708 นายชินวัฒน� หงอนไก1
62073021709 นายนพธนพงษ� วงค�ใจฟูธนดล
62073021710 นางสาวรจนา อึ่งกุล
62073021711 นางสาวหัทยา แต1งวัฒนานุกูล
62073021712 นางสาวสุกัญญา ธิมาเกตุ
62073021713 นางสาวสุพิชญา ทองสมบูรณ�
62073021714 นางสาวจุฬาลักษณ� แม1นรัตน�
62073021715 นางสาวผกามาศ สมยะ
62073021716 นายจิรวัฒน� ทองย้ิม
62073021717 นางสาววรรณิภา เผือกแดง
62073021718 นางสาวปราถนา หล�าคําสี
62073021719 นางสาวสุภัสสร ชูชื่น
62073021720 นางสาวอัมพวัน เดือนเด1น
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62073021721 นางสาวดวงดาว ขําจะโป_ะ
62073021722 นางสาวอรจิรา แถวนาม
62073021723 นางสาวพัชราวลัย ดอยลอม
62073021724 นางสาวเสาวภา บรรเทา
62073021725 นายอภิชาติ อนุเทศ
62073021726 นางสาวพฤทธิพร แก�วสว1าง
62073021727 นางสายสมร ปานสีดํา
62073021728 นายโสภณ วาสนศิริวรรณ
62073021729 นางสาวนรินทร พรหมมินทร�
62073021730 นางสาวอัจฉราภัณ แก�วทอง
62073021731 นางสาววันวิสาข� วงค�เสือ
62073021732 นางสาวพิมพิกา สุดจิตร�
62073021733 นางสาวบงกชกร น�อยพงษ�
62073021734 นางสาวมาริสา บางประเสริฐ
62073021735 นางสาวมานัส บนดิน
62073021736 นางสาวสําราญ บุญดล
62073021737 นายณัฐวุฒิ วิเศษผา
62073021738 นางสาวกาญจนา จันทร�ขํา
62073021739 นางสาววาริพินทุ� คงเกษม
62073021740 นางสาวศิริรัตน� สืบบุญ
62073021741 นางสาวฉัตรฑริกา กําเหนิด
62073021742 นางสาวขนิษฐา พูลยฤทธ์ิ
62073021743 นายเฉลิมพล ฟูคํา
62073021744 นางสาวชญาภรณ� ใจกอบกู�
62073021745 นางสาวอสมาวัลย� พาข้ึนพร�อม
62073021746 นางสาวรุ1งทิวา พรมมา
62073021747 นางสาวสิรินยา ถอสุวรรณ
62073021748 นางสาวพรสุนีย� แสงจันทร�
62073021749 นายพีระศักด์ิ พ่ึงม1วง
62073021750 นางสาวเกษฎาภรณ� งามพันธ�
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62073021751 นายนพดล ทับทิม
62073021752 นางสาวจันทร�จิรา ย้ิมสมาน
62073021753 นางสาวนันทพร เข็มจัด
62073021754 นายสุทธิรักษ� สินทรัพย�ไพบูลย�
62073021755 นางมานิตา อินตBะ
62073021756 นางสาวกวินนา ต�นเงิน
62073021757 นางสาวดุษฎี ธรรมใจกูล
62073021758 นางสาวณัฏฐ�ชิชา พรทองโชคชัย
62073021759 นางสาวสุประวีณ� ถิรโรจอนันต�
62073021760 นางสาวอรุโณทัย สมบูรณ�
62073021761 นางสาวลัดดาวัลย� งามขํา
62073021762 นางสาวพิมพ�พิศา สุพรม
62073021763 นายคมทวน แก�วจีน
62073021764 นางสาวสุวรักษ� เสี้ยมวิลัย
62073021765 นายพชร เรือนจันทร�
62073021766 นางสาววิราวรรณ วงษ�งาม
62073021767 นางสาวกัญญาวีร� หงส�อ�าย
62073021768 นางสาวฐิติยา โพธ์ิบุญ
62073021769 นางสาวอภิญญา ชุ1มอินถา
62073021770 นายอดิศร เกตุแดง
62073021771 นางสาวสุกัลยา ขุนจารย�
62073021772 นางสาวประภานิดา เอี่ยมแก�ว
62073021773 นางสาววนัชพร สิงห�เดช
62073021774 นางสาวสมิตา เปOWยมเพ็ชร�
62073021775 นายโสภณ เต็มมา
62073021776 นางสาวพัชรวรรณ สายใจคํา
62073021777 นางสาวขวัญหทัย บุญก1อ
62073021778 นางสาวสุพัตรา กันทะมา
62073021779 นายสุขเขต เหมราช
62073021780 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญเกิด
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62073021781 นางสาวมาริสา พิใจ
62073021782 นายจิรวิชญ� ฝMายเทศ
62073021783 นางสาวนันทิชา อินทะแสน
62073021784 นางสาวเสาวลักษณ� คําดี
62073021785 นางสาวสุรีย�พร บัวชุม
62073021786 นางสาวลลิตวดี จันทร�อ1อน
62073021787 นางสาวกชพรรณ อ่ําอําไพ
62073021788 นายนิธิพัฒน� สิงห�ลอ
62073021789 นางสาวปาริชาต แก�ววิเศษ
62073021790 นางสาวสาวิณี ประไพมาลี
62073021791 นายจิรเมธ ศรีสุขสมบูรณ�
62073021792 นางสาววีรินทร�ทิรา ทิพย�เนตร
62073021793 นางสาวเบญจวรรณ พรมสงฆ�
62073021794 นางสาวขนิษฐา น้ําเพชร
62073021795 นายยศวีร� ย่ิงมาก
62073021796 นางสาวเอมวิกา คําว่ิง
62073021797 นางสาวกาญจนา สิงหา
62073021798 นางสาวกรรณิกา เจริญพิพิธพรชัย
62073021799 นายเดชา เชิดชู
62073021800 นางสาวสุวัชนีย� ยงย่ิงยืน
62073021801 นางสาวจารุณี เพชรทอง
62073021802 นางสาวสุรีรัตน� เนียมชาวนา
62073021803 นางสาวหนึ่งฤทัย พาคําปMอง
62073021804 นางสาวกมลชนก หน1อคําเตียม
62073021805 นางสาวนิตยา เทียนสันต�
62073021806 นายอติกานต� กล่ําชัย
62073021807 นางสาวปุณยนุช ขําทับทิม
62073021808 นางสาวเกษศิรินทร� สกลรัตน�
62073021809 นายวุฒิชัย ณรงค�ชัยชาญ
62073021810 นายอนุชา โม�หมุน
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62073021811 นายภัทรพงษ� ใจสุข
62073021812 นางสาวเมธีณี สอนโกษา
62073021813 นางสาวจิราพร ลําเจียก
62073021814 นายวงศพัทธ� วรรณยศ
62073021815 นางสาวศิโรรัตน� เนตรกุมาร
62073021816 นายรัชพล ผัดขัน
62073021817 นายธนพิสิฐ ภิวัฒน�นราพร
62073021818 นางสาวกัญญารัตน� บุญคล�าย
62073021819 นางสาววิภารัตน� ศรีใจวงศ�
62073021820 นางสาวศศิวิมล โปธิเปAง
62073021821 นายปฏิพล วินาพา
62073021822 นางสาวอมฤตา เสาร�เพ็ง
62073021823 นางสาวคีรีมาศ มีสุข
62073021824 นางสุวรรณี จันทรทิพย�
62073021825 นางสาวปุณณภา สวยแท�
62073021826 นายวณัฐ ขุมเพ็ชร
62073021827 นางสาวไอรดา เกษรสกุล
62073021828 นางสาวสินนภา มาม่ัง
62073021829 นางสาวนิตยา พะโพ
62073021830 นายธนพรนพัต บัวเทพ
62073021831 นางสาวอุษณีษ� เฟZองอุย
62073021832 นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ�
62073021833 นางสาวยุวเรศ ไหวดี
62073021834 นางสาวสิรินธร วงค�ตะวัน
62073021835 นางสาวป<ณฑิตา คดคง
62073021836 นางประชาภรณ� ข�องหลิม
62073021837 นางสาวศกลวรรณ ด�วงสุวรรณ
62073021838 นายกิตติพงศ� ซ�ายสุข
62073021839 นางสาวจิตตกานต� เวชประสิทธ์ิ
62073021840 นางสาววิริษา ไชยภักดี
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62073021841 นางสาวอภิรดา วิละรัตน�
62073021842 นางสาวสุนิสา เสคา
62073021843 นางสาวจันทิมา ศรีระพันธ�
62073021844 นางสาวกนกทิพย� สุทธการ
62073021845 นางสาวกัณฐิกา รองพินิจ
62073021846 นางสาวสนธยา พันมาลี
62073021847 นางสาวอมรรัตน� บุตรชา
62073021848 นายณัฐพงษ� เสง่ียมวงษ�
62073021849 นางสาววริญากร คํามงคล
62073021850 นางสาวธนัญชนก กันทะวงค�
62073021851 นายธนกร อุ1นบุญ
62073021852 นางสุปราณีย� ดวงสุภา
62073021853 นางสาวกรวรรณ ตBะมี
62073021854 นายธิติ ศิริประดิษฐ�
62073021855 นางสาวรัฐพร เพ็งผล
62073021856 นางสาววชิรญาณ� วิรานันท�
62073021857 นางสาวชนกนันท� กรมชารี
62073021858 นางสาวฐิตาพร คงยืน
62073021859 นางสาวบัณฑิตา คําภีร�
62073021860 นางสาวสุภาภรณ� ตะวันใกล�รุ1ง
62073021861 นางสาวศิริรัตน� บัวผัน
62073021862 นางอําไพ บํารุงคีรี
62073021863 นางสาวสิรินยา ทรัพย�พึ่ง
62073021864 นางสาวเสาวภา สาธุการ
62073021865 นางสาวมาลิษา ชาน�อย
62073021866 นางสาวสมิตานัน พันธ�พืช
62073021867 นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
62073021868 นายจอมพล ศิริพัฒนานุกูลชัย
62073021869 นางสาวภัทราวดี อมรวัฒนานุกูล
62073021870 นางสาวสุภาภรณ� พวงทอง
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62073021871 นางสาวสกนธ�วรรณ โพธ์ิทอง
62073021872 นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยมี
62073021873 นางสาวชรินทร�ทิพย� ใจเพ็ชร
62073021874 นายสุรชาติ ไชยา
62073021875 ว1าที่ร�อยตรีหญิงพัชรี สีดา
62073021876 นางสาวกรรณิการ� วรทานธรรม
62073021877 นางสาวธัญลักษณ� จันทร�หอม
62073021878 นางสาวธนาภรณ� คุ�มสุข
62073021879 นางสาวอัมรินทร� เทพอุดม
62073021880 นางสาวจันจิรา จันทร�ประเสริฐ
62073021881 นางสาววิจิตรา ปานแดง
62073021882 นางสาวอรอนงค� วงค�มอย
62073021883 นางสาวธนวรรณ วัชรากูล
62073021884 นางสาวอัญธิกา เกษกาญจน�
62073021885 นางสาวมณีรัตน� ใสสิน
62073021886 ว1าที่ร�อยตรีศิริพงศ� เกตุทิม
62073021887 นายสุทธิรักษ� อ1องแก�ว
62073021888 นายภัทรพล ชูลาภ
62073021889 นายอดิศักด์ิ วงศ�ประเสริฐ
62073021890 นางสาวนัชชา สีวงษ�
62073021891 นายมนัสวิน พันธ�เลือดไทย
62073021892 นางสาวฑรีณรา ปVยะเลิศ
62073021893 นายฐิติพงศ� วงจันป_อก
62073021894 ว1าที่ ร.ต.หญิงศศิธร สําลี
62073021895 นายศุภชัย เดชภิรัตนมงคล
62073021896 นางสาวศยามล สวนแก�ว
62073021897 นางสาวสุกัญญา เนียมตะโนด
62073021898 นายธีระพล จันทร�หีบ
62073021899 นายวรพล วงศ�แสนศรี
62073021900 นางสาวณัชฐนิชา ศรีวงษา
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62073021901 นายภัทรวิทย� สนองคุณ
62073021902 นางสาวชนานาถ ริบแจ1ม
62073021903 นางสาวญานิกา บัวขาว
62073021904 นางสาวชิดชนก อินหมู
62073021905 นางสาวโยธกา ภิญโญ
62073021906 นางสาวฐิติมา เหล็กสูงเนิน
62073021907 นายวันเฉลิม หวาเกตุ
62073021908 นางสาวเสาวลักษณ� เชื้อม่ัง
62073021909 นางสาวมรรษวีร� มโนนัย
62073021910 นางสาวกรรณิการ� ศิริรัตน�
62073021911 นางสาวกาญจนา แรงสาริกิจ
62073021912 นางสาวทิฆัมพร คําน1าน
62073021913 นายวิรุฬ พุฒศร
62073021914 นางสาวปวีณ�สุดา ศรียอด
62073021915 นางสาวกัญญณัช ธนกฤติญาณัฐ
62073021916 นายภูเบศวร� กุลศิริ
62073021917 นางสาวโสภิดา คําไวโย
62073021918 นางสาวกัญสุดา กระต1ายทอง
62073021919 นางสาวอรพรรณ จันทรมณี
62073021920 นายส1งศักด์ิ ศรีปาน
62073021921 นายมาโนช ตีติ
62073021922 นางสาวอัมพร สายคํายศ
62073021923 นายภาคภูมิ ชุมภูศรี
62073021924 นางสาวสุปราณี ภักดีกลาง
62073021925 นางสาวจตุพร ท�าวธะนะ
62073021926 นางสาวสิรีธร บุญผ1อง
62073021927 นางสาววิจิตรา นาคทองแดง
62073021928 สิบเอกปVยะ คงขันธ�
62073021929 นางสาวนิตยา วราหะ
62073021930 นายภัทรพงษ� ปรารมภ�
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62073021931 นางสาวนิตยา บุญยัง
62073021932 นายสันติ สุวรรณสุข
62073021933 นางสาวอรสา สุดละม1อม
62073021934 นางสาวสุกฤตา อชะเมตรา
62073021935 นางสาวอําภา คัชมาตย�
62073021936 นางสาวมินตรา ฟ<กแตง
62073021937 นางสาวนฤมล กล่ําสี
62073021938 นางสาวพัชราณี คงถาวร
62073021939 นางสาวจรินญา อินทร�เอี่ยม
62073021940 นายอิศรา ธิการ
62073021941 นายอธิปป<ตย� วงศ�เจริญอังกูร
62073021942 นางสาวปาริฉัตร นวลแตง
62073021943 นางวาสนา ศรีสุวรรณ�
62073021944 นายวิทวัส มาจันแสง
62073021945 นายยุทธศักด์ิ สายคํายศ
62073021946 นางสาววิภาวี เกตุปาน
62073021947 นายเสรี จันทร�จุมปา
62073021948 นางสาวนิตยา แจ1มแจ�ง
62073021949 นางสาวนิศารัตน� ชูเจริญ
62073021950 นางสาวดารินทร� กาเร็ว
62073021951 นางสาวจุติพร แสงธิกร
62073021952 นายวิทยา มีแสงสิน
62073021953 นางสาวสมฤทัย สารมโน
62073021954 นางสาวปนัดดา โอบอ�อม
62073021955 นางสาวพิณพิชญ�ชา คําขวัญ
62073021956 นางสาวมาริสา ไท�ยง�วน
62073021957 นายเจษฎา ถนอมทัพ
62073021958 นางสาวนภสร กมุทชาติ
62073021959 นายศุภกฤษฏ์ิ น1วมนวล
62073021960 นางสาวป<ญญดา ณ น1าน
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62073021961 นางสาวณัฐปภัสร� เรืองวงค�งาม
62073021962 นางสาวศรสวรรค� จันทร�ประเสริฐ
62073021963 นางสาววิลาสินี ป<ญจะมงคล
62073021964 นางสาววริศรา เย็นใจมา
62073021965 นางสาวธิติสุดา เม้ียนเอี่ยม
62073021966 นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
62073021967 นางสาวรัชฎา จันทวงศ�
62073021968 นางสาวพิจิตรา พงษ�จําปา
62073021969 นางสาวขนิษฐา ก�อนคง
62073021970 นางสาวลภัสรดา สาธร
62073021971 นางสาวนภศวัลญ� ใจเอื้อ
62073021972 นางสาวขวัญดาว รอจิต
62073021973 นางสาวนิธิกานต� หมวกยม
62073021974 นายนทีพันธ� ดิสกุล
62073021975 นางสาวขวัญฤทัย นวมเอม
62073021976 นางสาวเกศรินทร� ฟ<กทอง
62073021977 นายศิครินทร� โพธ์ิอินทร�
62073021978 นายกฤษณะ เชื้อต1าย
62073021979 นางสาวอรปรียา เดชอุดม
62073021980 นางสาวแพรวนภา สายแวว
62073021981 นางสาวปVยนุช แผนบัว
62073021982 นางสาวณัฐริกา ป<Wนอ�าย
62073021983 นางสาวชมพูนุช สุกใส
62073021984 นางสาวนัทธนษรณ� กัญจน�สัณห�
62073021985 นายจีรพงษ� เวียนสุวรรณ
62073021986 นางสาวจริยา ชุ1มธิ
62073021987 นายปรินทร ปลัดยศ
62073021988 นางสาวรุ1งทิพย� บุญธรรม
62073021989 นางสาวศิริรัตน� ทองใบ
62073021990 นายเกริกกฤษณ� ศรีวิทยา
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62073021991 นางสาวกิติยา ดีพิจารย�
62073021992 นางสาวณัฐนันท� อุสาหะ
62073021993 นางอัจฉรา วุฒิชมภู
62073021994 นายวิโรจน� ลายสาคร
62073021995 นางสาวมณีวรรณ ป<กษา
62073021996 นายวิษณุพงษ� ลีจ�อย
62073021997 นายอรรถสิทธ์ิ สารีคํา
62073021998 นางสาวมาลินี ยอดบุรี
62073021999 นางสาวสุนิตา สุขแจ1ม
62073022000 นางสาวณัฐริกา ก1อทรัพย�
62073022001 นางสาววรารัตน� ทัดชัยวัน
62073022002 นางสาววสุนธรา ชื่นมอญ
62073022003 นายรพีพัตน� เลิศกิจ
62073022004 นายสุขสันต� ผันผาย
62073022005 นางสาวลัคนา ขอเจริญ
62073022006 นางสาวนุสบา นกทอง
62073022007 นายปฏิวัติ มูลใหม1
62073022008 นางสาวศิริลักษณ� เรืองผึ้ง
62073022009 นางสาวพลอยขวัญ คุณเฉย
62073022010 นายกมล จารุพงษ�กุล
62073022011 นางสาวกัญญาภัค พุ1มแย�ม
62073022012 นางสาวทัศวรรณ อินตา
62073022013 นางสาวปVยะมาศ โพธ์ิศรี
62073022014 นายวรินทร�ลดา เรือนมูล
62073022015 นายนิติ นนท�คลัง
62073022016 นางสาวนันท�ธิชา ทองสุข
62073022017 นางสาวกัญญ�พิชญา บํารุงศิลป[
62073022018 นายธีรพงษ� บางหลวง
62073022019 นางฐิติญาภร สินธุรัตน�
62073022020 นายนฤพนธ� บัวเกตุ
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62073022021 นางสาวปารีณา ศรีมูล
62073022022 นางสาวธีริศรา สุใจ
62073022023 นางสาวกชกร ขุนชาวนา
62073022024 นางสาวปรียาพร หน1อแก�ว
62073022025 นายธนพนธ� อุปธิ
62073022026 นายโกญจนาท เข็มโคกกรวด
62073022027 นางสาวบุษปรัชญ� ไทยกรรณ�
62073022028 นายปณิธาน ภู1จรูญ
62073022029 นางสาวไพลิน พริกนาค
62073022030 นางสาวเนตรนรินทร� หน�าไม�
62073022031 นางสาวกุลนิษฐ� คุ�มคณะ
62073022032 นางสาวฑิติพร แก�วแหวน
62073022033 นางสาวจิณณา อินชูพงษ�
62073022034 นายธนวรรธน� เข็มเพชร
62073022035 นายป<ทม� คันธรักษ�
62073022036 นางสาวพิกุล อุทัย
62073022037 นายปริญญา ทองสงฆ�
62073022038 นายภูธนพัฒน� บุญอยู1
62073022039 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนะ
62073022040 นางสาวปุญชรัสม์ิ แสนคํา
62073022041 นายกาญจนศักด์ิ ขมหวาน
62073022042 นางสาวจุฑาทิพย� มาใบ
62073022043 นางณัฐกฤตา รักเมือง
62073022044 นางสาวเพชรรัตน� ฉลองชนม�
62073022045 นายจักรพันธ� จันทร�ศูนย�
62073022046 นางอนิ สมัญทสาริกิจ
62073022047 นายป<ณณวัฒน� ช1อชั้น
62073022048 นางสาววัชราภรณ� เอี่ยมละออ
62073022049 นางสาวพรนิภา ตังสา
62073022050 นางสาวจีราพร พูลผล
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62073022051 นางจินตนา นิ่มแก�ว
62073022052 นางสาวบุญตา ประเสริฐ
62073022053 นางสาวขัตติยา ล�านแปง
62073022054 นางสาวสุภาวดี สังข�ปKา
62073022055 นายนาทนิมิต ยอดรัตน�
62073022056 นางสาวบุษยมาส ดวงทิพย�
62073022057 นางสาววัชราภรณ� อุดทา
62073022058 นางสาวศิริวรรณ ศรีษะเกตุ
62073022059 นางสาวนิศากร พลกลาง
62073022060 นางสาวปนัฏฐา เชี่ยวชาญ
62073022061 นางสาวสุพัตรา ลุทภาพ
62073022062 นางสาวอนัญญา ปMองท�าว
62073022063 นางสาวชัชชญา อ�นมา
62073022064 นายวสุวิท รําเจริญ
62073022065 นางสาววราพร ดวงมาก
62073022066 นายสุรเดช แสงสวิทย�
62073022067 นายวสันต� วิชัย
62073022068 นายธัชพงศ� ย้ิมสบาย
62073022069 นางสาวจิตรลดา ข1ายคํา
62073022070 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสาย
62073022071 นายสันติ ใจชื้น
62073022072 นางสาวเกวลิน สีสด
62073022073 นางสาวพาวิณี สุวรรณ
62073022074 นางสาวชมัยพร กําเงิน
62073022075 นางสาวภัทรินทร� นามต๊ิบ
62073022076 นางสาวเนตรนัฐฌา กล�าหาญ
62073022077 นางสาวสิรีธร จําปOเจริญสุข
62073022078 นางสาวชานุชนารถ สีสังข�
62073022079 นางสาวนารีรัตน� ตันจ1าง
62073022080 นางสาวชนันพร อินสมบัติ
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62073022081 นางสาวภัทรวรินทร� บุญเสมา
62073022082 นางสาวคมคาย นาคบุตรศรี
62073022083 นายชยรพ วัฒนาทรัพย�เกษม
62073022084 นายชัยธวัช มายรรยงค�
62073022085 นายธนาตย� สุนทรศิริม่ันคง
62073022086 นายธนาวิทย� พงษ�สุระ
62073022087 นางสาวจิดาภา ทรายน�อย
62073022088 นางสาวสุวิมล มายา
62073022089 นางสาวสิริภรณ� สุวรรณโฉม
62073022090 นายพีรพัฒน� อินทร�กลอย
62073022091 นางสาวสุธิดา แจ�งจบ
62073022092 นางสาวสุธิดา สรจิตวิรีกุล
62073022093 นายภคพงศ� จิตรานุวัฒน�กุล
62073022094 นางสาวโสรญา คงแสง
62073022095 นางสาวกรรณิการ� ไชยเขียว
62073022096 นางสาวชลฉัตร สอิ้งแก�ว
62073022097 นางสาวกนกรัตน� คําวัน
62073022098 นายนภสินธ์ิ สาริการินทร�
62073022099 นางสาวพิชญา แสนสุรินทร�
62073022100 นายบุลากร วราพันธ�
62073022101 นายเจษฎา บัวสุข
62073022102 นางสาวมาลี โสไชสง
62073022103 นางสาวนุชกานต� สว1าง
62073022104 นางสาวภัทรนิทธ์ิ ถนอมกิจ
62073022105 นางสาวสุณีย� พิกุลชาติ
62073022106 นางสาวมัณฑนาภรณ� ป<นตะแก�ว
62073022107 นางสาวโสภิตา แสงใต�
62073022108 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีเมฆ
62073022109 นายศุภมงคล ทาสี
62073022110 นางสาวสุกัญญา ศรีธนราช
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62073022111 นางสาวอนุสรา คงน�อย
62073022112 นางสาวพิมพ�พิศา แสนพลพ1าย
62073022113 นายชานน เริงเลื่อม
62073022114 นายศุภวิชญ� ใดจ๋ิว
62073022115 นายสาธิน คงแสนคํา
62073022116 นางพนิดา หน1อคํา
62073022117 นายจิรัญ ปวุตตานนท�
62073022118 นางสาวเกศสุดา สีสุก
62073022119 นายวรวัฒน� พรมบุญชู
62073022120 นายวินัย แม�นอินทร�
62073022121 นางสาวอรญา บุดดา
62073022122 นายศุภกร คงธนกิจฤทธิกุล
62073022123 นางสาวเพ็ญพร รักษาชอบ
62073022124 นายสมรรถชัย คันธมาศน�
62073022125 นายสุรินันท� อุบล
62073022126 นางสาวธีรพร ขัตติจิตร
62073022127 นางสาวธนพร แสงดี
62073022128 นายเมธาวี เงินจันทร�
62073022129 นางสาวมินตรา เทียนม่ัน
62073022130 นางสาวศิริเพ็ญ วงศ�วาส
62073022131 นางสาวกุสุมา สมพันธ�
62073022132 นายจักรพรรณ ชาญตะบะ
62073022133 นายภูกานต� นครจินดา
62073022134 นายเอกวิชญ� พวงอินทร�
62073022135 นางสาวนิศารัตน� จารุเสนีย�
62073022136 นางสาวภัชราภรณ� พันธะเสน
62073022137 ส.อ.หญิงวัชราภรณ� โคกแก�ว
62073022138 นายบุรินทร� ระตะสน
62073022139 นางสาวธวัลรัตน� อ1อนศรี
62073022140 นางสาวเปOยนุช ศรีโสภา
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62073022141 นางสาววราภรณ� โปMนอก
62073022142 นางสาวน้ําฝน เปรมเมือง
62073022143 นายยอดรัก สุขเกษม
62073022144 นางสาวสุนิสา จินเพชร
62073022145 นายกฤษฎา นาคประสงค�
62073022146 นางสาวภรณ�ชนก พุ1มอ่ํา
62073022147 นางสาวพรนภา มะอุเต็น
62073022148 นายเจษฎาพงษ� ตุนาโปKง
62073022149 นายพิทยาธร อุทธิยา
62073022150 นางสาวสัจจพร มีวันดี
62073022151 นางสาวรินดา สารราษฎร�
62073022152 นายลัทธพล โพธ์ิสุวรรณ�
62073022153 นายวรวุฒิ รัตนสากล
62073022154 นายอานุภาพ สิริป<ญญาวงศ�
62073022155 นางสาววรพรรณ กาสอน
62073022156 นางสาวสุวนันท� บุญเพ็ชร
62073022157 ว1าที่ร�อยตรีวาสนา จันทร�กระแจะ
62073022158 นางสาววัชราภรณ� ชอบใหญ1
62073022159 นางสาวกมลรัตน� วันวิเศษ
62073022160 นางสาวจุฑารัตน� รอดดีเพ็ง
62073022161 นายธนันท�พัทธ� ม่ันเหมาะ
62073022162 นายวรวัฒน� เมืองชื่น
62073022163 นางสาวเจนจิรา พราวศรี
62073022164 นางสาวปาริฉัตร แสงเงิน
62073022165 นางสาวณปภัช ธนัทชัยมงคล
62073022166 นายเวทิน ป<ญญาใจ
62073022167 สิบตํารวจโทอนันต� เภาบัว
62073022168 นางสาวขนิษฐา ตุ1มแก�ว
62073022169 นางสาวศศิวรรณ ป<Pนบรรจง
62073022170 นางสาวนันทรัตน� แก�วหิน
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62073022171 นางสาวณิชชาอร มุตติ
62073022172 นางสาวอังค�วรา จรัสกําจรกูล
62073022173 นางสาววาสิฏฐี สายรัศมี
62073022174 นางสาวธิดารัตน� แก�วดวงตา
62073022175 นางสาวสายพิน จุลพันธ�
62073022176 นางดวงใจ สุขเกษม
62073022177 นายอดิศร ม1วงเดช
62073022178 นางสาวพลอยไพลิน สีแดง
62073022179 นางสาวอติกานต� ช�างทอง
62073022180 นางสาวกาญจนา อ1วมจ�อย
62073022181 นางสาวชนม�นาถ ปVWนเงิน
62073022182 นางสาวกมลชนก แสนเหมือน
62073022183 นางสาวเขตนภา ลําดวน
62073022184 นางสาวอภิษฐา เอี่ยมสอาด
62073022185 นางสาวเอมวิกา ทาแกง
62073022186 นายภัทรพงศ� คชรินทร�
62073022187 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ยศทวี
62073022188 นางสาวภิญญาพัชญ� เกิดเทพ
62073022189 นางสาวธนิกานต� มีสุขโข
62073022190 นางสาวภัสสร อ1อนศรี
62073022191 นางสาวกรวรรณ พ1ายผา
62073022192 นางสาวเจตปรียา ผิวมา
62073022193 นางสาวสุชาดา ตําหนิงาม
62073022194 นางสาววันวิสาข� คู1ควร
62073022195 นางสุนทรี เนตรคํา
62073022196 นางสาวสุทธิพร เกษร
62073022197 นายวีระชัย ยังสุข
62073022198 นางสาวแคทรียา โตประเสริฐ
62073022199 นายเจสัน ปVWนทองคํา
62073022200 นายสุรกัญจน� กองตระกูล

หน�า 740 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073022201 นายอดิศร ยศป<ญญา
62073022202 นางสาวตะวันฉาย ลาภสาร
62073022203 นางสาวปVยสตรี เตชะพุฒ
62073022204 นางสาวพรพิมล กูดมา
62073022205 นางสาวชลนิภา สุระชาติ
62073022206 นางสาวพัชราภรณ� ศรีแก�ว
62073022207 นางสาวกัลยณัฏฐ� บุญชู
62073022208 นางสาวอักษรสวรรค� จ๋ิวจู
62073022209 นางสาวมุกจรินทร� บุญเอี่ยม
62073022210 นางสาวสุนิศา ทองดี
62073022211 นางสาวปวีณา แสงเมือง
62073022212 นางสาวสิรีธร สุวรรณ
62073022213 นางสาวศิริกัลยา ขาวเขียว
62073022214 นางสาวบุณฑริก เทียนแขก
62073022215 นางสาวสิรินาถ วงค�สม
62073022216 นายพิทักษ�พงษ� ประสิทธ์ิไทย
62073022217 นางสาวธิดารัตน� น�อยอ่ํา
62073022218 นายธนกร สุภากาย
62073022219 นางสาวอรปรียา ทาเมืองแก�ว
62073022220 นางสาวอรพรรณ มุ1งงาม
62073022221 นางจุไรวรรณ อินทร�ปรี
62073022222 นางสาวชวิศา ไชยธรรม
62073022223 นางสาวชนิตา หงษ�ประภาส
62073022224 นางสาวสุนิสา โพธ์ินวม
62073022225 นางสาววัลภา ประทุมมาตร�
62073022226 นายสุรเชษฐ� ยอดกุล
62073022227 นายวัลลภ ชูชีพ
62073022228 ว1าที่รตณัฐพงษ� ญาณป<ญญา
62073022229 นางสาวน้ําผึ้ง ศรีทับทิม
62073022230 นางสาวขนิษฐา แซ1หมี
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62073022231 นางสาวสุจิตรา ปMองที
62073022232 นางสาวสุรีย�พร บุญภักดี
62073022233 นายจรัญ สมัครเขตต�การ
62073022234 นางสาวสุจิณภัทร� บุตรสุวรรณ
62073022235 นางสาวกมลลักษณ� เกษา
62073022236 นางสาวกนกวรรณ สังข�ส�ม
62073022237 นางสาวศุภนิดา อินถา
62073022238 นางสาวลีลาวรรณ เรือนมะกอก
62073022239 นายทศพล อาจแหยม
62073022240 นายกิจจา อินทรวงค�
62073022241 นายยศพล เล็กประเสริฐ
62073022242 นางสาวกฤษณา นุ1มป<Pน
62073022243 นายนราธิป ตับไหว
62073022244 นางสาวเจนจิรา ณะเรืองศรี
62073022245 นางสาวจันทิมา ชื่นจิตร�
62073022246 นายอนุวัฒน� สีทอง
62073022247 นางสาวอภัยวรรณ ทนทาน
62073022248 นางสาวเบญจา ทัดไทย
62073022249 สิบเอกสมภพ พวงมาลัย
62073022250 นางสาวบุศรินทร� เห็มทอง
62073022251 นายพัชรพงษ� ทิพย�ธานี
62073022252 นางสาวอนุสรา เงินยวง
62073022253 นางสาวรัชดาภรณ� เทพพิทักษ�
62073022254 นายนิพนธ� โกมลวิทย�
62073022255 นายจิรโรจน� ใจวงษ�สี
62073022256 นางสาวกรปภา สิทธิวัฒน�
62073022257 นายกฤติพงศ� สุวรรณเวช
62073022258 นางสาวธิดารัตน� แก�วสุวรรณ�
62073022259 นางสาวกัลยา อบอินทร�
62073022260 นายอภิชาติ ปVนชัย
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62073022261 นางมยุรีย� มากคล�าย
62073022262 นายสุนทร ปองป<ญญาสุนทร
62073022263 นางสาวอโนชา เวฬุวนารักษ�
62073022264 นางสาวเบญจมาศ รอดทิม
62073022265 นายอดิศักด์ิ มุมบุญ
62073022266 นางสาวเพ็ญพิชชา ยอดยา
62073022267 นายธราดล ฤกษ�วิทูรกุล
62073022268 นางสาวติราภรณ� เดชบุรัมย�
62073022269 นายอภิสิทธ์ิ พันมา
62073022270 นายสุภาพ อินเที่ยง
62073022271 นายพิริยพงศ� เคยเห็น
62073022272 นายกล�าณรงค� หงิมจ่ัน
62073022273 นายภาคภูมิ บุญหาญ
62073022274 นายศักด์ิชัย ยอดเถ่ือน
62073022275 นางสาวณัฐกานต� คงธนกิจฤทธิกุล
62073022276 นางปวิตรา ภูมิลํานันท�
62073022277 นางสาวจุฑามาศ อุดทก
62073022278 นางสาวลักขณา อิ่มสะอาด
62073022279 นางสาวป<ฐจิมา นิลวงศ�
62073022280 นางสาววัชราภรณ� เปOWยมเนินกุ1ม
62073022281 นางสาวจุฑารัตน� ตBะใจ
62073022282 นางสาววรรณชา นครคํา
62073022283 นายชาลี พุกศิริ
62073022284 นางสาวกวิสรา ปMองคํา
62073022285 นางสาวนฤมล มาเนตร�
62073022286 นายคมสันต� ราชวงษา
62073022287 นายวิทยา ชุมภู
62073022288 นางสาวอรัญญา นามป<ญญา
62073022289 นางสาวปภานันท� ขึมจันทร�
62073022290 นางสาวสิริลักษณ� อร1ามคีรีไพร
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62073022291 นายนิรุตธ� จ่ันเพ็ชร
62073022292 นายกฤติเดช แสงจันทร�
62073022293 นายพิรนันท� มารอด
62073022294 ว1าที่ ร.ต.อดิพงศ� ร�อยกรอง
62073022295 นายศิริชัย วงศ�ษารัตน�
62073022296 นางสาวกุลธิดา จันลา
62073022297 นางสาวศศิประภา มานนท�
62073022298 นายกาญจนพงศ� สหกิจวัฒนา
62073022299 นางสาวกันยา แซ1ว1าง
62073022300 นายพงษ�พิพัฒน� เพ็ชรสะอาด
62073022301 นางสาวศิริรัตน� พูลเปOWยม
62073022302 นางสาวภัทราภรณ� เมฆสันต�
62073022303 นางสาวนิภาวัลย� เมืองสุย
62073022304 นายวุฒินันท� สูงรุ1ง
62073022305 นางสาวกนกวรรณ ทองคํามา
62073022306 นางสาวภัทรวรรณ สีหะวงษ�
62073022307 นางพิมลพร จุละจาริตต�
62073022308 นางสาวบุษบากร แก�วกล
62073022309 นางสาวสุภาพร นุภาพ
62073022310 นางสาวนิชานันท� พรมวัง
62073022311 นางสาวพิมลพรรณ หมู1เฮง
62073022312 นายศรราม แบ1งเพชร
62073022313 นางสาววรรณิศา รอดแสง
62073022314 นางสาวสุพัตรา โคบุตร
62073022315 นายนิธิพัฒน� ไชยวงศ�
62073022316 นางสาวเรณู พลสา
62073022317 นายปฐมพงษ� ชัยวงค�
62073022318 นางสาวจิราพร ฟองมัน
62073022319 นายชัยณรงค� วงศ�ชัย
62073022320 นางสาววิภารัตน� จันทร�สงคราม
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62073022321 นางสาวภาวิณี จันทร�เนียม
62073022322 นายนิมิตร แผนสมบูรณ�
62073022323 นางสาวชญาดา พูลศรี
62073022324 ว1าที่ร�อยตรีชัชวาลย� ศรีเสมอ
62073022325 นางสาวประกายแก�ว ถนอมศักด์ิ
62073022326 นางสาวณัฐชานันท� มากร
62073022327 นางสาวจตุพร ไชยเมือง
62073022328 นางสาวธัญญารัตน� มีสกุล
62073022329 นางสาวเบญจมาศ สุขวานิชย�
62073022330 นายชัชกานต� ฤทธี
62073022331 นายเฉลิมชัย เผื่อนคํา
62073022332 นายชัยอนันต� ป<ญญานวล
62073022333 นางสาวรุ1งนภา แย�มกลีบ
62073022334 นางสาวธิดารัตน� มณีวรรณ�
62073022335 นายสุทธิเกียรต์ิ เดชแฟง
62073022336 นายวันวิสา ทองรัตน�
62073022337 นายณรงค� กาวิโล
62073022338 นางสาวจิราพัชร� นาคเอม
62073022339 นายสุเมธ พันธุ�น�อย
62073022340 นางสาวพิกุล โกสินทร�
62073022341 นางสาววรรณภา ธนสังข�นุชิต
62073022342 นางสาวบุษราพันธุ� เทียมตา
62073022343 นางสาววิภาพร ตุBดกัน
62073022344 ว1าที่ร�อยตรีหญิงศิริขวัญ ทิพย�คํา
62073022345 นายสรรพสิทธ์ิ ศุภบุญมี
62073022346 นางสาววิยะดา สาดอ่ํา
62073022347 นางสาวณิชกานต� คล�ายสมมุติ
62073022348 นายเอลีชา เนาวโอภาส
62073022349 นางสาวกาหลง พิมพาเรือ
62073022350 นายณรงค�ฤทธ์ิ กันทาหล�า

หน�า 745 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073022351 นางสาวเพ็ญผกา ลังกาแก�ว
62073022352 นางสาวศศิประภา พุฒกําพร�า
62073022353 นายณัฐวุฒิ อุดมสารี
62073022354 นางสาวเครือวัลย� คงทนแท�
62073022355 นางสาวณัฏฐณิชา แก1นราช
62073022356 นางสาวเพ็ญนภา รอดปลื้ม
62073022357 นายทิวากร ศรีพลอย
62073022358 นางสาวกมลชนก วิลัยอุตม�
62073022359 นางสาวศิวปรีดา โอเขียว
62073022360 นางสาวสุรีฉาย แก�วเจิม
62073022361 นางสาวศิญาภรณ� อินทร�บุญ
62073022362 นายธีรนัย แสงขํา
62073022363 นายศักด์ิดา ทองอยู1
62073022364 นางสาวเสาวลักษณ� อินทร�ศักด์ิ
62073022365 นางสาวอารียา อ1อนน�อย
62073022366 นายพีรพล พันธ�ย้ิม
62073022367 นางสาวฐิตินันท� ดีมูล
62073022368 ว1าที่รตหญิงณิชาภัทร ไขทาดี
62073022369 นางสาวอารีรัตน� บุญลอย
62073022370 นายพัชร นรชาญ
62073022371 นายธนาวัฒน� เลิศคชสีห�
62073022372 นางฐัชญา สมจิตต�
62073022373 นายนวพรรษ เอ็บมูล
62073022374 นางสาวน้ําฝน เชื้อกสิการ
62073022375 นายวศิน นันทะชัย
62073022376 นายธนพัฒน� สัสสินทร
62073022377 นางสาววาสนา ยะสินธุ
62073022378 นายรัฐชานนท� ส1วนบุญ
62073022379 นางสาวกนกพร พันธุ�ชนะ
62073022380 นางสาววราภรณ� ผู�ประคองสุข
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62073022381 นางสาวนภาวดี จันทร�แสะ
62073022382 นางสาวสุอาภา แซ1ย้ี
62073022383 นางสาวปวีณา คําโปน
62073022384 นายกิตติชัย คําฟู
62073022385 นางสาวอภิชญาวีร� จันทรเขตต�
62073022386 นางสาวโฉมยง ฐิติภักดี
62073022387 นางสาวอรพรรณ คล�ายแจ�ง
62073022388 นายจักรกฤษณ� แก�วจุฬา
62073022389 นางณชญาดา หลงศิริ
62073022390 นายศตวรรษ แสงปKง
62073022391 นางสาวอัจฉรา วงค�ถาต๊ิบ
62073022392 นางสาวอารยา มัทธวรัตน�
62073022393 นางสาวทิพย�วรรณ วังตา
62073022394 นางสาวปVยธิดา ล่ําสัน
62073022395 นางสาวเพ็ญพิชญา แก�วหนองยาง
62073022396 นางสาวเกศนีย� อินแก�ววงศ�
62073022397 นางสาวเบญจมาศ บุญเกษม
62073022398 นางสาวรัตนาภรณ� ลาศนาวิน
62073022399 นางสาวรวี บุญทอ
62073022400 นางสุพัฒตรา แย�มดี
62073022401 นางสาวเบญจวรรณ พรามพิทักษ�
62073022402 นายรณชัย นวลคํา
62073022403 นางสาวนงนุช คุ�ยแก�ว
62073022404 นางสาวข�าวประดับดิน สงมา
62073022405 นางสาวเบญจพร ต�อตานา
62073022406 นางสาวอมราวดี ปุระโน
62073022407 นางสาวธัญรดา หนิมพานิช
62073022408 นางสาวพรพรรณ ขวัญคุ�ม
62073022409 นายสุธเนตร สุระผัด
62073022410 นายมาโนช เทียมคํา
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62073022411 นางสาววันนิสา ไชยวรรณ
62073022412 นางสาวอรวรรณ ฉํ่าวงค�
62073022413 นายนพพล กลีบใบ
62073022414 นายวชิรา อ1อนอุดม
62073022415 นางสาวบุญญารัตน� ทองชุม
62073022416 นางสาวตติยา แก�วอูX
62073022417 นางสาวณัชรีกร กันเนียม
62073022418 นางสาวอุทุมพร จับใจ
62073022419 นายมณฑล กลิ่นสอน
62073022420 นายนพดล บุญรัก
62073022421 นางสาวสุวิมล ภู1ทอง
62073022422 นางสาวศศิวิมล คงขุนทด
62073022423 นายอัครนล ลอองอินทร�
62073022424 นางสาวจริยา แตงพรม
62073022425 นางสาวปารณีย� ชัยวุฒิ
62073022426 นางสาวชลนิชา จันทร�แปMน
62073022427 นางสาวสุจิตรา อยู1รวม
62073022428 นางสาวสกาวเดือน เริงศาสน�
62073022429 นายอภิเดช พลอาจ
62073022430 นางเพ็ญพร ศรีอุบล
62073022431 นางสาวปVยะกาล อุดมลาภ
62073022432 นายรชต เพ็ชรกระต1าย
62073022433 นางสาววรัญญา สุรินพรม
62073022434 นางสาวชิดชนก เรืองศรี
62073022435 นางสาวธณาภรณ� อินนาค
62073022436 นางสาวสาวิตรี อยู1เลิศ
62073022437 นายณัฐสิทธ์ิ จํารัสฉาย
62073022438 นายจิรายุ ทุ1งโพธ์ิตระกูล
62073022439 นางสาวจุฑารัตน� จันโททัย
62073022440 นางสาวปVยะนุช น1วมศิริ
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62073022441 นางสาวปทินยา เมืองกลาง
62073022442 นายกิตติพงษ� วงษ�เนตร
62073022443 นายพิทวัฒน� ศุภป<ญญาพงศ�
62073022444 นายชลทิตย� แก�วมา
62073022445 นางสาวนับพร สมบัติแก�ว
62073022446 นายอรรถพล แก�วศรีนวล
62073022447 นายประณต คําจริง
62073022448 นางสาวภัทราภรณ� คําโย
62073022449 นายรุจิกร สอนเต็ม
62073022450 นางสาวจารุวรรณ ทิพย�สุทธ์ิ
62073022451 นางสาวชไมพร นาทุ1งมน
62073022452 นายสราวุฒิ ต๊ิบดี
62073022453 นางสาวลลิษา ทองคําสุก
62073022454 นางวรรณวิสา แก�วพ่ึง
62073022455 นายเสถียร อ1วมสถิตย�
62073022456 นายทรงภพ เสือมี
62073022457 นางสาวปวีณา ปรุงเปOWยม
62073022458 นางสาววรวรรณ ทิพย�ประเสริฐ
62073022459 นางสาวกรรณิการ� มาณวรรณ
62073022460 นางสาวณัฎฐธิดา ชุ1มเชย
62073022461 นางสาวสิริปรียา พักแพก
62073022462 นายอนุชิต ชัชวาลย�
62073022463 นางสาวนันทิดา ทิพย�กาวิน
62073022464 นางสาวถารุจีร� หัวนา
62073022465 นางสาววรวลัย ทองคํา
62073022466 นายรวิพล ต1ายคง
62073022467 นางสาวภัศรา ไพบูลย�
62073022468 นางสาวนพวรรณ สุทธิวิลัย
62073022469 นายนรินทร� ตันชูชีพ
62073022470 นางสาวอติญา ก่ีหม่ืน

หน�า 749 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073022471 นางสาวสิริวรรณ ดิษบุรี
62073022472 นางสาวชุติมา ทองปาง
62073022473 นางสาวอัญชนา บุตรดี
62073022474 นางสาวมณีรัตน� เพ็งพาด
62073022475 นายจตุรงค� รักก�อน
62073022476 นางสาวนพรัตน� พันนี
62073022477 นายเศรษฐพงศ� วันเที่ยง
62073022478 นางสาวนันทวรรณ เสือทอง
62073022479 นางนันทกาญ คงบุญ
62073022480 นางสาวสุกานดา แข1งขัน
62073022481 นางสาวจิราภรณ� บัวทรัพย�
62073022482 นางสาวจารุณี แจ1มเมฆ
62073022483 นายพิพัฒพงศ� สุนิรันดร�
62073022484 นายธนพล มาศรีจันทร�
62073022485 นางสาวภัทรียา ช�างทุ1ง
62073022486 นางสาวกนกรัตน� เอี่ยมประเสริฐ
62073022487 นางสาวนันทิกานต� ยารังษี
62073022488 นางสาวณัฐกฤตา อ่ํากร1าง
62073022489 นางสาวไพลิน ศรีวิสัย
62073022490 นายภูษฎา ยมนวกุล
62073022491 นายปรเมศ ป<Pนนาค
62073022492 นางสาวกาญจนา ทองปVWน
62073022493 นางสาวสุกัญญา ธนะม่ัน
62073022494 นางสาวทิพวรรณ สีดํา
62073022495 นางสาวสุภาพร แก�วกองทอง
62073022496 นางสาวมัชฌิมา ลมลื่น
62073022497 นางสาวจิรพันธุ� สุวรรณชื่น
62073022498 นางสาวพัชรี ยศป<ญญา
62073022499 นายทองธวัช ลอยพูน
62073022500 นางสาววัลลดา หลีน�อย
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62073022501 นายอรรถชัย ใจเหิน
62073022502 นางสาวปาริฉัตร� ผ1องศรี
62073022503 นางสาวอภิญญา ปานศิลา
62073022504 นางสาวกัญญารัตน� สมเพ็ชร
62073022505 นางสาววิชุดา ภักดี
62073022506 นางสาวกาญจนาภา คชานันท�
62073022507 นายเกรียงศักด์ิ เครือแก�ว
62073022508 นางสาวภารตรี มาจันทร�
62073022509 นางสาวเยาวรัตน� ชุ1มทวี
62073022510 นางสาวเบญจา รุ1งโรจน�
62073022511 นางสาวเจนจิรา โลกคําลือ
62073022512 นางสาวอารีรัตน� แก1นลืม
62073022513 นางสาวภาวินี วิลากุล
62073022514 นางสาวมุกดา วิทูร
62073022515 นางสาวรัชนีพร กXองแก1น
62073022516 นางสาวอัจฉราพร แข็งแรง
62073022517 นางสาวกวินนาฏ เก๋ียงรินทร�
62073022518 นายอนิรุทธ์ิ อุ1นมาก
62073022519 นางสาวศิริเนตร อุไรวรณ�
62073022520 นางสาวลักษณาพร มีสําราญ
62073022521 นางสาวภัชรีภัค พิทักราษฎร�
62073022522 นางสาวอริสา น�อยสาย
62073022523 นางสาวชนากานต� วันทอง
62073022524 นายอังคาร กระจายทรัพย�
62073022525 นายนฤดม ศรีโรย
62073022526 นางสาวมุทิตา แสนศรีชัย
62073022527 นางสาวขวัญชนก สารช�างอ1อน
62073022528 นายสุรศักด์ิ บุญสายยัง
62073022529 นายมานะ โพธ์ิทอง
62073022530 นายพงษ�พันธ� แก�ววงหิว
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62073022531 นางสาวภาวิณี ศิริมาตย�
62073022532 นางสาวกมลพร งามสุพรม
62073022533 นางสาวพิมพ�ณดา นวลมะ
62073022534 นางสาวศิริพร เพชรพงศ�
62073022535 นายวิทยา มรกต
62073022536 นายจีรพัฒน� อ1อนตา
62073022537 นางสาววราภรณ� ตุ�มพลอย
62073022538 นางสาวนวลทิพย� ภู1จามรี
62073022539 นางสาวน้ําฝน แซ1เรือง
62073022540 นางสาวธิดารัตน� สิงห�รักษ�
62073022541 นางสาวชุติรัตน� อยู1คุ�ม
62073022542 นายสราวุฒิ ทัดเที่ยง
62073022543 นางสาวศุมาริน พูนเพ่ิม
62073022544 นายณัฐวุฒิ เขียวไสว
62073022545 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทิมี
62073022546 นายจักรภพ สวมสูง
62073022547 นายวรากร หม่ืนสิน
62073022548 นางสาวนงลักษณ� ดอกเกตุแก�ว
62073022549 นางสาวฐิตาภา ชุมภูยาละ
62073022550 นางสาวกานต�กมล อารินทร�
62073022551 นางจิราภรณ� เทพปVนตา
62073022552 นางสาวณสุดา โพธ์ิสอาด
62073022553 นางสาวธัญลักษณ� เนตรสิงแสง
62073022554 นางสาวต�องใจ จีจู
62073022555 นางสาวนันท�นภัส วังคีรี
62073022556 นายกฤษณะ ถ่ีถ�วน
62073022557 นางสาววันทนา หาญวรชัยกิจการ
62073022558 นายอภิสิทธ์ิ นาคอ1อน
62073022559 จ.ส.ต.ศุภณัฐ มีโพธ์ิ
62073022560 นางสาวสุภาวดี บุญมา
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62073022561 นางสาวกัญญา พีระเกียรติขจร
62073022562 นายพนิตนันท� แก�วใส
62073022563 นางสาวอมรรัตน� ล�อมลาย
62073022564 นางสาวสิรภัทร บัวหลวง
62073022565 นางธีราพร สายคําทอน
62073022566 นายวิศณุพงษ� เอ็นเมืองเหล็ก
62073022567 นายเณศธิภัทธ� อนันท�อัครเดชา
62073022568 นายสิทธิชัย น�อยเจริญ
62073022569 นางจิตรานันท� จูมปา
62073022570 นายสันติภาพ บ1อแปMน
62073022571 นางสาวภัทราพร อุ1นวงค�
62073022572 นางสาวรุจิรัตน� อุดพ�วย
62073022573 นายธรรมธร เกษตรธรรม
62073022574 นางสาวปVยารมณ� ใจคง
62073022575 นางสาวกมลชนก เรือนคํา
62073022576 นายสามารถ อยู1เย็น
62073022577 นายเฉลิมศักด์ิ รักษา
62073022578 นางสาวสุภัค พรมสาร
62073022579 นางสาวรัชนีกร อินทร�เอี่ยม
62073022580 นางสาวกษมา ม1วงเย็น
62073022581 นางสาวปนัดดา ม่ันคง
62073022582 นางสาวอรวรรณ กองกูล
62073022583 นางสาวสุธิดา แก�วทา
62073022584 นางสาวพรรณวษา ใจจู
62073022585 นางสาวณัฐนันท� สากาเลต
62073022586 นางสาวจิราพร จันทร�รักษ�
62073022587 นางสาวไพลิน กลั่นสี
62073022588 นายกิตติธัช กํากอบ
62073022589 นางสาวภรัญญา บุญจันดา
62073022590 นางสาวเปรมกมล ทามะณีวรรณ
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62073022591 นายณัฐพล รอบุญ
62073022592 นางสาวสุทธิภัทร สกุลพันธนันท�
62073022593 นางสาวปVยนุช แสงสุวรรณ
62073022594 นางสาวศิริพร สายแวว
62073022595 นางณัฏฐ�ชาภา เหมราช
62073022596 นายเศรษฐนนท� แย�มกลีบ
62073022597 นางสาวภสฎา จูมจนะ
62073022598 นางสาวบัญฑิตา บุตรเพ็ชร
62073022599 นางสาวพิมพ�จุฑา วิญญรัตน�
62073022600 นายอดิศักด์ิ ทิพย�มณี
62073022601 นางสาวศรัณย�พิชญ� พานิชกุล
62073022602 นางสาวเนตรนภา แก�วฤทธ์ิ
62073022603 นางสาวจรุวรรณ ทองหลาย
62073022604 นางสาวรัชฎาภรณ� หอมสิงทอง
62073022605 นางสาวเทียนตา สงสภาต
62073022606 นายอิทธิวัฒน� ดิษาภิรมย�
62073022607 นางสาวณัฐสุดา แก�วเงิน
62073022608 นางสาวโสรญา พรมพักตร�
62073022609 นางสาววชิราภรณ� อินเอี่ยม
62073022610 นางสาวจริยา คงบา
62073022611 นางสาวสุนิสา อู1ทอง
62073022612 นางสาวสิริวิภา แสงทิตย�
62073022613 นางสาวพัชรา รินทร
62073022614 นายคํารณ อินมาสม
62073022615 นางสาวจันจิรา อ�อยสุวรรณคีรี
62073022616 นายภาณุวัฒน� ภาคอัมพร
62073022617 นางสาวจุไรรัตน� เพียเอีย
62073022618 นายวัชรินทร� นุปVง
62073022619 นางสาวนภัสสร ทนงศรี
62073022620 นางสาวขวัญฤทัย เสวิสิทธ์ิ
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62073022621 นางสาวมะลิวัลย� ป<นทะวงค�
62073022622 นางสาวกุลภรณ� อิทธิพลจันทร�
62073022623 นางสาวกาญจนาพร ผ1องผิว
62073022624 นางสาวสุกัญญา พูลล�น
62073022625 นางสาวธนิตรา สีทับทิม
62073022626 นางสาวปาลิตา บุญสอง
62073022627 นางสาวอัจจิมา ยาดี
62073022628 นางสาวธิดาลักษณ� ถือเงิน
62073022629 นายสุรัตน� ท�วมอยู1
62073022630 นางสาววัฒนาภรณ� ดวงสุภา
62073022631 สิบเอกจักรพรรดิ ภุมรินทร�
62073022632 นางสาวศศิประภา วิชารักษ�
62073022633 นายสมเกียรต์ิ ช1วยไทย
62073022634 ว1าที่ร�อยตรีหญิงศิรินทิพย� สุขสายอ�น
62073022635 นางสาวสุวิมล พลศักด์ิ
62073022636 นางสาวกรรณิการ� พันธุ�รู�ดี
62073022637 นางสาวสมศรี ลามือ
62073022638 นางสาวกษมา กล่ําทัพ
62073022639 นางสาวสุวรรณา แสนประดิษฐ
62073022640 นายนพกร ดอนแก�ว
62073022641 นางสาวมินตรา ศรีจันทร�มาก
62073022642 นางสาวสุพิชฌาย� สุระโพธา
62073022643 นางสาวชุติกาญจน� ป<ทมานนท�สิริ
62073022644 นางสาวณิชกานต� สุวรรณบัวสด
62073022645 นางสาวกมลชนก หมอนทอง
62073022646 นางสาวเดือนเต็มสิริ สมนึก
62073022647 นางสาวปริชญา นารินทอง
62073022648 นางสาวน้ําใจ แก�วกลาง
62073022649 นางสาวพันธุ�ธิตา อยู1เอนก
62073022650 นายฐิติพงศ� ขาวนวน
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62073022651 นางสาวปุณยาพร แก�วชื่น
62073022652 นายสมบูรณ� ป<นทนา
62073022653 นางสาวศิริลักษณ� หล�าคอม
62073022654 นางสาวกาญจน�วิดา จันทร�อู1
62073022655 นางสาวกรองกาญจน� พวงจําปO
62073022656 นางสาวขวัญปวีณ� จิตราธนวัฒน�
62073022657 นางสาวรัตน�ธพร อ�นเจBก
62073022658 นางสาวนภาพร ผิวผ1อง
62073022659 นางสาวปรัศนีย� ชายท�าว
62073022660 นายวัฒนชัย ธานี
62073022661 นางสาวทิพวรรณ ฮองกุล
62073022662 นายพัทธดนย� วงศ�สุเทพทวี
62073022663 นางสาวชฎาภัทร� สุวรรณกรณ�
62073022664 นางสาววรรณกานต� เข่ือนคํา
62073022665 นางสาวอรยา ทิยะ
62073022666 นางสาวจิตตกามาศ มีเดช
62073022667 นายรณชัย โพธ์ิเย็น
62073022668 นายกฤชนล คุณชื่น
62073022669 นางสาวพนิศา เทียมพิทักษ�
62073022670 นางสาวธิดารัตน� ย้ิมเกตุ
62073022671 นางสาวโชติกา ด1างดี
62073022672 นายจิตติพงษ� มณีโชติ
62073022673 นางสาวกรรณิกา เนียมสี
62073022674 นางสาวธารทิพย� งอกงาม
62073022675 นายอณิวัฒน� นาติ
62073022676 นางสาวธัญจิรา ทรงกลิ่น
62073022677 นางสาวนภสวรรณ มากบุญ
62073022678 นางสาวกุสุมา สําเนียง
62073022679 นายพรเทพ พงษ�วิรัตน�
62073022680 นางสาวเวณิกา ทองลา
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62073022681 นายพงศศิริ จันสน
62073022682 นางสาวนัทศวรรณ นาคะรัตน�วิจิตร�
62073022683 นายวัชรพงษ� เม็งขาว
62073022684 นางสาวสุภาภรณ� ยงกสิการณ�
62073022685 นายชัยณรงค� บัวหอม
62073022686 นางสาวเพียงฤทัย คนสะอาด
62073022687 นางสาวสุนิสา พันธ�ที
62073022688 นางสาวธีรนุช พ1วงเฟZWอง
62073022689 นางสาวนุจรินทร� เอี่ยมละออ
62073022690 นางสาวบุตรศรินทร� สร�อยวงษ�
62073022691 นางสาวอรัชพร ชูเกียรติ
62073022692 นางสาวเสาวลักษณ� บุตรขาว
62073022693 นางสาววิภาดา อ1อนทอง
62073022694 นางธัญญพัทธ� แก�วสุขเรืองจรัส
62073022695 นายเกริกเกียรติ กอบฝ<Pน
62073022696 นางสาวศรัณยา พรมใจรักษ�
62073022697 นางสาวปณิดา แปMนไม�
62073022698 นางสาวสมฤดี ทองพุฒ
62073022699 นางสาวอาภา ประทีปคีรี
62073022700 นางสาวรุ1งนภา อินทะจักร�
62073022701 นางสาวภัทรทรีนาจ ปVWนเขียน
62073022702 นางสาวณัฐรดา รุ1งสุวรรณ
62073022703 นายศาลนาถ พิศาลศิลป[
62073022704 นางสาวเมษยา ป<นทะฝ<Pน
62073022705 นายพงษ�พันธ� สมณะช�างเผือก
62073022706 นางสาววริยา สิงหะกุลชร
62073022707 นายรัฐธรรมนูญ พันธวาวงษ�
62073022708 นางสาววราลี ศรีษะโอด
62073022709 นางสาวปาริฉัตร จุลวรสกุลชัย
62073022710 นายนิยมศักด์ิ กว�างตระกูล
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62073022711 นายวิสุทธิ เสสันเทียะ
62073022712 ว1าที่ร�อยตรีคมสันต� บัวต๊ิบ
62073022713 นางอรทัย ทันสมัย
62073022714 นางสาวจริยารัตน� เขียวทวิส
62073022715 นางสาวศุภรานันท� จําลองกุล
62073022716 นางสาวรุ1งทิวา ชินายศ
62073022717 นางสาวนิชาวดี โพธ์ิไกร
62073022718 นางสาวพิมผกา ตBะถา
62073022719 นางสาวธิดารัตน� บุญโญ
62073022720 นางสาวอมรรัตน� แกล�วการไถ
62073022721 นายกษิดิศ พิมพ�แดง
62073022722 นางสาววราภรณ� สายตรี
62073022723 นายชยพัทธ� เพชรนารายณ�
62073022724 นางสาวสิรินภา กัณฑะวงษ�
62073022725 นางสาวบุญพาพร หนูเที่ยง
62073022726 นางสาวจิตรา จันตะบุตร
62073022727 นางสาวเทียนงาม พุทธเสน
62073022728 นางสาวศิวาภรณ� รัตนวงษา
62073022729 นางสาวกรรภิรมย� หอมสุ1ม
62073022730 นางสาวชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ�
62073022731 นางสาวณ ฟMา โชคคณาพิทักษ�
62073022732 นายวิชาญ โพธ์ิทอง
62073022733 นางสาวศรัณย�รัชต� อธิทัศน�วรโชติ
62073022734 นายปภาวิน หม่ืนไกร
62073022735 นางสาวอินทิรา เกษวิริยะการ
62073022736 นายอนุสรณ� มลิงามงอน
62073022737 นางสาวสินิชา แจ1มแจ�ง
62073022738 นางสาวคนึงนิจ จิตมะโน
62073022739 นางสาวณิชกานต� เสาร�แดน
62073022740 นางสาวสุปรียา ภู1เสือ
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62073022741 นางสาวชลธิชา ทะนันไชย
62073022742 นางสาวสุดารัตน� จันทร�คํา
62073022743 นางสาวกานต�พิชชา ด�วงศรี
62073022744 นางสาวจิรัฐิติกาล พูลจ1าง
62073022745 นางสาววรัมพร สืบสกุล
62073022746 นางสาวอมรรัตน� อ1อนศรี
62073022747 นายศุภวิช ปานมณี
62073022748 นางสาวสุวนันท� เขียวประเสริฐโสภา
62073022749 นางสาวจิตติมา ทองสุข
62073022750 นางสาวพิชชาพร สุวรรณจู
62073022751 นายโตษณาการ เทศแท�
62073022752 นางสาวพัชราวรรณ อนุเคราะห�
62073022753 นางสาวจันทิมา ไม�ส�มซ1า
62073022754 นางสาวสุวพิชญ� โพธิปฐม
62073022755 นางสาววิภาวรรณ หม่ืนวัง
62073022756 นางสาวณัฐสินีย� อยู1อ1อน
62073022757 นายธีรวุฒิ ปVยเธียรสวัสด์ิ
62073022758 นางกัลยาภัสร� สิงห�แก�ววงค�
62073022759 นางสาวสุภาพร แย�มย้ิม
62073022760 นายกิติพงษ� พวงธรรม
62073022761 นางสาวพิมพ�จันทร� มาวัน
62073022762 นางสาวปริญญา พวงมาลี
62073022763 นายปรเมศวร� ม่ันระวัง
62073022764 นางสาวพิชัญญา กันแตง
62073022765 นายณัฐวร ต้ังตระกูลทรัพย�
62073022766 นางสาวสาวิตรี อ1อนศรี
62073022767 นางสาวพรรณงาม รอดเสียงล้ํา
62073022768 นางสาวสสิริญญา กรรณิกา
62073022769 นางสาวกฤษณา วงศ�ทองจันทร�
62073022770 นางสาวศิริพร เตจBะน�อย
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62073022771 นายกฤษณะ สังข�ทอง
62073022772 นางสาวกนกพร แก�วมณี
62073022773 นางสาวพิชยธิดา เกิดปานทอง
62073022774 นายอภินัทธ� เพ่ิมพูลทรัพย�
62073022775 นางสาวธันยพร ชื่นศิริ
62073022776 นางสาวอุษณีย�กร กิจสมบูลย�ปภา
62073022777 นางสาวอาโปลิน กุหลาบวงษ�
62073022778 นายศรัณย� ทับม่ัน
62073022779 นางสาวรัตนาภรณ� เอี่ยมพรม
62073022780 นายบรรณรต นพนรินทร�
62073022781 นางสาวณิชารัศม� สิงห�พรหม
62073022782 นางสาวสายชล ขอนดอก
62073022783 นางสาวธัญญารัตน� โพธ์ิวัฒน�
62073022784 นางสาวยุภารัตน� ขจร
62073022785 นางสาวเจนจิรา ใจเย็น
62073022786 นางสาวสุภัคสดา วรรณทิพย�
62073022787 นายพนมกร พรมท�าว
62073022788 นางสาวดวงกมล สมปMอ
62073022789 นางสาวกนกพิชญ� สิทธิมงคล
62073022790 นางสาวเพ็ญนภา ศุภเนตร
62073022791 นางสาวบุนยนุช คําเหล็ก
62073022792 นางสาวขวัญกมล ใจกล�า
62073022793 นางสาวพรพิมล แก�ววิเศษ
62073022794 นายเกรียงไกร ทองโอภาส
62073022795 นางสาวจิรนันท� วังแสง
62073022796 นางสาวรัชฎา ดําทรัพย�
62073022797 นางสาวสุนิศา ละน�อย
62073022798 นางนิตยา เหล็กกุล
62073022799 นายธีรภัทร� อังคะพนมไพร
62073022800 นางสาวศุภิสรา ขุนนางจ1า
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62073022801 นายธีรวุฒิ เลาสัตย�
62073022802 นายจันทร�ขาว เรืองชัยศรีกุล
62073022803 นายรัฐกิจ อ่ําย้ิม
62073022804 นายธวัชชัย กรแก�ว
62073022805 นางสาวมุกวิลัย แก�วสาแสน
62073022806 นางสาวภักดี อยู1ลือ
62073022807 นายชรินทร�วัชร� เพ็ชร�วารี
62073022808 นางสาวปาณี ประสิทธ์ิ
62073022809 นางสาวแสงรวี เพ็ชรไทย
62073022810 นางสาววนิดา กงมหา
62073022811 นางสาวกุสุมา จันสน
62073022812 นายพงศกร ศิริคําน�อย
62073022813 นางสาวธนิดา อินทร�นา
62073022814 นายยุทธการ ทองเกิด
62073022815 นางสาวพีรพรรณ ศรีเมฆ
62073022816 นางสาวจุฑารัตน� ศรีสวัสด์ิ
62073022817 นางสาวนิจฉรา บุดดี
62073022818 นายธรรมเชษฐ� ดอกผึ้ง
62073022819 นายวิสิฐ แซ1เล็ก
62073022820 นายวุฒิชัย ใจดี
62073022821 นายพิชิต พันธะวงค�
62073022822 นายกันตภณ จงงามวิไล
62073022823 นายเทวราช ชะม�าย
62073022824 นางสาวพันทิพา นันทอง
62073022825 นางสาวปาณิสรา จันทร�แซ
62073022826 นางสาวดวงกมล ปุKนปาน
62073022827 นางวชรพร ดีวุฒิไชย
62073022828 นางปราณี เกตุฮ1อ
62073022829 นายกฤษฎ�หิรัญ แสนเม�า
62073022830 ว1าที่ ร.ต.หญิงเบญจมาศ บุญรัง
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62073022831 นางสาวปติญญา ธรรมลังกา
62073022832 นายวรศิลป[ คําจริง
62073022833 นางสาวศิรินภา แสงทอง
62073022834 นางสุพรรษา ชนะภัย
62073022835 นางกนิษฐา อินตBะรัตน�
62073022836 นางสาวจิรัชยา ขําดี
62073022837 นางสาวมณีรัตน� จันทร�บาง
62073022838 นางสาววิภาวรรณ พูลเพ่ิม
62073022839 นายจุฬา จันต1อม
62073022840 นายชาตรี โชตยันดร
62073022841 นางสาวสมใจ ภูเหม็น
62073022842 นายนรินทร� เนตรคํา
62073022843 นางสาวมณีรัตน� เวชกร
62073022844 นายสุวัจชัย ชัยภิบาล
62073022845 นางสุพัตรา สกุลชาญ
62073022846 นางสาวมินตรา กาศเกษม
62073022847 นางสาวจารุวรรณ� แก�วตา
62073022848 นางสาวเจนจิรา พูลเพ่ิม
62073022849 นางสาวกันยารัตน� สังข�บัวแก�ว
62073022850 นางสาวศศิมาพร เทศเพ็ง
62073022851 นางสาวสุธิดา บัวประเสริฐ
62073022852 นางสาวลลิตา สุขเมือง
62073022853 นายศิวกร โฉมช1วย
62073022854 นางสาวสุนัทวรรณ สุวรรณรินทร�
62073022855 นางสาวอภิญญา ตามาตา
62073022856 นางสาวชุติมา ปรางมาศ
62073022857 นางสาวภาวิดา กฤษวงษ�
62073022858 นางอังคณา เงินโน
62073022859 นางสาวภาวดี เมืองชาวนา
62073022860 นางสาวดวงฤดี คงทนแท�
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62073022861 นายชัยวัฒน� นันทิใจ
62073022862 นายสุธิพงษ� วงษ�ษา
62073022863 นายปVยะวัฒน� ลืมอินทร�
62073022864 นางสาวยุพาพร กล�ากสิกรรม
62073022865 นางสาวนาราลักษณ� พิมทอง
62073022866 นางสาวพรนัชชา กะปุกปูK
62073022867 นางสาวเบญจวรรณ วีระพันธ�
62073022868 นางสาวศิขรินทร� เกษสุวรรณ
62073022869 นางสาวกนกวรรณ อุ1นอก
62073022870 นางสาวพัชร�สิตา สุทธิพรฐานันท�
62073022871 นางสาวสุนิสา อินทรีย�
62073022872 นางสาววรรณิศา เห�าชุ1ม
62073022873 นายภูริวัจน� ศรีม1วง
62073022874 นายไชยันต� แก�วกันทะ
62073022875 นายจักรกฤษ ศรียาใจ
62073022876 นางสาววิจิตรา อุ1นละออ
62073022877 นายโยธิน พรมผา
62073022878 นางสาวชลธิชา หนูพุฒ
62073022879 นายภัทรชัย โพธ์ิเจริญ
62073022880 นางสาวสุพรรณี นันตา
62073022881 นางสาวนันทพร อยู1มี
62073022882 นางสาวรติวัลลี อบหอม
62073022883 นายธนเดช โชติเอี่ยม
62073022884 นางสาวจิราภรณ� ศิริวัฒน�
62073022885 นางสาวนิศาชล ทองรักษ�
62073022886 นายศุภกิจ อธิจิต
62073022887 นางสาวกชกร อินทร�เมือง
62073022888 นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
62073022889 นางสาวณฐมน แซ1ท�าว
62073022890 นางสาวทิพวัลย� คงพ1วง
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62073022891 นางสาวจันทกานต� ภูคาจารย�
62073022892 นางสาวญาณิศา สุขิตานนท�
62073022893 นางขนิษฐา บุญเอนก
62073022894 นางสาวเบญจมาภรณ� ทาแจ1ม
62073022895 นางสาวติณณ�พิมญชุ� เตชเลิศธนานนท�
62073022896 นางสาววนิชา บุญเรือน
62073022897 นางสาวรัชณู เสริมสุข
62073022898 นางรัตน�ตนาพร ป_อกหล�า
62073022899 นางสาวศิริวรรณ มีมงคล
62073022900 นายกิตติพัทธ� ตํานานวาน
62073022901 นางสาวจามรี จันทร�เพ็ญ
62073022902 นางสาวนันทินี ชวนย้ิม
62073022903 นางสาวสายธาร ขอนดอก
62073022904 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวิภา กระวีวงศกร
62073022905 นางสาวพิมพ�ดารา บุญเกตุ
62073022906 นายสรวิชญ� คําแสนยศ
62073022907 นายสุรวุฒิ บุญนิล
62073022908 นายณัฐธัญ ศิริวัฒนธานี
62073022909 นางสาวฉัตราภรณ� ศักด์ิโสภิณ
62073022910 นางสาวนลินพร รอดภัย
62073022911 นางสาวศิริกาญจน� ปองนาน
62073022912 นางสาวณัฎฐณิชา อยู1เหมาะ
62073022913 นางสาวพรรณนิภา คําป<น
62073022914 นางสาววิทย�สินี ทองเขียว
62073022915 นางสาวพิลาสิณี ศรีวิชัย
62073022916 นางสาวปVยนุช ม1วงเกตุ
62073022917 นางสาวพิชชานันท� สุทธ์ิวิวัฒน�
62073022918 นายศุภฤกษ� แมลงภู1
62073022919 นางสาวศรัณย�รัตน� เกิดศิริ
62073022920 นางสาวเนตรนภา แม1นธนู
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62073022921 นางสาวนิลป<ทม� บุญสูง
62073022922 นางสาวกัญญา อินทร�แตง
62073022923 นายวุฒิศักด์ิ มาลาแวจันทร�
62073022924 นางสาวสาลินี พลเดช
62073022925 นางสาวสุพิชชา ปลื้มสุข
62073022926 นางพัชณี มียวน
62073022927 นางสาวณัฐพร ชุมภู
62073022928 นางสาวเพ็ญรัตน� เส็งชื่น
62073022929 นางสาวกนกอร พูลยฤทธ์ิ
62073022930 ว1าที่ร�อยตรีปนัดดา พ่ึงศรีไสย
62073022931 นายพีรภาส พ้ืนผัด
62073022932 นางสาวมิญช�ณิชา เกษพานิช
62073022933 นางสาวละไม ศรีอากาศ
62073022934 นางสาวกรรณิการ� เชียวเขตรวิทย�
62073022935 นางสาวธัญญรักษ� จักกาวิละ
62073022936 นางสาวจิราพร อินทร�ประดิษฐ�
62073022937 นางสาวศิริวรรณ จันทับทอง
62073022938 นางสาวสีรุ�ง สุทธรินทร�
62073022939 นางสาวศิราภรณ� สีเทพ
62073022940 นางสาววีรยา ไกรแสง
62073022941 นายอนุวัฒน� อารมทิพย�
62073022942 นางสาวแสงเดือน สีหันต�
62073022943 นางสาวปาริฉัตร ทิพย�บุญราช
62073022944 นายสุรณรงค� แก�วประสงค�
62073022945 นายวิศรุต บุญมา
62073022946 นางสาวสกุณา ตBะกาบโพ
62073022947 นายนักรบ กันวะนา
62073022948 นางสาวกวีณา รอดคง
62073022949 นางสาวกัลย�สุดา ศิริ
62073022950 นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ1งเรือง
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62073022951 นายเกียรติศักด์ิ พุกอ1อน
62073022952 นายพนธ�ฐสรรค� วงศ�นากนากร
62073022953 นางสาวปริยาภัทร เขียวพุ1มพวง
62073022954 นางสาวกนกวรรณ บุตรดาวงศ�
62073022955 นางสาววรรณิภา เชาวน�วิเชียร
62073022956 นางสาวกัญญาภัค ผังดี
62073022957 นางสาวกาญจนา สีขาว
62073022958 นางสาวจันทร�จิรา เครื่องสนุก
62073022959 นางสาวกาญจนา เจริญรุ1ง
62073022960 นางสาวฐิติพร สุวรรณทอง
62073022961 นายธนาธร เพ่ิมศิริ
62073022962 นางสาวศศิธร ดวงจิตร
62073022963 นางสาวสวนสน จอมทอง
62073022964 นายกิตติธัช เกตุภูเขียว
62073022965 นางสาวพรทิพย� พระพิจิตร
62073022966 นายไพฑูรย� แก1นเรณู
62073022967 นางณัฏฐ�ทิตา มูลเมือง
62073022968 นางสาวพนิดา วรรณสอน
62073022969 นางสาวอมิตรา หอมสะอาด
62073022970 นางสาววรรณนิภา ไกรสรศิวเวท
62073022971 นางสาวสุภนิช เผ1าหอม
62073022972 นางสาวสุธิดา วันทา
62073022973 นางสาวพรสุดา ย1นปลิว
62073022974 นางสาวศรนภา อ�นเสือ
62073022975 นางสาวอภิมุข ทองมาลัย
62073022976 นางสาวเบญจมาส พรมสี
62073022977 นางสาวณฐรินทร� ชุ1มมงคล
62073022978 นางสาวมณฑาทิพย� จวงแย�ม
62073022979 นางสาวกนกวรรณ พุกวงษ�
62073022980 นางสาวอารียา สมฤทธ์ิ
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62073022981 นายอนุจินต� พรหมสุข
62073022982 นางสาวสมสอร สมศรี
62073022983 นางสาวกนกทิพย� พ่ึงเพ็ง
62073022984 นายณัฐวุฒิ ไกรสรไขศรี
62073022985 นางสาวมยุรี นิสระ
62073022986 นายสนิท เกียรติพนาไพร
62073022987 นางสาวเสาวภา จันทร�ทิม
62073022988 นายณัฐวุฒิ สุจาง
62073022989 นางสาวรัชนีกร แซ1อึ้ง
62073022990 นางจันทร�ติมา เลื่องลือ
62073022991 นางสาววราภรณ� แสนทวีสุข
62073022992 นางสาวณิชาภัทร สีสุวรรณ�
62073022993 นางสาวสุจาริณี มีธรรม
62073022994 นางสาววรรณนิษา หอมวงศ�
62073022995 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ
62073022996 นางสาวเจนจิรา แก�ววงศ�วรรณ
62073022997 นางสาวจารุวรรณ� สุวรรณ�
62073022998 นางสาวพัชรา รัตนวงษ�
62073022999 นางสาววิภาภรณ� ทองเจริญ
62073023000 นางสาวจุฑามาศ จันทวัง
62073023001 นายนวพล ศรีอําไพพร
62073023002 นางสาวกัญจนพร เครื่องแก�ว
62073023003 นางสาวธีรนัฐ ดํามินเศษ
62073023004 นายภูรณศิริ พันธ�วงศ�
62073023005 นางสาวกนกวรรณ พรมเกษา
62073023006 นางสาวศรัญญา วงค�ยัง
62073023007 นางสาวบุษยรังษี สิทธิชัยวงศ�
62073023008 นางสาววิยะดา ทับชู
62073023009 นางสาวกานดา รัศมี
62073023010 นางสาวบุปผา วรวงษ�
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62073023011 นางสาวบุศราภรณ� บุญสุทธ์ิ
62073023012 นางสาวดรุณี ดานะ
62073023013 นางสาวนวพร คํามี
62073023014 นายอณุชิต ก�อนทอง
62073023015 นายกฤษฎา บุญคง
62073023016 นางสาวภรณ�ทิพย� จันทร�สุข
62073023017 นางสาวภัณฑิรา กันไชย
62073023018 นายรุ1งโรจน� บุญมาก
62073023019 นางสาววิจิตรา บุญทา
62073023020 นางสาวกัญญาภัทร เฉิดฉาย
62073023021 นายวสันต� ชูทอง
62073023022 นายทวีศักด์ิ ขัติยศ
62073023023 นางสุพัตรา กูดไคร�
62073023024 นางสาวปาจรีย� เขียวชอุ1ม
62073023025 นายเลอพงษ� ศรีสวัสด์ิ
62073023026 นายอาทิตย� ใจน้ํา
62073023027 นางสาวพูลสิน พันสถิตย�
62073023028 นางสาวสุกัญญา อ�ายจันทึก
62073023029 นายสกชาติ วินิตกฤษฎา
62073023030 นายวิทธิกร พ1วงสีนาค
62073023031 นายไชยปราการ มาหล�า
62073023032 นางสาวลักษณา ฟุMงเฟZWอง
62073023033 นางป<ทมพร พวงแก�ว
62073023034 นายอัคร เมืองใจ
62073023035 นางสาวมุนินทร�ธร หิมโสภา
62073023036 นางสาวอรอนงค� ปราศรัย
62073023037 นางสาวศศิชา จุลมุสิทธ�
62073023038 นางสาวพรพิมล โพธ์ิเงิน
62073023039 นางสาวธนัญญา ว1องการไถ
62073023040 นางสาวรวิภา นิมงคล
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62073023041 นางสาวนันทนัช จันตBะวงศ�
62073023042 นายฉัตรชัย พงษ�เพียจันทร�
62073023043 นางสาวขวัญภิรมย� เกตุสอน
62073023044 นางสาวปVยนุช ประสิทธิเกษกรณ�
62073023045 นางสาวธัญลักษณ� เกิดลาภ
62073023046 นางสาวจิณฐา โชคณฐภณ
62073023047 นายวีรภัทร ประเทือง
62073023048 นางสาวณัฐกฤตา เถ่ือนถํ้า
62073023049 นางสาวกมลวรรณ อินทรสูต
62073023050 นายณัฐชัย เกิดแก�วเมืองมูล
62073023051 นางสาววไลพรรณ หรือตระกูล
62073023052 นางสาวจามจุรี สีระวัต
62073023053 นางสาวศิริวรรณ ยอดแก�วเหลือง
62073023054 นางสาวกรสิริ นาคแสง
62073023055 นางสาวณิภาภรณ� ตันทา
62073023056 นางสาววนิดา อินศรี
62073023057 นายสุชาติ แก�วทา
62073023058 นายสุเรนทร� พรหมเสน
62073023059 นายวิวัฒน� พ1วงพร�อม
62073023060 นางสาวณัฐกานต� อินทร�ชู
62073023061 นางสาวก่ิงนภา ภู1เพียร
62073023062 นางสาวนันทิกา บุญอาจ
62073023063 นางสาวทีราพร เขียวแก�ว
62073023064 นางสาวศิริพร ทิมวงค�
62073023065 นางสาวปVยพัชร� แก�วเกษศรี
62073023066 นายวุฒิศักด์ิ สีผาง
62073023067 นางสาวอรัญณิกา สิทธิตาคํา
62073023068 นางสาวปารณีย� สุขคําภา
62073023069 นางสาวณัฐพรรณ พิลึก
62073023070 นายเอกรัฐ คุ�มวงษ�
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62073023071 นายพีรยุทธ กลิ่นเกตุ
62073023072 นายณัฐพงษ� มาน�อย
62073023073 นางสาวพลอยไพลิน นิลรัตน�
62073023074 นายวิชาญ กับขุนทด
62073023075 นายกฤษณพล ฮ1องลึก
62073023076 นางสาวนิสาชล สุดดี
62073023077 นางสาววราพร ต๋ัวทอง
62073023078 นางสาวศศิปรียา ศิลปคุณ
62073023079 นายคุณานนต� หม่ืนโฮ�ง
62073023080 นายสรายุทธ วงศ�พุฒ
62073023081 นางสาวป<ถยา แผ1นสัมฤทธ์ิ
62073023082 นางสาวอมร มีไทย
62073023083 นายสรศักด์ิ เหมะ
62073023084 นางสาวมณีรัตน� สังข�ทอง
62073023085 นางสาวธัญญารัญญ� กิจาทรธันยวัชร�
62073023086 นายพิชญ�พิศุทธ์ิ ย้ิมเยาะ
62073023087 นางสาวเรณู กันทะเนตร
62073023088 นางสาวพลอยไพลิน ศรีนรคุตร
62073023089 นางสาวเจนจิรา จันตาทะ
62073023090 นางสาวธนิศา จินต�สุภาวงศ�
62073023091 นายธนรรชน ไข1นาค
62073023092 นายสายชล ทองคํา
62073023093 นางสาวพิไลพร อินทรสมบูรณ�
62073023094 นางสาวเบญจวรรณ นิ่มนวล
62073023095 นางสาวนิรชา พุทรา
62073023096 นางสาวธิดารัตน� บุญเม1น
62073023097 นายชูสกุล ภู1ทับ
62073023098 นางสาวจิรัชญา เวียงสาม
62073023099 นางสาวบุศรา ศรีนันทกุล
62073023100 นายเสกสรรค� บุญบาง
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62073023101 นางสาวสุพัตรา ก่ิงจําปา
62073023102 นางสาวธัญกร หอมเจริญ
62073023103 นางสาวณัฐพร หลวงไกรราช
62073023104 นายฉัตรมงคล หวังเจริญ
62073023105 ว1าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ปVนไชย
62073023106 นางสาวพนิดา จันทร�เทพ
62073023107 นางสาวสุภาภรณ� โพธ์ิงาม
62073023108 นางสาวธนวรรณ วัดตูม
62073023109 นางสาวยลดา สุภาคง
62073023110 นายธนพล หวานแช1ม
62073023111 นางสาวภัทราภรณ� นาละตBะ
62073023112 นายธีระพล พิมสาร
62073023113 ว1าที่รตเกรียงไกร เตียวตระกูล
62073023114 นางสาวนัดดาว กลิ่นแก�ว
62073023115 นางสาวจุฑาทิพย� สังข�เปรม
62073023116 นางสาวศิริพร สาธิยามาศ
62073023117 นางสาวพิมพ�ผกา ปวงเหมือง
62073023118 นางสาวจิตติมา ป<ญญามา
62073023119 นางสุดารัตน� หางาม
62073023120 นางสาวกานติมา ชีเปรม
62073023121 นางสาวนิตยา ฟองมูล
62073023122 นางสาวจุฬาพิชญ� ฟ<กเขียว
62073023123 นางสาวพัชรีพร ไม�ส�มซ1า
62073023124 นางสาวสโรชา เทิ้งบ�านคลอง
62073023125 นายธนวัฒน� สุวรรณมณี
62073023126 นางสาวนิภาวรรณ ทับทัน
62073023127 นายมานิต โพธ์ิศรี
62073023128 นายจีรัส บุญหล�า
62073023129 นางสาวรานา ฉุยฉาย
62073023130 นายกชเมชช บุตรศรีชาเวช
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62073023131 นางสาววัลลภา ศรีไพสนธ์ิ
62073023132 นายวีรภัทร จันทร�สงคราม
62073023133 นางสาวอนุรดี วังคีรี
62073023134 นางสาวนิตยา กมขุนทด
62073023135 นางสาววจีกานต� แก1นเรณู
62073023136 นางสาวอภิญญา เกษมรัตน�
62073023137 นายพีรวัฒน� อ1อนศรี
62073023138 นางสาวสุริยาพร เชื้อน1วม
62073023139 นางสาวปาณิสรา ทาไว
62073023140 นางสาวจนัสวรรณ ทัพตุ1น
62073023141 นางสาวธัญจิรา จําปาพร�อม
62073023142 นางสาววิลาวรรณ สาดชื่น
62073023143 นางสาวปVยมน ไทยเทเวศน�
62073023144 นางสาวรัตนวลี เทียมผล
62073023145 นางสาวพัชราภรณ� บุญทั่ง
62073023146 นายศักด์ิระพี อายุยืน
62073023147 นางสาวจิดาภา โคกทับทิม
62073023148 นางสาวอารีรัตน� ศิริเมืองยม
62073023149 นางสาวนัดดาวัน อินแสง
62073023150 นางสาวจิตติมา มีใยเย่ือ
62073023151 นางสาวปาริชาต อังกาบ
62073023152 นางสาวนุชสรา จันอูBด
62073023153 นางสาววิไลวรรณ คําเวิน
62073023154 สิบโทธาวิน พาแก�ว
62073023155 นางสาวรัตติกาล พันธ์ิไทย
62073023156 นางสาวศิรินภา วงค�ติปVน
62073023157 นายพีรพล ทะเชียง
62073023158 นางสาวรังษ�สินันท� สุขประดิษฐ�
62073023159 นางสาวรุ1งไพรัตน� เทพพะ
62073023160 นางสาวรัชดาภรณ� เม�ากําเนิด
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62073023161 นางสาวศุภัชญา แสงศร
62073023162 นางสาวชฎาพร ย้ิมนวน
62073023163 นายธงชัย แก�วรัตถา
62073023164 นางสาวจันทร�จิรา ยอดคํา
62073023165 นางสาวสุมินตรา ผ1องกลาง
62073023166 นางสาวพิมพ�ธิดา อ1อนจันทร�
62073023167 นางสาววรารัตน� บุญรักษ�
62073023168 นายธนะศักด์ิ ศรีโสภา
62073023169 นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ
62073023170 นางสาววารุณี โรจนสมศักด์ิ
62073023171 นางสาวน้ําฝน ธรรมยศ
62073023172 นางสาวสุดาทิพย� คิดหมาย
62073023173 นางสาวสุภาภรณ� แกมเพชร
62073023174 นางสาวมะลิวรรณ เกตุวงค�
62073023175 นางสาวจุฑาภรณ� คงสมบูรณ�
62073023176 นายชญากัณฐภัษก� กวางแก�ว
62073023177 นายรชต ชินอุดมทรัพย�
62073023178 นางสาววิมลสิริ พรรณรายณ�
62073023179 นายอรัญ รอดสิน
62073023180 นายประวิทย� นาคคุ�ม
62073023181 นางสาวปนัดดา พงษ�พันธ�
62073023182 นางสาวกาญจนา พุ1มมี
62073023183 นายพงค�นที ศรีบุญแปง
62073023184 นางสาวประภาภรณ� พันสด
62073023185 นางสาวพิชญาพร คลังทองสกุล
62073023186 นางสาวสุทธินี เข่ือนทา
62073023187 นางสาวจีราพร ปวนสุข
62073023188 นางสาวพิมพิศา ขันธ�บุญ
62073023189 นายรัตนชัย เพ็ชร�ช�าง
62073023190 นายเฉลิมเกียรติ ไชยลังกา
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62073023191 นายนิวัฒน� วงค�ตะวัน
62073023192 นายกนก เพชรสุวรรณ
62073023193 นายนพพร ศรีวรรณ
62073023194 นางสาวปราวณี ทองหล1อ
62073023195 นางสาวชนม�นิภา จังกXา
62073023196 นางสาวจารุวรรณ พ1วงพันธุ�
62073023197 นายภัทรพล หล�าเตจา
62073023198 นายธนกฤต นามอาญา
62073023199 นายกันตพงษ� มะโต
62073023200 นายจักรกฤษณ� ธนะต๋ัน
62073023201 นางสาวสุภาวดี ชูจิตร
62073023202 นางสาวพัชริวรรณ จีนคง
62073023203 นายณัฐนันท� สมวรรณ
62073023204 นางสาวเจนจิรา เขียวทาสี
62073023205 นางสาวเพชรรัตน� ชิลนาค
62073023206 นางสาวกนกกาญจน� บุญน�อย
62073023207 นางสาวธัญญาภรณ� กันภัย
62073023208 นางสาวปทุมทิพย� นุ1มภา
62073023209 นายสุวิทย� ม่ิงขวัญ
62073023210 นางสาวพนิตชนก กิจประเสริฐ
62073023211 นางสาวสมฤดี คงคะดี
62073023212 นายวรวัจน� เพ่ิมข้ึน
62073023213 นางสาวเกตน�สิรี พรมดวงดี
62073023214 นางสาวพิมพ�วิภา มะโนใจ
62073023215 นายกิตติพงศ� ไชยเทศ
62073023216 นางสาวจิตรา อ�อยฉิมพลี
62073023217 นายกิตติพนธ� เสวิสิทธ์ิ
62073023218 นางสาวธนาภรณ� สังข�อินทร�
62073023219 นายธนัฐ วุฒิศรี
62073023220 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจันทร�ทิพย� แก�วอินทร�
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62073023221 นางสาวนวรัตน� ภักดีสุข
62073023222 นายวุฒิชัย โกศิริ
62073023223 นางสาวปาณิสรา เฉยบัว
62073023224 นางสาวปริฉัตร มากวงค�
62073023225 นายศุภรัฐ ประเสริฐปาลิฉัตร
62073023226 นายสันติ กองทอง
62073023227 นางเจนจิรา จันสุภา
62073023228 นางสาวกุสาวดี แก�วทองมา
62073023229 นายรัฐพล ใจบุญ
62073023230 นายกอบศักด์ิ ภู1เอี่ยม
62073023231 นางสาวชวนชม โพธ์ิบุญ
62073023232 นางสาวบุณยานุช เจริญศิลป[
62073023233 นางสาวอรจิรา แว1นวิชัย
62073023234 นางสาววรุณยุพา กันรังรัมย�
62073023235 นายสิทธิโชค ว1องวิการ
62073023236 นายศักด์ิณรงค� คงปาน
62073023237 นายศุภสิทธ์ิ แสงประเสริฐสุข
62073023238 นางสาวมณฑา คนซ่ือ
62073023239 นางสาวศุภรัตน� ศิริมาตย�
62073023240 นางสาวณัฐกมล หิมโสภา
62073023241 นางสาวภาวินี ส�มมีสี
62073023242 นางสาวตอนเช�า ไรอัน
62073023243 นางสาวหฤทัย สายทอง
62073023244 นายกิจษิพัณธ� หนูแสง
62073023245 นางสาวศศิธร ธรรมราช
62073023246 นายเสฎฐวุฒิ พานทอง
62073023247 นายอติกานต� ไพบูลย�
62073023248 นางสาวกันยารัตน� พุดตาลดง
62073023249 นายทนงศักด์ิ คําพร
62073023250 นางสาวพรรณพร จันตา
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62073023251 นายศุภกิจ ป<นโน
62073023252 นางสาวชนัญธิดา คําโย
62073023253 นางสาวนัชลิญา กาบัว
62073023254 นางสาวนิตษา โปรยทอง
62073023255 นางสาวณัฐธิดา เกตุวันดี
62073023256 นายพรกฤษณะ อินทรประสิทธ์ิ
62073023257 นางสาวศรัณยา เอื้อจิตสันติ
62073023258 นางสาวนีรชา สิหิงห�
62073023259 นางสาวนิภาวรรณ พันธุมิตร
62073023260 นายบุญเลิศ งามรัมย�
62073023261 นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
62073023262 นางสาวภัทรพร เมฆมรกต
62073023263 นายอานนท� หาญรักษ�
62073023264 นางสาวอมลวรรณ ยอดวิถี
62073023265 นางสาวจารุวรรณ แปงจันทร�หอม
62073023266 นางสาวกัญจน�กมล แดงอร1าม
62073023267 นางสาวนภสร ศรเดช
62073023268 นางสาวสุพรรณษา บุญศิริชัย
62073023269 นายณฒภัท พันหม่ืน
62073023270 นางสาววรฉัตร วงษ�มะณี
62073023271 นางสาวสุชาพิชญ� ปVติเหมินทร�
62073023272 นางสาวรวิภา สู�สกุลสิงห�
62073023273 นายธนัทพล สหะรัตน�
62073023274 นางสาวนภาพร มอญสร�อย
62073023275 นางสาวณสุดา จันทร�กระจ1าง
62073023276 นางสาวสุณิสา หุ1นหล1อ
62073023277 นางสาวกาญจนา มาจร
62073023278 นางสาวศิรินภาพร ภักดีสอน
62073023279 นางสาวประกายฟMา ศรีจันทร�
62073023280 นางสาวธมลพรรณ จอมหงษ�
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62073023281 นางสาวลัดดาวัลย� บุญพิทศ
62073023282 นางสาวอังคณา ครองดี
62073023283 นายชาญชัย ขําฉา
62073023284 นายสุทธิศักด์ิ ศรีวิชัย
62073023285 นายกฤตภาส ทวานุรักษ�
62073023286 นางสาวไอยวริญ จูด�วง
62073023287 นางสาวอุมาพร คําหมอน
62073023288 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีรักษ�
62073023289 นางสาวณิชนันทน� เมธาพุฒิพงศ�กูล
62073023290 นางสาวสกุลรัตน� ลี้ลับ
62073023291 นางสาวรังสิมา ปาโท�
62073023292 นางสาวเบญจวรรณ เตจBะพล
62073023293 นายประสิทธ์ิชัย วงศ�อ�ายตาล
62073023294 นางสาวมาณิตา พรรณา
62073023295 นางสาวนภาพร ธงชัย
62073023296 นางสาวเจนจิรา เขียวอ1อน
62073023297 นางสาวอรอนงค� อาจหาญ
62073023298 นายปรัชญา คันทรง
62073023299 นางสาวพริ้มเพรา ชูม1วง
62073023300 นางสาวกรกนก ปMองแก�ว
62073023301 นางสาวพิราวรรณ เนื้อทอง
62073023302 นางสาวพรศิริ อุตรพงศ�
62073023303 นางสาวจารุวรรณ แสงศรีจันทร�
62073023304 นางสาวเกนหลง เกิดโต
62073023305 นางสาวสายฝน จันทร�พุก
62073023306 นายวรายุทธ ไชยวงศ�
62073023307 นางสาวปฏิมากรณ� บุญแท�
62073023308 นางสาวพลอยไพลิน บุตสา
62073023309 นางสาวศิริพร เหลี่ยมไทย
62073023310 นางสาวเยาวเรศ สนใจ
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62073023311 นางสาวอัจฉรา ชัยเอม
62073023312 นางสาวพรทิพย� ดีวัน
62073023313 นางสาวมัณชุพร อิ่นแก�ว
62073023314 นางสาวพวงรักษ� ใจเสมอ
62073023315 นางสาวสุรัตน� คงแสง
62073023316 นางสาวสุทินา เหมือนมา
62073023317 นายประกาศิต สังวริ
62073023318 นางสาวภัทรวดี มณีกาศ
62073023319 นางสาวอภิชญา ตันชูชีพ
62073023320 นายณัฐพงษ� พงษ�ประดิษฐ�
62073023321 นายเปรมศักด์ิ ดิลกวัฒนา
62073023322 นางสาวจุฑาทิพย� เครื่องคํา
62073023323 นางสาวดลยา หอมสมบัติ
62073023324 นางสาววัลลภา หล1อโยธา
62073023325 นายกฤษฏ์ิ สันติสําราญวิไล
62073023326 นางสาวเบญจวรรณ พรมคล�าย
62073023327 นางสาวมนัญชยา เขียวขาว
62073023328 นายชนาธิป ไฝทอง
62073023329 นายอาทิตย� เกิดแสง
62073023330 นางสาววรินยุพา มาหย1อม
62073023331 นางสาวอัจฉราพร เสนาะเสียง
62073023332 นางสาวขวัญชนก อนุสรณ�
62073023333 นายจาตุรนต� จันทนินทร
62073023334 นางสาวมัชฌิมา จารุจิตร
62073023335 นางสาวหัทยา แกว1นการไถ
62073023336 นางสาววริษา วงค�คําลือ
62073023337 นางสาวชลลดา เดชนาลักษณ�
62073023338 นางสาวกรกฎ วังคีรี
62073023339 นายไพฑูรย� บุญรักษ�
62073023340 นางสาวสุรีย�พร วันศรีแก�ว

หน�า 778 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073023341 นางสาวอาภาศิริ ฤทธิรอน
62073023342 นางสาวปุญชรัศม์ิ เลขนอก
62073023343 นายธีรพันธ� เกตุก�อง
62073023344 นายจักรพันธ� จันทะขาว
62073023345 นายธนากรณ� ขวัญล�อม
62073023346 นางสาวเรือนแก�ว โซ1สายใจ
62073023347 นางสาวทิตาทัศน� นิติอมรรัตน�
62073023348 นางพรพิมล ถ่ินจอม
62073023349 นายภูวดล สวนภักดี
62073023350 นายอัครพล ดวงพัตรา
62073023351 นางสาวอรจินดา อิ่มทองใบ
62073023352 นางสาวสาธิตา พาสนิท
62073023353 นางสาววรรณนิศา อิ่มอ1วม
62073023354 นางสาวอังศุมาลี ใชยยา
62073023355 นางสาวรัตนาภรณ� หม้ีแสน
62073023356 นางสาวสุนิษา เวรุวณาลักษณ�
62073023357 นางสาวนวนิตย� เฮงส1าย
62073023358 นางสาวณัฏฐ�ปรัศมน นนพิภักด์ิ
62073023359 นางสาวเสาวนีย� สุทธฤทธ์ิ
62073023360 นางสาวพิมพ�ศิริ กล1อมแก�ว
62073023361 นางสาวอมรรัตน� จีนคําตุ�ย
62073023362 นางสาวพัสตราภรณ� ครบุรี
62073023363 นายนพพร ทองหล1อ
62073023364 นางวรัญญ�กานต� รัตนเสถียร
62073023365 นางสาววรรณพร เสือเพ็ญศรี
62073023366 นายศิริชัย ภูมิประเทศ
62073023367 นางสาวปรารถนา เสรีวัฒน�
62073023368 นางสาวประภาสิริ ฝาเรือนดี
62073023369 นางสาวธัญญรัตน� สีดาพาลี
62073023370 นายสุทธิพร ฟ<กฉํ่า
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62073023371 นางสาววิภารัตน� นุ1มนิ่ม
62073023372 นายธีรวัฒน� เชื้อทอง
62073023373 นางสาวแก�วใจ ศรีธงชัย
62073023374 นางสาวอังคณา รัตน�เพ็ชร�
62073023375 นายเทวัญ ไชยงาม
62073023376 นางสาวปนัดดา เมฆโต
62073023377 นายกิตติพัฒน� สุวรรณรัตน�
62073023378 นางสาวศุภพรพรรณ สังข�ทอง
62073023379 นางสาวสุจิตรา ขวัญเจริญ
62073023380 นางสาวลักขณา สงกล�าหาญ
62073023381 นางสาวจินต�จุฑา ล�นลุย
62073023382 นางสาวจิรภา สีดํา
62073023383 นายอรรถชัย อาบสา
62073023384 นายคณานนท� เสือไว
62073023385 นางสาวสุรีรัตน� สุขเกษม
62073023386 นางสาววาทินี ทับทิมทอง
62073023387 นายชนาเมธ มูลละ
62073023388 นางสาวเยาวมาศ ประชุนหะ
62073023389 นายราชวัตร� บุญเทียม
62073023390 นางสาวจิดาภา วงษ�จันนา
62073023391 นางสาวจินตนา ศรเถ่ือน
62073023392 นางสาวภัสราภรณ� กิจสวน
62073023393 นายเมธากร ฟองจ�อน
62073023394 นางสาวศุภาวรรณ นิลวงษ�
62073023395 นางสาวรพีภรณ� ออมสิน
62073023396 นายธนาเทพ ห�าวหาญ
62073023397 นายจักรกฤษ เชื้อรอด
62073023398 นางสาวนันทิพร ขีดวัน
62073023399 นายสุรินทร� รักชู
62073023400 นางสาวสกุลดาว แตงตรง
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62073023401 นายวงศพัทธ� ใบไม�
62073023402 นางสาวพิมพ�พจี ทวีชัย
62073023403 นางสาวสุธาสินี สอนธรรม
62073023404 นางสาวเสาวลักษณ� กะมะเรศ
62073023405 นางสาวธิติพร กล่ําบุตร
62073023406 นายเกียรติภูมิ ใจตรง
62073023407 นายนพรัตน� ป<ญญาบํารุงธรรม
62073023408 นางสาวมุกรินทร� ทองแจ1ม
62073023409 นางนิติมา เหมะ
62073023410 นางสาวสุภาพร ดวงแก�ว
62073023411 นางสาวณัฐชา รักนา
62073023412 นางสาวอาภาภัทร กันทะวงค�
62073023413 นายจารุวัตร เรืองขํา
62073023414 นายนิภัทร� เกิดคํา
62073023415 นางสาวประไพ สุราภา
62073023416 นางสาวกันต�ฤทัย ใจวงษา
62073023417 นางสาวอชิรญาณ� สํารองพันธ�
62073023418 นางสาวสุกัญญา กออําไพ
62073023419 นางสาวสริญญา ดวงภูเมฆ
62073023420 นางสาวกันตา นวลใส
62073023421 นายภาสุระ ศรีสุระ
62073023422 นายอธิป<ตย� ศรีเปรม
62073023423 นางสาวอังคณา ไชยโย
62073023424 นางสาววิภา บดีรัฐ
62073023425 นางสาวจตุพร ธุวะคํา
62073023426 นางฉันทนา ใจหม่ัน
62073023427 นางสาวปาริชาติ สีดอนทอง
62073023428 นางสาวกนกวรรณ ทองคํามี
62073023429 นายยุทธการณ� บุญมา
62073023430 นางสาวขนิษฐา คุ�มหนู
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62073023431 นางสาวสภัทธ�พร แสนสมหวัง
62073023432 นางสาวอภิญญา คงประดิษฐ�
62073023433 นางสาวศิจิตรา ทรงเจริญ
62073023434 นายณัฐพงศ� ปVWนนาค
62073023435 นางสาวอภัสรา จันทรัตน�
62073023436 นายนันทกร ไขแสง
62073023437 นางสาวศิริญญา รักก�อน
62073023438 นายวีระ น�อยจ�อย
62073023439 ว1าที่ร�อยตรีภัคพล สว1างแก�ว
62073023440 นางสาวศุภรพนา วิลัยรัตน�
62073023441 นายณัฐพงศ� จ�อยนิล
62073023442 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี
62073023443 นางสาวปาริชาติ วัดศรี
62073023444 นางสาวสาวิตรี จันทร�เขียน
62073023445 นายรณชัย จันทร�ผ1อง
62073023446 นายสุริยา ขันทะตัน
62073023447 นายอนุพงษ� สุขทั่วญาติ
62073023448 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ศรีสวัสด์ิ
62073023449 นายจิระพงศ� โพธิยา
62073023450 นางสาวจิรัชญา พรหมสนธ์ิ
62073023451 นางสาวกนกวรรณ ถุงคํา
62073023452 นางสาวปาริฉัตร พาคํา
62073023453 นางสาวธิดารัตน� ไชยดิลก
62073023454 นายบารมี เอกวิลัย
62073023455 นางสาวนภัสนันท� เหรียญทอง
62073023456 นายธนพล เหล1าพล
62073023457 นางสาวดวงพร ถาวรศรี
62073023458 นางสาวสาวิตรี เชื้อทหาร
62073023459 นางสาวภัทราภรณ� วุฒิการณ�
62073023460 นายจิรทีปต� จีนด�วง
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62073023461 นางสาวศรัญญา ละม1อมสาย
62073023462 นางสาวกนกภรณ� กุลกรินีธรรม
62073023463 นางสาวนันทวรรณ ป<จฉิมา
62073023464 นางสาวปรียาวรรณ เจริญผลิตผล
62073023465 นายคมสันต� เส็งหะพันธ�
62073023466 นางสาวฐิติมา แหยมวงษ�
62073023467 นางสาวจุฑามาศ ปานเกิด
62073023468 นางสาวนภา หอมเจริญ
62073023469 นางสาวทอฝ<น คําไหว
62073023470 นางเบญจมาศ หาญพล
62073023471 นางสาวประภัสสร ปานบุญ
62073023472 นางสาวพิมพรัตน� ปราบหงษ�
62073023473 นางสาวสุภาพร วรรณรุ1ง
62073023474 นายเอกอาทิตย� นันตา
62073023475 นางสาวนฤมล แจ1มทุ1ง
62073023476 นายป<ญญา สังมา
62073023477 นายอภิวัฒน� อบนวล
62073023478 นายกฤษฎา ไพรเถ่ือน
62073023479 นางสาวกัลย�สุดา วงษ�จ1า
62073023480 นางสาวฐนิตา แก�วอ1อน
62073023481 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทสุข
62073023482 นายคณิติน นายรักษา
62073023483 นางสาวสุพรรษา ก�อนใหม1
62073023484 นางสาวไพลิน สีลอด
62073023485 นายธนกฤต สลุงอยู1
62073023486 นางสาวชาลินี อะเซ็ง
62073023487 นางสาวพรธิดา โพธิ
62073023488 นางสาวชญานิษฐ� แพรใจ
62073023489 นางสาวทรรศนีย� จิรโรจน�จินดา
62073023490 นายธนพล แสบงบาล
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62073023491 นางสาวเกศณี ดําดี
62073023492 นายศุภชัย บุญสม
62073023493 นางสาวภคพร ทองอินทร�
62073023494 นายสุรศักด์ิ สนธิพรหม
62073023495 นายชัยเชษฐ บานไม1รู�โรย
62073023496 นางสาวกฤติกา แพ1งสมบูรณ�
62073023497 นายเจษฎากร มีกอง
62073023498 นางสาววรรณา รักการไถ
62073023499 นางสาวนันทวัน ฉิมอ�อย
62073023500 นางสาวลัดดา โพธ์ิจินดา
62073023501 นางสาวรจเลข บุตรจํารวจ
62073023502 นางสาวปาริฉัตต� น้ําใจเย็น
62073023503 นายอภิชาติ พลอาชา
62073023504 นายปรัชญา ป<ญรัมย�
62073023505 นางสาวจิราวรรณ วรรณเทวิน
62073023506 นางสาวกิตติยา สังข�เครืออยู1
62073023507 นายกําพล พงศ�ทวีบุญ
62073023508 นายพิเชษฐ� รอดป<Pน
62073023509 นายสุรศักด์ิ ชาแดงวงษ�
62073023510 นางสาวนันทิวา วรวงศ�
62073023511 นางสาวจารวี อัครณี
62073023512 นางสาววิภาลัย แก�วป<นมา
62073023513 นางสาวชาลินี ปรีเปรม
62073023514 ร.ต.หญิงศุภากร จีนขว้ัน
62073023515 นางสาวกมลวรรณ นันทา
62073023516 นางสาววรรณภา ติครบุรี
62073023517 นางสาวพิมพ�นิภา จันทร�ทรง
62073023518 นางสาวนิติยพันธ� แสงดี
62073023519 นางสาวสมฤทัย แก�วคํา
62073023520 นายภาณุวิชญ� แก�ววัน
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62073023521 นางสาวณัฐรัตน� มูลละ
62073023522 นางสาวรวิภา อินขํา
62073023523 นายวรายุทธ บัวอิ่ม
62073023524 นายศรัณย� เจBกสมบัติ
62073023525 นายปVติพล ราชสุภา
62073023526 นายชนิตพล นาคเสน
62073023527 นายฉลอง จันทร�พะโยม
62073023528 นายศักดา ศาสตรานนท�
62073023529 นายศรัญย� ดิษฐเจริญ
62073023530 นางสาวกนกวรรณ สมพงษ�
62073023531 นายทัศนชัย อBอดทรัพย�
62073023532 นางสาวชไมพร นามพจน�
62073023533 นางสาวสกาวรัตน� อินชัย
62073023534 นางสาวพรพิมล บุญเรือน
62073023535 นางสาววิภา กรรณสูต
62073023536 นางสาววรดา ปานเปรม
62073023537 นางสาวณัฐวดี นุชโอภาช
62073023538 นางกมลทิพย� แก�ววิเชียร
62073023539 นางสาวภัทรวรินทร� สงฆ�โต
62073023540 นางสาวภีมวรา คุ�มประดิษฐ
62073023541 นายชัยเดช แสงดารา
62073023542 นางสาวมลนิภา ปอพานิชกรณ�
62073023543 นางสาวทับทิม โลนันท�
62073023544 นางสาวปภัสสร คําสุรันทร�
62073023545 นางสาวรสรินทร� คําโย
62073023546 นางสาวชิษณุชา พุทธสอน
62073023547 นางสาวณัฐชยา มหาสุวรรณ
62073023548 นางสาวดารารัตน� ปานเกิด
62073023549 นางสาวณัชทิชา ศรีระเวช
62073023550 นางสาวชลธิชา หละวรรณ�
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62073023551 นางสาวพลอยไพลิน สอนลบ
62073023552 นางสาวชนาภา เอมอารมณ�
62073023553 นางสาวณปภัช พรมมินทร�
62073023554 นางสาวอิสริยา ม่ิงปรีชา
62073023555 นางสาวอนุตรา แย�มกลิ่น
62073023556 นางสาวชัญญ�ญาณ� ธันยมัยภาสินี
62073023557 นางสาวสุดารัตน� ทองนาค
62073023558 นางสาวศิริธัญญาลักษณ� อินทร�ภู
62073023559 นางสาวมัชฌิมา วงค�ค�า
62073023560 นายพลางกูร อุปมา
62073023561 นางสาวผาณิตนิภา กุนนาคาน
62073023562 นางสาวลัทธวรรณ ขัดทะขันธ�
62073023563 นางสาวนุจรีย� พูลลาภ
62073023564 นางสาววัลยา สุวรรณกูล
62073023565 นางสาวกันตา ภูศิตอุดมโชค
62073023566 นายอภิสิทธ์ิ บุญตา
62073023567 นางสาวพัชรินทรา คํามี
62073023568 นางสาวขวัญชนก ประสี
62073023569 นางสาวเพ็ญพิชชา ชังเภา
62073023570 นางสาววิภาวรรณ แก1นย่ิง
62073023571 นางสาววรางคนา ด�วงนา
62073023572 นายดยุคค� ดีสุข
62073023573 นายชัยวุฒิ คํารักษ�
62073023574 นางณิชาดา นวมอารีย�
62073023575 นางสาววรรณภา กุลรักษา
62073023576 นางสาวพรพิมล เทียมสอน
62073023577 จ1าสิบตรีณัฐพล หลวงจันทร�
62073023578 นางสาวอัจฉราพันธุ� ศรีสวัสด์ิ
62073023579 นางสาวเสาวนิตย� บุญคลัง
62073023580 นางสาวเสาวณีย� สุขเกษม
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62073023581 นางสาววีนัส มาสอน
62073023582 นางสาวจิรนันท� นิ่มอิ่ม
62073023583 นายณัฐวุฒิ ติดยง
62073023584 นางสาวช1อทิพย� ดวงใย
62073023585 นางสาววนิดา หมอกเมือง
62073023586 นายณัฐวุฒิ แก�วคุ�มภัย
62073023587 นางสาวบุณยนุช กุมภาพันธ�
62073023588 นางสาวเกษร วงศ�วานเตชะ
62073023589 นางสาวเกศริน ชุ1มอินทร�จักร
62073023590 นางสาวอภิญญา คล�ายใจตรง
62073023591 นายอรรถชัย เทียมศร
62073023592 นางสาวสายใจ แสนจุ�ม
62073023593 นางสาวสุภาภรณ� วงธิ
62073023594 นายเสวก ผาคํา
62073023595 นางสาวจามจุรี สุริยะมณี
62073023596 นายดิเรก ใจบุญ
62073023597 นางสาวนุสรา หล่ําพริ้ง
62073023598 นางสาววิลาสินี ใส�โพรง
62073023599 นายฐิติวัชร จิตรดา
62073023600 นายนฤพล สุรธัชโรจน�
62073023601 นายธวัชชัย ต�ายไธสง
62073023602 นายชัชพงศ� ท�าววิราษ
62073023603 นางสาวเมธาวี สายสุวรรณ�
62073023604 นางสาวพรพิมล วงศ�วรรณา
62073023605 นางสาวกัญญา กล่ําทิม
62073023606 นางสาวสุฤทัย จํานงค�ศรี
62073023607 นายเจษฎา เครื่องต�น
62073023608 นางสาวจันทิมา พูลดี
62073023609 นางสาวอาทิตยา โยธา
62073023610 นางสาวจิราวรรณ อุบัติ
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62073023611 นางสาวกนกรัตน� พลหาญ
62073023612 นางสาวอาทิตยา วรรณา
62073023613 นางสาวสายรุ�ง แก1นจันทร�
62073023614 นายณัลทวัฒน� มะหา
62073023615 นางสาววริศรา ขลัง
62073023616 นายกิตติพงษ� พันด�วง
62073023617 นางสาวสมฤดี จันคง
62073023618 นางสาวนนทพร บุตรศรี
62073023619 นางสาวสุภารัตน� สิงห�คําคูณ
62073023620 นางสาวพชรกมล คําป<น
62073023621 นางสาวบูชณียา บูรณเขตต�
62073023622 นายณัทพงศ� ถมยา
62073023623 นางสาวสุรัตนา พุ1มม1วง
62073023624 นางสาวบุญสิตา ด๊ิผอ
62073023625 นายณัฐพงศ� มงคลวรรณ�
62073023626 นางสาวทิพวรรณ รองทิม
62073023627 นางสาวสมใจ ดีเจริญ
62073023628 นางสาวสุทธินี อังกาบ
62073023629 นายเจษฎา วรรณา
62073023630 นางสาวน้ําผึ้ง วัยนุศร
62073023631 นางสาววาสนา คําเมือง
62073023632 นางสาวจรรยา ตุ1นทอง
62073023633 นางสาวนฤมล พันธะเสน
62073023634 นางสาวยุวดี ล�ออุทัย
62073023635 นางชนัญชิดา กันปO
62073023636 นางสาวเกศรินทร� เรืองตาบ
62073023637 นางสาวณัฐวิภา เพ็งย้ิม
62073023638 นางสาวพัชริดา อบอิน
62073023639 นางสาวสุนทรี ปVนตาคํา
62073023640 นางสาวนฤภร ชัยนุพันทร�
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62073023641 นายภาสกร เหล1าแช1ม
62073023642 นายสิทธิชัย เจียรนัย
62073023643 นางสาวชลธิชา ดงปาลี
62073023644 นางสาวกมลพรรณ ก่ิงพาล
62073023645 นางสาวสุนิษา จันทร�ดํา
62073023646 นางสาวฐิติกา มูลมา
62073023647 นางนงนุช ธรรมราช
62073023648 นายบดินทร� หอมหวาน
62073023649 นางสาวพิไลลักษณ� พิพัฒนกุล
62073023650 นางสาวบรรจงรักษ� ศรีจันทร�
62073023651 นางสาวอรวรรณ ขิติคํา
62073023652 นางสาวกนกวรรณ สังฆคุณ
62073023653 นางสาวทิพย�วัลย� ลี้นะวัฒนา
62073023654 นางสาวศิริวิมล วรรณชัย
62073023655 นายทศพล ศรีโมรา
62073023656 นางสาวชนากานต� หนักแก�ว
62073023657 นายอัครพล ไทยดี
62073023658 นายสัจวัจน� สุทธหลวง
62073023659 นางสาวปนัสยา อุปเทศ
62073023660 นายจิรวัฒน� นุชมี
62073023661 นางสาวรมิดา เจริญสุข
62073023662 นางสาวชญานุช น้ําใจม่ัน
62073023663 นายภูมิศักด์ิ สว1างแจ�ง
62073023664 นางสาวบุญญาเรศ จานศรีเพ็ญ
62073023665 นางสาววันทนีย� อินทะชื่น
62073023666 นายอานนท� พุทธรัตน�
62073023667 นายธวัชชัย อุ1นใจคํา
62073023668 นางสาวณัฐณิชา แจ�งจิตร
62073023669 นางสาวณกีรญา เกิดไผ1ล�อม
62073023670 นางสาวสุนันทา ชัยฤทธ์ิ
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62073023671 นางสาวจีรภรณ� อภิวัน
62073023672 นายอภิรุจน� รุ1งเรือง
62073023673 นางสาวอรชยา มากสมบูรณ�
62073023674 นายนพณัฐ แดงแสงทอง
62073023675 นางสาวชัชจิรา ม่ันพรม
62073023676 นางสาวจิราภรณ� ชมเสียง
62073023677 นายธรรมนิตย� คัชมาตย�
62073023678 นางสาวนฤมล จุ1นคง
62073023679 นางสาวชุติมน จันทร�สายทอง
62073023680 นางสาวปนิตา อินดี
62073023681 นางสาวชนัญชิดา งามนิล
62073023682 นางสาวพันทิตรา เวียงทอง
62073023683 นางสาวอรสา ประกายเพชร
62073023684 นางสาวกัญลักษณ� เชาวนวัฒนมัย
62073023685 นางสาวกิตติยา รินวงษ�
62073023686 นางสาวเจนจิรา ขันทสิกรรม
62073023687 นางสาวกาญจนา ผุยเถ่ือน
62073023688 นายกิตติธัช บุญวรนุช
62073023689 นางสาวป<ญญาพร มงคลพันธุ�
62073023690 นางสาวพัชรีญา นิลมังกร
62073023691 นายขวัญนคร อ�นโต
62073023692 นางสาวลภัสรดา ช�างทอง
62073023693 นางสาวชื่นจิตร� รอดแก�ว
62073023694 นางสาวศิรินนา เพ็ชรยัง
62073023695 นายนัฐพงษ� ปวงงาม
62073023696 นายธนภูมิ อินทศรี
62073023697 นางสาวกนกพร ดอนกาวิน
62073023698 นางสาวณิชาภัทรกานต� ศรีจารุเมธานนท�
62073023699 นายภัทรพงศ� แก�วกอง
62073023700 นางสาวดวงพร อ1อนคํา
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62073023701 นายชโลธร จริยานุวัตร�
62073023702 นางอทิตา ไทรเทพย้ิม
62073023703 นางศิริลักษณ� นิลแนม
62073023704 นางสาวสุธิดา จันทร�แย�
62073023705 นางสาวศิริรัตน� อุบลไพร
62073023706 นายพันธวัฒน� ศิลารักษ�
62073023707 นางสาวสุณิสา จิตนารี
62073023708 นางสาวอัญชลี แววดี
62073023709 นางสาวสโรชา แดงโสภณ
62073023710 นางสาวลลิตา คูโคกสูง
62073023711 นางสาวกชกร ชัยภิวัฒน�กุล
62073023712 นางสาวกัลยาลักษณ� วิเศษทักษ�
62073023713 นางสาวมัสยา แสงทอง
62073023714 นางชมภู1 เครือแดง
62073023715 นางสาวสุปรียา แก�วปVงเมือง
62073023716 นายป<ญญวัฒน� ธาดาภาคย�
62073023717 นางสาวจันทิมา เอี่ยมบัวหลวง
62073023718 นางสาวสุนิธิ เทอดพิทักษ�พงษ�
62073023719 นางสาวปุณยาพร เมืองอินทร�
62073023720 นายสุภกฤษฏ์ิ ฟูธรรม
62073023721 นางสาวมาลัยพร แสงสา
62073023722 นางสาวพิชญานันท� นันตะวงค�
62073023723 นางสาววุฒิพร จ๋ีคีรี
62073023724 นางสาววรภา เสนานุช
62073023725 นางทสมา ไพรวัลย�คีรี
62073023726 นายอภิรัฐ เรืองรัตน�
62073023727 นางสาววัชราพร กําแทง
62073023728 นางสาวขวัญดาว นวลทิม
62073023729 นายวุฒิชัย จายคํา
62073023730 นายณรงศักด์ิ ทองคํา
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62073023731 นางสาวปุณศรี บ1อรุณพันธ�
62073023732 นางสาวปภาวรินทร� กันไชยคํา
62073023733 นายอนุชา บางประเสริฐ
62073023734 นางสาวสุริยาภรณ� สิทธิชัย
62073023735 นางสาวชัชชา เอี่ยมสอาด
62073023736 นางสาวมาริษา สว1างศรี
62073023737 นางสาวชลธิชา อ1อนเจริญ
62073023738 นายภคชล มัจฉา
62073023739 นางสาวจีรนันท� จันดากุล
62073023740 นายธีระวัฒน� นมภูเขียว
62073023741 นางสาวกัณฐาภรณ� เกิดโอภาศ
62073023742 นางสาวมนลดา อุบลสว1างวงศ�
62073023743 นายชัยมงคล สูงรัง
62073023744 นางสาววริศรา บัวศรี
62073023745 นางสาวสุภาวดี แก�วมูล
62073023746 นายนันทิพัฒน� ยอดทะเล
62073023747 นายประจักษ� มากมี
62073023748 นางสาวศิริประภา สกุลพราหมณ�
62073023749 นางสาวสุภาพรรณ� นากา
62073023750 นางสาวอาริษา กีสด
62073023751 นางสาวณัชชารีย� เหลืองวิไล
62073023752 นางสาวกนกวรรณ โพเกตุ
62073023753 นางสาวอังคณา ขุนพิลึก
62073023754 นางสาวธิดารัตน� นิลทกาล
62073023755 นายรุ1งโรจน� กันทะวงศ�
62073023756 นางสาวเบญจวรรณ บุญสาย
62073023757 นางสาวกัณฐิกา ตBะตุ�ย
62073023758 นางสาวชุติมา สุขทรัพย�
62073023759 นางสาวอุทัยวรรณ อ1อนละม1อม
62073023760 นางสาวชลธิชา เกตุรังษี
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62073023761 นายมาโนชญ� สิงห�ทอง
62073023762 นายพรรษา ทรงกลิ่น
62073023763 นางสาวอนุสรา หล�าเพชร
62073023764 นางสาวอรพรรณ กันทะเขียว
62073023765 นายธนพล ภูมินทอง
62073023766 นางสาวจุฬารักษ� สีหะวงษ�
62073023767 นางสาวสายวารี พูลคุ�ม
62073023768 นางสาวยุพาพิน ดิษสวน
62073023769 นายนิรพล มาบ�านซ�ง
62073023770 นางสาวเพชรี ชมภูทวีป
62073023771 นางสาวสุชาดา โปทิ
62073023772 นายดิลก เพชรพงศ�
62073023773 นางสาวอรพรรณ จิตตะระ
62073023774 นายฐิติพงศ� อินทรรักษ�
62073023775 นางสาวรัชนก อ1วมสถิตย�
62073023776 นายธนิน จุ�ยศรีแก�ว
62073023777 นายกิตติพศ ขัตติ
62073023778 นายชยพล ยงทะเล
62073023779 นางสาวกีรติ แก�วตุ�ย
62073023780 นายพงศ�พิพัฒน� ฉิมนาค
62073023781 นางสาวณัฐณิชา สันคํา
62073023782 นางสาวสุนิสา แข1งขัน
62073023783 นางสาวกัลย�สุดา ทาปMอง
62073023784 นางสุภาพร บุญอิ่ม
62073023785 นางสาวมาริศรา เต้ียนกลิ่น
62073023786 นางกฤตวรรณ ณพลพงศกร
62073023787 นางสาวฤทัยชนก อุดมประสิทธ์ิ
62073023788 นายอุกฤษณ� โฮ�งจิก
62073023789 นายสรนันท� มีชํานาญ
62073023790 นางสาวพัชราภรณ� นาคไทย
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62073023791 นายปกรณ� เย็นชุ1ม
62073023792 นายสุรพศ ผ1องศรี
62073023793 นางสาวจันทราพร บุญนุ1ม
62073023794 นายประจักษ� ศรีทอง
62073023795 นางสาวเสาวภา ศรีบุรินทร�
62073023796 นางสาวกุลจิรา สายไพศาล
62073023797 นางสาวสุณิสา สายแก�ว
62073023798 นางสาววราภรณ� กันภัย
62073023799 นางสาวปVยธิดา วงษ�ฉายา
62073023800 นางสาวชลิตา ดานเรือง
62073023801 นางสาวณัฏฐ�ชญา ปหาวัฒน�
62073023802 นายนพฤทธ์ิ ฐีตานนท�
62073023803 นางสาวขนิษฐา ทะแดง
62073023804 ร�อยตํารวจเอกกนกศักด์ิ ขําย่ิงเกิด
62073023805 นางปานจันทร� สีสด
62073023806 นางสาวชมพูนุช อุ1นใจ
62073023807 นางสาวดวงฤดี สุขหมอน
62073023808 นางสาวพรศิริ มงคล
62073023809 นางสาวศิริพร นันใจยะ
62073023810 นางสาวน้ําทิพย� ฉิมวรรณ�
62073023811 นางสาวนุจรีย� ฟ<กชนะ
62073023812 นางปณิญตา แสงไว
62073023813 นางสาวเกษร สุริยา
62073023814 นางสุภาวดี อุ1นไฝ
62073023815 นางสาวชนัญธิดา ฮามสุโพธ์ิ
62073023816 นางสาวนัดตยา มะไรจิตร
62073023817 นางสาววิภารัตน� ใจยา
62073023818 นายสุริยมณฑล มะลานาจ
62073023819 นายวนาวุฒิ กันเตียง
62073023820 นางสาวฐิติวรรณ เที่ยงตรง
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62073023821 นางสาวชลิดา พลหาญ
62073023822 นางสาวสุธิตา มงคล
62073023823 นายเอกพงษ� ป<ญญาเหล็ก
62073023824 นายนิติ โพธ์ิทรง
62073023825 นางสาวกรณัฐ เพ็ชรภู1
62073023826 นางสาวทิพยวรรณ นุ1มเกลี้ยง
62073023827 นางสาวนิราภรณ� เนื่องหล�า
62073023828 นายธนชัย มูลเดช
62073023829 นายจักรกฤษณ� ดีม่ัน
62073023830 นางสาวอรุณรัตน� เกตุแปMน
62073023831 นายกรกฏ วันเย็น
62073023832 นางสาวลลิตา ปาระธรรม
62073023833 นางสาวมาริสา ใจชุ1ม
62073023834 นางสาวณัฐติกา วงศ�พันคํา
62073023835 นายศุภณัฐ จิตรานุวัฒน�กุล
62073023836 นางสาววรัญญา ไชยกุล
62073023837 นายนิวัฒน� สิงห�ประเสริฐ
62073023838 นายจักรกฤษณ� พหลยุต
62073023839 นางสาวเพ็ญวิภา มาบัว
62073023840 นางสาวสุภาพร สีเถ่ือน
62073023841 นายภาคภูมิ จันสน
62073023842 นางสาวณัฐริญา ศรีจันทร�กาศ
62073023843 นางสาวดวงเดือน สมภพพิสมัย
62073023844 นางสาวนริศรา อินนาค
62073023845 นายสิทธิชัย ทองสว1าง
62073023846 นางสาวเกวลิน หลงลืม
62073023847 นางสาวแพรวพรรณ เครือวงค�
62073023848 นางสาวน้ําฟMา อยู1สุข
62073023849 นายธเนตร เกตุมณี
62073023850 นายณัฐภูมิ ม่ังค่ัง
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62073023851 นายพสิษฐ� คํามัง
62073023852 นายสิทธิพล แสงแก�ว
62073023853 นางสาวสิทธิดา สิงห�ทอง
62073023854 นางสาวนฤมล พลพัด
62073023855 นายณัฐกรานต� บุญชู
62073023856 นางสาวพรประภา อินทะวัง
62073023857 นายพงศกร พรหมสนธ์ิ
62073023858 นายอนิรุจน� อ�วนสอาด
62073023859 นางสาวนราทิพย� ชมชาติ
62073023860 นางสาวกฤตยา ลิ้นทองคํา
62073023861 นางสาวนันท�นภัส มีเกษร
62073023862 นางสาวจินตนา ทิมนตXา
62073023863 นางสาวศศิณิชา ชอบชน
62073023864 นางสาวพัชรินทร� จูเจริญ
62073023865 นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา
62073023866 นางสาวสุภาภรณ� เขินแก�ว
62073023867 นางสาววิไลลักษณ� โฉมเกิด
62073023868 นางสาววลิษา แสนอุ�ม
62073023869 นางสาวชลนดา จิรธนินท�กุล
62073023870 นางสาวเบญญพร มันห�วย
62073023871 นายสถาพร ศักด์ิทอง
62073023872 นางสาวอรนุช ช�างบุญทัด
62073023873 นางสาววินิดา เจิมรอด
62073023874 นางสาวณสริตา กBกเครือ
62073023875 นายสุเมธ บดีรัฐ
62073023876 นายณัฐพงษ� สีสุข
62073023877 นางสาวชิดชนก บัวผัด
62073023878 นางสาววันทนีย� นันทภาค
62073023879 นางสาวจิตรลดา ปุMดหน1อย
62073023880 นายวชิรพงศ� ปองณิศสุรางค�
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62073023881 นายสมพงษ� ลุงบุตร
62073023882 นายวีระยุทธ แก�วยม
62073023883 นายนฤชา กํ่าเกิด
62073023884 นายจตุรภัทร สายทองดี
62073023885 นางสาวกาญติมา พุกทอง
62073023886 นางสาวปาริชาติ ไชยสาร
62073023887 นายนนทัช อ1วมทอง
62073023888 นางสาวอรวรรณ พรหมมินทร�
62073023889 นายพรนารายณ� แผลงศร
62073023890 นายคฑาวุธ เรือนทอง
62073023891 นายธัญชนิต โคกทอง
62073023892 นางสาวสุนันธา มาน�อย
62073023893 นางสาวศิริพร กองมา
62073023894 นางสาววิภาภรณ� คล่ําคง
62073023895 นางพรพรรณ นันไชยวงค�
62073023896 นางสาวธันย�ชนก โพธ์ิศรี
62073023897 นายณัฏฐพร จอกทอง
62073023898 นางสาวดวงกมล บุญรอด
62073023899 นางสาวปVยะมาศ ดีสอน
62073023900 นางชรัยย�รัชฏ� อินตBะมุด
62073023901 นายภาคภูมิ อภิสิทธ์ิศักด์ิ
62073023902 นางสาวพณณกร ศรีสุขเดช
62073023903 นางสาวภัทราพร ขัดหย1อม
62073023904 นางตรีรัตน� ศิริ
62073023905 นายวีรภัทร เปดี
62073023906 นางสาวธนาภรณ� เจBกจ่ัน
62073023907 นางสาวธัญลักษณ� นิธิเมธีโรจน�
62073023908 นางสาวอุบลวรรณ ทองเทือะ
62073023909 นางสาวกัลยา โสภา
62073023910 นางสาวสุพิชญา วงษ�บ�านใหม1
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62073023911 นางสาวสิรินภา สังข�ทอง
62073023912 นางสาวจุฑาภรณ� จิตตธาดาพงศ�
62073023913 นางสาวทิพย�วัลย� กงใจ
62073023914 นางสาววิลาสินี การินทร�
62073023915 นางสาวกุลิสรา ทองคําพูล
62073023916 นางสาวภาณุมาศ รุ1งสว1าง
62073023917 นางสาวอรวรรณ โพธ์ิแพงพุ1ม
62073023918 นางสาวมัลลิกา ปานสด
62073023919 นายเจยวัฒน� ปาระมะ
62073023920 นางสาวณัฐชา ทองศรีสุข
62073023921 นางสาวเพ็ชชรี เปรมกมล
62073023922 นายอุเทน วังยาว
62073023923 นางสาวกาญจนา ปวนสุก
62073023924 นางสาวไปรยดา เกรียงกีรติกุล
62073023925 นางสาวนันท�นลิน จิตตะมุข
62073023926 นางสาวกชกร เชียรวิชัย
62073023927 นางสาววัลยา ศิริป<ญญา
62073023928 นางนิตยา เอี่ยมศรี
62073023929 นางสาววิกานดา ม่ันถึง
62073023930 นางสาวพรรณิภา สังขจันทร�
62073023931 นางสาวรภัส มูลโมกข�
62073023932 นางสาวปMอมปVง ทวีสุข
62073023933 นายรัฐพงษ� เฮงทรัพย�
62073023934 นางสาวดวงนฤมล บัวก�านทอง
62073023935 นางสาวศิริวรรณ สุทธิชาติ
62073023936 นางกาญจนภรณ� พูนบ�านแขก
62073023937 นายพีรณัฐ ขันตี
62073023938 นายชินวัฒน� เย็นสุวรรณกิจ
62073023939 นางสาวศิริวิภา ฟ<กเจริญ
62073023940 นายเอกพงษ� เพ็ชรพงษ�

หน�า 798 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073023941 นางสาวพิมพ�ศิริ ไชยขันธุ�
62073023942 นางสาวยุพิน ทองอิ่ม
62073023943 นางสาววิภาพร แก�วสอน
62073023944 นางมาลิวรรณ นิลป<Wน
62073023945 นายพรศักด์ิ แปMนดํารงค�พันธุ�
62073023946 นายพิชชานนท� นิลประยูร
62073023947 นางสาวดาราณี บุญเกตุ
62073023948 นางสาวหัทยา พยัคฆา
62073023949 นางสาวชิดชนก รอดเทศ
62073023950 นางสาวกมลชนก โกอินตBะ
62073023951 นางสาวป<ญจพร แย�มย้ิม
62073023952 นางสาวดวงรัตน� ดวงวิลัย
62073023953 นางสาววิมลมาศ กองสี
62073023954 นางสาวสมศิริ ศรีสุขไสย
62073023955 นายอานันฑ� สาระชาติ
62073023956 นายวัชรากร พลาพล
62073023957 นางสาวภาพิมล วัฒนสันติพงศ�
62073023958 นางสาววรรณอนงค� หมู1โสภิญ
62073023959 นายวิทวัส สินจันทร�
62073023960 นายอภิชาติ สมศรี
62073023961 นางสาวศิลาณี ปานเกิด
62073023962 นางสาวนารีนาฎ สงเปลื่อง
62073023963 นางสาวนันทัชพร เตจะสร�อย
62073023964 นางสาวนฤมล เที่ยงสุวรรณ�
62073023965 นายสมเกียรติ หน1วงกลาง
62073023966 นางสาวสุริยฉัตร หนูอินทร�
62073023967 นางสาวจิรนันท� พ1วงกองนะ
62073023968 นางศิริจันทร� ธงไชย
62073023969 นางสาวปรียาพร มูลเมือง
62073023970 นางสาวสุภาวดี ซ�องกXา

หน�า 799 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ
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ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073023971 นางสาวปาริฉัตร กาศมณี
62073023972 นางสาวปรียาพร น�อยปาปลูก
62073023973 นายกริชญา เชื้อจันทร�
62073023974 นายจักรกฤษ หล�าเตจา
62073023975 นางสาวขนิษฐา จันทนา
62073023976 ว1าที่ร�อยตรีศตวรรษ พันธ�อุ1น
62073023977 นางสาวณัฐกานต� กุลทรัพย�สมบัติ
62073023978 นางสาวชยาภา แก�วศรีทอง
62073023979 นายเอกรักษ� ยาโต
62073023980 นางสาวปรีณาภา วงศ�ว่ิง
62073023981 นางมาลินี ทิมเครือจีน
62073023982 นายวทัญRู สีดาบุตร
62073023983 นางสาวศิริพร แสนแทน
62073023984 นางสาวนิตยา สิญจวัตร�
62073023985 นายอิษฎ� ช1วยอุระชน
62073023986 จ1าสิบตรีอนุชา อินทมา
62073023987 นางสาวสัตตบงกช หรั่งอินทร�
62073023988 นายภานุพงศ� เพ็ชรหาญ
62073023989 นางสาวนริสรา วงศ�ศิริพิทักษ�
62073023990 นางสาวนริศรา สุกใส
62073023991 นายอัษฎา เขียวพุ1มพวง
62073023992 นางสาวณัฐริกา เปAงมณี
62073023993 นางสาววิมลทิพย� บงกชทองแก�ว
62073023994 นางสาววิภาพร อ่ําเจBก
62073023995 นางสาวลักขณา แต�มต1วน
62073023996 นายเชิงชาย จันทร�นิ่ม
62073023997 นายภาณุวัตร บุญป<`น
62073023998 นางสาวนิตยา มาตา
62073023999 นางสาวศิวาพร สอาดละออ
62073024000 นางสาวชาลิณี จามนุช

หน�า 800 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                         ช่ือ - นามสกุล

62073024001 นางสาวอัจฉรา คําไชย
62073024002 นางสาวธิรนันท� จิรโรจน�จินดา
62073024003 นางสาวจาริณี จันทรมณี
62073024004 นางสาวนันทิกานต� สุริสาร
62073024005 นางสาวเนตรนภา สุขแพทย�
62073024006 นางสาวสุธิดา ธรรมจักร�
62073024007 นางปลิดา สุขร1องช�าง
62073024008 นางสาวสาวินี พันธ�มหา
62073024009 นายทัพพ�สรณ� อ1อนอําไพ
62073024010 นางสาวนิรันรัตน� คําแสง
62073024011 นางสาวพรชิตา กองแก�ว
62073024012 นางสาวธิดารัตน� ศรีวิชัย
62073024013 นายเมธาวัจน� เนตรแก�วศิวัฒน�
62073024014 นางสาวศิรัญญา กฐินทอง
62073024015 นางสาวป<ทมวรรณ ผัดผล
62073024016 นางสาววิรยา แก�วเพ่ิม
62073024017 นายสิทธิชัย สุวรรณชื่น
62073024018 นายจิตติพล เสนาะพินท�
62073024019 นางสาววรวรรณ สายแก�ว
62073024020 นางสาวมินตรา บัวไลเดช
62073024021 นางสาวมนทกานต์ิ โสธรพิทักษ�กุล
62073024022 นางเกศินี อินทิพย�
62073024023 นางสาวจินตนา ทะขัติ
62073024024 นายมาฆมาส รักถึง
62073024025 นายธนรัตน� เทียมสุวรรณ�
62073024026 นายจตุรภัทร พิลึก
62073024027 นางสาวธันพิชชา สุขสันต�
62073024028 นางสาวฆิฑามาศ คลังเงิน
62073024029 นายภพกร กรณชนกนันท�
62073024030 นายจักรกรินทร� อุดมกระสด

หน�า 801 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ
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                         ช่ือ - นามสกุล

62073024031 นายอัครพล คงคาสวัสด์ิ
62073024032 นางสาวเนตรนภา วงศรีรักษ�
62073024033 นายวิทวัฒน� ข1มอาวุธ
62073024034 นางวิจิตรา รทะจักร
62073024035 นางสาวอัยการ พรหมป<Pน
62073024036 นางสาวศกลวรรณ สุขเกษม
62073024037 นายศตวรรษ อินทรีสังวรณ�
62073024038 นางสาวชลธิชา ทองคํา
62073024039 นางสาวหงษ�ลัดดา นันทศร
62073024040 นายพรภวิษย� สุขศรี
62073024041 นางสาวกฤษฎาภรณ� สายวงค�เปOPย
62073024042 นางสาวสมหญิง ปานทองคํา
62073024043 นางสาวเพ็ญนภา ธิสาเวช
62073024044 นางสาวอุทัยวรรณ วงพิทักษ�
62073024045 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�หนิ้ว
62073024046 นางสาวจุฑามาศ จําปางาม
62073024047 นางสาวยุพาภรณ� สาระอิสระ
62073024048 นางพิชามญชุ� ศิริเจริญ
62073024049 นางสาวชฎาพร นันตาบุญ
62073024050 นางจันทิมา มาสาร
62073024051 นางสาวรุ1งนภา ผิวทวี
62073024052 นายสุทธิเกียรติ แถมสุข
62073024053 นายธงชัย โพธ์ิเต็ม
62073024054 นายชานนทร� มาแปง
62073024055 นางสาวเบญจพรรณ อุBดสม
62073024056 นางสาววิราวรรณ กันแตง
62073024057 นางสาวขนิษฐา กล1อมจาด
62073024058 นางสาวชนาภรณ� สังข�เทศ
62073024059 นายพิรานันท� วานเวียง
62073024060 นางสาวปวริสา ศรีอินทร�

หน�า 802 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ
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62073024061 นายอนุชิต นิลวงศ�
62073024062 นางสาววิภาดา สาระบัน
62073024063 นายเบญจมิน อึ่งเส็ง
62073024064 นางสาวเบญจรัตน� อภิวงศ�
62073024065 นายณัฐพล ตาเจริญเมือง
62073024066 นางสาวธมลวรรณ คํานัด
62073024067 นายคมปฏิภาณ มากกูล
62073024068 นางสาวกรวิภา ศิริสาร
62073024069 นายวีรยุทธ� บุญศรี
62073024070 นางสาวชลินทิพย� เนตรชาย
62073024071 นางสาวอรวรรณ สัมฤทธ์ิ
62073024072 นางสาวอวยพร แก�วคําสอน
62073024073 นางสาวอรนิชา โพธิ
62073024074 นางสาวพลอยสิรินทร� มาทอง
62073024075 นางสาวสนธยา ขอสวัสด์ิ
62073024076 นายนันทภพ เกตุแปMน
62073024077 นางสาวพรทิพย� สงวนจารีต
62073024078 นางสาวกนกนภา อุทธิยา
62073024079 นางสาวปวริศา เครือมี
62073024080 นางสาวโสภิดา พรหมสาย
62073024081 นางสาวทิพกร คําทิพย�
62073024082 นางสาวอัญชลี ศรีสุวรรณ
62073024083 นายธีรัตม� เผือกพันธุ�
62073024084 นายวีรภัทร ป<Pนฉาย
62073024085 นายธีรภัทร เกิดผล
62073024086 นางสาวสิริกัญญา โปทา
62073024087 นางสาวเมธนี พูลชัย
62073024088 สิบเอกณัฐวุฒิ จันทร�งาม
62073024089 นางสาววาสนา สุขดี
62073024090 นายวรวรรณ บุญมา

หน�า 803 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073024091 นายพงษ�ศักด์ิ นามวงค�
62073024092 นายชญานนท� นุ1มแน1น
62073024093 นายกชศักด์ิ เกตุถาวร
62073024094 นางสาวนุชนารถ จันทร�สวรรค�
62073024095 นางสาวทัศนีย� ทําดีแท�
62073024096 นายนที เปสูงเนิน
62073024097 นางสาวสุธาสินี เดชนาลักษณ�
62073024098 นางสาวจิรนันท� มีนา
62073024099 นางสาวณัฐชา ขันทะยศ
62073024100 นายถาม�พร แซ1ย้ัง
62073024101 นางสาวศุภักษร ม่ันคง
62073024102 นางสาวกมลวรรณ แก�วสีเขียว
62073024103 นางสาวจันจิรา เตียวตระกูล
62073024104 นายดนุพล คําลือ
62073024105 นางสาวสร�อยฟMา กันธะหม่ืน
62073024106 นายกฤษณ�วริศ ชะนิดไทย
62073024107 ว1าที่ร�อยตรีหญิงอัจฉรา มารมย�
62073024108 นางสาวเกษร วันสี
62073024109 นายศรัณญ� สุดนุ1ม
62073024110 นางสาววดี บุญภาค
62073024111 นางสาวจิรประภา นกผึ้ง
62073024112 นางสาวภูพิงค� กองทรัพย�
62073024113 นางสาวธาริณี โพธ์ิละคร
62073024114 นางสาวปุณญิตา กลัดทรัพย�
62073024115 นางสาวนพรัตน� ม1วงเลี้ยง
62073024116 นายวีรากร รุ1งเชตุ
62073024117 นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ
62073024118 นางสาวนัฐกรานต� เตชะศิรินนุกูล
62073024119 นางสาวณัฐทพัสส� หิวานุพงค�
62073024120 นางสาววรภักด์ิสกุล พันสืบวงค�

หน�า 804 จาก 822            
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62073024121 นางสาวปรียานุช จันทร�หอม
62073024122 นางสาวโชติกา จ้ีอาทิตย�
62073024123 นายคุณาวุธ เงาะหวาน
62073024124 นางสาวทาริกา ทาดวงตา
62073024125 นายสร�างสรรค� เจริญภาพ
62073024126 นายพงศธร โสภาพร
62073024127 นายศิริชัย ดาวท1าน
62073024128 นายต1อศักด์ิ คีรีการะเกด
62073024129 นางสาวอังสุมารินทร� ปVงคะยอม
62073024130 นายวิศิษฏ� พิมพ�จันทร�
62073024131 นายชัชพงศ� จันทร�สิงห�
62073024132 นางสาวชนิกา คําเทพ
62073024133 นายวิชยุตม� มณีโชติ
62073024134 นางสาวธัญญลักษณ� กัลยาณมิตร
62073024135 นายชยุต กรรณิการ�
62073024136 นางสาวดวงมณี ใจวงษ�
62073024137 นางสาวอุมาพร พลอยเจริญ
62073024138 นางสาวจีรวรรณ เกิดนวน
62073024139 นางสาวอนัญญา คํามา
62073024140 นางสาวพรประภา ผัดดอก
62073024141 นางสาวกัญญารัตน� อรุณ
62073024142 นางสาววรางคณา ธาดาจันทร�
62073024143 นายภิญโญ โออุไร
62073024144 นางธัญลักษณ� สีทอง
62073024145 นายกฤษดา กุณาตี
62073024146 นางสาวพิมพิไล ชัยสมภาร
62073024147 นายชัยวัฒน� ปานันท�
62073024148 นางสาวนิดา สีตะมา
62073024149 นางสาวกัญญารัตน� ทิอวน
62073024150 นายวีรพงษ� วงศ�สมศักด์ิ

หน�า 805 จาก 822            
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62073024151 นางสาวทักษพร ปMองเขตต�
62073024152 นายสุทธิรักษ� อยู1เอม
62073024153 นางสาวขวัญหล�า นามหัน
62073024154 นายกิตติ เครือพับ
62073024155 นางสาวลลิตา มีแสง
62073024156 นายเสริมยศ เกตุอ่ํา
62073024157 นางสาวรัชดาภรณ� บวบทอง
62073024158 นางสาวอนัญญา ทําดี
62073024159 นางสาวพรสุดา โพธิษา
62073024160 นายกรณพัทธ� กําปนาท
62073024161 นางสาวเด1นดวง ม่ันแสวง
62073024162 นางสาวพิมพ�พลอย แพร1งสุวรรณ
62073024163 นางสาวนันทกา แอลา
62073024164 นางสาวภรณ�ชนก แสงทอง
62073024165 นายศิมารมณ� คงเมือง
62073024166 นายออมสินศักด์ิ มุ1งทําดี
62073024167 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�ล�อม
62073024168 นางสาวกาญจนา เกตุขาว
62073024169 นางสาวธัญธารีย� พิชัยณรงค�
62073024170 นางสาวศิรินภา โปธาตุ
62073024171 นางสาวอารีรัตน� คําคงสม
62073024172 นางสาวริศษา อุฤทธ์ิ
62073024173 นางสาวจันทรนิภา เสธะสิงห�
62073024174 นายนวพล วงค�รอบ
62073024175 ว1าที่ร�อยตรีประดิษฐ� อุ1นถ่ิน
62073024176 นางสาวน้ําทิพย� กลางจันทรา
62073024177 นางสาวสุนิสา วรวงศ�ชัยกุล
62073024178 นางสาวสุชาดา จันตะวงศ�
62073024179 นางสาวปุณยาพร ชัยเสน
62073024180 นางสาวหนึ่งฤทัย เทศเขียว
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62073024181 นายนพพดล แตงกลิ่น
62073024182 นางสาววาธิณี ตะสุข
62073024183 นางสาวจันทร�จิรา บุญหลง
62073024184 นายขจรศักด์ิ โพธ์ิสอน
62073024185 นางสาวทักษพร มาสิงห�
62073024186 นางสาวอัจฉรา ไคล�คง
62073024187 นายอัษฎาวุฒิ ม่ังค่ัง
62073024188 นางสาวนันท�นภัส ดวงคัญชาติ
62073024189 นางสาวจิราภรณ� แก�วเดียว
62073024190 นางสาวสาวิตรี บัวเผื่อน
62073024191 นางสาววันวิสาข� ระวังภัย
62073024192 นางสาวจุฑารัตน� สงค�ประเสริฐ
62073024193 นางสาวสิริวิมล พยัฆษี
62073024194 นางสาวนิตยา แสงจันทร�
62073024195 นางสาวกิตติภรณ� ต๊ิบปะละวงศ�
62073024196 นางสาวจิราภรณ� สนั่น
62073024197 นายรัชพล แสนศรี
62073024198 นางสาวนิสากร ขาวไพบูลย� 
62073024199 นางสาววิจิตรา พรธาดาวิทย�
62073024200 นางสาวเพชรประทาน งามขํา
62073024201 นางสาววชิรญาณ� แหลมหลวง
62073024202 นายนพรัตน� วงศ�สุวรรณ
62073024203 นางสาวพรพิมล ภารังกูล
62073024204 นางสาวป<ทมาภรณ� พัฒนิยม
62073024205 นางสาวเบญจรัตน� เพชรนิล
62073024206 นายยุทธนา วังใจฟู
62073024207 นางสาวสุพรรษา นาคราช
62073024208 นายศักด์ิดา คงพิริยะไมตรี
62073024209 นางสาวชมพูนุช โบสถ�แก�ว
62073024210 นางสาวเกสรา เที่ยงอยู1
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62073024211 นางสาววิภาดา แสงนาค
62073024212 นางสาวสรัญญา บุญสอาด
62073024213 นายจิรายุ แก�วแสนสาย
62073024214 นางสาวมยุรฉัตร สังข�ศิริ
62073024215 นางสาวเปมิกา อินไชย
62073024216 นางสุทธิกานต� พงษ�วานิช
62073024217 นางสาวกรรณิการ� บัวทุม
62073024218 นางสาวสิริกาญจน� สัจจริตานันท�
62073024219 นางสาวศุภกานต� จิรเบญจรัตน�
62073024220 นางสาวนภัสวรรณ พ1วงสุข
62073024221 นางสาวปVยะวรรณ เถินสุวรรณ
62073024222 นางสาวธมลวรรณ สุตานันต�
62073024223 ว1าที่ร�อยตรีหญิงจิราพร พร�อมมิตร
62073024224 นางรัชดา สิริทรัพย�กุลชัย
62073024225 นางสาวปฏิญญา พรมส�มซ1า
62073024226 นางสาวรัศม์ิฏิกานต� ลําสกุล
62073024227 นางสาวอาทิตยา มุกดาผล
62073024228 นายทักษ�ดนัย โลหะเวช
62073024229 นางสาวสุวิมล รุมารถ
62073024230 นายอนุชา เอี่ยมพงษ�
62073024231 นางสาวสาธิยา น้ําใจเย็น
62073024232 นางสาวสลันญา สอนสุภาพ
62073024233 นางสาวนุชนาฏ มาดี
62073024234 นายนักสิทธ์ิ ทองบ1อ
62073024235 สิบเอกทินภัทร ใจยวญ
62073024236 นางสาวสุทธินี ต1างใจ
62073024237 นายปVยภัทร� บัวทองจันทร�
62073024238 นางสาวสุชาดา ไตรเนตร
62073024239 นางดาราพร สร�อยสน
62073024240 ว1าที่รตหญิงพรทิภา อ1วมอ่ํา
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62073024241 นายขันธ�ชัย แก�วสูงเนิน
62073024242 นางสาวกรกช บัวแดง
62073024243 นางนวลลออ ประยุรกานต�
62073024244 นางสาวมนัญญา สงวนชัย
62073024245 นายเทพนม สวนดอก
62073024246 นางสาววิลัยลักษณ� สินเทพ
62073024247 นางสาวสุพัชรี นาคโควงษ�
62073024248 นางสาววิไลพร ขาวผ1อง
62073024249 นางสาวป<ทมนันท� เสนานุช
62073024250 นายกิตติศักด์ิ เตือนวีระเดช
62073024251 นางสาวนภาพรรณ ทองวงษ�
62073024252 นายจตุรวิทย� พงษ�ไทย
62073024253 นางสาวศิรินภา สมใจ
62073024254 นางสาวณัฐธิรา สงวนสิน
62073024255 นางสาวสุมีนา นาคเทวัญ
62073024256 นางสาวกชพร ณ ร�อยเอ็ด
62073024257 นายประกาล เชียงไตร
62073024258 นายชนะพล ขาวสะอาด
62073024259 นางสาวเรืองศิริ สุขขํา
62073024260 นางสาวลักษณา ผุดผ1อง
62073024261 นางสาวจินตนา กันดก
62073024262 นางสาวกุสุมา สิทธิโสด
62073024263 นางสาวกนกกาญจน� สุวรรณ
62073024264 นายเอกรัก ถ�วนคํา
62073024265 นางสาวพิศศิญา ตาแก�ว
62073024266 นายภูดิส ภัทธรคุณานนท�
62073024267 นางสาวภิมลพรรณ� แสงแก�วกาศ
62073024268 นายเกียรติศักด์ิ มณีเทศ
62073024269 นางสาวจันทร�รุจี ทาจวง
62073024270 นางสาวชุติกาญจณ� ก�อนจันทร�เทศ
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62073024271 นางภุมรินทร� บํารุง
62073024272 นางสาววิภาพร ยามา
62073024273 นางสาวณิชกานต� ศรีอุไร
62073024274 นางสาวเบญจมาศ พุ1มกลิ่น
62073024275 นางสาวมะลิวัลย� แก�วเข�ม
62073024276 นางสาวปรางชนก มหัปปานันท�
62073024277 นายกิตติศักด์ิ อิ่มอินทร�
62073024278 นางสาวอัญชลี อยู1สินไชย
62073024279 นางสาวพัชรินทร� พรหมมีเนตร
62073024280 นายดนพกรณ� เลิศเตชิษฐ�
62073024281 นายสิริกมล สายน้ําเย็น
62073024282 นายจิระวิน ถ่ินบาง
62073024283 นายชัยณรงค� สนใจ
62073024284 นางสาวชุติมา ลอยเมฆ
62073024285 นางสาวกรรณิการ� สร�อยสวาท
62073024286 นางสาวชลภัทร� ก�อนแก�ว
62073024287 นางสาวทิติยาพร ภัทรประสิทธ์ิ
62073024288 นางสาวศุภานิช ตBะสุ
62073024289 นางสาวธัญณิชา ราศรีนพกูล
62073024290 ว1าที่ร.ต.นิวัฒน� ดวงทิพย�
62073024291 นางสาวอาภาวี จันทร�สุ1ม
62073024292 นายก�องตะวัน ประสมญาติ
62073024293 นางวัชรินทร� หน1อวงศ�
62073024294 นางสาวธันยพร หมวกละมัย
62073024295 นางสาวสุพัตรา วรรณวงษ�
62073024296 นายวนัส สิทธิชัย
62073024297 นายกฤษณะ อํามาตร�ทัศน�
62073024298 นางสาวอารียา ตุ1นทอง
62073024299 นายสุทธิศักด์ิ ลาภิณอนันต�
62073024300 นางสาวธนกาญจน� ตBะน�อย
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62073024301 นายป<ญญา งานดี
62073024302 นางสาวสรชา ขําเอี่ยม
62073024303 นางสาวสุพัตรา พัดเส
62073024304 นายธนวัฒน� เผ1าพวง
62073024305 นางสาวเสาวนีย� อุปนันท�
62073024306 นางสาวอัจฉราภรณ� สุขสิงห�
62073024307 นางสาวฤทัย เมทา
62073024308 นายวัฒนะชัย ป<Pนท1าโพ
62073024309 นางสาวพรปวีณ� สุกกล�า
62073024310 นางสาวมณฑลี พละทรัพย�
62073024311 นางสาวรัชนีกร ทองคํา
62073024312 นางสาวกฤตยาณี น�อยพลาย
62073024313 นางสาวศิลามณี แจ�งใบ
62073024314 นางสาวณัฐพร พรหมสุวรรณดี
62073024315 นางสาวสุธาทิพย� หนูนิล
62073024316 นางสาวกัลยารัตน� ขุนมธุรส
62073024317 นางสาวสุวิมล เลิศสถิตย�
62073024318 นางสาวขนิษฐา จันทร�อ1อน
62073024319 นางสาวปวีณา พรหมสว1างศิลป[
62073024320 นางสาวสุภาพร พลแก�ว
62073024321 นางสาวนพรัตน� นิ่มน�อย
62073024322 นายชนพล สุระ
62073024323 นางสาวกัญญรัตน� ขําเขียน
62073024324 นางสาวสิริวิมล กาญจนา
62073024325 นายศรุต หิรัญจิตต�
62073024326 นางสาวกาญจนา ผัดขัน
62073024327 นางสาวพัทธ�ธีรา อัศวคีรีรุ1ง
62073024328 นายเศรษฐโชค เพ่ือนฝูง
62073024329 นางสาวศศิมาภรณ� ศิริมงคล
62073024330 นางสาวพิมธุมาศ ตันชุ1ม
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62073024331 นางสาวจิตราวดี ศรีจันทร�
62073024332 นางสาวรัชนีกร มีผล
62073024333 ว1าที่ร�อยตรีวิชัย ขันติวงษ�
62073024334 นางสาวสิรีย� นุ1มนวล
62073024335 นางสาวพิมพ�รภัตร สุขเกษม
62073024336 นายชนะชัย เบ็งยา
62073024337 นางสาวกาญจนา ศรีคําภา
62073024338 นางสาวพงศ�ลดา ภูผางามเลิศ
62073024339 นางนพมาศ บุญเกษม
62073024340 นางสาวรุ1งฟMา สรรพ�สุขเติม
62073024341 นางสาวกัญญาพัชร สุขสกุล
62073024342 นางสาวอลิษา ขัดสม
62073024343 นางสาววณิชยา กลิ่นบุบผา
62073024344 นางสาวสุพัตรา พรเมตตาประสิทธ์ิ
62073024345 นางสาวศิรประภา มุทาพร
62073024346 นางสาวชนัญชิดา พวงมาลัย
62073024347 นายวิชูวิต เข่ือนสอน
62073024348 นายพงฎ�พันธุ� แสงสว1าง
62073024349 นายนราศักด์ิ พรามพิลา
62073024350 นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล
62073024351 นางสาววธัญญา อยู1สถิตย�
62073024352 นางสาวสุณิษา ถึงทุ1ง
62073024353 นางสาววรางคณา แก�วสลุด
62073024354 นายชัยณรงค� จูด�วง
62073024355 นายสุวิศิษฏ� วิทยาวัฒนกิจ
62073024356 นางสาวรัชฎาพร รอดไพร
62073024357 นายนภดล ราศรีกฤษณ�
62073024358 นางสาวดวงแข ม่ิงมา
62073024359 นายธีระวัฒน� ยะถา
62073024360 นางสาวณัฐวดี โสกดุลย�
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62073024361 นายอรุษ สวนพันธุ�
62073024362 นางสาวจิตติมา วังกาวรรณ�
62073024363 นางสาวมนัสนันท� ดีป<ญญา
62073024364 นายยุรนันท� ตันยง
62073024365 นางสาวมาริษา สิงห�โต
62073024366 นางสาววาสนา มีเสาร�
62073024367 นางสาวจรัสพร บุญรัตน�
62073024368 นายป<ณณทัต ขานสันเทียะ
62073024369 สิบตรีธนทัต หนูหอม
62073024370 นางสาวอาภรณ� สิงห�สี่หม่ืน
62073024371 นายพัฒนพันธุ� คชินเผือก
62073024372 นางสาวกันยาเรศ ม่ันสัตย�
62073024373 นายอานนท� หน1อปา
62073024374 นางสาวรัตนาวดี เคหะวัน
62073024375 นายณัฐรัชต� คําวัฒนา
62073024376 นางสาวอัสมา ปVWนทอง
62073024377 นางสาวศรินทร�ดา มีขํา
62073024378 นางสาวศิริภรณ� มาสอน
62073024379 นางสาวสุธาสินี พามาเนตร�
62073024380 นางสาวป<ทมาภรณ� อินตBะภา
62073024381 นางสาวกนกวรรณ ม่ันภักดี
62073024382 นางสาวเนตรนภา สุกเมือง
62073024383 นางสาวอรกัญญา พชรวัฒน�
62073024384 นางสาวธนาวรรณ ไกลภัย
62073024385 นางสาววิลาวันย� เสง่ียมแก�ว
62073024386 นางสาวอัญชฎาพร เขียวสี
62073024387 นายธนากร ปานแย�ม
62073024388 นางสาวทิพวรรณ โมเรือง
62073024389 นางสาวจุฑารัตน� โมทนา
62073024390 นางสาวช1อทิพย� แก�วกุลภัทร�
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62073024391 นายชัยวัฒน� ก�อนคํา
62073024392 นางสาวณัฐณิชา ม่ันใจ
62073024393 นายวัฒนากร บินชัย
62073024394 นายธนากร แก�วประชา
62073024395 นายยศธร สุขสอาด
62073024396 นางสาววรรณภา ช1วยแท1น
62073024397 นางสาวอรนภา ชาญปรีชา
62073024398 นายภวัต สวนสุข
62073024399 นายพงศกร ช1วยพรม
62073024400 นายสิทธิชัย ย้ิมแย�ม
62073024401 นางสาวอํานวยพร ขุนศรี
62073024402 นางสาวนงลักษณ� ทองสาด
62073024403 นางสาวมัณฑนี กลิ่นสุข
62073024404 นางสาวพัชรนรินทร� สุดตา
62073024405 นายเอกมล อ1อนทอง
62073024406 นายเตชภณ เสือเจริญ
62073024407 นางสาวนันทวดี ไกรโต
62073024408 นางสุทธิสา ปานสมบูรณ�
62073024409 นายนุชาธิป ศรีคํา
62073024410 นางสาวพรนภา ทาทิตย�
62073024411 นางสาวสินีนาฎ สว1างใจ
62073024412 นางสาวสิรินาถ อยู1แย�ม
62073024413 นางสาวปุญณพัฒน� แก�วผ1อง
62073024414 นางสาวกาญจนาภรณ� อัครวงษ�
62073024415 นางสาวนิจจารีย� ธนัทวัฒนพงษ�
62073024416 นางสาวเรณู หูต๊ิบ
62073024417 นางสาวกรรณิการ� เรือนหล�า
62073024418 นางสาวชลลดา มีแสง
62073024419 นางสาวศิริรัตน� สีเหลือง
62073024420 นางสาวธนาวรรณ เอกอินภา
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62073024421 นายคเณศ พิโยค
62073024422 นางสาวศิรินชา พ่ึงวงษ�เขียน
62073024423 นายจักรกฤษณ� หวังสุข
62073024424 นางสาวกัญญารัตน� คําภิระแปลง
62073024425 นางสาวจารุวรรณ หนูผาสุข
62073024426 นางสาวจิณหธาน� ธีราธรรม
62073024427 นางสาวกัลยาณี ชาญชนวุฒิ
62073024428 นางสาวสุมินตรา จรจาก
62073024429 นางสาวสุภาพร มงคลไวย
62073024430 นายเชาวฤทธ์ิ แก�วแดง
62073024431 นางสาวชัญญานุช ไทยประยูร
62073024432 นางสาวปวีณา นัยนิตย�
62073024433 นางสาวพรนัชชา บํารุงคีรี
62073024434 นายภานรินทร� สิทธิสุนทรพูน
62073024435 นางสาวจันทร�ทิมา แตงไทย
62073024436 นายวุฒิพงษ� สาน้ําอ1าง
62073024437 นางสาววิลณา กลั่นน้ําทิพย�
62073024438 นางสาวพัชราพรรณ แช1มสวัสด์ิ
62073024439 นายยุทธนา ลาวจันทร�
62073024440 นางสาวอารียา อินทแสง
62073024441 นางสาวจีราวรรณ สมบุตร
62073024442 นายจิรนนท� แก�วมาลัยทิพย�
62073024443 นางสาวปรีชญา ยันตรวัฒนา
62073024444 นายธีระศักด์ิ ทับอักษร
62073024445 นางสาววนิดา คําเกตุ
62073024446 นายรัชชานนท� วรคุณพิเศษ
62073024447 นางสาวภัคษิญาณ� บุญมี
62073024448 นางสาวรัตนาภรณ� บัวคง
62073024449 นางสาวสุกาญจนา บุญประคอง
62073024450 นางสาวเบญจมาศ อินตBะวัน
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62073024451 นางสาวฐาปนี ศรีระเวช
62073024452 นายสืบสกุล สุเตนัน
62073024453 นางสาวช1อเพชร จะจ1าง
62073024454 นางสาวนรินันท� สุทธเขต
62073024455 นายกฤษฎา ศักดีเมือง
62073024456 นางภัควลัญชญ� นักระบํา
62073024457 นางสาวสุภาณี วงศ�คําเครือ
62073024458 นายศราวุธ พุฒลา
62073024459 นางสาวสุนิสา เฉลิมสถาน
62073024460 นางสาวธัญญลักษณ� ยศอาจ
62073024461 นายกิตตินันท� เกิดโต
62073024462 นางสาวปVยรัตน� สิงห�งาม
62073024463 นายยอดชาย พิบูลย�อนันต�ศรี
62073024464 นางสาวพรรณงาม ทั่งทอง
62073024465 นางสาววนิดา เชื้อสาร
62073024466 นายธนวินท� สุเต็ม
62073024467 นางสาวขวัญใจ พรมสุภา
62073024468 นางนิตยา จอมนวล
62073024469 นายสถาพร รอดคุ�ม
62073024470 นางสาวอชิรญา ศรีเพชร
62073024471 นางวัชรินทร� นาควิจิตร
62073024472 นางสาวกีรติญา วงค�คํา
62073024473 นางสาวลินดา ใสนวล
62073024474 นายณุรากร ฤกษ�รัตนประทีป
62073024475 นางสาวปVยวดี บุญพลอย
62073024476 นางสาวขนิษฐา ศรีนอก
62073024477 นางสาวอังศุมาลี ศรีวิใจ
62073024478 นายภิญโญ จันทร
62073024479 นางสาวนุชรีย� อุฤทธ์ิ
62073024480 นายดนุวัฒน� ผมป<น
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62073024481 นางสาววิลาสินี สีวีระ
62073024482 นางสาวศิริลักษณ� สาระวิถี
62073024483 นางสาวน้ําผึ้ง ทิมทอง
62073024484 นางรัชนี ยอดเพ็ชร
62073024485 นายธนาชัย ยอดอ1อน
62073024486 นายวสันต� จันทร�ไชย
62073024487 นายกิตติ ฟ<กเงิน
62073024488 นางสาวสุชาดา คล�ายทองคํา
62073024489 นายณัฐวุฒิ เจริญบุตรานนท�
62073024490 นายอนุสรณ� แสงอุไร
62073024491 นางสาวฤทัยรัตน� เหลืองทิพากร
62073024492 นางสาวนิลุบล บัวป<น
62073024493 นายสิรวิชญ� โชติช1วง
62073024494 ว1าที่ร�อยตรีคณพศ พรมสาร
62073024495 นายภาคิน กันทะกาลัง
62073024496 นางสาวเนตรนภางค� เมืองก�อน
62073024497 นายนิพนธ� โอภาษี
62073024498 นางสาวสายชล ปVWนแก�ว
62073024499 นายติกพงษ� คะระออม
62073024500 นางสาวแสงหล�า วงค�ตะวัน
62073024501 นางสาวอนุสรา เฟZองผึ้ง
62073024502 นางสาวดีพร ศิริชู
62073024503 นางธัญญารัตน� งามดี
62073024504 นางสาวศิรภัสสร คําจีน
62073024505 นายเอกวิทย� ใยดี
62073024506 นายเสถียร วาปO
62073024507 นางสาวณิชกานต� ดาลัย
62073024508 นางสาวทองสาย กาบใจ
62073024509 นางสาวธัญสิริ อ�นจร
62073024510 นางสาววิภาดา แตงอ1อน
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62073024511 นางสาวอภิสรา รอดบุญส1ง
62073024512 นางสาวศศิกานต� ไชยเศรษฐ
62073024513 นางสาวศิริวราภรณ� ฟองจันทร�
62073024514 นางสาวนิสา ดิษอ่ํา
62073024515 นางสาวอริสรา พุทธวงษ�
62073024516 นางสาวสุภารัตน� บุญแท1ง
62073024517 นางสาวรัตติยากร สงวนศรี
62073024518 นางสาวเพ็ญรุ1ง ฝ<กฝKาย
62073024519 นางสาววัชราภรณ� แซ1เดียว
62073024520 นางสาวปVยรัตน� นิคมขํา
62073024521 นางสาวบุษกร ตรงวรกุล
62073024522 นายนพพงษ� สว1างอัม
62073024523 นางสาวพลอยนภา พร�าโต
62073024524 นางสาววันวิสาข� ไชยชมภู
62073024525 นางสาวสุภาวดี ดวงดาว
62073024526 นายปVยะฉัตร ด�วงแดง
62073024527 นางสาวป<ทมาพร แตงทรัพย�
62073024528 นายธนพล จบศรี
62073024529 นางสาวศุภรัตน� บุญลา
62073024530 นายนพรักษ� อยู1น�อย
62073024531 นายระพีพัฒน� มาตเมฆ
62073024532 นางสาวอังศุมาลิน ไม�หอม
62073024533 นายธนภัทร สย่ิงแก�ว
62073024534 นางสาวเจนจิรา จํารูญ
62073024535 นางสาวณัฐพร รอดวิหก
62073024536 นางสาววาริน พิลาทอง
62073024537 นางสาวชุติมา สระทองแปMน
62073024538 นายกิตต์ิวิตต์ิ อึ้งพงษ�ธิป
62073024539 นายวชรวิทย� ตาวงษ�
62073024540 นางสาวปนิดา วัฒนา
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62073024541 นายนฤพนธ� กล�าวิเศษ
62073024542 นายปริญญา โกญจนาท
62073024543 นายสุเมธ สุขแจ1ม
62073024544 นางสาวบารมี ไชยโย
62073024545 นางสาวศรัณยา มุนนี
62073024546 นางสาวพรทิพา บุญย้ิม
62073024547 นางสาวปรารินทร� สารราษฎร�
62073024548 นางสาวเพ็ญนภา แสงกระจ1างกล�า
62073024549 นายจักรกฤษณ� ชีพนุรัตน�
62073024550 นางสาวเจญจิรา ต้ังวัฒนาสิน
62073024551 นางสาวสุธาทิพย� คําพวงวิจิตร
62073024552 นางสาวพิชญาภา อินาลา
62073024553 นางสาวสุภาวดี เจนสาริกิจ
62073024554 นางสาวนริศรา ขันโอ
62073024555 นายพิสิษฐ� พณิชย�ปารมี
62073024556 นายกฤษฎากร คําแดง
62073024557 นางสาวทิวาภรณ� ใจมา
62073024558 นางสาวศุภดาริน อินคําพร
62073024559 นางสาวรุ1งทิวา เทพน�อย
62073024560 นางสาวกชกร เผ1าทวี
62073024561 นายสินชัย สุขสุเมฆ
62073024562 นายโชคชัย จันทร�งาม
62073024563 นางสาวอัชราพร ภู1โพธ์ิ
62073024564 นางสาวภาสินี บุญโต
62073024565 นายทวีชัย ประสิทธิพร
62073024566 นางสาวรุ1งนภา แก�วย้ิม
62073024567 นางสาวรัตติกาล วินิจตระกูล
62073024568 นางสาวอรทัย เผือกไชย
62073024569 นางสาวนุชจรี โตเย็น
62073024570 นางนันทิกา ป<ญญามา
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62073024571 นางสาวกนิษฐา โชติศิริ
62073024572 นางสาวปริมฤดี พลเย่ียม
62073024573 นายอภิรัตน� ดอกแก�ว
62073024574 นางสาวหฤทัยพันธน� เกิดศิลป[
62073024575 นางสาวปรารถนา พิมพ�ดา
62073024576 นางสาวพัชรนันท� สุรินทร�สอน
62073024577 นางสาวปุณยาภา โจนสัน
62073024578 นางสุภาพร สิริเวชพันธุ
62073024579 นางสาวเนตรนภา วงศ�โสมนัสพันธุ�
62073024580 นายวัฒนชัย สัปทน
62073024581 นางสาววิไลลักษณ� ทองแพง
62073024582 นางนุจรินทร� สิทธิฤทธ์ิ
62073024583 นางสาวสุพรรษา พงศ�ไพบูลย�
62073024584 นางสาวนฤมล แพงจิกรี
62073024585 นางสาวสุรัตนา สหัสพันธ�
62073024586 นางสาวรุ�งลาวรรณ บุญเรือง
62073024587 นางสาวปVยาภรณ� น�อยทัพ
62073024588 นางสาวเพ็ญนภา หน1อแก�ว
62073024589 นางสาวสายธาร จินตนา
62073024590 นางสาวกัญญารัตน� โนวังหาร
62073024591 นายธเนศ ภู1นพคุณ
62073024592 นางสาวรินทร�ณฐา วรวิทย�ภูวสิน
62073024593 นางสาววราภรณ� ลาพรม
62073024594 นางสาวณัฐกุลวดี แหลมทองไทย
62073024595 นางสาวนภัสสร พรหมฮวด
62073024596 นางสาวภัทรวดี พยัคมาก
62073024597 นางสาวรุ1งนภา ยํานวล
62073024598 นางสาววันนิสา เทียมดี
62073024599 นางสาวอนัญญา ใจมา
62073024600 นางสาวสาวิกา บุญเนรมิตร

หน�า 820 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073024601 นางสาวรสรินทร� คชฤทธ์ิ
62073024602 นายทวีชัย เวียงทอง
62073024603 นางสาววรรณา ศุภศิริ
62073024604 นายประภาส รุ1งแจ�ง
62073024605 นางสาววรรณวิสา ชื่นใจ
62073024606 นางสาวธารินี ทับทิม
62073024607 นางสาวพิมภรณ� เจศรีชัย
62073024608 นางสาวป<ณณิกา เทียนชัย
62073024609 นางสาวสาริกา แปงคําใส
62073024610 นายเชาว�วัฒน� ไทยประยูร
62073024611 นายชโนภาคย� ม่ันทรัพย�
62073024612 นางสาวธีรานุช ทัพเกาะกริก
62073024613 นายเอกพันธ� เสียงก�องไพร
62073024614 นายอกนิษฐ� อ1อนธานี
62073024615 ว1าที่ร�อยตรีหญิงวราลักษณ� จีรัตน�โส
62073024616 นางสาวปุณยนุช อภิสิทธ์ิศักด์ิ
62073024617 นางสาวกาญจนา พานิชสรรพ�
62073024618 นายเปรมพล ดอกไม�เพ็ง
62073024619 นายฐกร ยมสุขุมประภา
62073024620 นางสาววรินทร�พร ชนะพิมพ�
62073024621 นางสาวศุภิศรา จีนขว้ัน
62073024622 นางสาวพัชรเมศฐ� ชีวะวัฒนา
62073024623 นางสาวผกามาศ จันนุ1ม
62073024624 นางสาวธัญญรัตน� มาทับพงษ�
62073024625 นางสาวชนัณท�ธิณิดา กิตติอนันต�ธาดา
62073024626 นางสาวภัทรธีรา อุ1นเมือง
62073024627 นางอมรรัตน� เกตุขํา
62073024628 นางสาวอนุสรี แดงบุ�ง
62073024629 นายจักรกฤษณ� ยอดหาญ
62073024630 นายอานนท� สมพะวงค�

หน�า 821 จาก 822            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562

ศูนย%สอบ พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

                         ช่ือ - นามสกุล

62073024631 นางสาวสายธาร รอดบุญ
62073024632 นางสาวศุภลักษณ� เขียวแก�ว
62073024633 นายยุทธนากร ธิมูล
62073024634 นางสาวสุภาภรณ� พุ1มสิโล
62073024635 นายธนกร ไชยเอม
62073024636 นายวิษณุ เครือพรมมินทร�
62073024637 นางสาวศิทราวรรณ จันทะคุณ
62073024638 นายตฤณดิษฐ� ธูปบูชา
62073024639 นางสาวนภาภรณ� จันทร�ศักด์ิ
62073024640 นางมนภรณ� ผะอบทิพย�
62073024641 นางสาวณัฎฐณิชา ขวานา
62073024642 นางสาวธนัญญา บัณฑิต

จํานวน 24,642 ราย

หน�า 822 จาก 822            


