
เลขประจําตัวสอบ

62083000001 นางสาวชรินรัตน� ปานแก�ว
62083000002 นางสาวชุติกาญจน� อาญาเมือง
62083000003 นายกฤต วงศ�จอม
62083000004 นายบุญหลาย สักบุตร
62083000005 นางสาวสุจิตรา แจ%มอ%วม
62083000006 นางสาวรัศม์ิฑิรา พิสุทธ์ิจรัส
62083000007 นางสาวสุธาสินี ชื่นยะปลอก
62083000008 นายปริยาภัทร บัวเอี่ยม
62083000009 นางสาววาสนา พูลเขตรกรม
62083000010 นายกิตติพันธ� ปะวันเต
62083000011 นายพีระ ศิริวงศ�พานิช
62083000012 นายสุมิตร สิริสุข
62083000013 นางสาวศศิธร เทียมชัยภูมิ
62083000014 นางสาวรัตนาวัลย� พลวงนอก
62083000015 นางสาวธันยาภรณ� สมานมิตร
62083000016 นางสาวชาลิสา หาญกิจ
62083000017 นางสุภาพร เกตุประทุม
62083000018 นางสาวสุวิมล สงวน
62083000019 นายภาณุวัฒน� ต้ังเขาทอง
62083000020 นางสาวจันทิมา ทานประสิทธ์ิ
62083000021 นางสาววิยะดา ไมสันเทียะ
62083000022 นางสาวบริมาส สีลา
62083000023 นางสาวณัฐธยาน� ธรรมวิเศษสกุล
62083000024 นางสาวฤกษ�ฤดี น�อยชาคํา
62083000025 นางสาวสุธาสินี บุญถาวร
62083000026 นายจักรพันธ� กระจ%างโพธ์ิ
62083000027 นางสาวพจมาน พงษ�อินทร�วงษ�
62083000028 นางสาวลําดวน เจริญไธสง
62083000029 นางลักขณา ชัยสุวรรณ�
62083000030 นางสาวโสภา ศรป>อม
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62083000031 นางสาวปรียานุช สุวรรณรัตน�
62083000032 นายธงไชย นิจจอหอ
62083000033 นางสาวดวงพร เจริญพร�อม
62083000034 นางสาวมาลินี แก�วอินทร�
62083000035 นายอัคพล เขตต�สูงเนิน
62083000036 นางสาวป@ยะรัตน� แก�วสมเด็จ
62083000037 นายวีรศักด์ิ ฟองย�อย
62083000038 นางสาวสุชาวดี จิตสุข
62083000039 นางสาวอมลรดา ยศสูงเนิน
62083000040 นางสาวสุธิดา จีนกลาง
62083000041 นายวีระยุทธ ประวัติ
62083000042 นางสาวนาริชซ%า วาดี
62083000043 นางสาวพรสุดา ม่ิงไธสง
62083000044 นายวสันต� พัลวัล
62083000045 นางสาวรัฐฐยา สุขจิตร
62083000046 นายจักรภูมิ เสาร�ทอง
62083000047 นางสาวกานต�ธีรดา อยู%ภู%
62083000048 นางสาวผกาวลี สุขอุ�ม
62083000049 นางสาวกนกพรรณ ชาภู%พวง
62083000050 นางสาวก่ิงฟ>า มีเนียม
62083000051 นางสาวปลายฝน พลายงาม
62083000052 นายบัณฑิต วงศ�สระคู
62083000053 นางสาวธมลวรรณ ฐาปนะกุล
62083000054 สิบเอกฉัตรณรงค� เดชขุนทด
62083000055 นางสาวศศิธร พานิชย�
62083000056 นายกษิด์ิเดช ภูมิเนาว�นิล
62083000057 นางสาวจิรัชญา ดีสระวินิจ
62083000058 นางสาวปรีชญา สดใส
62083000059 นางสาวเพ็ญศรี ลีโนนลาน
62083000060 นางสาวทิพวรรณ ประทักขินัง
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62083000061 นางสาววรกมล ปะวิโน
62083000062 นางสาวมยุรา สัตยะวาที
62083000063 นายทศพล จันตHะนาเขตร
62083000064 นายพงศธร นิลกระยา
62083000065 นางสาวสุภนิดา พิมพ�ทวด
62083000066 นางสาวศศิตา แสนเดช
62083000067 นางสาวศิริขวัญ เหมหงษา
62083000068 นายปฏิวัติ สุระนรากุล
62083000069 นายสมหมาย พูนผาด
62083000070 นายณัฐกิตต์ิ สุจิรพงศ�
62083000071 นายสายชล ย%านกลาง
62083000072 นางสาวนันท�นภัสสร คุ�มสุวรรณ�
62083000073 นายกฤษณภรรณ คําลิ้ว
62083000074 นางสาวสิริรัตน� จันทร�สด
62083000075 นางสาวสิตานันท� รนกระโทก
62083000076 นางสาววนิดา กองโพธ์ิ
62083000077 นางสาวเมธินี คําดี
62083000078 นางสาวพัชราภรณ� แสวงพันธ�
62083000079 นางสาวจันทรา พิศดุพันธ�
62083000080 นางสาวชนิกา เสืองามเอี่ยม
62083000081 นางวรรณนิศา สิงห�โตหิน
62083000082 นายวุฒิพล สายแก�ว
62083000083 นางสาวทิวากร แก�วรากมุข
62083000084 นางสาวอังคณา ฉากรัมย�
62083000085 นางสาวทิพย�วรรษา ฤทธ์ิจอหอ
62083000086 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง
62083000087 นางสาวมณีรัตน� พงษ�พิทักษ�
62083000088 นายพงศกร สิงห�นอก
62083000089 นายอัจฉริยะ เอี้ยวตระกูล
62083000090 นางสาวลัดดาวัลย� หาญประโคน
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62083000091 นางสาวสุดารัตน� วรรณทอง
62083000092 นางสาวจิตตานันท� พลนอก
62083000093 นางสาวสํารวย ฤทธ์ิณรงค�
62083000094 นางสาวลลิตยา นานอก
62083000095 นางสาวพิชญา กาญจนศิริ
62083000096 นายธีรพงษ� พะนิรัมย�
62083000097 นางวิภาวัลย� ผ%านสําแดง
62083000098 นายขจรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ
62083000099 นางนัทชภัทรนันท� หรรษา
62083000100 นางอัญชลินทร� กันยา
62083000101 นางสาวนัฐพร คําวงศ�พะเนา
62083000102 นายโกเมฆ ศรีนวกะตระกูล
62083000103 นายธวัฒน�ธนกร ทักษะเกรียงสิน
62083000104 นางศิริทิพย� ราชเจริญภักดี
62083000105 นางสาวรัตทิยา ชวนวิริยะฉันท�
62083000106 นางสาวชลิตา พรมเพ็ชร�
62083000107 นางสาวทิตยา ปKดทุม
62083000108 นางสาวแพรวนภา ปุลาทาเน
62083000109 นายกรรณกฤษณ� ย้ิมละมัย
62083000110 นางสาวสุณิสา อ%อนกระท%อน
62083000111 นายธีรนัย ฉิมยินดี
62083000112 นางพัชรินทร� ทรงศิริ
62083000113 นายเมธัส สกุลรักษ�
62083000114 นายวันชัย คงพลปาน
62083000115 นางสาวณัฐกฤตรา กันทะสุ
62083000116 นางสาวสุธิดา แซ%โซว
62083000117 นายพิชัย จันทร�หอม
62083000118 นางสาวอมรา มาตยาคุณ
62083000119 นางสาววนารักษ� คูวิบูลย�ศิลปL
62083000120 นางสาวธัญลักษณ� คําจันทร�
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62083000121 นางสาวสุวรรณา แกงโคกกรวด
62083000122 นางสาวสุรัตติกานต� เกิดมะเริง
62083000123 นางสาววันนิสา ทองดอนขันธ�
62083000124 นายวิศรุต สุนทรเสนาะ
62083000125 นางสาวกาญจนา เกียดกลาง
62083000126 นางสาวปพิชญา สมเสถียร
62083000127 นางสาวอนัญญา กรก่ิง
62083000128 นางสาวเบญจรัตน� ดิษเหมือน
62083000129 นางสาวยุวากร สํานักโนน
62083000130 นางสาวอรุณรัตน� ป@ดตาโส
62083000131 นางสาวเพชรรัตน� ผาภูมิวิบูลย�
62083000132 นางสาววศินี แก�วใจ
62083000133 นางสาวริญญาภัทร� ศิริรัชธนานนท�
62083000134 นายชยุต ชัชธีรไนย
62083000135 นายปุรเชษฐ� ไทยบํารุง
62083000136 นางสาวรัฐนันท� จันทอุทัย
62083000137 จ%าสิบตรีคมกริช เถ่ือนมูลละ
62083000138 นางสาวศิริพร สุ%มมาตย�
62083000139 นางสาวพัฑฒิดา หิรัญภูวิศ
62083000140 นางสาวธัญสุตา ชนัทโกศัย
62083000141 นางสาวนฤภร นิลสุข
62083000142 นายป@ยะศักด์ิ ศรีธิ
62083000143 นางสาวกาญจนา เฉยกลาง
62083000144 นางสาวพิมพ�วิภา อารมณ�
62083000145 นายกมลวิษณุ� ประสมศรี
62083000146 นายยุทธนา สวรรค�ดอน
62083000147 นางสาวกฤษณา บุญเก้ือ
62083000148 นางสาวจีรารัตน� ป@ยฤทธ์ิฤาพงศ�
62083000149 นางสาวสุทิตตา ย้ิวว%อง
62083000150 นางสาวอากีมาร� และสา
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62083000151 นางสาวมาลี วิเศษชาติ
62083000152 นางสาวธาติญา ศิลปกอบ
62083000153 นางสาวเสาวลักษณ� วงศ�วีระชัย
62083000154 นางสาวเยาวลักษณ� ทองอิฐ
62083000155 นายเฉลิมชัย สระทองหน
62083000156 นางสาวสวรรยา มะณีแนม
62083000157 นายชรินทร� ยอดเพชร
62083000158 นางสาวจินตนา สาบุตร
62083000159 นางสาวนิตยา ชาลี
62083000160 นางสาวฐิติมา ฝาคํา
62083000161 นายบัณฑิต ศิริวรรณ
62083000162 นางสาวประภัสสร ชัยลิ้นฟ>า
62083000163 นางสาวปาลีนนท� จันทร�งาม
62083000164 นายธนพล ชื่นมะเริง
62083000165 นางสาวอโนทัย แสนพรม
62083000166 นางสาววราพร การรัมย�
62083000167 นางชญาณิศา พันธ�สุข
62083000168 นางฐิติกาญจน� ปKญญาไว
62083000169 นายจักรกฤษณ� ตํารารัมย�
62083000170 นางสาวสกุลรัตน� เชียงรัมย�
62083000171 นางสาวสุพัตรา กวางรัมย�
62083000172 นางสาวพันณิภา หว%างรัมย�
62083000173 นายวุฒินันท� จันทร�พฤกษ�
62083000174 นางสาวยลรดา พลพันธ�
62083000175 นายโทม ธรรมวิเศษ
62083000176 นางจารุณี เอื้อประชา
62083000177 นางสาววรดา นามสว%าง
62083000178 นายธนัชสิชณ� วงศ�อรินทร�
62083000179 นางสาวปาณิดา หนองหาญ
62083000180 นางสาวศิรินารถ ขุนทิพย�
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62083000181 นางสาวชิดชนก นามกระโทก
62083000182 นายพัชรพงศ� ฤทธ์ิสิงห�
62083000183 นางสาวจารุกูล สร�างการนอก
62083000184 นายวรางกูร พรรษา
62083000185 นางสาวราตรี ชูไทยนิรันดร�
62083000186 ว%าที่ร�อยตรีหญิงรัชดาพร โพธ์ิมี
62083000187 นางสาวศิรินทิพย� ศรีไกรลด
62083000188 นางสาวสุธิดา ปะสุตัง
62083000189 นางสาวอัมพร บองเพชร
62083000190 นายวรวิทย� ทองอ%อน
62083000191 นายปฏิภัทธ� สุป@งคลัด
62083000192 นายธิติสรรค� แซ%ตัน
62083000193 นางสาวจุริน ปKญญาคํา
62083000194 นางสาวภัสรา พระแก�ว
62083000195 นางสาววิมาลา นาโนน
62083000196 นางสาวแพรวพรรณ นนทะภา
62083000197 นายยุทธศาสตร� ศิรินันธกุล
62083000198 นางสาวสุดารัตน� ประทุมโม
62083000199 นางสุภารัตน� รุ%งสว%าง
62083000200 นางบรรฑิตา ไชยชาติ
62083000201 นางสาวรัชดาพร โพดรัมย�
62083000202 นางสาวจิตติมา แมนไธสง
62083000203 นางสาวศรัญญา โอนสันเทียะ
62083000204 นางสาวสุรพิน แปนแก�ว
62083000205 นางสาวสิรินัดดา กาทํามา
62083000206 นางสาววรัญรดา ภาษีอินทร�
62083000207 นายสุรักษ� ศิริบุตร
62083000208 สิบเอกสันติภาพ อินทรกําแหง
62083000209 นายอุกฤษฎ� หม่ันตลุง
62083000210 นางอารีรัตน� อาษาไชย
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62083000211 นางสาวเอมมิกา เสริมกลาง
62083000212 นางสาวนพรัตน� ศิริวงศ�พานิช
62083000213 นางสาวชุติมณฑน� บุญคง
62083000214 นางสาวสุฑามาศ ชาญพลกรัง
62083000215 นางสาวณีรนุช กมุทมาศ
62083000216 นายประวิทย� เรียงทอง
62083000217 นางสาวปรีญามาศ วงษ�ยาแดง
62083000218 นายศากร คุ�มเรือน
62083000219 นายจิรพนธ� พินิชกชกร
62083000220 นางสาวจิรวรรณ เหล%าศรี
62083000221 นางสาวขวัญเรือน ศรีคชชา
62083000222 นางสาวศรัณย�รัตน� หิรัญรัตนธรรม
62083000223 นางสาวขวัญชนก นาคจันทึก
62083000224 นายณัฐพงศ� เสนอกลาง
62083000225 นายดํารงศักด์ิ โหมขจร
62083000226 นายภูมิภัทร นาจรูญ
62083000227 นายณัฐภาส ขันธนิเทศ
62083000228 นางสาวศิริพร กุยทวีจร
62083000229 นางสาวกมลธรรม สุชิลา
62083000230 นางสาวอุลัยพร บัวชน
62083000231 นางสาวพนิดา คุณอุดม
62083000232 นางสาวสังวาลย� สระกระโทก
62083000233 นางสาวจุฑารัตน� ใจอดทน
62083000234 นางสาวอภิญญา นิยมเหมาะ
62083000235 นายกฤษฎา นิมาลา
62083000236 นางสาวสุพัตรา กอบพิมาย
62083000237 นางสาวพิมพ�พร พรหมขน
62083000238 นางสาวศศิประภา สุนทรรัตน�
62083000239 นางสาวธัญญารัตน� ทราบจังหรีด
62083000240 นายมานะ จะรอนรัมย�
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62083000241 นายป@ยะพงษ� สรรพคุณ
62083000242 นางสาวสิริรัตน� จะแรบรัมย�
62083000243 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีจันแก�ว
62083000244 นายพณป@ติ อมราภรณ�กุล
62083000245 นางเบญญาภา นุวงษ�
62083000246 นายอภิศักด์ิ พรหมหรรษ�
62083000247 นางสาวอรทัย โคตรตา
62083000248 นายณัฐพงษ� ผ%องพูน
62083000249 นางสาวปภัสสร อินทร�เจริญ
62083000250 นางสาววาริศา นรารัตน�กุล
62083000251 นางสาวเจษฎาภรณ� รินไธสง
62083000252 นางสาวปาลิดา โคตรพัฒน�
62083000253 นางสาวกนกกานต� ชาติชนะ
62083000254 นางสาวฉัตรนรินดา พอกแก�ว
62083000255 นางสาวอุทุมพร อินทร�จอหอ
62083000256 นายรุ%งชัย ขวบสันเทียะ
62083000257 นางสาวอัญชลี บุญน�อย
62083000258 นายเขตตะวัน จองอยู%
62083000259 นางสาวขนิษฐา พรมลารักษ�
62083000260 นางสาวจิตโสภา แสนบัว
62083000261 นางสาวกมลชนก พายจิตร
62083000262 นางสาวนภาพร นวนกลาง
62083000263 นางสาวศศิวิมล เพ่ิมมี
62083000264 นางสาวแพรวพรรณ เฟOPองฟู
62083000265 นางสาวอรนุช สุระสังข�
62083000266 นางสาวชื่นกมล เหรียญธีรศักด์ิ
62083000267 นางสาวสรัญรัตน� อนันเต%า
62083000268 นางสาวลักษณา ศรีสม
62083000269 นางสาวสุทัตตา นามบัณฑิต
62083000270 นายวิบูลย� ภักดีโชติ
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62083000271 นางสาวอินทุอร โพธ์ิศรี
62083000272 นางสาวพรสวรรค� ชํานาญเท
62083000273 นางสาวพินิจนันท� พลสม
62083000274 นางสาวจิรัตติกานต� เรืองสุวรรณ
62083000275 นางสาวณิชาพร แก�ววิจิตร
62083000276 นางสาวสกาวเดือน ไหมทอง
62083000277 นางสาววัชราภรณ� กระด่ิงทอง
62083000278 นางสาววิลัยวัลย� ธุรารัตน�
62083000279 นายอินทัช ตอนกลาง
62083000280 นายอานนท� จินดาแดง
62083000281 นางสาวกรรณิการ� สิทธ์ิประเสริฐ
62083000282 นางสาวธัญญนาฏ รุกขชาติ
62083000283 นางสาวลักขณา แจ%มทุ%งคา
62083000284 นางสาวปานจิตร หมอกชัย
62083000285 นางสาวนุชาดา ตรงด%านกลาง
62083000286 นายป@ยนันท� เฉียดไธสง
62083000287 นายวีระศักด์ิ ดิษฐสูงเนิน
62083000288 นางสาวจุไรรัตน� จันทร�ฟ>าเลื่อม
62083000289 นายกิตติภพ คนคล%อง
62083000290 นางสาวศุรดา จําปาหล�า
62083000291 นางสาวบุญชญา เขตภัทรพิพิธ
62083000292 นางภัชรีย� ฐานสโร
62083000293 นายธนิษฐ� เติมมี
62083000294 นางสาวจุฑามาศ สิงห�เหาะ
62083000295 นางสาวชนิภรณ� สูนขุนทด
62083000296 นางสาวทักษพร อินทรชาธร
62083000297 นายภควัต หล%วงทองหลาง
62083000298 นางสาวชัชฎาภรณ� นิธุรัมย�
62083000299 นางสาวเบญจวรรณ สืบเมืองซ�าย
62083000300 นางสาวนุชนาฎ ยิบประโคน
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62083000301 นายธนา พวงสันเทียะ
62083000302 นางสาวกาญจนาวดี ด%านกลาง
62083000303 นางสาวอารีพร ทันจังหรีด
62083000304 นางสาวกนกวรรณ อาจย่ิงยงค�
62083000305 นางสาวกัณฐาภรณ� แสงทอง
62083000306 นายศักดา เกมกลาง
62083000307 นางจุฑารัตน� พลต้ือ
62083000308 นางสาวปทุมมาศ จุเฉย
62083000309 นางสาวสุวณี เสมสูงเนิน
62083000310 นางสาวพนัชกร วังคะฮาด
62083000311 นางสาวศุภานน บุญถม
62083000312 นายบุญเหนือ เครือตา
62083000313 นางสาวดวงกมล ศรีจันทร�
62083000314 นางสาวกนกวรรณ คําตะลา
62083000315 นายอดิศร ต%อชาติ
62083000316 นางสาวมิรันตี ครูเกษตร
62083000317 นางสาวจรัญญา แข็งขัน
62083000318 นางสาวรัชนีกร จันทร�ปาน
62083000319 นางสาวนีลุบล น�อยหวอย
62083000320 นางสาวอดิศา อาจทวีกุล
62083000321 นางสาวสายฝน ประภาสัย
62083000322 นายพัสกร เพียรประจํา
62083000323 นายณัฐพงษ� ศรีฤทธ์ิ
62083000324 นางสาวอนุชิดา เสียงวังเวง
62083000325 นายถิรวัฒน� สุนทรวิโรจน�
62083000326 นางสาวนันทิยาพร วีระแพทย�
62083000327 นางสาวเลิศพิมล เนียนไธสง
62083000328 นางสาวกิตติมา ปะราชิโก
62083000329 นายตนุภัทร ธีรศาสตร�
62083000330 นางสาวพัชริดา แสนสุข
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62083000331 นายจีราวัฒน� รังพงษ�
62083000332 นางสาวแพรพรรณ พฤกษ�เกิด
62083000333 นางสาวมทนาลัย หัวไผ%
62083000334 นายสหชัย สง%าญาติ
62083000335 นางสาวอรวรรณ ชะนะจิตต�
62083000336 นายสิทธิชาติ ยุทธสูงเนิน
62083000337 นางสาววิภารัตน� ช%วงสันเทียะ
62083000338 นางสาวกัญธิญารัตน� บุตรคุณ
62083000339 นายอดิศักด์ิ ทุมจาน
62083000340 นางสาวสุธัญญา โกสีนาม
62083000341 นางสาวจุฑารัตน� ศรีเที่ยง
62083000342 นายศิวะ สมบุตร
62083000343 นางสาวพัชรินทร� อินทะสอน
62083000344 นางสาวป@ยาจันทร� สีลาทอง
62083000345 นายอดิศร ศัตรูพินาศ
62083000346 นางสาวปวีณา เกิดธรรม
62083000347 นายภาณุวัฒน� จูกูล
62083000348 นายชัยวัฒน� พันธ�ทอง
62083000349 นายอนุกูล โพธ์ิพัฒน�
62083000350 นางสาวพิชญ�สินี จารุวิวรรธน�
62083000351 นางสาวเพ็ญจวรรณ สายสุด
62083000352 ว%าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ บุญพร
62083000353 นางสาวอภิญญา หารประชุม
62083000354 นายธนภัทร พูนเพ็ง
62083000355 นายนัฐพล ศรีมาตรภิรมย�
62083000356 นางสาวภัสราภรณ� ต%อชาติ
62083000357 นางสาวจีรณา สรดอก
62083000358 นางสาวสุมาลี แพรวัฒนาไพศาล
62083000359 นางสาวดวงพร งามเลิศ
62083000360 นางสาวซารีนา ขันธสร
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62083000361 นางสาวจันจิรา วังคะฮาต
62083000362 นางสาวรุ%งลีลาวดี รามสันเทียะ
62083000363 นางสาวกฤติยานี แก�วสอาด
62083000364 นางสาววิมลฉัตร จันทร�ประเสริฐ
62083000365 นางสาวภวรัญชน� ยืนชนม�
62083000366 นางสาวกุนธิดา ชูเกาะ
62083000367 นางสาวจารุวรรณ ดอนประทุม
62083000368 นายคมกริช ศรีชาดา
62083000369 นายปกรณ� เชิดรัมย�
62083000370 นางสาวพิชญาภัค ศรีนาค
62083000371 นายชุติวัต มืดทัพไทย
62083000372 นางสาวอรอุมา เนียมหม่ืนไวย
62083000373 นายธิติวุฒิ ชุติมามาศ
62083000374 นางสาวอรพรรณ ทองดี
62083000375 นายภาคภูมิ แพ%งไฉน
62083000376 นางสาวเมริน ขําชัยภูมิ
62083000377 นายคชรัตน� หม่ันเพียร
62083000378 นายมโนชา จ๋ิววิเศษ
62083000379 นางสาวผกามาศ เฉลียวชาติ
62083000380 นายดํารงศักด์ิ คล้ําฉาย
62083000381 นางสาวฐิติมา ปาสานะ
62083000382 นายณัฐกร ป>องชาลี
62083000383 นายพงศธร แพงไธสง
62083000384 นางสาวเจนจิรา กวินชวนชิด
62083000385 นางสาวสิตาพัชร� คณาพันธ�ฑีรากุล
62083000386 นางสาวสุบงกช ล%องวิไล
62083000387 นายวัชรินทร� ทองดอนพุ%ม
62083000388 นางสาววาทินี ใจพินิจ
62083000389 นายโสภิตร� เหลาทอง
62083000390 นางสาวธนาพร เพชรเรือง
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62083000391 นางสาวนิตยา จิตเย็น
62083000392 นางสาวอรปรียา ปรากฏเลิศ
62083000393 นางสาวเด%นนภา แฝงด%านกลาง
62083000394 นางสาวกานต�สินี มิลินคณาพัฒน�
62083000395 นางสาวพิทยารัตน� มุนตรีประถม
62083000396 นางสาวศันสนีย� เย่ียมกระโทก
62083000397 นางสาวอาริสา สินสวัสด์ิ
62083000398 นายธนวัฒน� เธียรถาวร
62083000399 นางนฤมล ดัชถุยาวัตร
62083000400 นางสาวชุลีพร จงรักกลาง
62083000401 นางสาวชนิดาภา โพธ์ิราม
62083000402 นางสาวเพ็ญพร หินนอก
62083000403 นายธเนศ โอประดิษฐ�สถาพร
62083000404 นางสาวสุภัสตรา เยวรัมย�
62083000405 นางสาววริทธ์ินันท� ฐิติวุฒิโภคาธนารุจ
62083000406 นางสาวณัฐชา ฟ>าคุ�ม
62083000407 นางสาวณัฐนันท� ศรีรักษ�
62083000408 นางสาวธิมาพร จันทร�อินทร�
62083000409 นายสุรชัย ชักนํา
62083000410 นางสาวศิริพร บรรจง
62083000411 นางสาวพิมพ�ทอง เข�ากล�า
62083000412 นางสาวมิตรวรรณ เพชรรัตน�
62083000413 นางสาวกัณฐภรณ� พยัฆศรี
62083000414 นางสาวปนัดดา แสงสุกวาว
62083000415 นางสาวจิตนันท� วิทยาเอนกนันท�
62083000416 นางสาวนราธิป ยอดดี
62083000417 นางสาวอวภาส� ยังนุสสะ
62083000418 นายปรมินทร� ถนอมไธสง
62083000419 นางสาวกันยา สีจันแก�ว
62083000420 นายปรัชญา เทพพุทธางกูร
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62083000421 นางสาวมินทร�ฐิตา บุญเลี้ยง
62083000422 นางสาวปรารถนา จันทร�กฤษ
62083000423 นายจาฏTพัจน� ใจจิตร
62083000424 นางสาวอนงค�นาถ มะลิมาตร
62083000425 นางสาวอารีญา ราชภักดี
62083000426 นางสาวดลยา จันทร�กลาง
62083000427 นางสาวชัญญาภัทร จันทร�มณี
62083000428 นางสาวพรพิมล ฝอยกระโทก
62083000429 นางสาวอนันตญา ยอดศิริสุวรรณ
62083000430 นางสาวรุ%งนภา พันชนะ
62083000431 นางสาวอุมาพร เมืองสนาม
62083000432 นางสาวดวงใจ สังขจันทรานนท�
62083000433 นางสาวพิมพ�นารา เก%งอนันตานนท�
62083000434 นางสาวอลิษา จํานงมี
62083000435 นางสาวรัตติกา พลเรือง
62083000436 นางสาวนิตยา สุทธิสน
62083000437 นางมณี คงนิล
62083000438 นางสาวณัฐนิชา บุญกุ
62083000439 นายเพ็ญเพชร กุลดา
62083000440 นายอาทิตย� กลักกระโทก
62083000441 นางสาวณัฐพัชร� ฐิเศรษฐกูลกิจ
62083000442 นางสาวรัชฎาพร พิมมัดสา
62083000443 นางสาวอมิตตา สุวามิน
62083000444 นางสาวไข%มุก ชอบสว%าง
62083000445 นางพัทธนันท� ปKญญาสาร
62083000446 นายอรรถพล ขันลา
62083000447 นางสาววรรณิศา ขาวใหม%
62083000448 นางสาวอัจฉรา สารคํา
62083000449 นางสาวทิพย�ธิดา กลิ่นศรีสุข
62083000450 นางสาวพรหมภัสสร สิทธ์ิสมศรี
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62083000451 นางสาวฐานิกา ลบเมฆ
62083000452 นางสาวสราญรัตน� โคตรสมบัติ
62083000453 นางสาวสุนิสา แคสันเทียะ
62083000454 นางสาวศิรินทร สัสดีไกรสร
62083000455 นางสาวธัญกมล แก�ววิหาร
62083000456 นางสาวขวัญภิรมย� คงนาคา
62083000457 นางสาวจิรณัฐ เหมราช
62083000458 นางสาวสุนิสา หวังรวมกลาง
62083000459 นายภราดร ไมตรี
62083000460 นางสาวปภัสรา ทองขาว
62083000461 นางสาวจุฑารัตน� พลสวัสด์ิ
62083000462 นางสาวธิดารัตน� บุญลา
62083000463 นางสาวสุดารัตน� เสาวโค
62083000464 นางสาวกานต�สินี แบขุนทด
62083000465 นางสาวลลิดา วรจันทร�
62083000466 นายสรวิศ จันทร�มณีเลิศ
62083000467 นางสาวภรณ�นภา บุตรทอง
62083000468 นางสาวฐิติมา แสไพศาล
62083000469 นางสาวอรพิน สร�างนานอก
62083000470 นางสาวฐิติยาพร พรมสุรินทร�
62083000471 นายวิทวัส ธรรมสุนา
62083000472 นางสาวศุภางค� ชาติกานนท�
62083000473 นางสาวหนึ่งฤทัย วารี
62083000474 นางสาวภาคินี ย้ิมเปUนสุข
62083000475 นายจรัสพงษ� บาริศรี
62083000476 นางสาวกฤษณา อัปมะเทา
62083000477 นายวัชรพงษ� นงค�นวล
62083000478 นายกรานสถิต จิตประไพย
62083000479 นายณัฐวุฒิ สะวานนท�
62083000480 นางสาวณัฐมล เกษร
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62083000481 นางสาวณัฐชยา ภักดีศิริวงษ�
62083000482 นางสาวจิรพรรณ ใกล�โพธ์ิ
62083000483 นางสาวกรรณิการ� มณีรัตน�
62083000484 นางสาวสุมาลี เทียมกระโทก
62083000485 นางสาวภัทราวดี อุไร
62083000486 นางสาวเมริตา ใจเกษม
62083000487 นางสาวพิพัตรา ทะนะวัน
62083000488 นางสาวศิริวิรุณ จงเทพ
62083000489 นางสาวจินตณาภรณ� ไชยมงคล
62083000490 นางสาวนิภาพร รอดฉํ่า
62083000491 นางสาวลําใย เชียงพฤกษ�
62083000492 นางสาวธนพร ดอนฮี้
62083000493 นางสาวพรพรรณ� เหลืองทอง
62083000494 นางสาวกันยารัตน� แจนพิมาย
62083000495 นางสาวภิญญาพัชญ� พันนาเหนือ
62083000496 นางสาววิภารัตน� กลิ้งกระโทก
62083000497 นางสาวฟารีดา สมวาจา
62083000498 นางสุพัตตรา ยุระศรี
62083000499 นายสิทธิพล ทองบุตร
62083000500 นางสาวสมัชญา อนงค�วงษ�
62083000501 นางสาวทรายทอง กิจติสากล
62083000502 นางสาวอรพรรณ จันทร�ศิริ
62083000503 นางขวัญเรือน เขียนนอก
62083000504 นางสาวกรรณิการ� ซองผม
62083000505 นางสาวอันตรา ลาภกระโทก
62083000506 นางสาววรุณยุพรรษา วรรธนะโกเมศ
62083000507 นายอนุกูล ปล�องพุดซา
62083000508 นายปริญญา ยืนนาน
62083000509 นายอานนท� ฤทธิรงค�
62083000510 นายอนุชิต วิเศษวงษา
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62083000511 นางสาววิรัตน� อัปมะให
62083000512 นายรวิภาส ลือโสภา
62083000513 นางสาวป@Pนป@นัทธ� แสงดี
62083000514 นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย
62083000515 นางสาวศศิประภา ชนินกุล
62083000516 นางยุพา เหมะธุลิน
62083000517 นายณัฐวร สิทธินิสัยสุข
62083000518 นายกฤษฏ์ิ กําลังเก%ง
62083000519 นางสาวพัชมล โชติสันต�
62083000520 นายผดุงพงษ� สารสิทธ์ิ
62083000521 นายธีระวัฒน� ไกรรัตน�
62083000522 นายชัยธวัช กระแจเหิน
62083000523 นางสาวกัลยาลักษณ� ขุนสว%าง
62083000524 นางสาวพัทธินันท� ศรีมหาพรหม
62083000525 นายศิรากร คําสีทา
62083000526 นางสาววีรดา หนูขวัญ
62083000527 นางสาวพนิดา พยุงวงษ�
62083000528 นางสาวธัญญาภรณ� หาญกล�า
62083000529 นางสาวลลิตา สมภักดี
62083000530 นางสาวชัชชญา ฤทัยพิชาชาญ
62083000531 นางสาวราตรี คล%องแคล�ว
62083000532 นางสาวชุรีย�พร โสวะ
62083000533 นางสาวจริยา บุญเกิด
62083000534 นางสาวฐิติมา มีแสง
62083000535 นางสาวพิชญานิน พยุงสุวรรณ
62083000536 นางสาวนวพร ถิตย�รัศมี
62083000537 นายกิตติชัย สุขกิจ
62083000538 นางสาวเปมิกา ทองนุช
62083000539 นางสาวพรรณทิภา หนูแก�ว
62083000540 นางสาวนพมาศ ลาแก�ว
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62083000541 นายสิรภพ เจือจันทร�
62083000542 นางสาวทิพย�อรุณ จันท�ศรีสมหมาย
62083000543 นางสาวธิดารัตน� วันเมืองเก%า
62083000544 นางสาวปาริชาติ ผันสระน�อย
62083000545 นางสาวศิรประภา สุขมา
62083000546 นางสาวรุจีรา แซ%เฮง
62083000547 นายอนุชา พงษ�หาญ
62083000548 นางสาวกชพรรณ เสวกานันท�
62083000549 นางสาวพัณณ�ชิตา เพ็ชรสะอาด
62083000550 นางสาวอัญญิการ� จันทร�แก�ว
62083000551 นายวิศรุจ เสาวพันธ�
62083000552 นางสาวสิริภา ดีต%อ
62083000553 นางสาวสายฝน สุกขะเริม
62083000554 นางสาวศิรดา พ%วงศิริ
62083000555 นางสาวพิมพ� ภู%วัฒนวนิชย�
62083000556 นายกิตติธัช ปาละวงษ�
62083000557 นายพงศ�ภัค พูนเพ็ง
62083000558 นางสาวศิริลักษณ� เสมอวงศ�ต๊ิบ
62083000559 นางสาวอรอนงค� โสโพธ์ิ
62083000560 นางสาวรัตนา ชัยเดช
62083000561 นางสาวปนัดดา สาเกตุ
62083000562 นางสาวพิชฎาภรณ� พานขุนทด
62083000563 นางสาวนภัสสร มณีพินิจ
62083000564 นางสาวปราณปรียา ธนะไชย
62083000565 นางสาวสุดารัตน� สวัสดี
62083000566 นางสาวสุประกาย เผ%าศิริ
62083000567 นางสาวสุวรรณี ยอดบุญจันทร�
62083000568 นางสาววิลาวัลย� ฉิมตระกูล
62083000569 นางสาวศศิธร มะชิโกวา
62083000570 นางสาวพรธิดา ปะกังพะลัง
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62083000571 นางสาวกันยวีร� สังสหชาติ
62083000572 นายประภัสสร ศรีตะวัน
62083000573 นางสาวอาภาภรณ� เด%นประยูร
62083000574 นางสาวอนงค� วงษ�ภักดี
62083000575 นางสาวพัชรียา กรวยสารคาม
62083000576 นางสาวจิตรา ลือโสภา
62083000577 นางสาวสุวนันท� จิตดี
62083000578 นางสาวณัฏฐ�หทัย ภูริเดชธนวันต�
62083000579 นายอนุวัฒน� จงกล
62083000580 นางสาวอมลรุจี น�อมธรรม
62083000581 นางสาวเกศินี เที่ยงธรรม
62083000582 นายชานนท� ปรีชาบริสุทธ์ิกุล
62083000583 นางสาวหทัยชนก พงษ�จุ�ย
62083000584 นางสาวสุราวดี รายณะสุข
62083000585 นายบรรณวัฒน� เหมือนสร�อย
62083000586 นางสาวจุฑาภรณ� ควรตะขบ
62083000587 นางสาวศุทรา ศรีทิน
62083000588 นายธนภัทร แสงสม
62083000589 นางสาวกรรณิการ� กิรัมย�
62083000590 นางสาวจินตนา ฉิมงาม
62083000591 นายณัฐวุฒิ บุญสิงห�
62083000592 นายฐิติวิชญ� สุขเกษม
62083000593 นายพุทธิกร หงษ�ทอง
62083000594 นางสาวนิติยา แสนหนู
62083000595 นางสาวพรทิพย� อุดมทรัพย�
62083000596 นางสาวเพ็ญพิชชา พรหมศรี
62083000597 นางสาวรุ%งอรุณ ดังกลาง
62083000598 นางสาวอาธิมา สุขาภิรมย�
62083000599 นางสาวกนกวรรณ หนูโพนทา
62083000600 นางสาวอุไรวรรณ ยอดสิน
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62083000601 นางสาวศศิประภา พูนศรี
62083000602 นายฉัตรชัย นอนา
62083000603 นางสาวอารีรัตน� สิงห�ศิริจันทร�
62083000604 นางสาวชนิดาภรณ� แสนคง
62083000605 นางสาวผกามาศ อุ%นทองหลาง
62083000606 นางสาวสาธิยา เปรมจิตร
62083000607 นางสาวมณฑนา สุทธะ
62083000608 นายอริญชย� ประยงค�
62083000609 นางสาวอรอุมา ศรีพิจิตร
62083000610 นายวิศิษฎ� ไทยประสงค�
62083000611 นางสาววรัญญา เจริญรัมย�
62083000612 นางสาวสิริรัตน� เฉลียวศิลปL
62083000613 นางสาวชลีภัทร เบลเลอร�
62083000614 นางสาวกฤติมา อาศัยนา
62083000615 นายรภัสสิทธ์ิ อภิชาติเสนีย�
62083000616 นางสาวศรัญญา วิเศษไพบูลย�
62083000617 นายฉัตรมงคล ลิอ%อนรัมย�
62083000618 นายพีช วุฒาพิทักษ�
62083000619 นายปริญญา โยปKดทุม
62083000620 นางสาวอาทิตยา นาชีวารักษ�
62083000621 นายศิริภูมิ ศิริวงศ�พานิช
62083000622 นางสาวสุพรรษา แสนมี
62083000623 นางสาวสุพัชชา เสริฐเมืองปKก
62083000624 นางสาวลลิดา ถวิลไพร
62083000625 นายธนกฤต อนันตกุศล
62083000626 นายสังวาลย� งามฉลาด
62083000627 นางสาวธนิยา กิตติวีรพล
62083000628 นายณัฐพงษ� อยู%เล็ก
62083000629 นายธิติณัฐ ผลโชค
62083000630 นายอํานาจ มากกลาง
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62083000631 นางสาวทัศวรรณ ชํานาญ
62083000632 นางสาวนิติยา เดชกุลรัมย�
62083000633 นางสาวปรารถนา เฉียงสระน�อย
62083000634 นายจีรศักด์ิ กล%อมศรี
62083000635 นางสาวสุพิชชา พรหมบุตร
62083000636 นางสาวแสงจันทร� กวยทอง
62083000637 นางสาวกรรณิการ� แสงหิรัญ
62083000638 นางสาวพรรณิภา ชื่นนอก
62083000639 นางสาวอภิญญา ผินสูงเนิน
62083000640 นายเกียรติชัย ทวีลาภ
62083000641 นายณัชพล เคนไชยวงศ�
62083000642 นางสาววราภรณ� บํารุงเกาะ
62083000643 นางสาวศิริวรรณ ขาลนอก
62083000644 นางสาวลักขณา ไกรสุข
62083000645 นางปวีณา ไทยลือนาม
62083000646 นางสาวประภัสสร แสงสอน
62083000647 นางสาวปนิสา เจิมกลาง
62083000648 นางสาวนวรัตน� สิทธิธัญกรรม
62083000649 นางสาวเจนจิรา คําพิทักษ�
62083000650 นางสาวสุพรรษา พันธุ�สารคาม
62083000651 นายณัฐพงษ� จันทร�สําเภา
62083000652 นายอรรณพ สวนจุ�ย
62083000653 นางสาวญาณิศา สมกําลัง
62083000654 นางสาวธิดารัตน� สุขจันดี
62083000655 นางสาวกัญชพร ไพราม
62083000656 นายธีรรัฐ เที่ยงสาย
62083000657 นางสาววรัญญา เลิงฮัง
62083000658 นายฐิติ ต่ืมสูงเนิน
62083000659 นายอภิวัฒน� ไชยสีดา
62083000660 นางสาวนุชนาถ เพ็งจันทร�
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62083000661 นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว
62083000662 นางสาวสุธิตา ใชยทุม
62083000663 นางสาวศศินา ชุณหสุวรรณ
62083000664 นางสาววัชรี แสงพรม
62083000665 นายเลิศสกุล แรงเขตการณ�
62083000666 นางสาวตรีทิพย�นิภา รู�ยืนยง
62083000667 นางสาวรุ%งนภา สวัสด์ิเอื้อ
62083000668 นางสาวพัชรี ไก%แก�ว
62083000669 นางสาวดาริญา โคตรสมบัติ
62083000670 นางสาวศิรินะภา แก�วคําแสน
62083000671 นายไพศาล เทพศิลา
62083000672 นายภาสกร บึงอ�อ
62083000673 นางสาวตุลาภรณ� พยุงสุวรรณ
62083000674 นางสาววิไลพร จันทจร
62083000675 นางสาวมนันพัทธ� ขยันรัมย�
62083000676 นางสาวกัญญณัฐ เทียมแก�ว
62083000677 นายกฤษฎา ศรีลาไลย�
62083000678 นางสาวสุรีรัตน� ป@ยไพร
62083000679 นางสาวศิริณ สาและหมัด
62083000680 นางสาวนิรชรา นวลกลาง
62083000681 นางสาวนฤมล พันธ�เดช
62083000682 นายวสันต� หวังทางมี
62083000683 นางสาวสายธาร สังข�ชาติ
62083000684 นางสาวมะลิวัลย� เหวชัยภูมิ
62083000685 นางสาวณกมล แตงเจริญ
62083000686 นายณรงค�ศักด์ิ หรรษา
62083000687 นางสาวสิริพร ภู%ตระกูล
62083000688 นางสาวพรทิพย� นิยมรัตน�
62083000689 นายธีรศักด์ิ กระสุนรัมย�
62083000690 นายธนภัทร น�อยวิบล
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62083000691 นางสาวดอกอ�อ นนท�คําจันทร�
62083000692 นางสาวธณัชชา นวรัตน�
62083000693 นางสาวพรทิพา ปKตตะ
62083000694 นางสาวอาภาพัชร� มะโน
62083000695 นางสาวชรินทร�ทิพย� ชัยชุมพล
62083000696 นางสาวจินห�จุฑา คําเอี่ยม
62083000697 นางสาวอัจฉราวรรณ แสนมนตรี
62083000698 นางสาวสุวนันท� บรรลุสุข
62083000699 นางสาวพลอย มีเงิน
62083000700 นายธนพัต สรวมศิริ
62083000701 นางสาวจันทา บุญภา
62083000702 นางสาวกัญญารัตน� กระโจมพล
62083000703 นายสหรัฐ เยาวรัตน�
62083000704 นางสาวสุดารัตน� สมขุนทด
62083000705 นางสาวอารีรัตน� ลาสันเทียะ
62083000706 นางสาวรุจิรา สุภาษิต
62083000707 นางสาวปุณยวีร� ทองคําเกิด
62083000708 นางสาวจิราพร ชาวมูล
62083000709 นายศนธญา ไหวดี
62083000710 นางสาวปรียาภรณ� บุกขุนทด
62083000711 นายณัชพล ชัยมีแรง
62083000712 นางสาวจิราภรณ� จําปาจี
62083000713 นายสมชาติ ม%วมกระโทก
62083000714 นายอุทิศ ฝาชัยภูมิ
62083000715 นางสาวกิติญา จํารูญทิพวรรณ
62083000716 นางสาววราลักษณ� เสานอก
62083000717 นางสาวพัชรีญา ชูทับ
62083000718 นายชัชวาล ผูกดวง
62083000719 นายสมเกียรติ ฉิมกูล
62083000720 นายสมพร ดูเรืองรัมย�
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62083000721 นางสาวเกศสุดา สบาย
62083000722 นางสาวพิไลลักษณ� ศรีสนธ์ิ
62083000723 นางสาวเบญจวรรณ คําหม่ืน
62083000724 นางสาวอภิญญา ปลั่งกลาง
62083000725 นายวีรยุทธ การถาง
62083000726 นางปรียาดา ดาวังปา
62083000727 นางลลิตา ทิมฉิมพลี
62083000728 นางสาวภาวิณีย� เพ็ญเดิมพันธ�
62083000729 นายณัฐวัตร ราศรีชัย
62083000730 นายชัยศิริ วิสุทธิเศรษฐ�
62083000731 นางสาวกนกกาญจน� อับไพ
62083000732 นางสาวกฤษณา มัธยม
62083000733 ว%าที่ ร.ต.ศตวรรษ เพชรพิชัย
62083000734 นายธีระพล แสนทวีสุข
62083000735 นางสาวเบญจวรรณ แสงทองสกาว
62083000736 นางสาวกรกนก แต�ประโคน
62083000737 นายธนะพล จันทราภิรมย�
62083000738 นางมธุรส ศรจิตต�
62083000739 นางสาวนัทมณ ยะถา
62083000740 นายเกียรติศักด์ิ ศิริแก�ว
62083000741 นางสาวนภัสสร เพ็ชร�ทองกลม
62083000742 นางสาวอุษณี ศรีวิลัย
62083000743 นายจีรพันธ� ใจเร็ว
62083000744 นายภานุวัฒน� สีสวด
62083000745 นางสาวสาวิตรี ร%วมสุข
62083000746 นายศรนรินทร� กินสูงเนิน
62083000747 นายณัฏฐ�ธนกร นาเครือนุพัฒน�
62083000748 นายธนกร เทพทอง
62083000749 นางสาวไพลิน ดิษยเกษม
62083000750 นางสาวศิริลักษณ� จินตะลัย
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62083000751 นายสุเมธ รักษ�จันทร�
62083000752 นางสาววิภา แชกระโทก
62083000753 นางสาวอําพร ลักษร
62083000754 นางสาวเกล็ดดาว แก�วเมือง
62083000755 นางสาวพิชามญชุ� ศิริพงษ�
62083000756 นางสาวธารินี โพธิสาร
62083000757 นางสาวไพลิน ชัยสุวรรณ
62083000758 นายเอกพันธ� เพิงกระโทก
62083000759 นางจารุณี แก�วเชียงทอง
62083000760 นางสาวสินจัย แก�วศิริ
62083000761 นายฤทธิชัย สอพิมาย
62083000762 นางสาวเสาวลักษณ� อินทโสภา
62083000763 นางสาวเสาวลักษณ� วงษาสนธ์ิ
62083000764 นายจีรวัฒน� แจ%มดวง
62083000765 นายกิตติศักด์ิ การัณยพัฒน�
62083000766 นางสาวปรียานุช มีสันเทียะ
62083000767 นายกันตพิชญ� ก่ิงนอก
62083000768 นางสาวศุภกนิษฐ� วิชัย
62083000769 นางสาวอรพรรณ มงคล
62083000770 นางสาวประธานพร โสธร
62083000771 นางสาวปรียาภรณ� วังกลาง
62083000772 นางสาวพัชราภรณ� สอนอาจ
62083000773 นางสาวรุจณีย� นพเก�า
62083000774 นางสาวสุปราณี มีหนองหว�า
62083000775 นางสาวสุธิดา สุขตาม
62083000776 นางสาวรัตน�ชดาภา ใจงาม
62083000777 นางสาววิภาฤดี จะรักษ�รัมย�
62083000778 นางสาวพรพรรณ นนทะคําจันทร�
62083000779 นางสาวทวิวรรณ หม่ันตรวจ
62083000780 นายวัชระ ทัตตะทองคํา
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62083000781 นางสาวเจนจิรา หอมพนา
62083000782 นายนัฐพงษ� ป@ติพิทักษ�
62083000783 นางสาวกุลธิดา ตรีบุตร
62083000784 นางสาวปKทมา ศรีสุรมณี
62083000785 นางสาววันวิสาข� มาประกอบ
62083000786 นางสาววรรณฤดี สระเศษ
62083000787 นางสาวขวัญฤทัย บาตรโพธ์ิ
62083000788 นางสาวชลธิชา ศักด์ิดาสูงเนิน
62083000789 นางสาวสโรชา แง�จัตุรัส
62083000790 นายภาณุพงษ� ไกรสูงเนิน
62083000791 นางสาววิมลสิริ ทองงาม
62083000792 นางสาวธิดารัตน� ภูสวัสด์ิ
62083000793 นายนิภัทธร วงษ�อามาตย�
62083000794 นางสาวพราวพิลาศ ร%มสุข
62083000795 นายชานนท� ย่ิงยศ
62083000796 นางสาวสุวนันท� นนกระโทก
62083000797 จ%าอากาศโทหญิงรัตนาภรณ� ดุจดา
62083000798 นางสาววิชุดา โตนน้ําขาว
62083000799 นางสาวศุภัทรา สีมา
62083000800 นางสาวอุมาพร โคบาล
62083000801 นายป@ยะ แจ%มใส
62083000802 นายพงศกร ไผทจินดาโชติ
62083000803 นางสาวสุนิสา เทียมม%วง
62083000804 นางสาวพนาวรรณ� ชัยหะนิจ
62083000805 นางสาวเยาวพา ปKดตังทานัง
62083000806 นางสาวคุณากร พงษ�ใหม%
62083000807 นางสาววาสนา เหลาสา
62083000808 นางสาวแพรพิณ หนองแบก
62083000809 นางสาวพิมพ�นิภา จันทราศรี
62083000810 นางสาวชญานิษฐ� วรรณสม
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62083000811 นายเฉลิมพล เพชรดา
62083000812 นางสาวก่ิงกมล ฟKกทอง
62083000813 นายธีรพล ชวนรัมย�
62083000814 นางสาวชญานี ลิ้มคําดวง
62083000815 นายไชยสฤษด์ิ มาตา
62083000816 นางสาวดวงรัตน� วรรณชูชิด
62083000817 นางสาวชิดชนก ผลาผล
62083000818 นางสาวอมรรัตน� จุดาบุตร
62083000819 นางสาวพันธุ�ทิพย� สุโพธ์ิ
62083000820 ว%าที่ร�อยตรีหญิงนฤมล วงค�เค่ียม
62083000821 นายเหมกร ปKตตาโน
62083000822 นางสาวสุวรรณ อุส%าห�ดี
62083000823 นางธิติญาพร ตHะอHอด
62083000824 นางสาวอนงค� เบิกบาน
62083000825 นางสาวสุวิมล แข็งข�อ
62083000826 นายนัฎติกร พะนะลาภ
62083000827 นางสาวทัชชกร ดวงศรี
62083000828 นางสาววราภรณ� แขกช�อย
62083000829 นางสาวนารีรัตน� สีน้ําเงิน
62083000830 นางสาวอัญชลี หม่ืนเจริญ
62083000831 นางสาวทิพย�ภาภรณ� โคกม%วง
62083000832 นางสาวชญากาณฑ� เสือบุญ
62083000833 จ%าสิบเอกวสันต� จวบลาภ
62083000834 นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ
62083000835 นางสาวอินทุอร ไผ%แก�ว
62083000836 นางสาวจิราภา พรผักแว%น
62083000837 นางสาวภรจินดา ไกรอ่ํา
62083000838 นายเจริญ แซ%เล%า
62083000839 นางสาวอมรกมล สุขสมวัฒน�
62083000840 นางสาวดรุณี จอมทอง
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62083000841 นางสาวนีรนุช เหยิบไธสง
62083000842 นางสาวกนกวรรณ แก�วหนองแสง
62083000843 นางจิตติมา ต%อมสูงเนิน
62083000844 นายกานตพงศ� เอื้อนไธสง
62083000845 นางสาวชลธิชา มุนินทรวัฒนา
62083000846 นางสาวสลิตตา แซ%หลี
62083000847 นางสาวเสาวลักษณ� ด�วงเคน
62083000848 นางสาวเกษรา คงเพ็ชร
62083000849 นางสาวศิวาพร ศักด์ิศิริ
62083000850 นางสาววันเพ็ญ พิศโสระ
62083000851 นางสาวธิรัญญา สีสงกา
62083000852 นางจุฑารัตน� หลอดทอง
62083000853 นางสาวฤทัยภัทร สุนทะวงค�
62083000854 นายจิรัฐิติ พงชะอุ%มดี
62083000855 นางสาววิชุดา พรมเมืองขวา
62083000856 นายอรรถพร สร�อยจิตร
62083000857 นางสาววันเพ็ญ นาคีสังข�
62083000858 นายปวุฒิ ชุมคง
62083000859 นางสาวทิพาพร แจ%มจํารัส
62083000860 นางสาวศิรดา มหาวีรวัฒน�
62083000861 นางสาวภัทร�สิรีย� วัยสูงเนิน
62083000862 นางสาวสกุลรัตน� ศิริธรรมพันธ�
62083000863 นางสาววรรณิกา อําตํางาม
62083000864 นางสาวอรอนงค� หร%ายขุนทด
62083000865 นางสาวอุไรพร สดรัมย�
62083000866 นางสาวแกมแก�ว เกิดโมลี
62083000867 นายฉัตรชัย ช%วยงาน
62083000868 นางสุภาพร ม%วงอ%อน
62083000869 นางสาวปวรรณรัตน� สื่อเฉย
62083000870 นางสาวจตุพร พูนหนองแวง
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62083000871 นายปารย�ชวัส กัญญะลา
62083000872 นางสาวนิรมล สุพิมล
62083000873 นายเถลิงศักด์ิ ประจิตร
62083000874 นางสาวสุวิมล เผื่อนกระโทก
62083000875 นางสาวนภาพร มีวงษ�
62083000876 นายธนชัย กาญจนย่ิงวิโรจน�
62083000877 นายโยอิ บุญที
62083000878 นางสาวเอมอร เอี่ยมนอก
62083000879 นางสาวปภัสสร ลพเมือง
62083000880 นางสาวขวัญเรือน ลีโคกกลาง
62083000881 นางสาวกฤษณา คณาศรี
62083000882 นางสาวชนกธิดา มณีรัตน�
62083000883 นายภัทรพล ศรีบรรยงค�
62083000884 นางสาวเยาวลักษณ� บุญเชิด
62083000885 นางสาวนัยนา ยืนชีวิต
62083000886 นางสาวสิริลักษณ� ลักขษร
62083000887 นางสาวอุบลวรรณ อินปKญญา
62083000888 นางสาวรัตนศิริ ทองแต�ม
62083000889 นางสาวอรัญญา ซุ�นเจริญ
62083000890 นายธนภัทร แสงผล
62083000891 นางสาวแคทรียา สายซ่ือ
62083000892 นางสาววรรณา บุญคุ�ม
62083000893 นายเริงฤทธ์ิ ร%มรื่น
62083000894 นายกิตติเชษฐ� ผลไพบูลย�
62083000895 นายชาญชัย สระศิริ
62083000896 นางสาวณัฐสิภรณ� กลึงพุดซา
62083000897 นางสาวณัฐวดี สิงห�เดช
62083000898 นายปฏิวัฒน� โทแก�ว
62083000899 นางสาวนภัสวรรณ พัฒนเกียรติ
62083000900 นางสาวธัญชนก บุญอินทร�
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62083000901 นางจินตนา ทบแก%น
62083000902 นางสาวอารีย� ทองทา
62083000903 นายสาคร บุญประชุม
62083000904 นางสาวชุติมา หมอปุย
62083000905 นายแชมปL ชลไชยะ
62083000906 นางสาวจินตนา เอิกเกริก
62083000907 นายอนันต� อิ่มสวัสด์ิ
62083000908 นางสาวกัญญารัตน� พันทอง
62083000909 นางสาววฤนดา สุดตา
62083000910 นางสาวสุนิสา จันทะไทย
62083000911 นายณปกรณ� สิทธิเวช
62083000912 นางสาววริยา วสุประสาท
62083000913 นายธนวัฒน� พ่ึงสุข
62083000914 นางสาวศิรินันท� ตันสุขี
62083000915 นางสาวกฤษณา หล%อตระกูล
62083000916 นายวิชย พรหมรักษ�
62083000917 นายฤกษ�พิชญ� พุฒจีบ
62083000918 นางสาวพิทยา ลมขุนทด
62083000919 นางสาวพิมชนก ก%อทอง
62083000920 นางสาวอรพรรณ วรพันธ�
62083000921 นางสาวกนกวรรณ ลวกุล
62083000922 นางสาววรรฤดี คําศรี
62083000923 นางสาวเมวดี อาบสุวรรณ�
62083000924 นายวัชรชัย สุขเปUง
62083000925 นางสาวสุกัญญา ครอบบัวบาน
62083000926 นางสาวชุติมา เจ�ยไธสง
62083000927 นางสาวพิมเสน สุนทรดี
62083000928 นางสาวเพชรรุ%ง เทอดสูงเนิน
62083000929 นายคุณากร หมวกขุนทด
62083000930 นางสาววัชราภรณ� คํานนท�
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62083000931 นางสาวปาริชาติ รากกระโทก
62083000932 นางสาวณัฐมน วุฒิพลไชย
62083000933 นายสิทธิพงษ� อินทร�โสม
62083000934 นายปวริศร� บุญเรืองเศรษฐ
62083000935 นางสาวจุฬาพรรณ� ชาญประโคน
62083000936 นางสาวเมษาศินีย� วงษ�เขียว
62083000937 นางสาวนฤมล มณีวรรณ
62083000938 นางสาวศศิวิมล ไกรสําโรง
62083000939 นางสาวจตุพร ปXกกระโทก
62083000940 นายจตุชัย กองจันทร�
62083000941 นางสาวนพรัตน� โคลงพิมาย
62083000942 นางสาวชมพูนุท เทียมลม
62083000943 นางสาวศันศนีย� ระยับศรี
62083000944 นางสาวจุฑาทิพย� รัตนะ
62083000945 นางสาวดวงจันทร� รักธรรมจริง
62083000946 นางสาวกุสุมา ยะปะเต
62083000947 นายวสันต� โสคําภา
62083000948 นางสาววิชชุดา พิมสวัสด์ิ
62083000949 นายภานุมาส มาซิว
62083000950 นางสาวสุปรานี คําขวา
62083000951 นายอนุวรรฒ ก�อนมณี
62083000952 นายลักษณากร พัฒนากุล
62083000953 นางสาวปภัษพร สุนันก้ิง
62083000954 นางสาววิไลลักษ� ศรีวงศ�
62083000955 นางสาววาสิฎฐี ชาตําแย
62083000956 นางสาวเพ็ญประภา สิมมา
62083000957 นางสาวกุลธิดา สุขสกุล
62083000958 นางสาวธิดารัตน� มวลชัยสง
62083000959 นางสาวณัฐฐา ปานใจนาม
62083000960 นางวรุณยุภา สังข�จันทึก
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62083000961 นางสาววิสา เอี่ยมสะอาด
62083000962 นางสาวฐิติพัชร ศรีบาง
62083000963 นางสาวศิรินภา เนตรรัตน�
62083000964 นางสาวชลนิชา ดวนจันทึก
62083000965 นางสาวพรพิมล พรมภักด์ิ
62083000966 นางสาวอรุณรัตน� กองสุข
62083000967 นางสาวสุวิมล มนตรีรัตน�
62083000968 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ
62083000969 นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
62083000970 นายพัทธดนย� พิสิษฐ�กุล
62083000971 นายศราวุธ ฤกษ�เสนา
62083000972 นางสาวสุนิสา สุดงาม
62083000973 นางสาวณภาส�ณัฐ ม่ันทอง
62083000974 นายโชติวัฒน� ฤทธ์ิเดช
62083000975 นางสาวพิกุล ศิริปรุ
62083000976 นางสาวภรปภัช เกินกลาง
62083000977 นางสาวปรีดาพร กองเงิน
62083000978 นางสาวบุษกร เวทย�กิตติพฤกษ�
62083000979 นางสาวรัตนา สุลินทาบูรณ�
62083000980 นางสาววงเดือน เชือดรัมย�
62083000981 นางสาวธีราพร เย็นตะคุ
62083000982 นางสาวฉวีวรรณ นนท�นาม
62083000983 นางภาวิณี นามวิเศษ
62083000984 นางสาวภัทราพร ทับกระโทก
62083000985 นางสาวณิชกุล สุขจํานงค�
62083000986 นายวิเชียร จันทาอ%อน
62083000987 นายรณกฤต พงศ�จรยา
62083000988 นายพงศกร พรมมาก
62083000989 นางขนิษฐา จันทราช
62083000990 นางสาวเยาวภา บริบูรณ�
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62083000991 นางสาวรัตติยากร กุหลาบโชติ
62083000992 นายเสกสรร ทัพสมุทร
62083000993 นางสาวมนชยา สุโพธ์ิ
62083000994 นางสาวรสริน มุ%งพันกลาง
62083000995 นางสาวมณัญยา ดีย่ิง
62083000996 นางสาวนันธิชา โชติวุฒิชัยนันท�
62083000997 นางสาวนิศาลักษณ� มาฆะเซ็นต�
62083000998 นางสาวพรรณิดา สนลี
62083000999 นางสาวกวินนา สุขนาคินทร�
62083001000 นางณัฐธิชา ตันดิลกตระกูล
62083001001 นายนัสรุณ ขาวเฉาะ
62083001002 นางสาวอริสฎา จวบสุข
62083001003 นางสาวรจนา เกตวงษา
62083001004 นางสาวนันท�ณภัส ถุงเงินโต
62083001005 นางสาวขนิษฐา หงษ�ร%อน
62083001006 นายถิรภัทร ละอองแก�ว
62083001007 นายไกรยุทธ อิ่มสําอางค�
62083001008 นางสาวกรวีร� แสงทอง
62083001009 นางสาวอจิรวดี ปุริมาโน
62083001010 นางกาญจนา เซ็นทองหลาง
62083001011 นางสาวนัจพร ไกรกูล
62083001012 นางสาวรัตติยากร ศรีสุทอง
62083001013 นางสาวณัฐริกาญ อาญาเมือง
62083001014 นางสาวรุ%งทิพย� โยธี
62083001015 นางสาวป@ยรัตน� บํารุงรส
62083001016 นางสาวอรวรรณ เชิงรัมย�
62083001017 นางสาวป@ยะนุช หอมกลาง
62083001018 นางปนัดดา พอกขุนทด
62083001019 นางสาวสิริมา นิสังกาศ
62083001020 นายธานินทร� แก�วยก
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62083001021 นางสาวจีระนันท� สุทินรัมย�
62083001022 นางสาวพิมพกา ปรางค�โบราณนอก
62083001023 นางสาวสุชาดา สีโหดา
62083001024 นางสาวสุกัญญา อําทะวงษ�
62083001025 นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธ์ิ
62083001026 นางสาวชลิตา จันทร�พงษ�
62083001027 นายกษิดิศวร� หาญอาสา
62083001028 นางสาวพรสุดา จูมสีสิงห�
62083001029 นายยุทธภูมิ ปานมน
62083001030 นางสาวนิดา รุ%งอรุณวรรณ
62083001031 นางสาวพิมลพรรณ ยอดโคกสูง
62083001032 นางจินตนา ประเสริฐสวัสด์ิ
62083001033 นายพิทยา ชูพุดซา
62083001034 นายสิริวัฒน� ทองดี
62083001035 นางสาวธารทิพย� แนวทอง
62083001036 นายนิวัฒน� มโนธรรม
62083001037 นางสาวพิชญดา อสิพงษ�
62083001038 นายสุรศักด์ิ อุดมผล
62083001039 นางสาวเกศินี กรวยสวัสด์ิ
62083001040 นางสาวจิราพร แพงไธสง
62083001041 นายทิวากร พลภูเมือง
62083001042 นายอรุณ ปานทอง
62083001043 นางสาวอาภาพร กิจขุนทด
62083001044 นางสาวกชณิภา โหน%งจันดี
62083001045 นางสาวฐิตาพร ปุลันรัมย�
62083001046 นางสาวชาริตา อยู%สําราญ
62083001047 นางสาวกมลรัตน� บุญปก
62083001048 นางสาวมินตรา ไชยลาภ
62083001049 นายกษิดิศ แป>นอินทร�
62083001050 นางสาวเบ็ญจมาศ สายคง
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62083001051 นางสาวจารีภัทร พจนะโกสีย�
62083001052 นางสาวจิรารัตน� เมียดประโคน
62083001053 นางสาวสุนันทา ทรัพย�พะวง
62083001054 นางสาวก่ิงแก�ว คุ�มโพธ์ิน�อย
62083001055 นายวีระวิทย� นาคเสน
62083001056 นางสาวอารีรัตน� ผิวบัวเผื่อน
62083001057 นางสาวศุภวรรณ หนูแก�ว
62083001058 นางสาวนริศรา โพธิประยูร
62083001059 นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิง
62083001060 นายทรงเผ%า คําเก้ียว
62083001061 นางสาวสุรีรัตน� ออกมา
62083001062 นางสาวชลิตา ชัยภัทรศิริ
62083001063 นางสาววริศรา ก�อนแก�ว
62083001064 นายวาริน ทั่งพรม
62083001065 นายดํารงศักด์ิ บุญเจียม
62083001066 นางสาวจิตตราภรณ� สุนทรเกสรินทร�
62083001067 นางสร�อยสุดา วาทิรอยรัมย�
62083001068 จ%าสิบเอกธวัชชัย วัยนุศร
62083001069 นางสาวนุชนาฏ ทองรัตน�
62083001070 นางสาวธันยพร จรัสศรี
62083001071 นายคณาธิป อภิโชติมหาคุณ
62083001072 นางสาวภัทรกันย� โปยไธสง
62083001073 นางสาวกาญจนา งามเสมอ
62083001074 นายธวัชชัย ด%านกระโทก
62083001075 นายชัยวุฒิ รักษาวงษ�
62083001076 นางสาววันทกานต� ชิวิรัมย�
62083001077 นางสาวภาวินี พูลสุข
62083001078 นางสาวภัทราภรณ� ไชยสาร
62083001079 นางสาวนภาวรรณ นาคใหม%
62083001080 นางสาวกนกวรรณ หลายชูไทย
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62083001081 นางสาวศราวดี เหิมขุนทด
62083001082 นางสาวอรญา คําชมภู
62083001083 นายกันตภณ แก�วสง%า
62083001084 นางสาวสิรีภรณ� หงษ�ภักดี
62083001085 นางสาวนิสา เกษมสุข
62083001086 นางสาวสุพิชา จําปาวงษ�
62083001087 นางสาวจันจิรา ดวงชัยภูมิ
62083001088 นางสาวสายสุนีย� ธูปมงคล
62083001089 นางสาวพัชราภรณ� เพ็งพุฒ
62083001090 นายบุญยงค� เมืองคง
62083001091 นางสุพิชญาภัค พลฉิมพันธุ�
62083001092 นางสาวขนิษฐา กฤษณสุวรรณ
62083001093 นางสาวดาวนภา บุญทัน
62083001094 นางสาวอัจฉรา ชึรัมย�
62083001095 นางสาวจารุวรรณ นกเอี้ยง
62083001096 นางสาวพิสมัย แก�วสีขาว
62083001097 นางสาวนัยนา กันหาสุระ
62083001098 นายสุรบถ จอกทอง
62083001099 นางสาวทัศนาพร อรชุน
62083001100 นางสุภาพร อาสาชัย
62083001101 นางสาวสุพรรณี พยัคศรี
62083001102 นางสาวนฤมล เสือซ%อนพงศ�
62083001103 นายพัชรพงศ� อินทรลักษณ�
62083001104 นางสาววรญา จงวัฒนาทอง
62083001105 นางสาววันวิสา แสงทอง
62083001106 นายวรากรณ� ทองมี
62083001107 นางสาวนันทนา สุนันตHะกุล
62083001108 นางสาววรัชญา ลอยนิสัย
62083001109 นายฉัตรมงคล ทองหล%อ
62083001110 นายอธิวัฒน� โพธ์ินอก
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62083001111 นางสาวผกาวดี หมู%ภิญญา
62083001112 นางสาวอนิสรา นิลวงษ�
62083001113 นางสาวอภิสรา ธรรมโชติ
62083001114 นายสิริกร แสนสีนาม
62083001115 นายณัฐธนกร พันธุรัตน�
62083001116 นางสาววิมลตรา แบงกระโทก
62083001117 นางสาวมินตรา มุ%งลา
62083001118 นายนิติพันธ� ศรีแก�ว
62083001119 นางสาวสุวนันท� โพธ์ินางรอง
62083001120 นางสาววรางคณา สุดตาชาติ
62083001121 นายจิรายุทธ� อุทัยสา
62083001122 นางสาววัชราภรณ� สอนชัยภูมิ
62083001123 นายเชิดชัย เชิดเมืองปKก
62083001124 นางสาวฉันทพิชญา ปานเด
62083001125 นายวรุต บุญกอง
62083001126 นางสาวพัชรินทร� พรสวัสด์ิ
62083001127 นายคณพศ แต%งเมือง
62083001128 นายชาคริต รู�ทัน
62083001129 นางสาวเสาวลักษ� นันทรัตน�
62083001130 นางสาวตรีชฎา รุกขชาติ
62083001131 นางสาวดารารัตน� เทศน�วัฒน�
62083001132 นายสุชน วงศ�พินิจ
62083001133 นายกฤติน ชัยศิริ
62083001134 นางสาวศศิประภา กรินทร�
62083001135 นายธีระศักด์ิ เกษม
62083001136 นางสาวสุรีรัตน� ย่ิงจอหอ
62083001137 นางสาวชนาภา จันทรคาต
62083001138 นายสุเมธ นักเคน
62083001139 นายณัฏฐนัย ศิริทวี
62083001140 นางสาวกมลพร ป@Pนหย%า
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62083001141 นางสาววิสสุดา ยางสุข
62083001142 นายสมยศ บุรีรักษ�
62083001143 นายวธาชัย ดวงเงิน
62083001144 นางสาวทัศนีย� เกตุพงษ�
62083001145 นางสาวพัชริดา ยอดอ%อน
62083001146 นายรณชัย เกษดา
62083001147 นางสาวนลนีย� คงไชย
62083001148 นางสาวบุษกร สะเทินรัมย�
62083001149 นางสาวกัลย�สุดา แย�มสําราญ
62083001150 นายสหรัฐ มังกรทอง
62083001151 นางสาวพนิดา คาบงูเหลือม
62083001152 นางสาวศิริวรรณ ไทยลา
62083001153 นายจักรพงษ� ก%อแก�ว
62083001154 นายอภิชัย ฤทธ์ิน�อย
62083001155 นางสาวกฤษณา สินทม
62083001156 นางสาวอลิตรา แวงบุญ
62083001157 นางสาวขนิษฐา สองสี
62083001158 นางสาวสาวิตรี ปรีดา
62083001159 นางสาวชลลัดดา เทพนวน
62083001160 นางสาวกฤติยา ลามณี
62083001161 นางสาวพิมพ�นารา วิเศษพันธุ�
62083001162 นางสาวรัศมี แขขุนทด
62083001163 นายทศพร พรหมนิยม
62083001164 นางสาวเพชรไพลิน ทวีเกิด
62083001165 นายณัฐณรงค� ใคร%กระโทก
62083001166 นางสาวรัตนา แซ%ตึง
62083001167 นางสาวนริศรา เที่ยงเต็ม
62083001168 นางสาวจันทิมา ศิรพงษ�กุลพจน�
62083001169 นางสาวบุษกร ดวงเงิน
62083001170 นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ�
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62083001171 นายชัยทัศน� ศูนย�ตรง
62083001172 นายสุชาติ สายกระสุน
62083001173 นางสาวฐิติรัตน� นามวันสา
62083001174 นางสาวเขมิกา กาจสาลีการ
62083001175 นางขวัญนภา กองเมืองปKก
62083001176 นางสาวปริศนา ยุระตา
62083001177 นางสาววราลักษณ� คําซาว
62083001178 นายอรรถพล อินทร�สําราญ
62083001179 นางสาวศศิมาภรณ� สอสูงเนิน
62083001180 นางสาวปรัชวรรณ วรรักษ�มนตรี
62083001181 นางสาวชุตินันท� สายสิญจน�
62083001182 นางสาวพรณภา สินปรุ
62083001183 นางสาวอรัณธกาญจน� เงียบพลกรัง
62083001184 นายพิทักษ�ธรรม วรรณเวศ
62083001185 นางสาววลัยภรณ� แสงวิภาสนภาพร
62083001186 นายทนงศักด์ิ ขุมแร%
62083001187 นางสาววรรณฉัตร ณ ลําพูน
62083001188 นางสาวพัชราพร วงจันทา
62083001189 นางสาวรัชนีกร เบียนสูงเนิน
62083001190 นางสาวดลชลภัค วงศ�ไพบูลย�เกษม
62083001191 นางสาวพรพิมล มุขดารา
62083001192 นางสาวเกศรินทร� กลัดสอาด
62083001193 นายกฤษฎา บุดดา
62083001194 นายณภัทร นิภารักษ�
62083001195 นางสาวธนัตดา คําแดงไสย�
62083001196 นายธีระวัฒน� ดีนันท�
62083001197 นายภูมิระพี ธีระกนก
62083001198 นายนันต�นภัส ศรีส%อง
62083001199 นายพีระศิลปL กงศรี
62083001200 นายป@โยรส เครือสุวรรณ

หน�า 40 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083001201 นางสิริพร นาคหนู
62083001202 ส.ต.ท.ศิวณัฐ ยศกระโทก
62083001203 นายจุลดิศ ส%งทวน
62083001204 นางสาวสุภาวดี ทูพันดุง
62083001205 นางสาวกัณฑิมา ธนสัตยาวิบูล
62083001206 นายเฮรมาน บาเหะ
62083001207 นางสาวจรีรัตน� หล�าอามาตร
62083001208 นางสาวทยิดา ไกยะวินิจ
62083001209 นางศิรินทร ลิ่มวงศ�ตระกูล
62083001210 นางสาวกันตินันทิ์ ครุธวงษ�
62083001211 นายสหรัฐ พรหมอุบล
62083001212 นางสาวพรหมศรี ชูศิริพงศ� 
62083001213 นางสาวชลธิชา ใจเอื้อ
62083001214 นางสาวชนิตา สิงขรอาสน�
62083001215 นายธนาวัฒน� พรมมา
62083001216 นางสาวจรรยา ยังม่ัง
62083001217 นางสาวฝารีดา เดชอรัญ
62083001218 นางสาวฉัตรศิริ โบราณสาร
62083001219 นางสาวสมฤทัย เดชสกุล
62083001220 นายบัณฑิต เฉลิมรัมย�
62083001221 นางสาวสุมลทิพย� ด%านกระโทก
62083001222 นางสาวสุวนันท� กรสันเทียะ
62083001223 นางสาวปวีณา จุมศักด์ิ
62083001224 นายประสิทธ์ิ สิงห�จันทร�
62083001225 นางสาวนัฐกานต� ศิริผล
62083001226 นายไพรวัลย� พัฒนพันธ�
62083001227 นายธัญธวัช พรหมทอง
62083001228 นางสาวศกลรัตน� พิมพ�โพธ์ิ
62083001229 นายกฤษดา ประทุมเมศ
62083001230 ว%าที่ ร.ต.หญิงบังอร ป@Pนระฤก
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62083001231 นางสาวอัคราภรณ� แนวโนนทัน
62083001232 นางสาววิภาพร โกษากูล
62083001233 นางสาวทัศวรรณ เย็นเสมอ
62083001234 นางสาวศิวภา แสงสวัสด์ิ
62083001235 นายภัทรกุล จุฑางกูร
62083001236 นายชัยฤกษ� ม่ันแสง
62083001237 นายวาทะศิลปL อภัยกาวี
62083001238 นางสาวสุพัตรา รอดอารี
62083001239 นายองอาจ เสาเวียง
62083001240 นางสาวนุชนาฏ นันทพันธ�
62083001241 นางสาวธัญญา งามระหงษ�
62083001242 นางสาวศิรประภา วงษ�ชาดา
62083001243 นางสาววราภรณ� บุญยงค�
62083001244 นางสาวอุไรวรรณ ทั่งทอง
62083001245 นางสาวณัฐชา เชื้อกุล
62083001246 นางสาวนิธิดา หาญนอก
62083001247 นางสาวธิดาภรณ� จุลตะคุ
62083001248 นางสาววรารัตน� สุดประโคน
62083001249 นางสาวกมลชนก เอกสุวรรณ 

62083001250 นางสาวสันศนีย� เสาทอง
62083001251 นายป@ยทัศน� ภักดีกลาง
62083001252 นางสาวนิตยาวรรณ แสงแก�ว
62083001253 นายกิตติภูมิ เสียงประโคน
62083001254 นางสาวมัณฑิรา หวานเหลือ
62083001255 นางสาวมลธิยา ศิริสวัสด์ิ
62083001256 นางวิศราพร รองจันทร�
62083001257 นายก�องภพ กระแสโสม
62083001258 นางสาวอิชย�ญาดา รักกลาง
62083001259 นางสาวอนุสรา ทรัพย�เมือง
62083001260 นางสาวธนัชพร งามเพ็ชร�
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62083001261 นางสาวสายสุณีย� เพชร�รัตน�
62083001262 นายทัศน�พล ศรีเนาวรัตน�
62083001263 สิบเอกสิทธิชัย บุญโต
62083001264 นายครรชิต ลอยขจร
62083001265 นางสาวพรทิพย� สมพงษ�
62083001266 นางสาวณัฐกานต� เจิมสูงเนิน
62083001267 นายกิตติวัฒน� มานะย่ิง
62083001268 นางสาวเยาวภา ตรีพงษ�
62083001269 นายกันติพิชญ� นนท�จีรพัส
62083001270 นายยศกร จันเทศ
62083001271 นางสาวสุพิชญา จะรัญรัมย�
62083001272 นายฐิติชัย เทียมเกษม
62083001273 นางสาวศิวิศร กระจ%างโคกกรวด
62083001274 นางสาวจุฑามาศ ลีลาศ
62083001275 นางวีณา ประดาสุข
62083001276 นางสาวนันทิยา โหมกลาง
62083001277 นางสาวฐิฎาพร ลอยประโคน
62083001278 นางสาวกชกร พงษ�จันทร�
62083001279 นางสาวสุนารี บุญอุดม
62083001280 นายนพดล ดุษดินทร�
62083001281 นางสาวผกาพรรณ ทันแก�ว
62083001282 นางสาวเปXPยมสุข นิมิตรหม่ืนไวย
62083001283 นางสาวสุธารัตน� นพวรรณ
62083001284 นางสาวรัชดาภรณ� วิบูลย�ชนม�
62083001285 นางสาวฐิตินันท� กาศเกษม
62083001286 นายศิริพงษ� ยงทวี
62083001287 นางสาวนวลอนงค� พิเศษ
62083001288 นางสาวณัฐริกา พูนศรี
62083001289 นางสาวกานต�พิชชา สุวรรณศรี
62083001290 นายกรัณย� นาไพรวัน
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62083001291 นางสาวจิราพร ยงเพชร
62083001292 นางสาวสุมินตรา เฉลยศาสตร�
62083001293 นางสาวชยณัฐ พิกุลโสม
62083001294 นายธนาธิป เสาวพันธุ�
62083001295 นางประกายการ แย�มทรัพย�
62083001296 นางสาวธนาภา คุ�มศรี
62083001297 นายนพวิชัย จันทร�หอม
62083001298 นายวสันติ ทรงประโคน
62083001299 นางสาวนภาพร เผื่อนทิม
62083001300 นางสาวภัทราพร เรืองชม
62083001301 นางสาวนารีรัตน� ศิริเถียร
62083001302 นางสาวกชพรรณ บุญประเสริฐกิตต์ิ
62083001303 นายต�นตระกาล แก�วบุญ
62083001304 นายณัฐนนท� เกล�าจะโปZะ
62083001305 นายสาธิต สมกิจ
62083001306 นางสาวธาฬิณ ดีสวัสด์ิ
62083001307 นางสาวกานต�ชนก วันล�วน
62083001308 นางสาวปารวี นาคป>อมฉิม
62083001309 นางสาวลักษณ�ชญา รุ%งเรือง
62083001310 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณพันธ�
62083001311 นางสาวณิชา ตHะปKญญา
62083001312 นางสาวกาญจนา สินครบุรี
62083001313 นางสาวเบญจวรรณ ผ%อนตาม
62083001314 นางสาวจิตราพร คําเครือ
62083001315 นางสาวชุติมา ยศสันเทียะ
62083001316 นางสาวพิจิตรา เหลือกล�า
62083001317 นางสาวรจนา พวงพันธ�
62083001318 นายจาตุรงค� หลักชัย
62083001319 นายณัฐวุฒิ เต้ียงาม
62083001320 นางสาวชนม�นิภา รักษาชนม�

หน�า 44 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083001321 นางสาวพรนิภา สุขทั่วญาติ
62083001322 นางสาววันทนา ซ่ือบริสุทธ์ิใจ
62083001323 นางณัฐกานต� แพงคําแดง
62083001324 นายมโนทัย คล�ายพยัฆ
62083001325 นางสาวผกาวดี สัตรีวงค�
62083001326 นางสาวนาระ บรรจงกุล
62083001327 นางสาวอภิสราธรณ� ชัยศิริธนาสิน
62083001328 นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
62083001329 นางสาวขวัญข�าว เกตุวิเศษกูล
62083001330 นายญัติติพงศ� สํารวมรัมย�
62083001331 นางสาวพรรณิภา สุวรรณภูมิ
62083001332 นางสาวธนาภา นันสันเทียะ
62083001333 นายธนากรณ� ปรุดรัมย�
62083001334 นางสาวกุลพัชร ปKญญาดี
62083001335 นางสาวเมธยา ขะจวง
62083001336 นายรัฐพล เขตบุรี
62083001337 นางสาวนงลักษณ� ประดิษฐ�ธรรม
62083001338 นางสาวสมพิศ ปานเนาว�
62083001339 นางสาวรุ%งนภา ศรีเจิดจ�า
62083001340 นายธรรมนูญ โสตะพรามณ�
62083001341 ว%าที่ ร.ต.ประทีป อาบทอง
62083001342 นายจิรานุวัฒน� ธ.น.อ�วน
62083001343 นายปริญญา แจ�งหม่ืนไวย
62083001344 นางสาวจามจุรี แว%นไธสง
62083001345 นางสาวเบญจมาศ จันริดทอง
62083001346 นางสาวปานจิต ฉวีวงศ�
62083001347 นางสาวพันธกานต� ปราบสกุล
62083001348 นางสาววิลาสินี สร�อยสุวรรณ
62083001349 นางสาวแสงมณี รนกระโทก
62083001350 นางสาววนิดา จารุประสาน

หน�า 45 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083001351 นางสาวชมพูนุช ภูมลา
62083001352 นางสาวจารุวรรณ� ปู[มณี
62083001353 นางสาวบูรยา จันทร�สอน
62083001354 นายพงศ�พันธุ� จิตจํานง
62083001355 นางสาวนิสา นุศรรัมย�
62083001356 นางสาวกรกนกวรรณ เมืองงาว
62083001357 นางสาวสุวิสา โพธ์ิหัก
62083001358 นายหริภัทร� จันทวลี
62083001359 นายวสุ ใจจังหรีด
62083001360 นางสาวสุนารี คุมสุข
62083001361 นายวัชรินทร� เยาวเรศ
62083001362 นางสาวณัฐธญาน� ม%วงฉะ
62083001363 นางสาวกฤษติยา เครือแก�ว
62083001364 นางสาวสมใจ ทองศรี
62083001365 นายอรุณ แถวสามารถ
62083001366 นางสาวปKญจพร ภู%ขวัญ
62083001367 นางสาวสกุณา มานะดี
62083001368 นายกิตติคุณ มารอบ
62083001369 นางสาวกนกกร ชนะชัย
62083001370 นางสาวนริษรา หาหลัก
62083001371 นางสาวภัทธิรา เมณฑ�กูล
62083001372 นางสาวสกาวเดือน ไกรมณี
62083001373 นายศตวรรษ แสนใหม%
62083001374 นางสาวยุพาภรณ� ภักดีอํานาจ
62083001375 นางสาวสโรชา สัจวุฒิ
62083001376 นางสาววรรณิษา สมหวัง
62083001377 นางสาวทัศพร บุญเจริญ
62083001378 นางสาวปุณยนุช บวรรุจดนัย
62083001379 นางสาวสุกัญญา จุลลัง
62083001380 นางสาวเจนจิรา รอญศึก
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62083001381 นางป@ยนุช ดลเจิม
62083001382 นางสาวป@ย�วรา ยอดเสาร�
62083001383 นายปKณณทัต สระอุบล
62083001384 นายนพอนนต� พิสิฐพงษ�ธร
62083001385 นางสาวนัยนา มาประจง
62083001386 นางสาวสุภาวดี ชมกลาง
62083001387 นางสาวจิตฏิยาพร ของโพธ์ิ
62083001388 นายภูวิศ เจนวรกิจ
62083001389 นางสาววารุณี จันทรา
62083001390 นางสาวพิชามญชุ� พ่ึงอ�น
62083001391 นางสาววรรณพร บุญยัง
62083001392 นางสาวเจนจิรา บัญชาเมฆ
62083001393 นางสาวพิมพกานต� เริงลี
62083001394 นางสาวดวงพร ทองชุม
62083001395 นางสาวสุภาพร อินดร
62083001396 นายศักดา สิงหากัน
62083001397 นางสาวรัตติยา พลจันทึก
62083001398 นายธีระวัชร สายผา
62083001399 นางสาวศิวพร เฉ่ือยฉํ่า
62083001400 นางสาวชีวรัตน� เพ็งนอก
62083001401 นางทิพย�วรรณ สิลินทบูล
62083001402 นางสาวกัญญารัตน� เด%นชัยภูมิ
62083001403 นางสาวจามรี โพธิบัติ
62083001404 นางสาวลลิตา นาเรียงรัตน�
62083001405 นางสาวสุนันท� จากโคกสูง
62083001406 นางสาวชัญญาวีร� แก%นร�านหญ�า
62083001407 นางสาวปKสสนา รักเดช
62083001408 นางสาวนิรัชฎา หุ%นประกอบกิจ
62083001409 นายถนอมพงษ� ฐานเจริญ
62083001410 นางสาวอัจฉรา โสดา

หน�า 47 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083001411 นางสาวมุขสุดา คําแดง
62083001412 นางสาวจักรีรัตน� ชาติกร
62083001413 นางสาววริศรา สิงห�โตทอง
62083001414 นายพงศกร แสวงศรี
62083001415 นางสาวกาญจนา คงภิรมย�
62083001416 นางสาวจุฑามาศ นาสารีย�
62083001417 นายตรีวรากรณ� เศษลือ
62083001418 นางวันฑิณี ดาเวียง
62083001419 นางสาวอรัญญา เลิศคอนสาร
62083001420 นางสาวอุษณีย� ทรัพย�ประเสริฐ
62083001421 นางสาวจิราณี หนูแย�ม
62083001422 นางสาวนิษฐกานต� วุฒิกรณ�จิรฉัตร
62083001423 นายสกล จุฬารมย�
62083001424 นางสาวสุภาวดี แก�วเพ็ชร�มะดัน
62083001425 นางสาววาสนา วาทีตรง
62083001426 นางสาวกมลรัตน� ทศสูงเนิน
62083001427 นางสาวนริสรา อุปชาบาล
62083001428 นางสาวธิดารัตน� มาเปUง
62083001429 นายอรรถพล ก่ิงแก�ว
62083001430 นางสาวณัฐชาพร เพียซ�าย
62083001431 นางสาวณิตยา สุจริต
62083001432 นางสาวขนิษฐา เคียงสันเทียะ
62083001433 นางสาวอรชุมา คะนานันท�
62083001434 นางสาวรัมภา พรหมบริรักษ�
62083001435 นางสาวจินดารัตน� มูลเหลา
62083001436 นางสาววิลาวัลย� เจนบ�านผือ
62083001437 นายบัณฑิต แสงประโคน
62083001438 นางสาวพัชริดา บุญจิต
62083001439 นายปภินวิทย� จันทร�อยู%จริง
62083001440 นางสาวอาภัสรา โกจันทึก
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62083001441 นางสาวกรองทรัพย� จันทร�อับ
62083001442 นายสกลเกียรติ ศุภรัศม์ิจันทร
62083001443 นางสาวอําภา ใจสําคัญ
62083001444 นายปรัชญา วงศ�วิศาลพร
62083001445 นายธนกฤต เจะรัมย�
62083001446 นางสาวทัชวรรณ ธรรมวัติ
62083001447 นายณฐวัตร� ศิลปชัย
62083001448 นางสาวนลินรัตน� นิลทะราช
62083001449 นายภควัต สีลา
62083001450 นางสาวมนัสวี ม่ังค่ังรุ%งโรจน�
62083001451 นางสาวศิราณี ทองดอนดู%
62083001452 นางสาวกนกอร ปราบสกุล
62083001453 นางสาวปภาณิน สุขเกษม
62083001454 นางสาวชนาภา ลีประเสริฐสุข
62083001455 นางสาวกมลรัตน� พันธ�ทอง
62083001456 นางสาวอรอริณฑ� ลานรอบ
62083001457 นางสาวนันทวัน เพชรหงษ�
62083001458 นางสาวพรรณพัชร พันธ�ไธสง
62083001459 นายสุรศักด์ิ ศรีวงษ�
62083001460 นายกษิดิศ เจืออรุณ
62083001461 นางสาววรินทร�ธร รุ%งนิธิสวัสด์ิ
62083001462 นายอนุชา พรมสิทธ์ิ
62083001463 นางสาวภัทรวดี พัฒนา
62083001464 นางสาวพัชรี รัตนบุรม
62083001465 นางสาววัชรินทร� สังข�ทอง
62083001466 นางสาวกฤษณา แทนอาษา
62083001467 ว%าที่ร�อยตรีเอกสิทธ์ิ เมินจอหอ
62083001468 นายอโนทัย สังข�โกมล
62083001469 นางสาวชนัญชิดา ศิลอนันต�
62083001470 นางสาววรรณฤดี จันทร�สระน�อย
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62083001471 นางสาวณัฎฐนิชา เกือรัมย�
62083001472 นางสาวธนัชชา แย�มมาลี
62083001473 นางสาวฐิติมา โฆษวิฑิตกุล
62083001474 นางสาวศมาพร แกล�วกล�า
62083001475 นางสาวพชรพร เสิงรัมย�
62083001476 นางสาวภารดี ขุนประเสริฐ
62083001477 นางกมลวรรณ สกุลวัฒนา
62083001478 นางสาวญาดา สันติธารายนตร�
62083001479 นางสาวณิชากร ศรีสัตยาสุนทร
62083001480 นายมานิตย� โกรพิมาย
62083001481 นายจิตริน สามารถกุล
62083001482 นายบดินทร� วิจิตขะจี
62083001483 นายวรเดช สกุลวรกานต�
62083001484 นายณัฐพล วิมลศิลปL
62083001485 นายอานุภาพ ปKญญา
62083001486 นางสาวเขมจิรา พิไลกุล
62083001487 นางสาวพิชญาภรณ� นุตาคม
62083001488 นายอนุสรณ� คะสกุล
62083001489 นางสาวกิติยา พรฆัง
62083001490 นางสาวสารินันท� ชูตินันท�
62083001491 นางสาวอัจฉรา ทองม%วง
62083001492 นางสาวขวัญขนิษฐ� ศรีวิลัย
62083001493 นางสาวนภารัตน� สองกําปKง
62083001494 นายธัญวัฒน� พรมศรี
62083001495 นางสาวสายธาร หม่ันการ
62083001496 นางสาวสิริลักษณ� บัวกลาง
62083001497 นางสาวเบญญาภา เพ่ิมบุญ
62083001498 นางสาวธัญญารัตน� กมลกลาง
62083001499 นางสาวกฤติญา พลอยสุวรรณ�
62083001500 นายวสันต� ฤทธิสนธ์ิ
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62083001501 นางสาววรรณพร พรมมา
62083001502 นายสุขสันติ วันเสน
62083001503 นางสาวกัญฐญาณัฏฐ� เดชาอภินันท�
62083001504 นางสาวกาญจนา ขัตติยะ
62083001505 นางสาวกมลรัตน� เถ่ือนม%วง
62083001506 นายสุรศักด์ิ สวยผักแว%น
62083001507 นางสาวเจนจิรา เหลาหวายนอก
62083001508 นายสุรัตน� เศรษฐ�นันท�
62083001509 นายจักรกฤษ จิตรรัก
62083001510 นายชยภัทร ประคองสุข
62083001511 นางสาวศิณีนาฎ ดินจันทร�
62083001512 นายเจษฎากร จําเริญใหญ%
62083001513 นางสาวพรทิวา ใจศิริ
62083001514 นางสาววรรณพร จันทรลักษ�
62083001515 นายนันทวัฒน� แก�วประสงค�
62083001516 นางสาวโสภาวรรณ วิกล
62083001517 นางสาวดวงหทัย แสงห�วยไพร
62083001518 นางสาวจุฑามาศ รสเติม
62083001519 นายสุรศักด์ิ แฉล�มรัมย�
62083001520 นางสาวชญานิศ ชํานิจศิลปL
62083001521 นางสาวสุทธิชา กลมยา
62083001522 นางมนัสนันท� แก�วโพธ์ิคํา
62083001523 นายธนาคาร วิวัฒนากรชัย
62083001524 นางชัชชษา เจือจันทร�
62083001525 นางสาวป@ยาอร อินทร�โส
62083001526 นางสาวสกาวเดือน ก่ิงจอหอ
62083001527 นางสาวสุพัตรา ไพชิต
62083001528 นางสาวพรพิจิตร ไผ%นาค
62083001529 นางสาวอโณทัย ชนะจน
62083001530 นางสาวสุรีย�พร บัวแก�วดี
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62083001531 นางสาวทัศน�พร ศรีเทศ
62083001532 นางสาวกัญญานี โชสูงเนิน
62083001533 นายชฎายุ สิงห�สถิตย�
62083001534 นางสาวนันทกานต� ปานมณี
62083001535 นายดนัย อายะชู
62083001536 นายณัฐกรณ� เม็งทะราช
62083001537 นางสาววรางคณา กองสันเทียะ
62083001538 นางสาววรรณนา ม่ันจริง
62083001539 นายอนุวัฒน� เสมพูล
62083001540 นายธนวัฒน� นามโคตร
62083001541 นางสาวป@ยวรรณ คิดการ
62083001542 นายภูสิทธิ ไฝเสน
62083001543 นางสาวจรรยาภรณ� แนมขุนทด
62083001544 นายสืบสิทธ์ิ หินอ%อน
62083001545 นางสาววราภรณ� วงษ�สว%าง
62083001546 นางสาวพนารัตน� ศรีอุ%น
62083001547 นางสาวน้ําฝน พ่ึงยอด
62083001548 นางสาวสุนาวรรณ โหวดครบุรี
62083001549 นายขวัญชัย ขําวงษ�
62083001550 นายชัยสิทธ์ิ ทิศกระโทก
62083001551 นางสาวรัญชิดา ม่ันจริง
62083001552 นางสาวพชรพรรณ สายแก�ว
62083001553 นางสาวจันทร�สุดา สุดชมโฉม
62083001554 นางสาวน้ําฝน พงษ�สระพัง
62083001555 นางสาวป@ยฉัตร คารมกลาง
62083001556 นางสาวสุวัณณา โกติรัมย�
62083001557 นางสาวจินตรา จิตต�คง
62083001558 นายนภสินธุ� แก�วพะเนาว�
62083001559 นางสาวพรนิภา สองสนิท
62083001560 นางสาววิภาวรรณ สินทูลพรมราช
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62083001561 นางสาววีรวรรณ ทานบําเพ็ญ
62083001562 นางสาวมัจฉา แก�วตะคุ
62083001563 นายวัฒนา อินทวัฒน�วงษา
62083001564 นางสาวนุชนาถ อนุกูล
62083001565 นางสาวณิชารัตน� เทพชาติ
62083001566 นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง
62083001567 นายวิทยา สร�อยระย�า
62083001568 นางสาวปรียา ชํานาญสิงห�
62083001569 นางสาวชนานันท� หุตางกูร
62083001570 นางสาวฐิติรัตน� ไพโรจน�พงศา
62083001571 นางสาวหทัยรัตน� อิ่มเอิบ
62083001572 นางสาวกนกอร ชื่นฤทัย
62083001573 นางสาวกัญณภัทร เอี่ยมกลาง
62083001574 นายเจริญ กาลพัฒน�
62083001575 นายกฤตภาส ศรีโท
62083001576 นายจักราวุธ คนหลัก
62083001577 นางสาวน้ําฝน โพธิแสวง
62083001578 นางสาวจิรัญญา ดาวช%วย
62083001579 นายอัษฏายุธ ธนาเดชาวัฒนกุล
62083001580 นางสาวสายฝน จันทรจิตรสกุล
62083001581 นายนิวากร บุญเหลือง
62083001582 นางสาววันเพ็ญ ยอดพิมาย
62083001583 นางสาวยุวราศรี ศรีสุนทร
62083001584 นางสาวปณัฐดาพร กุหลาบ
62083001585 นางสาวสุธิดา ธนกูลกิจ
62083001586 นางสาวพรรณทิพย� ม่ังมี
62083001587 นางสาวขวัญตา สุขรัตน�
62083001588 นางสาวธนาภรณ� สอนผัด
62083001589 นางสาวพรรณวิภา ไชยรัมย�
62083001590 นายธานินทร� ไชยทองศรี
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62083001591 นางสาววนิดา แก�วพรม
62083001592 จ%าสิบเอกธีระวัฒน� กุลสุวรรณ�
62083001593 นางสาวกนกวรรณ รอดกลาง
62083001594 นางสาวมณีรัตน� เด็นโคกสูง
62083001595 นางสาวพัชราวรรณ ไขโพธ์ิ
62083001596 นางสาวพิลาภรณ� ไพฑูรย�
62083001597 นางสาวมาริษา กองสุข
62083001598 นางเพียงรวี คิดก%อนทํา
62083001599 นางสาวณิชานันท� คําหงษา
62083001600 นางสาวจันทิมา สีลานันท�
62083001601 นางวิลาวัลย� ปKตตายะโส
62083001602 นางสาวรัชฎาภรณ� เพียรขุนทด
62083001603 นายโพธิเศรษฐ� โพธ์ิน�อย
62083001604 นางสาวปรียานุช แก%นธิยา
62083001605 นางสาวศิริพร สนไธสง
62083001606 นางนิตยา ไกรบํารุง
62083001607 นายสรายุทธ บุญกลาง
62083001608 นายสวรรค� ปXกกระโทก
62083001609 นางสาวกนกวรรณ ป@Pนวีระทาน
62083001610 นางสาวอิสราพร โพธ์ิบุตรดี
62083001611 นางสาวสุดารัตน� สระแจ�งตูม
62083001612 นางนงนุช ไชยปKตย�
62083001613 นางสาวลินดา ศรีสุข
62083001614 นางสาวอลิตตา พลศรี
62083001615 นางสาวศรีประทุม กาญจนลักษณ�
62083001616 นางสาวรุจิรา ท�าวธงไชย
62083001617 นางสาวฐิติพรรณ สุวรรณทา
62083001618 นางสาวสมฤดี หินอ%อน
62083001619 นางสาวจิราภรณ� โคตรชัยยา
62083001620 นายอัฐ พุทธิเสาวภาคย�
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62083001621 นางสาวนลินี กล�วยดี
62083001622 นายวุฒิชัย นอบน�อม
62083001623 นางสาวอุษา บุราณสุข
62083001624 นายอภิสิทธ์ิ ห%อไธสง
62083001625 นางสาวสุพิชญ�ชา ต้ังจาตุรโสภณ
62083001626 นางสาวพริศรา ภาวจันทึก
62083001627 นางสาวจุฑามาศ มิตรสันเทียะ
62083001628 นางสาวสุพัฒตรา ผิวผ%อง
62083001629 นางสาวณัฐพร เบญจาธิกุล
62083001630 นางสาวสาธิกา แก�วหล�า
62083001631 นายตะวัน ปาวงศ�
62083001632 นายกฤษณะ พรมโยชน�
62083001633 นางสาวภควรรณ แย�มโสภี
62083001634 นางสาวอานีซา ฆานิเซ็ง
62083001635 นางสาวเจนจิรา ช%วยคูณ
62083001636 ส.ต.ท.ธวัชชัย ศรฉิมพลี
62083001637 นางสาววิปKศยา แซ%ลิ้ม
62083001638 นายฤทธิศักด์ิ เสนาหม่ืน
62083001639 นางสาวจิราภรณ� ศิริธีรพันธ�
62083001640 นางสาวนิศารัตน� เดินรีบรัมย�
62083001641 นางสาวสถาพร แก�วคํา
62083001642 นางสาวสกุลรัตน� รอดพรม
62083001643 นางสาวน้ําฝน รักธรรม
62083001644 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง
62083001645 นายภคพณ ภัทรเคหะ
62083001646 นางสาวกรกนก ธุลีจันทร�
62083001647 นายชัยวัฒน� สงคราม
62083001648 นางสาวศรวิสา ศรีชุม
62083001649 นางสาวประภาพิศ เจียมทิพย�
62083001650 นางสาวกัญญาลักษณ� จังอินทร�
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62083001651 นางสาวสุดารัตน� พ%อค�า
62083001652 นางสาวนันทพร พระศรี
62083001653 นางสาวชนกานต� บุญมาก
62083001654 นางสาวเตชิตา หมีทอง
62083001655 นายบรรดิษย� ขวาโยธา
62083001656 นายสุชานนท� ชูวังวัด
62083001657 นายธงชัย พุทธัง
62083001658 นางสาวจุฑามาศ คะรัมย�
62083001659 นายอิศรา อาปะมาเก
62083001660 นายพชร ชนะชัย
62083001661 นางสาววรนิษฐา แก%นเสลา
62083001662 นางสาวพนิดา จิตต�มณี
62083001663 นายอรรถพร อินอ%อน
62083001664 นายพีรพงษ� พงศ�สมโพธ์ิ
62083001665 นางสาวบุณฑริกา ภุมมา
62083001666 นางสาวอารยา คุ�มศรี
62083001667 นางสาวภัทริดา โคตะวงค�
62083001668 นางสาวอรพรรณ สุขประเสริฐ
62083001669 นางสาวขวัญชนก ระมัดตน
62083001670 นางสาวปKทมาพร การชาตรี
62083001671 นายอลงกรณ� ได�ทุกทาง
62083001672 นางสาวภรัญญา โอวาท
62083001673 นางสาวกัลยา บัวกลาง
62083001674 นางสาวสายสัมพันธ� รุมงูเหลือม
62083001675 นายกอบโชค รอหัน
62083001676 นางสาวโสภา หวาดจังหรีด
62083001677 นายยุทธภูมิ ทรงพระ
62083001678 นายวิทยา ทะนา
62083001679 นางสาวกรศิริ ไตรนพ
62083001680 นางสาวป@ยวรรณ เป>าสร�อย
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62083001681 นายสนธยา อังกรรัมย�
62083001682 นายเกียรติศักด์ิ เอี่ยมกลั่น
62083001683 นางสาวภคนันท� สังวรศิลปL
62083001684 นายทศพร ทองนาคอารักษ�
62083001685 นางสาวประภัสสร เครือศรี
62083001686 ว%าที่ ร.ต.หญิงเดือนเพ็ญ ดรพิลา
62083001687 นางสาวพัฒน�นรี นิธิรัตนกาญจน�
62083001688 นางสาวเปรมยุดา น�อยเกิดพร
62083001689 นายธวัฒชัย พิทักษ�
62083001690 นายกษิด์ิเดช จุลเสริม
62083001691 นายรัตนชัย อันทบาล
62083001692 นางสาววชิราภรณ� มาลี
62083001693 นางสาวณาริฎา นามหล�า
62083001694 นางสาวนิตยา การกระสัง
62083001695 นายอาทิตย� ยางน�อย
62083001696 นางสาวสายสุรีย� ศิลปLวโร
62083001697 นางสาวชุติมณฑน� เทียมศักด์ิ
62083001698 นางสาวศิริรัตน� พรมกลาง
62083001699 นายพรศักด์ิ โชติวรนานนท�
62083001700 นางสาวขนิษฐา สถิตชัย
62083001701 นางนิจสิน พรหมวร
62083001702 นางสาวรุ%งอรุณ ด้ือกระโทก
62083001703 นางสาวจิรวรรณ พันเดช
62083001704 นางสาวพัทยา มาพร
62083001705 นางสาววรางคณา ศิริปรุ
62083001706 นายชัยณรงค� ป@Pนระฤก
62083001707 นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสันติสุข
62083001708 นางสาวพิณนภา ลิไธสง
62083001709 นายทวีชัย วงษ�ทอง
62083001710 นางสาวสายรุ�ง เลนสันเทียะ
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62083001711 นางสาวปรียานุช จํานงค�รักษ�
62083001712 นางสาวกาษฐา แก�วพลกรัง
62083001713 นางสาวพรเพชร สมิตินทุ
62083001714 นางพวงเพชร ไคขุนทด
62083001715 นางสาวระลิดา กุลอุปฮาด
62083001716 นายณัฐพล ศรีม%วง
62083001717 นางสาวเพาพะงา โชติศาลิกร
62083001718 นายอาทิตย� บรรสุทธี
62083001719 นางสาวพิมลวรรณ ศิริรัมย�
62083001720 นางสาวจารุวรรณ เจนสระน�อย
62083001721 นายธิติสรณ� เจริญหม่ืน
62083001722 นายกีรติกรณ� อุดมฉวี
62083001723 นางสาวจันทิมา แก�วพระพาน
62083001724 นางสาวกาญจนา ประสมศรี
62083001725 นางสาวสุจิตรา เหง�าประสิทธ์ิ
62083001726 นางพุทสะรา ภักดี
62083001727 นายพีรพล กอพลูกลาง
62083001728 นางสาวณัฐนรี มาตรโคกสูง
62083001729 นางสาวพิมลภัทร พิชัยกุล
62083001730 นายศักดิธัช ชินราช
62083001731 นางสาวนิตยา ไชยมาคํา
62083001732 นางสาวจิราพร บุญกฤษ�
62083001733 นางสาวนุชสรา พานิชชา
62083001734 นางสาวกชมน สีลา
62083001735 นายเฉลิมพล เหล%าภักดี
62083001736 นางสาวกรรณิการ� เพียป>อง
62083001737 นางสาวเสาวณีย� ธนิตชัยพัฒน�
62083001738 นางสาวศิริพร โฮนกระโทก
62083001739 นางสาวษรัญญา ยอดดําเนิน
62083001740 นางวรรษมณ ไชยคุณ
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62083001741 นางสาวพันไมล� ฤทธ์ิศรเดช
62083001742 นางสาวนรินทร สุระเวก
62083001743 นางสาวชนิกานต� ทิพย�ขุนทด
62083001744 นางสาวปรียาภรณ� ปKญสุวรรณ
62083001745 นางรุจลักษณ� เอกพงศ�เมธี
62083001746 นางสาวจิระนันท� กิตติวิเชียรชัย
62083001747 นางสาวนฤมล แค%มจันทึก
62083001748 นางสาวเอมอร รัตนนันท�
62083001749 นายทินกร ฉันคนุช
62083001750 นางสาวเมธิตา ต้ังเวทย�ถาวร
62083001751 นางสาวมลธิดา เพ%งพินิจ
62083001752 นางสาวจินตนา พาอีเม�ง
62083001753 นางสาวอิสรียา เจริญสุข
62083001754 นางสาวศิริพร แรงจบ
62083001755 นางสาวสุรัชญา ศรธรรมลี
62083001756 นายภาณุพงศ� โคตรวุฒิ
62083001757 นายทิน คิดการ
62083001758 นางสาวหนูเพียร ศรีจันทร�โท
62083001759 นางสาวอมรรัตน� สางห�วยไพร
62083001760 นายนันทพงศ� ยาประโคน
62083001761 นางสาวอัมพร ทุบกระโทก
62083001762 นายคมสัน เจริญจิต
62083001763 นางอัจฉราพร ปราณีศรี
62083001764 นางสาวพัชรี มีชัย
62083001765 นางสาวมัณฑนา อ%อนน�อม
62083001766 นางสาววัลภา อินกะสังข�
62083001767 นายฐิติศักด์ิ สุขเกษม
62083001768 นางสาวพัชรียา ศรีนิลก�
62083001769 นางสาวสิริยากร พันธ�เสี้ยม
62083001770 นางสาวศรัญญา สามคูเมือง
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62083001771 นางสาวอลิษา จุนันท�
62083001772 นางสาวศิรประภา เฮงมีชัย
62083001773 นางสาวศศิรัตน� พลแสน
62083001774 นางสาวธัญญารัตน� ไพหาร
62083001775 นางสาวสุจิตรา พิพัชรพงษ�
62083001776 นางสาวนัฎกานต� ดงใหญ%
62083001777 นางสาวภัคจิรา วนาไธสง
62083001778 นางสาวพชรพร อินทรมะณี
62083001779 นางสาวมะลิวรรณ จันทํา
62083001780 นางณัฐญา อนันรัมย�
62083001781 นางสาวนันทัชพร จิตรม่ัน
62083001782 นางสาวนัธฐาภรณ� วามะกัน
62083001783 นางสาวสุชัญญา อยู%ยืน
62083001784 นางสาวรวิวรรณ สุจริต
62083001785 นางสาวมัทรี ภักดีพุดซา
62083001786 นางสาววชิราภรณ� สุทัศษา
62083001787 นางสาวสุกัญญา หอมรื่น
62083001788 นายกรณ� เกิดสิทธิกุล
62083001789 นางสาวกฤติมา เพชรบุตร
62083001790 นายณัฐพงศ� แก�วจรูญ
62083001791 นางสาวอัมราภรณ� ชุดาวนวิทย�
62083001792 นางสาวอัจฉรา บุราณสุข
62083001793 นางสาวปาณิศา ทั่งกลาง
62083001794 นางสาวสิริพร บุญประโคน
62083001795 นางสาวปนัดดา เพ็ชรเกษม
62083001796 นายธนชัย เชี่ยวรอบ
62083001797 นางสาวสุมิตตา พิงเกาะ
62083001798 นางสาวณัฏฐริณีย� ชัยจร
62083001799 นางสาวแคทลียา หัสดิพันธ�
62083001800 นางสาวศินิภา ทรัพย�พอก
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62083001801 นางสาวสุดารัตน� มงคลสวัสด์ิ
62083001802 นางสาววันวิสา คําตัน
62083001803 นางสาวสมคิด เพ่ิมสันเทียะ
62083001804 นางสาวยุคนธร เจริญเกียรติ
62083001805 นางสาวจิตรลดา ช%องสาร
62083001806 นายศรายุธ นันทา
62083001807 นายณัฐวุฒิ ศรีบุปผา
62083001808 นางสาวธิติมา งามสง%า
62083001809 นางสาวจุฬาลักษณ� เรือนงาม
62083001810 นางสาวพัชรี อิงสันเทียะ
62083001811 นายนิติภัทร� รอดสุโข
62083001812 นายอานนท� บุญย่ิง
62083001813 นายสมหมาย พลีขันธ�
62083001814 นางสาวอัมรินทร� ไปนั้น
62083001815 นายนวพล อาจเวทย�
62083001816 นายทวีป วรรณชา
62083001817 นายสถาปKตย� ศิลปสมศักด์ิ
62083001818 นางสาวดวงใจ พาขุนทด
62083001819 นายกฤษดา อ�วนตงต�น
62083001820 นางสาวพิมพ�วิภา เบื้องกลาง
62083001821 นายจิรนันท� ภิญโญ
62083001822 นางสาวอัญชลี อ่ํากลาง
62083001823 นางสาวเดือนเพ็ญ พวงธรรม
62083001824 นายสุรชาติ อ%อนวาที
62083001825 นางสาวอรอุมา ปานแย�ม
62083001826 นางจุฑารัตน� แสดขุนทด
62083001827 นายฐิติ ภมรสูตร
62083001828 นางสาวนัยรัตน� สุขสิทธิพัฒน�
62083001829 นางสาวสิริลักษณ� จันทร�แก�ว
62083001830 นางสาวณัฐวีร� จันทวงษา
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62083001831 นางสาวอภินันท� งอกชัยภูมิ
62083001832 นายพิพัฒน�พล รั้งกระโทก
62083001833 นางสาวนริศรา อิ่มวงษ�
62083001834 นางสาววราภรณ� มีเผ%าพันธ�
62083001835 นางสาวแพรพรรณ จินพละ
62083001836 นางสาวจิราพรรณ แข็งการ
62083001837 นางสาวม่ิงขวัญ ผสมงาม
62083001838 นางสาวภัทรชนก ปรมะ
62083001839 นายวรุณ ทั่งพรม
62083001840 นางสาวนภาทิพย� ทองคําสุก
62083001841 นางสาวอรอรุณ โสภาศรีจันทร
62083001842 นางสาวปฑิตา พิมพ�สังกุล
62083001843 นางสาวสุนันทา กํ่าแก�ว
62083001844 นางสาวมิรันตี หงษ�อิ่ม
62083001845 นางสาวจริยา แป[มจํานัก
62083001846 นายกฤชรัทธ� ฤทธิหงส�
62083001847 นางสาวกัลย�สุดา สวัสดี
62083001848 นางสาวรุจิรา ไชยสะอาด
62083001849 นางสาวพูนทรัพย� กํ่าไธสง
62083001850 นางสาวมนทกานติ จารุฤทัยกานต�
62083001851 นายวิธวินท� สําราญภรณ�
62083001852 นางสาวนุชจรี โสตถิภิญโญ
62083001853 นางสาวพิสมัย พุทธศรี
62083001854 นางสาวกรรณิการ� พ�นทุกข�
62083001855 นายณัฐภัทร ซึมกระโทก
62083001856 นางสาวสุรีย�พร พรมนิตย�
62083001857 นางสาวเปรมฤดี เชื่อคุณะ
62083001858 นายจักรวาล ภูพานไร%
62083001859 นายณัฐภูมิ ฐานวิสัย
62083001860 นางสาววิระยา ประนมรัมย�
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62083001861 นางสาวชรินรัตน� จิตรจักร�
62083001862 นางสาวศิรินยา เค�ามูล
62083001863 นางสาวมัณฑนา รอดจันทร�
62083001864 นางปรีดาพร มีพูล
62083001865 นางสาวจุฑารัตน� ละออ
62083001866 นางสาวจรัลภัทร บัณฑิต
62083001867 นางสาวศรัญญา ทองเพียร
62083001868 นางสาวภัควรินทร� มงคลอัศวพงษ�
62083001869 นางสาวพรณิภา อ%อนตา
62083001870 นางสาวประภัสสร ศรีมุก
62083001871 นางสาวดารารัตน� จิตเจริญ
62083001872 นางสาวป@Pนเกล�า ทองวิลา
62083001873 นางสาวสุกัญญา เศษวงค�
62083001874 นางสาวนิชาภา แก�วสวย
62083001875 นางสาวปKญญาพร สาสุข
62083001876 นางสาววิภาดา เข็มบุบผา
62083001877 นางสาวสุณิสา จันทร�แจ�ง
62083001878 นางสาวกาญจนาพร เพาะปลูก
62083001879 นางปาริฉัตร เสง่ียมโคกกรวด
62083001880 นางสาวทับทิม นันทะจักร
62083001881 นายจุลดิส ใจเร็ว
62083001882 นางสาวจิราภรณ� บุญมาก
62083001883 นางสาวมาลินี เพ่ือนรัมย�
62083001884 นายวุฒิพงษ� ศุภวุฒิวัฒนา
62083001885 นางสาวศิรินภา มลทิพย�เกษร
62083001886 นางสาวนิศารัตน� คนึงรัมย�
62083001887 นางสาวจารุวรรณ สิงไทยสงค�
62083001888 นางสาวภัทราวริน เหวนอก
62083001889 นายพัสกร พลเจริญ
62083001890 นางสาวภารดี อาจน�อย
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62083001891 นางสาวสุภาวดี พินธุโท
62083001892 นางสาวกาญจนสิริ ศรีสอน
62083001893 นายโยธิน อยู%สบาย
62083001894 นางสาวสุพิชญาภัค แซ%ลิ้ม
62083001895 นางสาวป@ยะมาศ ภูมิจันทึก
62083001896 นางสาวศศิธร ลองกระโทก
62083001897 นางสาวกชพร เปตะโก
62083001898 นางสาวนภสร เต่ือประโคน
62083001899 นายภโวทัย มงคลเกล�า
62083001900 นางสาววรรณี วังหินกอง
62083001901 นางสาวสุวนันท� บุราณรมย�
62083001902 นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ
62083001903 นางสาวกัญญารัตน� สารนอก
62083001904 นายอรรถสิทธ์ิ อนุมาศ
62083001905 นางสาวฐิตาภรณ� วิเชียร
62083001906 นายภาณุพงศ� ช%างไชย
62083001907 นายปรมินทร� มณีโชติ
62083001908 นางสาวเมทะนี สุมาโท
62083001909 นางสาววารุณี มุ%งยอดกลาง
62083001910 นายพีรวัส ต้ังตระการพงษ�
62083001911 นางสาวปKทมาพร ชาติวงศ�
62083001912 นางสมัชญา จันทร�ดอกรัก
62083001913 นางสาวทัศพร อินทร�มียืน
62083001914 นางสาวน้ําฝน น�อยเกิด
62083001915 นางสาวสายรุ�ง คําภู
62083001916 นางสาวณัฌมน ประวัดศรี
62083001917 นายธันวา มิตนอก
62083001918 นายโชคดี เทียนงูเหลือม
62083001919 นายสันติ ไร%ดี
62083001920 นางสาวอัญชลี ศรีจันทร�เหนือ
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62083001921 นางสาวนัทชา สิทธิหม่ืนไวย
62083001922 นายฐิตินันท� สุขเกษม
62083001923 นายจิตจําลอง เหมบุตร
62083001924 ว%าที่ ร.ต.ภาณุพงศ� ศิริดล
62083001925 นางสาวกาลดามณี วรรณลา
62083001926 นางสาวสุทัตตา เนียมหอม
62083001927 นางสาวพิมลพรรณ แก�วมน
62083001928 นางสาวศิลาภรณ� จันทะลุน
62083001929 นางสาวกนกภรณ� บูรณาธนไชย
62083001930 นายป@ยเดช เดชะโคบุตร
62083001931 นายณัฐพงษ� พรมลา
62083001932 นางสาวปรียานุช ผํานอก
62083001933 นางสาวดวงนภา ศรีทอง
62083001934 นางสาวนันท�นภัทร นามปKญญา
62083001935 นางสาวธนวรรณ พลบัตร
62083001936 นางสาวกรรณิการ� สุดโท
62083001937 นางสาวอิสราพร ดําริห�
62083001938 นายวีรวิชญ� มหรรทัศนพงฐ�
62083001939 นางสาวเรณู อ%อนละมูล
62083001940 นายวัชรพล เมืองงาม
62083001941 นางสาวศรัณย�ภรย� ศรีคงรักษ�
62083001942 นางสาวปนัดดา ทาปทา
62083001943 นายจิรศักด์ิ โยนจอหอ
62083001944 นางสาวสายธาร สีสุระ
62083001945 นางสาวศลิษา วัฒนวิบูลย�กิจ
62083001946 นางสาวชลฤดี หล%มเพชร
62083001947 นางสาวมัทนาวดี ภมรมานพ
62083001948 นางสาวเปรมกมล รัตนกลาง
62083001949 นายพงษ�พัฒน� ศรีพาบุญ
62083001950 นางสาวอรณิช พิพิธกุล
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62083001951 นายธวัช สุภศร
62083001952 นางสาวพีรดาพัฒน� สิงหะสุริยะ
62083001953 นางสาวนิภาวรรณ พาลแพน
62083001954 นางสาวศิริวรรณ อินทร
62083001955 นางสาวสิริรัตน� โม�เมือง
62083001956 นายพิชาภพ เพียงไธสง
62083001957 นางสาวมินตรา ศาลางาม
62083001958 นางกฤษวรรณ สุวรรณเวลา
62083001959 นางสาวอัญธิกา พืชทองหลาง
62083001960 นางสาวสกุลรัฐ ตุนชัยภูมิ
62083001961 นางสาวมนัญชยา จาตุรชาต
62083001962 นางสาวชลลดา ขําเอนก
62083001963 นายฐากูร สีบุตรสี
62083001964 นางสาวสมบูรณ� มีชํานาญ
62083001965 นางสาวภัทราพร แก�วมี
62083001966 นางสาวชัญญา ชูชีวา
62083001967 นางสาวอรวรรยา นุชนงค�
62083001968 นางสาวธีราพร สกุลรัตนพรชัย
62083001969 นางสาวตวันนา พันคง
62083001970 นางสาวชนมน คงเจริญจิต
62083001971 นางสาวอนงค�นุช จันสา
62083001972 นายกิตต� สุยังกุล
62083001973 นางสาวศศิกาณต� แลบัว
62083001974 นางสาวไอลดา ทองมาก
62083001975 นางสาวอาทิชา จันทร�สุข
62083001976 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก
62083001977 นางธนิญากร ร%วมสุข
62083001978 นางสาวนิสารัตน� เสียงใหม%
62083001979 นางสาวสุภัทรา อักษรสระน�อย
62083001980 นายสุรศักด์ิ นนท�สูงเนิน
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62083001981 นายประพัฒน� ประกิคะ
62083001982 นางสาวนภสร กระซิรัมย�
62083001983 นายวสันต� ธรรมดา
62083001984 นางสาวศิริพร เฉยรอด
62083001985 นางสาวปวีร�ลดา บุญแต%ง
62083001986 นางสาววิไลลักษณ� สุดสดีเขียว
62083001987 นายพีรภพ สาลี
62083001988 นางสาวสิรินทร ทีทา
62083001989 นางสาวอุษารัตน� มีวิเชียร
62083001990 นางสาวอริษา ศีลาชัย
62083001991 นางสาวสุมินตรา สุขวิพัฒน�
62083001992 นางสาวกฤติยา กอบน้ําเพ็ชร
62083001993 นายอนุวัฒน� ไชยหาญ
62083001994 นางสาวไพรินทร� คิดอ%าน
62083001995 นางสาวเยาวเรศ วรรณศรี
62083001996 นางสาวจุฑารัตน� ทานก่ิง
62083001997 นายอํานาจ เทพจอหอ
62083001998 นางสาวสุพรรัตน� มาไกล
62083001999 นางสาวสุนิสา กระจ%างโพธ์ิ
62083002000 นางสาวยูรดา บวกไธสง
62083002001 นางสาวมัตติกา ต�นบุญ
62083002002 นางสาวสุพินญา ลอบไธสง
62083002003 นายเสฏฐวุฒิ เดชสุวรรณ�
62083002004 นายเสฎฐวุฒิ เกยูรธํามรงค�
62083002005 นางสาวจิราวรรณ ปานาราช
62083002006 นายณชนน ชมภูหอม
62083002007 นางสาวมัลลิกา ทอนสูงเนิน
62083002008 นายสุกฤต กิตติรัตน�
62083002009 นายจิรายุ ลีดี
62083002010 นางสาวมินตรา พิศหนองแวง
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62083002011 นางสาววรรณิศา แพเกาะ
62083002012 นางสาวอจิรวดี เหลาอ%อน
62083002013 นายเมธี การสูงเนิน
62083002014 นายชยุต เพ็ญเจริญ
62083002015 นายกิตติศักด์ิ วิไลพันธ�
62083002016 นายรัฐไทย พานทอง
62083002017 นางสาวจิริยาพร ทรงงาม
62083002018 นายรุ%งโรจน� รานอก
62083002019 นางสาวสุณัฏฐิกา สิงสุขุม
62083002020 นายชาญณรงค� สีพรมต่ิง
62083002021 นางสาวหนึ่งฤดี ประดับวงษ�
62083002022 นางสาวจิราพร รุนราช
62083002023 นางสาวณัฐธิญา สมสิทธ์ิ
62083002024 นางสาวกนกพรรณ พืชพันธ�ไพศาล
62083002025 นางสาวศิริลักษณ� อาจมะเริง
62083002026 นางสาวนัดดา ศรัทธาคลัง
62083002027 นางสาวชนัญชิดา อุทัยสา
62083002028 นางสาววาสนา เข�มแข็ง
62083002029 นายฐิติพงศ� สุมงคลบุญ
62083002030 นางสาวมนธิดา ผิวสุข
62083002031 นางสาวประพันธ�ฤดี ป@ตาระเต
62083002032 นางสาวสุภารัตน� หอมประไพ
62083002033 นายธนกร สงวนรัมย�
62083002034 นางประภัสสร บุราสิทธ์ิ
62083002035 นายนที มีมาก
62083002036 นางสาวกรปรียา ตุ%มทอง
62083002037 นางสาวปKญญาพร ฟองแก�ว
62083002038 นางสาวกรรณิกา คิดชนะ
62083002039 นางสาวทักษพร มาอาสา
62083002040 นางสาวปณิดา เรืองคง
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62083002041 นางสาวรัตตยา กําลา
62083002042 นายจีรพัฒน� เพ็งผ%อง
62083002043 นางสาวอัญชัน วัชรนิติธรรม
62083002044 นางสาวสุรีรัตน� ผามะนาว
62083002045 นายภาณุพงศ� ชูชีพ
62083002046 นายวรวัฒน� จําปามูล
62083002047 นางสาวสุวรรณา โจทย�ครบุรี
62083002048 นางสาวมนัญชยา มีนิสัย
62083002049 นางสาวศศิชา พรมหงษ�
62083002050 นางสาวละอองดาว บุญคง
62083002051 นางสาวกรกนก ปุนริบูรณ�
62083002052 นางสาวกัญญารัตน� เตรียมมะเริง
62083002053 นางสาวสุภาดา ทอนไธสง
62083002054 นางสาวจิรวดี บุตรโคตร
62083002055 นางสาวสุธิณี ชุมดี
62083002056 นางสาวพัทธนันท� ไตรดํารง
62083002057 นางสาวนงลักษณ� สิงหะชัย
62083002058 นายเจนกฤษณ� ห%วงประโคน
62083002059 นายราวี บุญวิทย�
62083002060 นางสาวปภัสรา ชัยอุป
62083002061 นายจักรกฤษณ� กรงจักร�
62083002062 นางสาวดวงกมล ปรากฎหาญ
62083002063 นายณัฐภัทร หงษ�ขุนทด
62083002064 นายอัครสิทธ์ิ จิตชัยกรณ�
62083002065 นางสาวสุวรรณี เพ่ิมฉลาด
62083002066 นายเจตษฎา ยะหวา
62083002067 นางสาวอารีย�ติยา จีนประโคน
62083002068 นางสาวเมธินี ปะทังคะติ
62083002069 นางสาวอภิญญา แก%นกล�า
62083002070 นางนกยูง จันทวงษ�
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62083002071 นางสาวดารกา สํารวมจิตร
62083002072 นายบุญญฤทธ์ิ เทียนวรรณ
62083002073 นายปกรณ� อนุรักษ�วงศา
62083002074 นางสาวนิรมล อินทรเกษม
62083002075 นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
62083002076 นางสาวสิริกานต� น�อยศรี
62083002077 นางสาวพจนีย� สุทธิ
62083002078 นางสาวศุจินาฎ ประสานเนตร
62083002079 นางสาวกัลยกร งามขุนทด
62083002080 นางสาวอรนิภา ยอดดี
62083002081 นางจรุณี อินทะกูล
62083002082 นายศุภณัฐ แก�วมีศรี
62083002083 นางสาวจรรจิรา สลิดประโคน
62083002084 นายวรรณพงษ� ธัญญะโชโต
62083002085 นางสาวพอหทัย พิลางาม
62083002086 นางสาวเกศรินทร� จิระดล
62083002087 นางสาววิจิตรา มาตย�ไตร
62083002088 นางสาววรรณฎา หมู%เกษม
62083002089 นางสาวภรภัทร สว%างอารมย�
62083002090 นางสาวธีรดา นุราช
62083002091 นางสาวพาณิชย� สังโกมล
62083002092 นางสาวธิดารัตน� จันตา
62083002093 นางสาวแพรวนภา น�อมสูงเนิน
62083002094 นายพลวัจน� แสงทอง
62083002095 นายนักสิทธ์ิ ชมภูพื้น
62083002096 นางสาวอนันตญา โสภา
62083002097 นางสาวพิมพ�ชนก สวัสด์ิ
62083002098 นายธวัชชัย ม่ันปาน
62083002099 นางสาวกัลยรัตน� อยู%สาโก
62083002100 นางสาวรัตยา สมน�อย
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62083002101 นางสาวสมฤดี ดีอุดม
62083002102 นางสาวจิราพรรณ ครุฑใจกล�า
62083002103 นางสาวศศิวิมล แนบกระโทก
62083002104 นางสาวกนกอร บุญฉํ่า
62083002105 นายเนตรณรงค� ผลอินทร�
62083002106 นายศุภิสิษฐ� โตสรณ�สิงห�
62083002107 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิละเดา
62083002108 นางสาวเกศริน คงมี
62083002109 นางสาวสุปรียา ภักดี
62083002110 นางสาวพจนี นะวะเศียร
62083002111 นางสาวชลธิชา จอมงูเหลือม
62083002112 นางสาวสุดารัตน� รักมิตร
62083002113 นางสาวศิรินญา แสงวิรุณ
62083002114 นางสาวอรอนงค� ทันรังกา
62083002115 นางสาวปรานิสา แทบทาม
62083002116 นางสาวอุมาพร ขวัญเมือง
62083002117 นายเจษฎา ทองใบ
62083002118 นางสาวสุไพริน แซ%ต้ัง
62083002119 นายภวัต สารโชติ
62083002120 นางสาวชญาณี เรืองปรัชญากุล
62083002121 นางสาวฉวรรค� ย่ีโสดสารี
62083002122 นายปุริสาร ผุยแสงพันธ�
62083002123 นางสาวปาณิสรา นพคุณ
62083002124 นางสาวปรียา ป>อมสนาม
62083002125 นายภณภัค เกิดลาภ
62083002126 นางสาวกนิษฐา แผ�วประโคน
62083002127 นางธารารัตน� ทรงโท
62083002128 นางสาวมนัญญา วังณกลาง
62083002129 นางสาวสุรีรัตน� นองชัย
62083002130 นางสาวรุ%งกานต� แสนสุริวงศ�
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62083002131 นางสาวศุภนิดา ประเสริฐ
62083002132 นายวสันต� หาญจิต
62083002133 นางสาวดวงฤทัย วิสุทธิชาติ
62083002134 นางสาวอนงค�นาถ เดิมสันเทียะ
62083002135 นายณัฐพล จันทร�ศรี
62083002136 นายปุณณเมธ อินทรกุลไชย
62083002137 นางสาวสกลวรรณ สุวรรณรังษี
62083002138 นางสายพิณ ศรหนูน�อย
62083002139 นางสาวเจนจิฬา ขําโคกสูง
62083002140 นางสาวจิรวดี สมสุข
62083002141 นางสาวกรชนก ภูมิชัยโยธิน
62083002142 นายพงศ�กฤษณ� เมืองสง
62083002143 นางสาวพัชรี ขามป>อมนอก
62083002144 นางสาวสิริมล คล�ายสงคราม
62083002145 นางสาวชัญญา โยงรัมย�
62083002146 นางสาวพรกมล มโนรัมย�
62083002147 นางสาวปราณี ขอจัดกลาง
62083002148 นางสาวมัลลิกา ภิญโญทรัพย�
62083002149 นางสาวธิดารัตน� มานะสกุลกิจ
62083002150 นางสาวกัญจนา แฝดสุระ
62083002151 นางสาวกิตติยา รักษากุล
62083002152 นายสาโรจน� ตรีสาขา
62083002153 นางสาวโสภาพรรณ นันตะดี
62083002154 นางสาวจุฑามาศ วันชิน
62083002155 นางสาวธาราภรณ� แย�มวงษ�
62083002156 นางสาวศิริกานดา ชุมเนตร
62083002157 นายศักด์ิดา ลาดบัวใหญ%
62083002158 นางสาวปาริชาต ทาวี
62083002159 นางสาวกาญจนา เกรัมย�
62083002160 นางสาวศิรัญญา วันทมาศ
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62083002161 นางสาวอารียา วินทะใชย
62083002162 นางสาวนิศาชล ปลื้มชัยภูมิ
62083002163 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�ทอง
62083002164 นางสาวน้ําฝน เกิดพงษ�
62083002165 นางสาวกชกร ปKจจัยยา
62083002166 นายสุรสิทธ์ิ สิทธิเสือ
62083002167 นายกรฤทธิ ถ่ินศรีทอง
62083002168 นายกิตติศักด์ิ สัตยารักษ�
62083002169 นายอัครสิทธ์ิ โอภาษี
62083002170 นางสาวบุณยวีร� เวชชศาสตร�
62083002171 นายชยณัฐ ทองเนื้อห�า
62083002172 นางสาวปาริชาติ จันทร�ศักดา
62083002173 นายวีระศักด์ิ จีนกลาง
62083002174 นางสาวจุฬาลักษณ� เสือชาติ
62083002175 นางสาวเสาวลักษณ� เคียนสันเทียะ
62083002176 นางสาวอารียา อาจฤทธ์ิ
62083002177 นางสาวอนุชตรา อุปชิน
62083002178 นางสาวสโรชา โสรถาวร
62083002179 นางสาวปทุมพร สอนตะคุ
62083002180 นางสาวศิรินทิพย� แก�วกระโทก
62083002181 นางสาวสุพัตรา ปKฎฐา
62083002182 นางสาวกุหลาบ เดือนแจ%ม
62083002183 นางสาวสุภาพร คุณารูป
62083002184 นางสาวพัทธภัคธีญา ศิริพัชรเมธีกุล
62083002185 นางสาวขวัญฤดี วังสนาม
62083002186 นางสาวสุนิดา พลรักษา
62083002187 นายยุรชัย ด%านสุนทรวงศ�
62083002188 นางสาววนิดา หวังคุ�มกลาง
62083002189 นางสาวพิชญา สุขสําราญ
62083002190 นายรติพงศ� ถาวรพรหม
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62083002191 นางสาวพิริยา ซึมกลาง
62083002192 นางสาวสุชา จงรักสานติ
62083002193 นายสุวโรจน� ชูสุข
62083002194 นางสาวกมลชนก โกศิยะกุล
62083002195 นางสาวสุภัทราภรณ� ไชยดี
62083002196 นางสาวรจนา เชื่องสุวรรณ�
62083002197 นางสาวสุวิตา ทิพทวี
62083002198 นางสาวสมหทัย พุ%มเกาะ
62083002199 นางสาววาสินี คงตางาม
62083002200 นางสาวไอรดา คณาโจทย�
62083002201 นายณัฐพล เรงตูม
62083002202 นางสาวกรรภิรมย� สุขศาลา
62083002203 นางสาววรรณิษา เศษดา
62083002204 นายโภควินท� เทพไทอํานวย
62083002205 นางสาวมนัสนันท� จะรอนรัมย�
62083002206 นางสาวพงศ�พกา นิกูลรัมย�
62083002207 นายธาดา แก�วโสภา
62083002208 นายนรพันธ� จันทร�หอม
62083002209 นางสาวพิมพ�ปวีณ� อุไรรักษ�
62083002210 นางสาวสุพรรณี พุฒิจีบ
62083002211 นางสาวศิริเกษร กลองรัมย�
62083002212 นางสาวมาตารักษ� คําสอง
62083002213 นางสาวณัฐกาล รักษ�สัตย�
62083002214 นายสุริยา มารมย�
62083002215 นายสหพล โอษะคลัง
62083002216 นายกษิดิศ สงฆ�สังวรณ�
62083002217 นางสาวส%องศรี หมายสุข
62083002218 นายทศพล ชาติรัมย�
62083002219 นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ
62083002220 นางสาวเมวิกา มาเยาะ

หน�า 74 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083002221 นายธีระพล เกตุวัตร
62083002222 นายฐิตินันท� สมคํา
62083002223 นางสาวอภิญญา ถนอมพลกรัง
62083002224 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีภิรมย�
62083002225 นายพิทักษ� ล�อประโคน
62083002226 นางสาวคณิศร โคตรวงษ�
62083002227 นางสาวรัตนาภรณ� อุทุม
62083002228 นางสาวรุ%งฤดี วงค�ประโคน
62083002229 นางสาวปรียานุช แสนคม
62083002230 นางสาวเจนจิรา ทิพรัตน�
62083002231 นายประดิพัทธ์ิ พรประสิทธ์ิ
62083002232 นางสาวมยุรา ชินนอก
62083002233 นางสาวอิสริยาภรณ� สมสืบ
62083002234 นางสาวโสภิตา วงษา
62083002235 นางสาวเกศราภรณ� อนุฤทธ์ิ
62083002236 นางสาวสิริมา ภูตน
62083002237 นางสาวณัฐกานต� ซ่ือจํานงกิจการ
62083002238 นางสาวปาริฉัตร ผาบุตร
62083002239 นายศราวุฒิ ฝ[ายกลาง
62083002240 นายศุภกิจ ทรงชุ%ม
62083002241 นางสาวเสาวณี บรรดาศักด์ิ
62083002242 นางสาวฉัตราภรณ� บุญชุ%ม
62083002243 นางสาวนลิตา ทิชัย
62083002244 นายธนาคาร สมบูรณ�
62083002245 นางสาวพิพิรพร ศรธนพรรธน�
62083002246 นางสาวณัฐยา กองบุญ
62083002247 นางสาวทิชากร ศรีไว
62083002248 นางสาวอรอุมา หม่ืนพล
62083002249 นางสาวเจียรนัย ภูมิสมบัติ
62083002250 นางสาวพิมพ�ชนก ขําโพธ์ิ
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62083002251 นางสาวนริศรา จํารักษา
62083002252 นายนฤนาท โพธ์ิพิกุล
62083002253 นางสาวธรินญา เสนา
62083002254 นายอิทธิกร สนองชาติ
62083002255 นางสาวน้ําทิพย� ธุมาชิน
62083002256 นางสาวภัทราภรณ� ปKสสาวะกัง
62083002257 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสิฌาภรณ� คุณบุราณ
62083002258 นางสาวศิรินภา ดุกสี
62083002259 นางสาวนภัสชล โฆษิตวุทธ์ิ
62083002260 นางสาวเจนจิรา สินชัย
62083002261 นางสาวกัลยาณี สองสี
62083002262 นางสาวนันทินี แสงสุวรรณ�
62083002263 นางสาวจิรพัฒน� พบสุวรรณ
62083002264 นางสาวสุกัญญา ทิพย�ทอง
62083002265 นายพนธกร สุดาเนตร
62083002266 นางสาววิภาวินี ทองดา
62083002267 นางกาญจนา การบรรจง
62083002268 นางสาวนิตยา สรารัมย�
62083002269 นางสาวพรรณพิลาส เทียมลม
62083002270 นางสาวอัชพร อังกุลดี
62083002271 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม
62083002272 นางสาวสุนิษา ประจันทร�กลาง
62083002273 นางสาวภัศรา ศรีสุโข
62083002274 นางสาวภัทรธีรา อาลัยสุข
62083002275 นายนริสร� ขนิษฐบุตร
62083002276 นายประหยัด ถนอมสงวน
62083002277 นางสาวณัฏฐา ปKญโญวัฒน�กูล
62083002278 นายครรสร ประสมบูรณ�
62083002279 นายพรมศร เกาประโคน
62083002280 นางสาวกัลยา จันทร�จิตร�
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62083002281 นายนราธิป ประทีปรัมย�
62083002282 นางสาวกนกทิพย� ตาเห็น
62083002283 นายประสิทธ์ิ รอบคอบครบุรี
62083002284 นางสาวแสงอรุณ อยู%ยืน
62083002285 นางสาวสุกัญญา ปะริเวทัง
62083002286 นางสาวลัดดา มะปะทา
62083002287 นางสาวชรินรัตน� ภู%สีทอง
62083002288 นายรัชพล สระศิริ
62083002289 นางสาวนลินี บัวสาย
62083002290 นางสาววิลาวรรณ แสงโพธ์ิรัมย�
62083002291 นางสาวขวัญฤดี สวนจันทร�
62083002292 นางสาวอัยรดา เหลือมพล
62083002293 นางสาวชุติพร แจ�งอริยวงศ�
62083002294 นางสาวจิตรลดา อุดมธนะธีระ
62083002295 นายจิรานุวัฒน� บุรงทรงสกุล
62083002296 นางสาวชุตานันท� จันทร�สอน
62083002297 นางสาวศรินทิพย� แก�วบุญ
62083002298 นายอําพนธ� ลครมูล
62083002299 นายอรรถพล สังข�ทอง
62083002300 นายมนัสชัย อินหมู
62083002301 นางสาววิรัลพัชร จันทร�เกียรติกร
62083002302 นายวรเดช ศรประสิทธ์ิ
62083002303 นางสาวธีรานันท� แซ%โซ
62083002304 นายชัยศิริ จิรกาญจนา
62083002305 นางสาวบุษราภรณ� พรมประดิษฐ
62083002306 นางสาวจิรฐา แขนอก
62083002307 นางสาวสุกัญญา จันภักดี
62083002308 นางสาวสุธาทิพย� แสงกระโทก
62083002309 นางสาวสุพรรณษา นวลพริ้ง
62083002310 นางสาววรัญญา เสียงดัง
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62083002311 นางสาวสุทธิดา ป@ดรัมย�
62083002312 นางสาวรัชนีกร เติมวุฒิ
62083002313 นางสาวกัณฐภรณ� สุขพินิจ
62083002314 นางสาวชยาภรณ� คะเชนทร�ชาติ
62083002315 นายศิริศักด์ิ มีศิริ
62083002316 นางสาวพรพิมล พิมพงษ�
62083002317 นางสาวพิมพร ปรางค�นอก
62083002318 นายณัฐพล โลประโคน
62083002319 นางพนิดา ประดับวงษ�
62083002320 นายอุรุพงศ� วงศ�หนองแวง
62083002321 นางปริศนา แนมขุนทด
62083002322 นางสาวสุภาวดี นิลประดับ
62083002323 นางสาวสุพัตรา ลาวงศ�เกิด
62083002324 นางสาวใจสวรรค� ตึกตะครุ
62083002325 นางสาวสิริพร คมศร
62083002326 นางสาวอนุชชิดา ยางงาม
62083002327 นางสาวภัทรา ลาภาพันธุ�
62083002328 ส.ต.ท.ชัยณรงค� สุริแสง
62083002329 นางสาวสิริจันทร� คะรัมย�
62083002330 นางสาวสุดารัตน� แสงโชติ
62083002331 นายนันทพงศ� สายวิจิตต�
62083002332 นายสุริยะ ไฝชัยภูมิ
62083002333 นางสาวปวีณา นาคบําเพ็ญ
62083002334 นางสาวรุจิราพร อินตา
62083002335 นางสาวพรพรรณ มิตรแสง
62083002336 นายกาจวาที ประทุมแสง
62083002337 นางสาวศิริรัตน� พนมใหญ%
62083002338 นายอิทธิ ปฏิทัศน�
62083002339 นางสาวสุรีฉาย แฟพุดซา
62083002340 นายศราวุธ พิลาแดง
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62083002341 นางสาวจันจิรา ใจซ่ือ
62083002342 นางสาวอรวรรณ เรืองรัมย�
62083002343 นายชนรรทน� สุวิชาเชิดชู
62083002344 นางอรนุช จรลําโกน
62083002345 นายจิรายุ เพชรพิฆาต
62083002346 นางสาวธิดา แซ%หลี
62083002347 นายชวรัตน� จีนประสพ
62083002348 นายพิพัฒน�พงษ� กุลพันธ�
62083002349 นายพนิชเถลิงเกียรติ ประสิทธ์ิเจริญ
62083002350 ว%าที่รตหญิงชนิตรา ไชยแก�ว
62083002351 นายเกียรติรัตน� บุษบง
62083002352 นางสาวณัฐญาภรณ� คงนุรัตน�ธนัตถ�
62083002353 นางสาวสุภาวดี หนองบุญ
62083002354 นายฉัตรประกาย ศิริประกอบ
62083002355 นางสาวภัทรวรินทร� เหลืองอ%อน
62083002356 นายอภิณิต จันมี
62083002357 นางสาวกนกรัตน� ศักด์ิสันเทียะ
62083002358 นายปริญญา บุญภิมุข
62083002359 นางสาวกุสุมา งามรัมย�
62083002360 นางสาวณัฐฐาศิริ ศรีมุกดา
62083002361 นางสาวศุภลักษณ� วาหมงคล
62083002362 นางสาวนวพร ปลั่งกลาง
62083002363 นางสาวจิตรานุช มีพรม
62083002364 นายชัยสิทธ์ิ เขตจัตุรัส
62083002365 นายชุติพงศ� ศรีษะแก�ว
62083002366 นายมณฑา เกือมรัมย�
62083002367 นางสาวกาญจนา สิทธิพล
62083002368 นางสาวกรัณฑ�รัตน� สําเร็จ
62083002369 นางสาวเยาวลักษณ� ปราบโจร
62083002370 นางสาวการะเกด การินตา
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62083002371 นางสาวกวีณา ศรีชู
62083002372 นายธนวรรธน� วรรณธนะเดชาธร
62083002373 นางสาวชญาภา บางวิเศษ
62083002374 นางสาววัชรินยากรณ� ศรีทอง
62083002375 นายณัฐวุฒิ กงทัพ
62083002376 นางสาวสุตา เขียนโคกกรวด
62083002377 นายสิทธิศักด์ิ ศรีละพันธ�
62083002378 นางสาวสุภาวดี แสงวิจิตร
62083002379 นางสาวศิริลักษณ� งามศิริ
62083002380 นางสาวจารุนันท� เจียรัมย�
62083002381 นายจิรายุ นนท�ขุนทด
62083002382 นางสาวอาริสา กาดํา
62083002383 นายศักด์ิชัย บุญทัน
62083002384 นางสาววรรณวิภา เพียรเสมอ
62083002385 นายเกศกร จันทร�งาม
62083002386 นางสาวสุภาภรณ� แย�มกระโทก
62083002387 นางสาวช%อเอื้อง รักความซ่ือ
62083002388 นางสาวกัญญารัตน� มุขศรีนาค
62083002389 นายชัยธวัฒน� จันทะกา
62083002390 สิบตรีสุทธิพงษ� สีเงิน
62083002391 นางสาวพิมพ์ิพิสุทธ์ิดรณิ์ ตันชนะศักด์ิ
62083002392 นายพงษ�ปดิพัทธ� หงาสูงเนิน
62083002393 นางสาววรรณชนก สิทธิมงคล
62083002394 นางสาววริษา ธรรมเสนา
62083002395 นางสาวพิณญา สืบสุข
62083002396 นางสาวรัศมี เจริญศิริ
62083002397 นางสาววันเพ็ญ หน%วงกระโทก
62083002398 นางสาวนุจรี สมทางดี
62083002399 นางสาวสุทธิดา การะรัมย�
62083002400 นายจตุรงค� วรรณนุช
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62083002401 นายสราณิจ กมุทชาติ
62083002402 นายกฤษณพงศ� ฟKPนเพ็ง
62083002403 นางปารณีย� บุญมี
62083002404 นางสาวนุชจรินทร� วงศ�สุรินทร�
62083002405 นางสาวสุกัญญา อัครชาติ
62083002406 นายป@ยะฉัตร บุญประกอบ
62083002407 นางสาวศิริกาญจน� แก�วแสน
62083002408 นายณัฐวุฒิ นาคชลธี
62083002409 นางสาวธนกาญจน� รัตนโพธานันท�
62083002410 นางสาวกัญญาภัค ไชยแสง
62083002411 นางสาวอรวรรณ มุ%งชู
62083002412 นายณัฐพันธ� มียอด
62083002413 นางสาวอรุณี บุบผามาลา
62083002414 นางสาวสุจิตรา ใจเอื้อ
62083002415 นางสาวปณิธาน กมลเลิศ
62083002416 นางสาวบุญยานุช บุตรแดงน�อย
62083002417 นายบัลลังก�ฉัตร ฤทธาภัย
62083002418 นางสาวณัฐสินี ไชยคําม่ิง
62083002419 นางสาวมณีรัตน� สดคมขํา
62083002420 นายณัฐวุฒิ ล�อเศวตอนันต�
62083002421 นางสาวปทุมพร สมนิยม
62083002422 นางสาววนิดา กลกลาง
62083002423 นายเอกภาค วุฒวัณณ
62083002424 นายชิโนรส เปUนสุข
62083002425 นางสาวมนันยา สามพิมพ�
62083002426 นางสาวแพรวพราว ยันตะพันธ�
62083002427 นายวันเฉลิม ศรีภูบาล
62083002428 นางสาวมณฑิญา พันธ�นาเหนือ
62083002429 นายธีระวัฒน� คะเรรัมย�
62083002430 นางสาวนิภาพร ก่ิงโคกกรวด
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62083002431 นางสาวรุจิรดา ยุทธนาภิวัฒน�
62083002432 นางสาวสุพรรณ� บุตะเคียน
62083002433 นางสาวรัตนารี ย่ิงยงศิลปL
62083002434 นางสาวรัตนธร อรุณ
62083002435 นางสาวลักษมี สายเนตร
62083002436 นางสาวนภัสสร เฉ่ือยกลาง
62083002437 นางสาวกมลทิพย� มาบํารุง
62083002438 นางสาวปวริศา ปKญญาเอก
62083002439 นางสาวสุลีวัลย� ทวดอาจ
62083002440 นางสาวภัทรภร ที่รักษ�
62083002441 นางสาวจรรย�สิรี ชังจอหอ
62083002442 นายทรงวุฒิ สีลากลาง
62083002443 นายชนาพัทธ� ศรีพิมพ�สอ
62083002444 นายคํานวน อยู%เย็น
62083002445 นางสาวแคทลียา แก�วหานาม
62083002446 นางสาวสมฤทัย ถนนกลาง
62083002447 นางสาววรรณรัตน� จงเจริญ
62083002448 นางสาวสุปรียา กงขุนทด
62083002449 นางสาวเพ็ญนภา โยธี
62083002450 นางสาวดวงเดือน บํารุงนา
62083002451 นางสาวปุณิกา พีรพชรกุล
62083002452 นางสาวณัฐชา เอ็นดู
62083002453 นางสาวสาวิตรี ปรุงเกียรติ
62083002454 นายกีรติ ยุทธวีระวงศ�
62083002455 นางสาวจุฑามาส วิชัยวงษ�
62083002456 จ%าสิบตรีไกรสอน ไชยศรีวรรณ�
62083002457 นางสาวภัทราภรณ� ปรุงเกียรติ
62083002458 นางสาวแพรพรรณ วรรณแก�ว
62083002459 นางสาวบุญวิสา รักสัญชาติ
62083002460 นางสาวปานตะวัน สุดจิตร�
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62083002461 นางสาวอรวรรณ เติมสวัสด์ิ
62083002462 นางสาวภัทรวดี ภูเขาหลัก
62083002463 นางสาวนารีรัตน� เกริ่นสระน�อย
62083002464 นางสาวอริสา นันสิทธ์ิ
62083002465 นางสาวสุภาวิณี จันที
62083002466 นายพงษ�ประภัทร ชูหิรัญญ�วัฒน�
62083002467 นายวันชนะ สมฤทธ์ิ
62083002468 นางสาวอังคณา สมบูรณ�
62083002469 นางสาวกาญจนาภรณ� พวงร�อย
62083002470 นายนครินทร� การรัมย�
62083002471 นางสาววาสนา วารินทร�
62083002472 นายวันชัย จ่ัวจันทึก
62083002473 นางสาวรสริน กองทองนอก
62083002474 นางสาวสุวิมล มีชํานาญ
62083002475 นางสาวจันทร�เพ็ญ รัตนวงศ�สวัสด์ิ
62083002476 นางสาวมลฤดี ไสวครบุรี
62083002477 นางสาวเบญจวรรณ แสงโสดา
62083002478 นายกฤศิน สาตรา
62083002479 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�พันธ�
62083002480 นางสาวทิพวัลย� ไหมน�อย
62083002481 นางสาวพิชญา ฐานวิเศษ
62083002482 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร
62083002483 นางสาวศศิณี ศรีภักดี
62083002484 นางสาวรุ%งนภา มาสุข
62083002485 นางสาวกรรณิการ� สว%างใหญ%
62083002486 นางสาวสุวิมล เกิดโมลี
62083002487 นางสาวชลธิชา พิมแก�ว
62083002488 นางสาวฐานิต คําสิงห�
62083002489 นางสาวพัชรียา โพธิโชติ
62083002490 นายจิรศักด์ิ ขุนนราสําโรง
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62083002491 นางสาวจตุพร กิจชวลิต
62083002492 นายจักรกริช หงส�ศรี
62083002493 นายประมุข แก�วภักดี
62083002494 นายชิษณุพงศ� ภิรมย�นาค
62083002495 นางสาวนัจวพรรณ� ถนอมสัตย�
62083002496 นายชญานนท� ภูเลาเงิน
62083002497 นายชัยวัฒน� มาคดี
62083002498 นายศรายุธ ศัพสุข
62083002499 นางสาวกุลสตรี พาภักดี
62083002500 นางสาวอภิชญา ปานทอง
62083002501 นางสาวนิริสา พรหมต๊ิบ
62083002502 นางสาวสุดธิดา พันนาม
62083002503 นางสาวจันทรัสม� ฉาบพิมาย
62083002504 นางสาวกานต�สินี ฟุ>งจันทึก
62083002505 นางสาวนิชาภัทร บุญมาก
62083002506 นางสาวภัทร�ภัสสร ประสิทธ์ิบุญย�
62083002507 นางสาวกรองทอง วางขุนทด
62083002508 นางสาวกนกวรรณ อัคฮาดศรี
62083002509 นายทินกร หาญย่ิง
62083002510 นายธนกร จันน�อย
62083002511 นางสาวเปรมยุดา ดงสันเทียะ
62083002512 นางสาวขนิษฐา มรรครมย�
62083002513 นางสาววิมลรัตน� ผิวผ%อง
62083002514 นางสาวอรพรรณ เนียมพูลทอง
62083002515 นายศักด์ิเมที ทมธิแสง
62083002516 นางสาวจันจิรา เอกบัว
62083002517 นางสาวสุภาวดี พรหมพันธ
62083002518 นางสาวเขมฤทัย นนตานอก
62083002519 นายอัจฉริยะ ดวงมี
62083002520 นางสาวณัฏฐนันท�ภร แจ�งสุข
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62083002521 นางสาวลลิตา เชิงจอหอ
62083002522 นายวัชรวิทย� เขตอริยกุล
62083002523 นางสาวธนวรรณ สมุติรัมย�
62083002524 นางสาวลัดดาวรรณ สานคล%อง
62083002525 นางสาวอารยา นาดี
62083002526 นางสาวศรีแพร หมอปะคํา
62083002527 นายป@ยสิษฐ� ทรงธรรมกุล
62083002528 นางสาวธนิดา วิผาลา
62083002529 นายเอกลักษณ� นนทะวงษ�
62083002530 นางสาวพัณณิภา ใจรักษา
62083002531 นายสุพัฒน� บุตรนาม
62083002532 นางสาวบุญประดับ พฤทธ์ิศฤงคาร
62083002533 นางสาวปุญชรัสม์ิ ศิริจันทร�
62083002534 นางสาวสมทิวา อินทร�หอม
62083002535 นางสาวศุภราภรณ� อินสัน
62083002536 นางสาวอรัญญา มานุจํา
62083002537 นางสาวอินทุอร ภิญโญ
62083002538 นางสาวสุพัตรา มิตรตะขบ
62083002539 นายโกสินทร� ช%วงชัยชนะ
62083002540 นางสาวนิโลบล บุญเพ็ง
62083002541 นางสาวกมลชนก พารื่นรัมย�
62083002542 นางสาวสาวิตรี ชนะพาล
62083002543 นางสาวพรนภา ลอยประโคน
62083002544 นายพรเทพ บัวจันทึก
62083002545 นางสาวกานต�ธิดา พงศ�ธนาดุล
62083002546 นายจาตุรงค� วงศ�ศิริ
62083002547 นายวรวิทย� นุ%มฉิมพลี
62083002548 นางสาวบุษบง อันทะบาล
62083002549 นายบวรศักย� วชิรทวีเกียรติ
62083002550 นายสุวิทย� ดีอุดม
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62083002551 นายนิทรรศนัย มีชูเวช
62083002552 นายสิริชัย สุขทั่วญาติ
62083002553 นายปกรณ�เกียรติ ปะทิเก
62083002554 นางสาวรุจิรา จ้ันอรัญ
62083002555 นางสาวจิราพร ลิ้วประโคน
62083002556 นางสาวสุณิสา เสือโสมง
62083002557 นายศราวุฒิ งามลาภ
62083002558 นางสาวภาษิตา สนทนา
62083002559 นายฐิวัฒน� ลอยทอง
62083002560 นางสาวอภิญญา คงสัตย�
62083002561 นางสาวเจนจิรา ศรีหะบุญมา
62083002562 นางสาวสุดารัตน� จามะรีย�
62083002563 นายณัฐพงศ� ป@ตาละเต
62083002564 นางสาวกนกพร ชุ%มหอม
62083002565 นางสาวกาญจนา ผัดโพธ์ิ
62083002566 นางสาวธารารัตน� บุญเก้ือ
62083002567 นายฐิติพงศ� เสรีรัฐ
62083002568 นายกิตติศักด์ิ อินพู%
62083002569 นางสาวนริศรา สําเร็จ
62083002570 นายพีรพล หม่ันกุดเวียน
62083002571 นางสาวชนาพร เปXPยมพอดี
62083002572 นางสาวพชรกมล มินขุนทด
62083002573 นางภาริณี ทนกระโทก
62083002574 นายเอกวัฒน� บุญวัฒน�
62083002575 นางสุพรรณี โมมขุนทด
62083002576 นางสาวดวงฤดี สารี
62083002577 นางสาวศุภวรรณ ภูมิภักด์ิ
62083002578 นายนราธิป บุญกัณฑ�
62083002579 นางสาวภัสราพร สินมะเริง
62083002580 นางกิตติกร ภูริโสภิษฐ�
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62083002581 นางสาวศุภธิดา วีระจิตต�
62083002582 นายกิตติวัฒน� อุยบอน
62083002583 นางสาวศิริประภา จันทร�ภิรมย�
62083002584 นายปริญญา สุขะปรเมษฐ
62083002585 นางสาววิจิตรา ฉัตรแก�ว
62083002586 นางสาวจิตรา สุขจิต
62083002587 นางสาวชนนิกานต� ใหญ%จันทึก
62083002588 นางสาวสุชานาถ ทับศรีลักษ�
62083002589 นางสาวตรีชฎา ปลาอ%อน
62083002590 นางสาวชลติกานต� เพชรรัตน�
62083002591 นางสาวราตรี คูขามลา
62083002592 นางสาววัชรีพร ไชยวุฒิ
62083002593 นางสาวกาญจนา ปะรัมย�
62083002594 นางสาววราภรณ� ชาติรัมย�
62083002595 นายศุภกิจ จันทนยานนท�
62083002596 นางสาวศิริวรรณ ปK\นทอง
62083002597 นางสาวเบญตชา ศรีวัฒนา
62083002598 นางสาวเจริษา เปXPยมป@Pน
62083002599 นางสาวบวรศิริ กําเนิดเมือง
62083002600 นางสาวสุพัตรา ไชยโสดา
62083002601 นายบุญญฤทธ์ิ รุ%งโรจน�
62083002602 นางสาวป@ยนุช ลอดภัย
62083002603 นางสาวน้ําฝน ลุนปKดถา
62083002604 นายสุรศักด์ิ รอดเนตร�
62083002605 นางอภิญญา สุวรรณ�ดวง
62083002606 นางสาวกาญจนา มาตย�ไตร
62083002607 นายณัฐวิชช� จริวัฒน�พงศกร
62083002608 นางสาวมนสิชา สินธุชัย
62083002609 นางสาวศิรภัทร ธงกลาง
62083002610 นายราชวัติ อ%อนคล�าย
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62083002611 นางสาวศิริพิชธนาตย� วิชิตบุญสกุล
62083002612 นายอภิวัฒน� คํานันต�
62083002613 นางสาวมัณฑนา ไกรศรี
62083002614 นายสุรพันธุ� เที่ยงกระโทก
62083002615 นายสวราชย� หม่ืนจิตร
62083002616 นางสาวสุมาลี แปลกจังหรีด
62083002617 นายไกรวิทย� พิพัฒน�พงษ�
62083002618 นางสาวฐาปนี ยนต�พิทักษ�กิจ
62083002619 นางสาวมาลินี เขียนนอก
62083002620 นางสาวรัชนี บุญเนตร
62083002621 นายนพดล การบรรจง
62083002622 นางสาววรัญญา เซียงนอก
62083002623 สิบโทหญิงบังอร ชํานาญจิต
62083002624 นางสาวบุญเทียน แจ%มเจริญ
62083002625 นางสาวนิศารัตน� สวัสด์ิดล
62083002626 นายนัตตพล ควรคํานึง
62083002627 นายธิติวุฒิ อรัญศักด์ิ
62083002628 นางสาวกัลยาณี จงบวกกลาง
62083002629 นางสาวมัลลิกา สุดสงวน
62083002630 นางสาวรุ%งรัตน� จันทร�พิมาย
62083002631 นางประภาสินี มุ%งเจียกกลาง
62083002632 นางพรเพ็ญ สํารวมจิต
62083002633 นายศักด์ิชัย คํ้าชู
62083002634 นางสาวประไพพิศ นามเคน
62083002635 นายศิริพงษ� ซอนรัมย�
62083002636 นายนัฐพล ย้ิมรัมย�
62083002637 นางสาวพรชนก ช�อยชด
62083002638 นางสาวสิทธ์ิวดี ประสพธรรม
62083002639 นางสาวรจนา สิงห�นอก
62083002640 นางสาววราภรณ� พรมวงศ�
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62083002641 นายศิรายุ อาจละออ
62083002642 นางสาวสุนิสา นวนกระโทก
62083002643 นางสาวอนุสรา พาที
62083002644 นางพชรกมล เล�าเจริญพานิชย�
62083002645 นางสาวนฤมล ราชเดิม
62083002646 นางสาวสุภัสสร เถ่ือนหม่ืนไวย
62083002647 นางสาวกิตติยา ศรีธเนศศักด์ิ
62083002648 นางณัฐธิดา วิไลรัตน�
62083002649 นายธีรศักด์ิ มันกระโทก
62083002650 นายจารุกิตต์ิ ไชยรด
62083002651 นางสาวภัศรา กัณหกุล
62083002652 นางสาวดารณี มาลากอง
62083002653 นางสาวบุษบาวรรณ เข็มพิมาย
62083002654 นางสาวศิราณี เฉลิมมิตร
62083002655 นายชัยวัฒน� รัตนพันธ�
62083002656 นางสาวจิราภรณ� ณะขุขันธ�
62083002657 นางสาวรุ%งทิพย� ภูนวนภา
62083002658 นางสาวขวัญธิดา โพพิทูล
62083002659 นายนวพล สินไธสง
62083002660 นายศราวุธ สูงเดช
62083002661 นางสาวปนัดดา ปราณีตพลกรัง
62083002662 นายพงศ�ศาสตร� บํารุงแคว�น
62083002663 นางสาวสาวิตรี โกศล
62083002664 นางสาวประภาภรณ� จันทะพันธ�
62083002665 นางสาวฐิติพร ยินดี
62083002666 นางสาวธณัชชา กองแก�ว
62083002667 นางสาวรุ%งนภา บัวตะคุ
62083002668 นางจิณัฐตา พาชื่น
62083002669 นางสาวเบญจมาศ ฉุดกลาง
62083002670 นายวโรดม ปลอดดี
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62083002671 นางสาวนภาวรรณ งอกศิลปL
62083002672 นางสาวเจือจันทร� สมอาจ
62083002673 นางสาวทิพวรรณ พรหมทอง
62083002674 นางสาวอาริยา เทพรักษา
62083002675 นางสาวชนากานต� พงษ�ทรัพย�
62083002676 นางสาวเอื้อมพร ฦาชา
62083002677 นายธิติวัฒน� ปานมา
62083002678 นางสาวกัญญาพัทธ กล�วยกลาง
62083002679 นางสาวกัญญาณัฐ เพียกคะ
62083002680 นางสาวนภาพร กองจันทร�
62083002681 นายภุชงค� ฉิมนอก
62083002682 นางสาวจิราวรรณ กรีจังหรีด
62083002683 นางสาวรัติกานต� คําจันทร�วงค�
62083002684 นางสาวพรพิมล สุดจันทึก
62083002685 นางสาวกุลจิรา บุญปก
62083002686 นางสาวเบญจมาศ บุญมาวงศ�
62083002687 นายวิทยา นาระวิน
62083002688 นางสาวปุณยวีร� จันทรเรนทร�
62083002689 นายวโรดม จันทร�เปล%ง
62083002690 นายไชยสิทธ์ิ สุขมา
62083002691 นายคมกริช นาคาเริงฤทธ์ิ
62083002692 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสุดารัตน� คอกกลาง
62083002693 นางสาวรังสิมา ผสมสัตย�
62083002694 นางสาวอุไรวรรณ หาญศึก
62083002695 นางสาวลักษิกา ศรีบุญเรือง
62083002696 นางสาววิชชุอร ณรงค�นอก
62083002697 นางประพรรณศรี จันทะวงษ�
62083002698 นายพิศาล ช%างเกวียน
62083002699 นายอุทัย ทองสุมาตร
62083002700 นางสาวจันทร�นภา หลับรัมย�
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62083002701 นางสาวก่ิงไผ% ฉ%อกระโทก
62083002702 นางกรวรรณ ทุมพิลา
62083002703 นางสาวปวิตรา ยาประโคน
62083002704 นางสาวชนันชิดา จิตร�สูงเนิน
62083002705 นางสาวกนกนาถ ชาติรัมย�
62083002706 นางสาวปXใหม% แก%นสา
62083002707 นายประสบสุข จุลนาค
62083002708 นางสาวนภัสรพี พรหมบุตร
62083002709 นางสาวรวีวรรณ เชิงชัยภูมิ
62083002710 นายถิรวัฒน� ไชยเดช
62083002711 นางสาวสุดารัตน� เจริญดอน
62083002712 นางสาวสุมินตรา สังข�ฤทธ์ิ
62083002713 นางสาวสินีนาฏ สอนทอง
62083002714 นางสาววัชรี นิเลิศรัมย�
62083002715 นางสาวนิตยา อุทัยรัมย�
62083002716 นายชนินทร ไชโยราช
62083002717 นายอัครเดช ศิริพันธุ�
62083002718 นางสาวดนยา โกHะแอ
62083002719 นายภัทธิชาญ วีระพงษ�
62083002720 นางสาวศศิวิมล ชัยกุมภ�
62083002721 นางสาวชุติมา ระบอบ
62083002722 นางสาวผกามาส รัศมี
62083002723 นายจักรินทร� วงษ�มหาจักร�
62083002724 นางสาวโสรยา กรก่ิง
62083002725 นางสาวอารีย� นอนโพธ์ิ
62083002726 นางสมหญิง หม่ันกิจ
62083002727 นางสาวศุภนิดา มาพบ
62083002728 นางสาวรุ%งนภา บุญปก
62083002729 นางสาวชมพูนุท ชาญวิชา
62083002730 นางสาวเกษมศรี เปUนสุข
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62083002731 นางสาวรุ%งทิวา การบรรจง
62083002732 นายธีรภัทร� แกลงกระโทก
62083002733 นางสาวพิทยา สุนทะวงค�
62083002734 นางสาวธารารัตน� นาชีวะ
62083002735 นางสาววรรณวิภา เที่ยงทา
62083002736 นางสาวพจมาลย� ด%วนทับรัมย�
62083002737 นายไตรเทพ ยมะคุปต�
62083002738 นางโสรยา ด�วงสั้น
62083002739 นางสาวณัฐนันท� ศรีสกุลเตียว
62083002740 นางสาววารุณี สายแสงจันทร�
62083002741 นางสาวศิริรัตน� ธีราธรรม
62083002742 นางสาวเพ็ญพักตร� หงษ�เงินแดง
62083002743 นางสาวกรกนก สุนทราวันต�
62083002744 นางสาวศศิกัญญา พิมพ�สุ
62083002745 นางสาวจิรวัฒน� วังไทรทอง
62083002746 นางสาวปุณณ�พิชาภัทร� ยันประโคน
62083002747 นางสาวธิดารัตน� ยศเรือง
62083002748 นางสาวเกมฬิกา ผู�มีสัตย�
62083002749 นายปริญญา เมฆสุข
62083002750 นางสาวจรัสพร บุตรสี
62083002751 นายธนากร ด�วงนิล
62083002752 นางสาววรรณพักตร� กันเมล�
62083002753 นายจิระศักด์ิ บรรลือทรัพย�
62083002754 นายชานนท� หลุ%งเป>า
62083002755 นายสามารถ ไกรกลาง
62083002756 นายป@ยณัฐ รังสุวรรณ
62083002757 นายธีรนันท� เพชรกลับ
62083002758 นายณัฐ ชํารัมย�
62083002759 นางสาวยวิษฐา สุวรรณทอง
62083002760 นายชวลิต ตุษยะเดช
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62083002761 นางสาวพรรณภา ทําทอง
62083002762 นายวีรชน ฆนัทพรสกุล
62083002763 นายขวัญชัย บุญม่ัน
62083002764 นางสาวศิรินาฎ แก�วพรม
62083002765 นางสาวสุภาพร แสนภักดี
62083002766 นายสุรศักด์ิ น้ํากระโทก
62083002767 นายสุพิชฌาย� ประทุมวาปX
62083002768 นางสาวรัชฎาภรณ� อิงบารมี
62083002769 นางสาวฉัตรกมล โสกําปKง
62083002770 นางสาวพัชรา วงษ�ลอย
62083002771 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมทราย
62083002772 นายสิทธิชัย เหล%าอินทร�
62083002773 นางสาวเนาวรัตน� แจ%มใส
62083002774 นายสิทธิศักด์ิ เง่ือนกลาง
62083002775 นางสาวณิชชา เย่ียมมโน
62083002776 นางสาวบุศรารัตน� พ่ึงพา
62083002777 นางสาวรัตติยากร บุตรพรม
62083002778 นางสาวพิศมัย ท�าวมา
62083002779 นางสาวลัดดาวัลย� ดอนสระน�อย
62083002780 นางสาวมัทนาวดี วรวิบูลย�สวัสด์ิ
62083002781 นายณัฐดนัย กุลพัฒน�
62083002782 นายภาณุพงศ� กลึงในเมือง
62083002783 นางสาวปริยกร ศรีภมร
62083002784 นางสาวนิตยา ด�วงที่สุด
62083002785 นางสาวสุกัญญา จําปาหอม
62083002786 นางสาวจิราวรรณ สาโดด
62083002787 นางสาวอุไรพร จันเทพา
62083002788 นายฉัตรชัย ใจพินิจ
62083002789 นางสาวอัญชลี เหว%ยหล�า
62083002790 นายเอกภูมี กิตติวัฒนากร
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62083002791 นางสาววาสนา พวยอ�วน
62083002792 นางสาวดวงรัตน� ศรีสนิท
62083002793 นายภาศกร พันธาภิรัตน�
62083002794 นางฐิตาภรณ� บุญโชติ
62083002795 นางสาวนันทรัตน� เปXPยมพิชัย
62083002796 นายเผ%าพีร�ณัฐ ธีระแนว
62083002797 นางสาวพรรณิภา ซ่ือสัตย�
62083002798 นางสาวณัฐธิดา แสงงาม
62083002799 นายปณัฐพงษ� เม้ียนมิตร
62083002800 นางสาวสิริวิมล ดัดธุยาวัตร
62083002801 นางสาวสุจิตรา อภัยจิตต�
62083002802 นางสาววรรณศิริ วันไธสง
62083002803 นายเรืองฤทธ์ิ ชาติมนตรี
62083002804 นางสาวนันทิกานต� พูนทะเล
62083002805 นางสาววลีรัตน� บุตรกระโทก
62083002806 นางรวยรินทร� สุขี
62083002807 นายประกาศิต กุนหนองแดง
62083002808 นายเชษตุพล ยอดเสาร�
62083002809 นายพยุงศักด์ิ พงษ�จันทร�
62083002810 นายคณพศ มีแยบ
62083002811 นายรัชพล แผนเสือ
62083002812 นางสาวศศิธร กวดนอก
62083002813 นางสาวเบญจมาศ ทะกาเนนะ
62083002814 นางสาวพิมพ�ชนก ข%าขันมะลี
62083002815 นางสาววาสิฏฐี เวชกามา
62083002816 นายรณชัย คําน้ําปาด
62083002817 นางสาวณัฐธภัสสร แก�วเสถียร
62083002818 นายคงศักด์ิ ปKดเถ
62083002819 นายบัณฑิต คล%องกระโทก
62083002820 นางสาวธิติมา ภัทธิยพันธ�
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62083002821 นางสาวกานต�นพัชร� จันทร�ทอง
62083002822 นางมินตรา จักรเกาะ
62083002823 นายณัฏฐ� ชูนาม
62083002824 นางสาวสุกัญญา เถ่ือนสันเทียะ
62083002825 นางสาวลดาวัลย� สินสุพรรณ�
62083002826 นางสาวภัทราพร ปะโมนะตา
62083002827 นางสาวธมนันท� ทวีทรัพย�
62083002828 นางสาวดาวรุ�ง เจริญรัมย�
62083002829 นางสาวชนัญชิดา สุกใส
62083002830 นายโกวิท อาญาเมือง
62083002831 นายนัสนัย หงษ�น�อย
62083002832 นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย�
62083002833 นางสาววิภาวรรณ ขนายกลาง
62083002834 นางสาวศศิกมล ทัดกลาง
62083002835 นางสาวรุ%งนภา เย�ยไธสง
62083002836 นางสาวเวณิกา แพงเพ็ง
62083002837 นางสาวน้ําฝน ดีจะโปะ
62083002838 นางสาวพิมพ�สุภา ใจวังเย็น
62083002839 นางสาวเมธาวี จักรแก�ว
62083002840 นางสาวสุมาลัย ชมขุนทด
62083002841 นางสาวประคองทรัพย� มีเลิศ
62083002842 นางสาวกาญจนา รักษาสุข
62083002843 นายอัครพล หาญกําลัง
62083002844 นายสมชาย ยอดดําเนิน
62083002845 นางสาวโชติกา เขตจัตุรัส
62083002846 นายชัยลิขิต ฤทธ์ิไธสง
62083002847 นางสาวจันทิมา นิลกลาง
62083002848 นายณัฐชัย เศียรนอก
62083002849 นางสาวธิดารัตน� กอยากลาง
62083002850 นางสาวรชนีกร ลาภแก�ว
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62083002851 นางสาวภรณ�ทิพย� ลัดขุนทด
62083002852 นางสาวน้ําฝน เกวียนสําโรง
62083002853 นางสาวลลิตา ดอนทอง
62083002854 นายอิทธิเทพ อยู%เจริญ
62083002855 นางสาวศิริพร สริวรรณ
62083002856 นางสาวเขมณัฏฐ� ทําสวน
62083002857 นางสาวทศพร ศรีปรุ
62083002858 นางสาวปรียาภรณ� แย�มประโคน
62083002859 นางสาวณัฏฐ�สิชา ภานุสิทธ์ิกุล
62083002860 นางสาวพัชรี คลังชํานาญ
62083002861 นางสาวรจนา ดวงใจ
62083002862 นางสาวชีวารัตน� ชมศรี
62083002863 นางสาวพัชรินทร� สุขทะเล
62083002864 นายสุทธิภัทร โกเศยะโยธิน
62083002865 นายสุเมธี บุญพรหมอ%อน
62083002866 นางสาวชาดา บุตรคํา
62083002867 นางสาวรักติญา พลเสน
62083002868 นางสาวสุภาวิตา ใคร%กระโทก
62083002869 นายนิกูล วงศ�สินนาค
62083002870 นางสาวรัชนีกร สิทธิเดช
62083002871 นางสาวสุริยาพร สุขสุทธ์ิ
62083002872 นางสาวธนาภรณ� ดวนสันเทียะ
62083002873 นางสาวประนอม สีสืบมา
62083002874 นางสาวประภัสสร เพ็งเพชร
62083002875 นางสาวศิวพร กองจําปX
62083002876 นางสาวเจนจิรา ชนะภักด์ิ
62083002877 นายธวัชชัย สุขแก�ว
62083002878 นายสถาพรชัย รอดทัดทาน
62083002879 นางสาวปวีณรัตน� ขุนประเสริฐ
62083002880 ว%าที่ ร.ต.หญิงกานดา ปูนขุนทด
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62083002881 นายกฤษดา แก�วธรณิน
62083002882 นางสาวรพีพรรณ พลหนองคูณ
62083002883 นางสาวอณุภา พิรัมย�
62083002884 นางสาวนิภารัตน� ทัดศรี
62083002885 นางสรินยา ภูมิสถาน
62083002886 นางสาวแสงทิพย� สิงห�ทา
62083002887 นางสาวนิศาชล แสนจะบก
62083002888 นายกิตติกรณ� ยวนจิตร�
62083002889 นางสาวสุชาดา ชาวิชัย
62083002890 นางสาวกัลย�กมล เรืองนา
62083002891 นายจักรกฤษณ� ทาจําปา
62083002892 นางสาวกีรติ ยําเกรง
62083002893 นางสาวภาสญา ประสมสี
62083002894 นางสาวรัตนา น%าชม
62083002895 นางสาวศุภนิดา กายไธสง
62083002896 นางสาวมุกดา พรรณขาม
62083002897 นายสิริศักด์ิ เพชรสุภา
62083002898 นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ
62083002899 นางสาวณัฐลดา จําปา
62083002900 นายพลวัฒน� ด%านกระโทก
62083002901 นางสาววนิดา อุตสาห�
62083002902 นางสาวกัญญาภัค อุดรพิมพ�
62083002903 นายอาทิตย� กมุทมาศ
62083002904 นางสาวปนัดดา บุราณรมย�
62083002905 นายธีระชัย ธรรมมืด
62083002906 นายรังสินนท� พากเพียร
62083002907 นางสาววาสนา ริมกระโทก
62083002908 นายกิตติชน คุณวงค�
62083002909 นางสาวนพรดา จันทร�เพ็ชร�กุล
62083002910 นางสาวพัชรี ทองปKน
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62083002911 นางสาวเขมมิกา เดชพร
62083002912 นางสาววิลาวรรณ พรมสิงห�
62083002913 นางสาวพัณณิตา ชํารัมย�
62083002914 นางสาววิภาดา เสนานนท�
62083002915 นางสาวกนกวรรณ พูลสุข
62083002916 นางวศินี นอนโพธ์ิ
62083002917 นางสาวรัตติยาพร แก�วแกมทอง
62083002918 นายนันทศักด์ิ อารมสวะ
62083002919 นายชญานิน ทองเนื้อห�า
62083002920 นายประกาศิต ก%อแก�ว
62083002921 นางสาวนาริน บุญเกิดรัมย�
62083002922 นางสาวทรรศนี ญาติปลื้ม
62083002923 นางสาวจิตตรา นครศรี
62083002924 นายณัฐพงษ� พลสม
62083002925 นางสาวกฤติยาภรณ� เลาะไธสง
62083002926 นางสาวเกษราภรณ� เอี่ยมพรม
62083002927 นางสาวพิมพ�พรรณ สิทธิชัย
62083002928 นางสาวธีรารัตน� บูรณ�เจริญ
62083002929 นางสาวอภัสนันท� จงสูงเนิน
62083002930 นางสาวมยุรี ศรีชัย
62083002931 นางสาวธารินี เนียมหัตถี
62083002932 นายวุฒิชัย ทองใจสด
62083002933 นางสาวปKทมพร รัตนิล
62083002934 นางสาวนิศานาถ เลิศพฤกษา
62083002935 นายเมธาวี ป@ตตะพันธ�
62083002936 นางสาวธารณ�กมล เธียรจรัสวงศ�
62083002937 นางสาวพรรณภา สุธาอัต
62083002938 นางสาวอภิญญา ใหญ%รัมย�
62083002939 นางสาวยุพา ชินกลาง
62083002940 นางสาวขนิษฐา พ่ึงประยูร
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62083002941 นายวรากร วิทย�ศลาพงษ�
62083002942 นางสาวนิภากร โคตมูล
62083002943 นายศักดินนท� พระทน
62083002944 นางสาวชนิดา หวังข�อกลาง
62083002945 นางสาวราตรี สมใจ
62083002946 นางสาวรัตนาพร จูเจ่ีย
62083002947 นางสาวเสาวลักษณ� มนตะเสวี
62083002948 นางสาวผการัตน� ร�อยศรี
62083002949 นางสาวปริชญา ทองปKญญา
62083002950 นางสาวคนึงนิต ภัยฉกรรณ�
62083002951 นางสาวศุภราภรณ� สวาสุ
62083002952 นางสาวชลลดา ยอยเงิน
62083002953 นางสาวสรณ�สธรณ� เพ็ชรทะเล
62083002954 นางสาวปภัสรา สมภา
62083002955 นางสาวสุนิสา เชื้อขุนทด
62083002956 นางสาวจนัสธา พงศ�สุวรรณ
62083002957 นางสาวสุภารัตน� อินธิดา
62083002958 นางสาวปรียานุช หลอกลาง
62083002959 นางสาวมยุรี พรมสุภาพ
62083002960 นางสาวพิชญานิน หงษาพล
62083002961 นายณภัทร พ%วงพี
62083002962 นางสาวเบญจวรรณ เดชสายบัว
62083002963 นางสาวสุภาพร ลอดทอง
62083002964 นายเจษฎากร เหล%าประทาย
62083002965 นางสาวลลิตา นุชาญรัมย�
62083002966 นายณฐภัทร พูนประโคน
62083002967 นางสาวปKทมา ปราณีตพลกรัง
62083002968 นางสาวอ%อนศรี ชาญประโคน
62083002969 นายวิทยา เย็นแจ%ม
62083002970 นางสาวธัญพิชชา ราชสีหา

หน�า 99 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083002971 นางสาววาสนา ศรีทอง
62083002972 นายฐาปณพงษ� สายสมบูรณ�
62083002973 นางสาวศิรินภา ทองคํา
62083002974 นางสาวธีร�จุฑา เกิดโมลี
62083002975 นางสาวพธูนันท� กลั่นเกลี้ยง
62083002976 นายชวการ แย�มโสภี
62083002977 นายอํานวย เสนข�อ
62083002978 นางสาววนิดา จันพิรมณ�
62083002979 นางสาวดารารัศมี กล%าวกระโทก
62083002980 นางสาวอนุศรา หม่ันจิตร
62083002981 นายจอมพล เกตุแก�ว
62083002982 นางสาวธวัลรัตน� หอประยูร
62083002983 นางสาวอณัฐญา จรครบุรี
62083002984 นางอารีย� สวัสด์ิหม่ืนไวย
62083002985 นางสาวศิรินทิพย� กุลจิตรตรี
62083002986 นายณัชพล นิลเพ็ชร
62083002987 นางสาวสุรีรัตน� พูนเจ็ก
62083002988 นางสาวรัชนีกร ฉ%องก่ิง
62083002989 นางสาวป@ยวรรณ วิลาพันธ�
62083002990 จ%าสิบเอกสิทธิเดช พลต้ัง
62083002991 นางสาวสุดารัตน� สุขบัว
62083002992 นายยุทธพล เลิศนนทลี
62083002993 นางสาวแพรวนภา ทับช%วยขวา
62083002994 นางสาวศจีวรรณ พิณศิริ
62083002995 นางสาวจินตนาภรณ� แช%มขุนทด
62083002996 นายชัยธัช บัวสรวง
62083002997 นายจิรวัฒน� จันณรงค�
62083002998 นางสาวสุริสา จันทะมิตร
62083002999 นายณัฐวิทย� คูณขุนทด
62083003000 นางสาวนงนุช สิทธิวงค�
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62083003001 นางสาววรรณพร แก�วใส
62083003002 นายทวีศักด์ิ โยงรัมย�
62083003003 นางพรพิมล พินิจมนตรี
62083003004 นางสาวณัฐนรี เปล%งชัย
62083003005 นางสาวกัลยารัตน� ซึมกลาง
62083003006 นายรัฐพงษ� มาตรังศรี
62083003007 นางสาวอภิชญา สงนอก
62083003008 นางสาวศิริรัตน� แสนศรี
62083003009 นางสาวสุพัตรา โอดเปX\ย
62083003010 นางสาวชนากานต� หีบขุนทด
62083003011 นายอภิชา พิรัมย�
62083003012 นางสาวมุกดาการ สุวรรณเสาร�
62083003013 นางสาวอรษา โกยรัมย�
62083003014 นายจีรายุส แจ%มนาค
62083003015 นางสาวกรชวัล สุวรรณนุรักษ�
62083003016 นางสาวสุพัตรา ปานประพิตร�
62083003017 นางสาวศศิพร ม%วงศิริ
62083003018 นางสาวศิริพร เหียสุรีย�
62083003019 นายพรหมมาตร� คล�ายคลึง
62083003020 นางสาวธัญลักษณ� ยินรัมย�
62083003021 นายอัษฎาวุติ นามวงศ�
62083003022 นางสุปราณี ดอกบัว
62083003023 นางสาวปพิชญา สมศรี
62083003024 นายวัฒนา ยุงรัมย�
62083003025 นางสาวรัตนาภรณ� สุปะเต
62083003026 นางสาวนภาพร เถ่ือนสันเทียะ
62083003027 นางสาวภาณิศา ปองชัยภูมิ
62083003028 นายชัยเรศ ทองแฉล�ม
62083003029 นางสาวปพิชญา ลีฬหารัตน�
62083003030 นางสาวสุกานดา เพียภูเขียว
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62083003031 นางสาวเลิศลักษณ� กําลังเลิศ
62083003032 นางสาวสุพิชญา เรียงทองหลาง
62083003033 นางสาวศิริรัตน� นางาม
62083003034 นายวัชรพล กาพย�พิมาย
62083003035 นางสาวอรุณศรี บุญที
62083003036 นางสาวศศิประภา อยู%ยงค�
62083003037 นายพานิช สุริยาเย็น
62083003038 นางสาวพรรณกาญจน� มงคลสวัสด์ิ
62083003039 นางสาวขนิษฐา น�อยนอนเมือง
62083003040 นางสาววิไลลักษณ� แสงภูเขียว
62083003041 นางสาวสุนทรีลักษณ� สี่เหลี่ยม
62083003042 นางสาวจิราวรรณ สวยกลาง
62083003043 นายบดี ทับพุ%ม
62083003044 นางสาวจิตราภรณ� โปยขุนทด
62083003045 นางชลธิชา ปาลสินกุลกิจ
62083003046 นางสาวเจษฎาภรณ� นพพิบูลย�
62083003047 นายเมธา สําเภาทอง
62083003048 นางสาววรรณภา ผสมพันธ�
62083003049 นางสาวพรพิกุล กองทุ%งมน
62083003050 นางสาวสุรัตนา หม่ันหาโชค
62083003051 นางสาวจิรายุ พันธุ�พาณิชย�
62083003052 นางสาวประภารัตน� เอมเอี่ยม
62083003053 นางสาวสิริวิมล อินทร�เอี่ยม
62083003054 นายพุฒิพงศ� บุญมาก
62083003055 นางสาวชุติมา วันโท
62083003056 นางสาวนิตยา ทําดี
62083003057 นายธีรพันธ� ทองลอย
62083003058 นางสาวจุฑารัตน� เรือนใหม%
62083003059 นางสาวปริศนาพร นาทันหมาย
62083003060 นางสาวรจนา วงษ�ศรี
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62083003061 นายณัฐพล แจ�งนคร
62083003062 นางสาวสิริรัตน� ดวงชะรา
62083003063 นายธนากร จันทะจร
62083003064 นางสาวกมลวรรณ ธรรมดี
62083003065 นายอรุณ แหว%กระโทก
62083003066 นางสาวอริสา พานงูเหลือม
62083003067 นางสาวสุพัตรา ปรึกษาชีพ
62083003068 นางสาวกนกพร ชื่นชม
62083003069 นางสาวรัตนา พวงศรี
62083003070 นางสาวสุนันธินี รอบแคว�น
62083003071 นางสาวกฤติยาภรณ� เข็มงาม
62083003072 นางสาวศศินิภา กาสี
62083003073 นางสาววรรณลัดดา ถินกลาง
62083003074 นางสาวสายฝน แพนพิมาย
62083003075 นางสาวศศิพิมพ� สอนนอก
62083003076 นางสาวอุบล สกุลเดช
62083003077 นางสาวชลิตา คล%องแคล%ว
62083003078 นางสาวจินตนา เนินกลาง
62083003079 นางสาวอัญชนา ลาน�อย
62083003080 นางสาวอาทิตยา ศรีเรือง
62083003081 นางสาวแตงอ%อน ทองบ%อ
62083003082 นางสาวกุสุมา แจ%มใส
62083003083 นางสาววิภาวี จุ�ยแก�วพะเนา
62083003084 นางสาวน้ําฝน คําสัตย�
62083003085 นางสาวพิมพ�วิภา กันหาวรรณะ
62083003086 นางสาวธัญลักษณ� ศรีนอก
62083003087 นายธนากรณ� มีสมวิทย�
62083003088 นางสาวกฤติยา ทองดี
62083003089 นางสาวรสลิน อินดอน
62083003090 นางสาวจุรีพร คงบุญ
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62083003091 นางสาวอริญญดา รัชตชนานนท�
62083003092 นางสาวธันยธร กอเผือกกลาง
62083003093 นายฉัตรชัย ดีใหม%
62083003094 นายวริศ ช%างสลัก
62083003095 นางสาวนัฐตรี มีลี
62083003096 นางสาวสิริกร ทิพวัจนา
62083003097 นายเกรียงไกร เขียวชอุ%ม
62083003098 นางสาววิภาวัณย� บุญด�วง
62083003099 นายนวัต จูมงคล
62083003100 นางสาวอารียา นาชัยฤทธ์ิ
62083003101 นายสถาพร กันทาดง
62083003102 นายอดุลย�ศักด์ิ เชิดโคกสูง
62083003103 นายศรายุทธ โบราณประสิทธ์ิ
62083003104 นางสาวนิติกาญจน� สีละพันธ�
62083003105 นายนพพล อิ่มกระโทก
62083003106 นางสาวกรกนก สุขเกษม
62083003107 นางสาวรสริน พิมพ�โคตร
62083003108 นางสาวฐิติรัตน� สุขผดุง
62083003109 นางสาวสุพรรณี ไฝเนียม
62083003110 นางสาวศศิประภา เกิดไธสง
62083003111 นายจักราวุธ บุตรสันเทียะ
62083003112 นางสาวสุรีย�พร แส%กระโทก
62083003113 นางสาวกาญจนา ดอนกันหา
62083003114 นายจีระพันธ� สุโพธ์ิ
62083003115 นางสาวสุปรียา มณีสาย
62083003116 นางสาวสถาพร ภาสดา
62083003117 นางสาวจตุพร มาลา
62083003118 นางรัชนีวรรณ โสใหญ%
62083003119 นางสาวนิชาวัลย� มาลาน
62083003120 นายตฤณ ศิริกุล
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62083003121 นายธีรชัย ไทยสมัคร
62083003122 นายกฤษกร เต็งเจริญกุล
62083003123 นางสาวดวงหทัย เฉลิมถ�อย
62083003124 นางสาวณทิญา ดาวไธสง
62083003125 นางสาวชลธิชา เพชรสูงเนิน
62083003126 นายสุริยา ดาวเรือง
62083003127 นางสาวกัญญาณัฐ แหวนเพ็ชร
62083003128 นายวรรณพงษ� ชลนภาสถิตย�
62083003129 นางสาวจตุพร วรรณมาตย�
62083003130 นางจริยา คุณมี
62083003131 นายสุกฤษฏ์ิ ลี้ศักด์ิสกุล
62083003132 นางสาวรุจิรา สิตสันเทียะ
62083003133 นางสาวรุ%งนภา ปลายแก%น
62083003134 นางสาวสุกัญญา พิสุวรรณ�
62083003135 นายณรงค�ศักด์ิ คิดเข%ม
62083003136 นายไชยวัฒน� พิศงาม
62083003137 นางสาวชนากานต� เพ่ิมทองชูชัย
62083003138 นางสาวมณีรัตน� กระจงกลาง
62083003139 นางสาวกฤตชญา ทองแดง
62083003140 นางสาวจุฑาภรณ� ลี้สุวัฒนกุล
62083003141 นายมนตรี ปKดภัย
62083003142 นางสาวอุบล กิติสากล
62083003143 นางสาวธนาภรณ� ปลั่งกลาง
62083003144 นายธีรวัฒน� อาจวิชัย
62083003145 นางสาวฝนทิพย� พุ%มมูล
62083003146 นางสาวณัฐนันท� ทองเรือง
62083003147 นายศักด์ิชัย แร%ไธสง
62083003148 นางสาวประเสริฐ ชาตี
62083003149 นางสาววรางคณา พูนลัน
62083003150 นายอธิวัฒน� เวนไธสงค�
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62083003151 นายตันติกร ภูประเสริฐ
62083003152 นางสาวนันทิญา ปลั่งกลาง
62083003153 นางสาวปวีณา ยะธาตุ
62083003154 นางสาวปานรดา เพชรธฤตสูงเนิน
62083003155 นางสาวกรรัตน� กาวกระโทก
62083003156 นางสาวฐิติกร กาดํา
62083003157 นางสาวณิชา วชิรโกวิทย�
62083003158 นายมานะชัย สุเรรัมย�
62083003159 นางสาวกิตติยา พ%อค�าช�าง
62083003160 นางสาวปรีญานุช นิลนัน
62083003161 นายสุภาพ นาคทองดี
62083003162 นายธนากร เทาศิริ
62083003163 นางสาวอัญชลี ทองดี
62083003164 นางสาวอรวรรณ อุไรพันธ�
62083003165 นางสาวนิศารัตน� เปรี้ยวกระโทก
62083003166 นายภุชงค� การถาง
62083003167 นางสาวอภิญญา เนตรภักดี
62083003168 นางสาวเกวลิน เทพขุนทด
62083003169 นางสาวพิมพ�วลัญช� จันทะม่ัน
62083003170 นายชยพล พาจิตภักดี
62083003171 นางสาววรรณิษา สายดํา
62083003172 นางสาวกุสุมา บุญชูรัตนภาพ
62083003173 นายสุขสันต� วรรณพราหมณ�
62083003174 นางสาวกรรณิการ� บูรณ�เจริญ
62083003175 นางสาวรพีพรรณ สมานจิตต�
62083003176 นายฐาปกรณ� เทศารินทร�
62083003177 นางสาวธัญชนก บํารุงธรรม
62083003178 นายอรรถโชค ภู%พันชิต
62083003179 นางสาวคันธมาศ ประสีระเตสัง
62083003180 นางสาวสมัญญา แจ%มเพ็ง

หน�า 106 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083003181 นางสาวจุฬาลักษณ� เปลี่ยนสอาด
62083003182 นางสาวชนิดาภา หาทรัพย�
62083003183 นางสาวพรรณประภา สายจันทร�
62083003184 นายศิวกร วินากร
62083003185 นางสาววิภารัตน� กัณหา
62083003186 นางสาววิจิตราภรณ� หงษ�ปานานนท�
62083003187 นายศุภกิตต์ิ เงางาม
62083003188 นางสาวณัฐวดี ราชประโคน
62083003189 นายภัทรศยา หลอมประโคน
62083003190 นางสาวศิริรัตน� พิมพิค%อ
62083003191 นางสาวกัณเรศ วิเศษสม
62083003192 นางสาวศศิธร ศิริราช
62083003193 นายณัฐดนัย นพวงษ�ศิริ
62083003194 นายอรรถวุฒิ พลเสนา
62083003195 นายธนชิต แสนดี
62083003196 นางสาวจิราภรณ� บัวใหญ%
62083003197 นางสาวศศิณา คุณประเสริฐ
62083003198 นางจุรีพร นิราราช
62083003199 นายณัฐดนัย ยะใจม่ัน
62083003200 นางสาวเพียงเพ็ญ คําดํา
62083003201 นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ
62083003202 นางสาวดาวพระศุกร� วิเสริฐรัมย�
62083003203 นายชญานนท� เจริญสุข
62083003204 นางสาวโยฐกา สวัสด์ิเดช
62083003205 นางสาววันวิสาข� สุภาษี
62083003206 นายแมน เด%นพงค�
62083003207 นายอนุชิต สิทธิเวช
62083003208 นางสาวธนพร ธวัชชัยสกุล
62083003209 นางสาวกิตติมา คงพิมาย
62083003210 นายเอกลักษณ� กระศิริ
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62083003211 นายพิเนตร รื่นชาญ
62083003212 นายอภิวัฒน� วันไธสง
62083003213 นายอมตะ นนท�ขุนทด
62083003214 นายนิกร พ่ึงสุข
62083003215 นายสมาน ใสบาล
62083003216 นางสาวสุธิดา เกตุพุดซา
62083003217 นายชวลิต แตงนําศิริ
62083003218 นายณัฐพล บุญสด
62083003219 นางสาวกุลยาพร เภตา
62083003220 นางสาวป@ยะมาศ วงษ�ไทย
62083003221 นางสาววนิดา คาโสจันทร�
62083003222 นายชัยยัณห� แสนก่ิง
62083003223 นางรัตนา ปานใจนาม
62083003224 นายณัฐกร บัวเต็ม
62083003225 นางสาวธมกร วงษ�คํา
62083003226 นางสาวปวีณา รักษาศรี
62083003227 นายสุวิจักขณ� บุญไชย
62083003228 นางสาวกิตติมา กองทรัพย�
62083003229 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสุกัญญา ฤาโสภา
62083003230 นางสาวศุจีภรณ� ชาญอนันต�วงศา
62083003231 นายณัฏฐ�คเณศ ปุรินฉัตรคุปต�
62083003232 นายพิเชฐ ทินกระโทก
62083003233 นางสาวกัญญาณัท ป@ยะบพิตร
62083003234 นางสาวสุพพัตรา จ๋ิวขุนทด
62083003235 นางสาวยุพิน นิเรียงรัมย�
62083003236 นายธนกร แชจอหอ
62083003237 นายปริญญา ประกอบมิตร
62083003238 นางยุพาพรรณ ตุวันโน
62083003239 นายณฐกร แท%นทองวัฒนา
62083003240 นางสาวปานทิพย� มะลิซ�อน
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62083003241 นางกนกวรรณ ไพจิตร
62083003242 นางสาวสมใจ เปXยสูงเนิน
62083003243 นางสาวกัญญณัช พิรุณทอง
62083003244 นางสาวรัตนา สิงหนาท
62083003245 นางสาวอัญชลี พูนพิมาย
62083003246 นางสาวรติชา เลิศพรทญากุล
62083003247 นางสาวเสาวลักษณ� สมานรักษ�
62083003248 นางสาวสุภาพร แย�มชุมพร
62083003249 นางสาววารุณีย� เลิศสูงเนิน
62083003250 นางสาวกาญจนา ชินบุตร
62083003251 นางสาววันทนา ชัยชนะ
62083003252 นางสาวบุญทวัณ สามขุนทด
62083003253 นางสาวชนากานต� สุ%มจันทร�
62083003254 นางสาวสุนิสา เชื่อมรัมย�
62083003255 นายศุภสิทธ์ิ วาฤาษี
62083003256 นายไตรฑศ สุวงศ�
62083003257 นางสาวศุภาวรรณ ศิริชัยยศสกุล
62083003258 นางสาวปKทมวรรณ พวงมาลี
62083003259 นายธนากร เนินทอง
62083003260 นางสาวอรณีย� โม%นอก
62083003261 นางสาวม่ิงกมล มุงคุณ
62083003262 นายยุทธพงศ� สุขไทย
62083003263 นางสาวอภิญญา บุญกิจ
62083003264 นางวิไลลักษณ� สานอก
62083003265 นางสาวปุญยนุจ เกตุโส
62083003266 นางสาวนงลักษณ� มะลิซ�อน
62083003267 นายวุฒินันท� สายบุตร
62083003268 นางสาวศิริรัตน� มากมูล
62083003269 นางสาวกานติมา ภู%พะไล
62083003270 นางสาวผกามาศ สุขรี
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62083003271 นางสาวมาริดา ทอนสูงเนิน
62083003272 นางสาวผุสดี ด่ิงกลาง
62083003273 นางสาววรรณนิสา นามวงศ�
62083003274 นางสาวลดาวัลย� หนูฉิม
62083003275 นางสาวสุภาภรณ� ครูพิพรม
62083003276 นายอนิวัฒน� คลังทอง
62083003277 นายกิตติภณ เงียบกระโทก
62083003278 นางสาวสุพัตรา พันธ�วิริยากุล
62083003279 นายสิทธิเดช หลวงปKดชา
62083003280 นางสาวจอมขวัญ เพราะผักแว%น
62083003281 นางสาวปKญจพร มาทํามา
62083003282 ส.อ.วิชาญ สิงคาม
62083003283 นางสาวพัชรี อินทร�งาม
62083003284 นางสาววิภาดา คุ�มวงษ�
62083003285 นางมณธิรา ถูกคะเนย�
62083003286 นายฉัตรชัย วุฒิพันธุ�
62083003287 นางสาวกุลธิชา เยียรสวัสด์ิวงศ�
62083003288 นางสาวกชกมล ปKญญาวงค�
62083003289 นายชัยรัตน� รัตนวงศาโรจน�
62083003290 นางสาวบุญเทียน เหลาทอง
62083003291 นายปฐมยศ พงษ�ศิริ
62083003292 นางสาวสุธาสินี กลิ้งทะเล
62083003293 นางสาวรําไพ สมรัมย�
62083003294 นายภควัฒน� ศิริวงศ�
62083003295 นางสาวอริศรา ฝXกระโทก
62083003296 นางสาวอภิญญา หมายกล�า
62083003297 นางสาวอัจฉรา เอื้อกุศลสมบูรณ�
62083003298 นางสาวอัญชลี จ%าชัย
62083003299 นายกชกร คุ�มย้ิม
62083003300 นางสาวภัทราพร สุวรรณ
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62083003301 นายวีระชัย ปKญญาธนาวัฒน�
62083003302 นางสาวกัญญาวีร� พลวัน
62083003303 นางสาวรุ%งประวินนา ไพรเขต
62083003304 นางสาวเพ็ญพักตร� เขียวหวาน
62083003305 นางสาวน้ําฝน ศรีนาม
62083003306 นางสาวเสาวลักษณ� อรัญถิตย�
62083003307 นายปวีณ�กร ปKดถานัง
62083003308 นางสาววนิดา สําลี
62083003309 ว%าที่ร�อยตรีอรรถพล ลึกงาม
62083003310 นายชนะภูมิ บัวบาน
62083003311 นางสาวมัณฑนา หินอ%อน
62083003312 นางเย็นฤดี ศิริบูรณ�
62083003313 นายสุวิทย� หมัดอะดัม
62083003314 นายวัชระ ศิลชัย
62083003315 นางสาวจิราวรรณ� ลาธิบุญธรรม
62083003316 นางสาวกัลยา ศรีนารักษ�
62083003317 นางสาวพัชราวดี กุศลครอง
62083003318 นางสาวรัตติยา พาเพียร
62083003319 นางสาวชาลิสา เจ�ยทอง
62083003320 นางสาวชมภูนุช วรรณโค
62083003321 นายวรวัชร สุขเก้ือ
62083003322 นางสาวจันทร�เพ็ญ พงพันนา
62083003323 นายอนุชา คัทธจันทร�
62083003324 นางสาววรวัลคุ� มืดขุนทด
62083003325 นางสาวมณีรัตน� เนาว�ขุนทด
62083003326 นางสาวนภาพร สุมรัมย�
62083003327 นางสาวจิรวดี แคนติ
62083003328 นางสาวพัชนิดา เคลิ้มกระโทก
62083003329 นายธนกฤต จันทร�คํา
62083003330 นางสาวอิศราภรณ� สาระพันธ�
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62083003331 นายชัยวัฒน� โคตรบํารุง
62083003332 นางสาวดุษฎี ศรีฤทธ์ิ
62083003333 นางสาวนุสรา ขันหนองจอก
62083003334 นางสาวอภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
62083003335 นางสาวชุติกาญจน� สมัตชัย
62083003336 นางสาวกิตติญาณี รุ%งศรี
62083003337 นางสาวพิชานันท� สายขุน
62083003338 นายนนทกร ภาคภูมิ
62083003339 นางสาวเนตรนภา ทองพันชั่ง
62083003340 นางสาวประภาศรี สุขจิต
62083003341 นางสาวจิตราพร จ�องกลาง
62083003342 นางสาวบุญสิตา พากันหา
62083003343 นางสาวมาริษา โลมา
62083003344 นางสาวปรางทิพย� แสงบุตร
62083003345 นายอนิรุจ บาลโสง
62083003346 นางสาวกรกนก มาสุข
62083003347 นายจรูญศักด์ิ กองแก�ว
62083003348 นางสาวรุ%งฤดี ชลอเจริญย่ิง
62083003349 นายสุปKญญา ชิตสระน�อย
62083003350 นางสาวพฤษกุล แสงเพชร
62083003351 นายนันทพงศ� ศิรินนท�
62083003352 นางสาวณิชารีย� จารุเฉลิมรัตน�
62083003353 นางสาวบัวมาศ ทรงประโคน
62083003354 นางสาวกฤติยา ปลื้มจิตร
62083003355 นางสาวขวัญเรือน วงศ�มณีโชติ
62083003356 นายสหรัฐ กัลยา
62083003357 นางสาวปภัสรา เกาะเค็ด
62083003358 นายบัณฑิต ยงบรรทม
62083003359 นางสาวเพียงดาว ปลื้มจิตต�
62083003360 นางสาวกนกวรรณ ศรีวีระพันธ�
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62083003361 นางสาวกาญจนา วาไทย
62083003362 นางสาวจุฑามาศ เทศจําปา
62083003363 นางสาวณัฐกฤตา ศรีสายคํา
62083003364 นางสาวพิชญา ดีด�วยชาติ
62083003365 นางสาวแจ%มนภา ทานะสิน
62083003366 นางสาวจิราวรรณ เชิดสังวาลย�
62083003367 นายอนุพันธ� มีเหมาะ
62083003368 นางสาวสุพัตรา รั้วไธสง
62083003369 นางสาวบุญญาดา ศรีบุญเรือง
62083003370 นายณัฐวุฒิ ป@Pนเพ็ชร
62083003371 นายเกียรติพิทักษ� เกียรติจันทนา
62083003372 นางสาวสุธิมา จันทา
62083003373 นางสาวอังศุธร นากระโทก
62083003374 นายจีรยุทธ ขานสันเทียะ
62083003375 นางสาวธัญลักษณ� ป@Pนเพ็ชร
62083003376 นายณัฐพล มีโชคดี
62083003377 นางสาวอรุณวรรณ ปKกษา
62083003378 นางสาวกฤติยา ปะวะขัง
62083003379 นางสาวสุชากร ผลฟKก
62083003380 นางสาววันวิสาข� ศรีสุวอ
62083003381 นางสาวทิพวงศ� จรูญกุล
62083003382 นางสาวน้ําผึ้ง เปXยนขุนทด
62083003383 นายทรงพล ชินพิมาย
62083003384 นางสาวกษมาพร อิ่มสะอาด
62083003385 นางสาวจินตนา ปKนทนา
62083003386 นางสาวปนัดดา ชาญคํา
62083003387 นายธีรวิชญ� ทิพย�ประวัติกุล
62083003388 นางสาวเบญจมาศ คุ�มโนนคร�อ
62083003389 นางสาวชนิตร�นันท� พันธุ�สําโรง
62083003390 นายถิรนัย เชื้อมาก
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62083003391 นายขจรศักด์ิ บุญมี
62083003392 นางสาวสุดารัตน� ไชยสีมา
62083003393 นางสาวณิชา ต่ืนเต�นดี
62083003394 นางสาววรรณี เศษจําเริญ
62083003395 นางสาวพูลทรัพย� มีชํานาญ
62083003396 นางสาวศิริพร แปวสูงเนิน
62083003397 นางสาวนฤมล รามมะเริง
62083003398 นางเบญจมาภรณ� ผาริการ
62083003399 นายอภิวัฒน� เพลิดจันทึก
62083003400 นางสาวทิวาพร ผายเงิน
62083003401 นางสาวพนิดา เกิดศิริ
62083003402 นายอาทิตย� แสงสายัณห�
62083003403 นางสาวป@ยะพร ตุลพิพาก
62083003404 นางสาวเพ็ญพยอม ถิตย�สวาท
62083003405 นางสาวบุตรศิรินทร� เฉลิมลาภ
62083003406 นายวีรยุทธ ประดับหิน
62083003407 นางสาวจันทิมา สระบัว
62083003408 นางสาวยศราพรรณ โรมขุนทด
62083003409 นางสาวนวลอนงค� งามล้ํา
62083003410 นางสาวกมลรัตน� ตํ่ากระโทก
62083003411 นายอภินันท� ศรีนวนแตง
62083003412 นางสาวจิราภรณ� ดวงอานนท�
62083003413 นางสาวภิญญา พักสันเทียะ
62083003414 นางสาวจารุวรรณ เสนบุญมี
62083003415 นางสาวคุณัญญา ลําเภาพันธ�
62083003416 นางชลิดา ตรีโอสถ
62083003417 นางสาวมานิดา ทารส
62083003418 นายนันทพงศ� บูลย�เดช
62083003419 นายศรัณย� วรรัตน�กุล
62083003420 นายอนุรักษ� ชักชวน
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62083003421 นางสาวเหมรัตน� แรงกสิวิทย�
62083003422 นางสาวเบญจพร แปลงทัพ
62083003423 นางสาวชนณิกาญจน� มิดแสง
62083003424 นางจิณณปภา ชิณบุตร
62083003425 นางสาวญานิกา ปลั่งดี
62083003426 นางสาวปติมา สมจิต
62083003427 นายปฐมกานต� คงรส
62083003428 นางสาวฐิติรัตน� หัสชู
62083003429 นายพัฒนพงษ� พิทักษ�
62083003430 นางนิตยา โพธ์ิไทรย�
62083003431 นางสาวลลิตา จันทร�หม่ืนไวย
62083003432 นางสาวพรสวรรค� เทพวงค�
62083003433 นางสาวสุกัญญา หล%าสกุล
62083003434 นางสาวบุณยนุช ศิริโชต
62083003435 นางสาวสุวนันท� เมฆพันธ�
62083003436 นางสาวโชติกา วงษ�ชาลี
62083003437 นางสาวพนิดา บรรภาษี
62083003438 นางสาวปฐมา ควรตะขบ
62083003439 นางสาวสโรชา ลุนลี
62083003440 นางสาวสายธาร จันทะอุ%มเม�า
62083003441 นางสาวจุรีพร เต็งผักแว%น
62083003442 นางสาวสุจิตรา กระลาม
62083003443 นายจีรวัฒน� ชาติเจริญ
62083003444 นางสาวภัทรวดี ผิวจันทร�สด
62083003445 นายอลงกรณ� จันบ�านแดง
62083003446 นายชนาธิป สุดสี
62083003447 นางสาววิภาดา คํานึงสุข
62083003448 นายสมชาย กาดกลาง
62083003449 นางสาวจุฬารัตน� อาจธานี
62083003450 นางสาวจีรพรรณ เชิญกลาง
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62083003451 นางสาวนลินี โซรัมย�
62083003452 นางสาวหทัยชนก ไกรกูล
62083003453 นายสัญทัศน� เบียะขุนทด
62083003454 นางสาวพัชราภรณ� ละมุล
62083003455 นางสาวอินทุอร นิลบรรพต
62083003456 นางสาวจุฑาลักษณ� มีมณี
62083003457 นางสาวทิวา อ�วนสมบูรณ�
62083003458 นางสาวณัชชา ศรีวิทิพย�
62083003459 จ.ส.อ.หญิงสุภานัน โคตรธาดา
62083003460 นางสาวสุรีพร สุขกลาง
62083003461 นางสาวพักตร�พิมล สายจันทร�
62083003462 นางสาวมนฑิกา สนุ%นดี
62083003463 นางสาวรุ%งทิวา อันทป>อ
62083003464 นางสาวพิชามญชุ� เรืองศักด์ิ
62083003465 นางสาวมุกดา สีโนนม%วง
62083003466 นางสาวสิริพร หอวังปอ
62083003467 นางสาววนารี เจริญรัมย�
62083003468 นายปKณณวิชญ� พัจนา
62083003469 นางสาวจิราพร ศรีชมภู
62083003470 นายณัฐดนัย เดชจิระกุล
62083003471 นางสาวสริณญา เพชรสุก
62083003472 นายภานุพล ม่ังมี
62083003473 นางสาวอังสุมา คําโชติ
62083003474 นางลลิตา แสงเขียว
62083003475 นางสาวพรพิมล ศรีราช
62083003476 นายพชร เรืองดํา
62083003477 นางสาวณัฐิภา ทองศรี
62083003478 นางสาวอารี จักรนารายณ�
62083003479 นายพรพจน� ฉิมพลี
62083003480 นางสาวจนิสตา เลขกระโทก
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62083003481 นางสาวสุวรรณา ธรรมราช
62083003482 นายสายัณห� วิเศษเนตร
62083003483 นายศักรินทร� ทัดเทียม
62083003484 นางสาวพิมพิกา สอนนุชาติ
62083003485 นายมนัส พรหมเมือง
62083003486 นางสาววิภาภรณ� แสวงวิทย�
62083003487 นายฤกษ�ชัย ปรุกระโทก
62083003488 นางสาวธัญญาเรศ มงคลชาติ
62083003489 นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ
62083003490 นายสัตยา ศรียัง
62083003491 นางสาวภัทธิรา เลียงวัฒนชัย
62083003492 นางสาวเอื้อมพร ศิริมา
62083003493 นางสาวกนกวรรณ เจนวิถี
62083003494 นางสาวอ�อยทิพย� ลาภนอก
62083003495 นางสาวรุ%งรัศมี คําชัย
62083003496 นางสาวจงรักษ� ภูมิจันทึก
62083003497 นางสาวนุชจรีย� สมมุติรัมย�
62083003498 นางสาวพัชรินทร� วัฒนวิไลย
62083003499 นางสาวเทพธิดา ชํานิกล�า
62083003500 นางสาวธัญลักษณ� ศรีศักด์ิมะเริง
62083003501 นางสาวตริตราภรณ� คํามูลมาตย�
62083003502 นางสาวศิริรัตน� มะโนบาล
62083003503 นายชยาวุฒิ เอี้ยงชะอุ%ม
62083003504 นายยงยุทธ ศิริสําราญ
62083003505 นางสาวกฤษณิชาพร หฤทัยถาวร
62083003506 นางสาวธนิสร ศรีวะกุล
62083003507 นางสาวจุฑามาศ ฉิมกลาง
62083003508 นายพงศธร ราโช
62083003509 นายณัฐกร คําวิเศษ
62083003510 นางสาวมนันยา สุขรัมย�
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62083003511 นางสาวมณสิชา มงคลวิทย�
62083003512 นางนิยากรณ� ศรีวราลักษณ�
62083003513 นางสาวโสภาพร เผือกขจี
62083003514 นายกสิวัตร อุตตมะบูรณ
62083003515 นางสาวณัฐภรณ� แสนวงษา
62083003516 นางสาวนิยดา รอดศรี
62083003517 นางสาวเนตรนภา นิลแสง
62083003518 นางสาวชลธิดา ภูบาลี
62083003519 นางสาวรัตนา สีสะใบ
62083003520 นางสาวธมลวรรณ ธรรมยุติ
62083003521 นางสาวกัญญาพัชร ไกรมณี
62083003522 นางสาวชุติกาญจน� พรานโน
62083003523 นางสาวสุพัตรา สังข�ดนตรี
62083003524 นางสาวกนกวรรณ ดําหริย�
62083003525 นางรวีวรรณ สิงห�วงค�
62083003526 นางสาวพนิดา อาจเวทย�
62083003527 นายวีรภัทร ประสมทรัพย�
62083003528 นายชัยฤกษ� ขวัญทองอ%อน
62083003529 นางสาวพฤกษชาติ พิมพ�เก%า
62083003530 นายฉัตรชัย เต็นตารัมย�
62083003531 นางสาววราภรณ� ปKดสีสําโรง
62083003532 นางสาวพัชรินทร� ปาสาเน
62083003533 นางสาวฐิติภัสร� ต้ังสิริพัฒน�
62083003534 นางสาววิมลรัตน� อะปะหัง
62083003535 นางสาวจิราภา แหขุนทด
62083003536 นางสาวยุธิดา ช%างถม
62083003537 นางสาวพรทิพย� อินาวัง
62083003538 นางสาวอังคณา ธนะขว�าง
62083003539 นางสาวมนัสชนก ชัยนาม
62083003540 นางสาวมลธิรา หมู%โพธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62083003541 นายพลกฤษณ� ดีเจริญ
62083003542 นางสาวสุรภา วรรณรัตน�
62083003543 นางสาวอริสรา ทองทา
62083003544 นางสาวสุภาพร นาแสวง
62083003545 นางสาวโสรยา สมร
62083003546 นายพิพัฒน� น�อยพรม
62083003547 นางสาวชินพันธ� ชัยนา
62083003548 นางสาวบุษราคัม มีสติ
62083003549 นางสาวอริษา สิงห�เส
62083003550 นางสาววาสนา จันทร�ไตรรัตน�
62083003551 นางสาวธนสรณ� บูรณ�เจริญ
62083003552 นายนิรุตต์ิ ดอกประโคน
62083003553 นางสาวมณีนภา สมาวัตร
62083003554 นางสาวปKญญาพร แสงสมพร
62083003555 นายจิรายุ รอมดอน
62083003556 นางสาวชญานี นาคา
62083003557 นางสาวดวงเพชร พลราษฎร�
62083003558 นางสาวจิราพร ปราบบํารุง
62083003559 นายศราวุธ ดอนมงคล
62083003560 นางสาวกมลลักษณ� เครือสังข�
62083003561 นางสาวพิมพิศา ประทีปรัมย�
62083003562 นางสาวอนัญญา บุตรดี
62083003563 นายพงศธร เชิดเขว�า
62083003564 นางสาวรัชนก อุบลไกรสีห�
62083003565 นางสาวอาภากร มงคลปรีดากุล
62083003566 นางสาวเดือนเพ็ญ เอื้อยกระโทก
62083003567 นางสาวอนุรัตน� พันธ�ประสิทธ์ิ
62083003568 นายรัฐพล เสนพันธ�ลํา
62083003569 นางสาวกมลรัตน� นิสัยกล�า
62083003570 นางสาวอรอุมา เมฆทา
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ระดับปริญญาตรี

62083003571 นายวรายุทธ คําถา
62083003572 นายลิขสิทธ์ิ พร�อมศรี
62083003573 นางสาวภัทรา เศวตกุญชร
62083003574 นางสาวยุวดี ชัยชูศรี
62083003575 นางสาวพิมพา นวลนิ่ม
62083003576 นายสิทธินนท� เหลืองส%องแสง
62083003577 นางสาวเตือนใจ จิระถา
62083003578 นางสาวสุทธิภรณ� สมบูรณ�
62083003579 นางสาวสุทัดตา จํานงบุญ
62083003580 นายพิศาล ติงสะ
62083003581 นางสาวสิริรัตน� เที่ยงธรรม
62083003582 นางสาวนิยากร บุญภา
62083003583 นางสาวอัจฉราวรรณ เทียนทอง
62083003584 นางสาวสโรชา บุญมา
62083003585 นางสาวอรุณสวัสด์ิ บานบัว
62083003586 นางสาวยลดา อุ%นทรัพย�
62083003587 นางสาวนุชภาพร แดริรัมย�
62083003588 นายนันทวัฒน� พันสาย
62083003589 นายสุขสันต์ิ ผาจันทร�
62083003590 นายเอกชัย รักพลวงศ�
62083003591 นางสาวพรประภา สุภาวหา
62083003592 นางสาวเสาวิณี ปานทอง
62083003593 นางสาวน้ําฝน อHอตประโคน
62083003594 นางสาวพัชรี วรรณพงษ�
62083003595 นางสาวมณีรัตน� ลาน้ําเที้ยง
62083003596 ว%าที่ร�อยตรีณรงเดช ก่ิงไทร
62083003597 นางสาวชุติกาญจน� รื่นรวย
62083003598 นางสาวกนกวรรณ ซ้ิมสื่อ
62083003599 นายพงศธร สีสันงาม
62083003600 นายกรวิชญ� จวนรุ%ง
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083003601 นางสาวเพ็ญวิภา ลีราช
62083003602 นายคณุตม� วันชัย
62083003603 นายมนตรี ชุ%มกลาง
62083003604 นางวิยะดา อาจกล�า
62083003605 นางสาวศรีประภา หรั่งไพศาล
62083003606 นายปุณยวีร� คงปาน
62083003607 นางสาวรัติยา สุขพะนัด
62083003608 นางสาววาสิฏฐี แก�งคํา
62083003609 นางสาววิมพ�วิภา จ%ามมาตย�
62083003610 นางอภิชญาพร พลึกรุ%งโรจน�
62083003611 นางสาวธนพร วงษ�ลืออํานาจ
62083003612 นางสุนารี ย%อมดอน
62083003613 นายอัครพล สงวนชื่อ
62083003614 นางสาวนาตยา บุญสวน
62083003615 ว%าที่ร�อยตรีบุญปลอด โสนาคา
62083003616 นายจิรยุทธ บั้งจันอัด
62083003617 นางสาววริศรา ภูพิทักษ�
62083003618 นางสาววโรกาส ลักขษร
62083003619 นางสาวธิติกานต� พลจันทึก
62083003620 นางสาวเขมรัตน� ปKตแวว
62083003621 นางสาวสุธิดา กลิ่นศรีสุข
62083003622 นางสาวสุนิสา สิงกเวหน
62083003623 นายพงศกร เชื่องสูงเนิน
62083003624 นายณัฐกูร กลีบจอหอ
62083003625 นายวิทวัส โสมกุล
62083003626 นายเจตริน กุยรัมย�
62083003627 นางสาววาสนา บุญทา
62083003628 นางสาวปาลิดา แซ%เตียว
62083003629 นางสาวสายธาร แก�วสังข�
62083003630 นางสาวดาวพระศุกร� ดาวเรือง
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083003631 นางสาวกณิกา เนาว�นาน
62083003632 นางสาวเจนจิรา กุลโนนแดง
62083003633 นางอัมรา นางาม
62083003634 นางสาวนภัสพร สังข�สอน
62083003635 นางสาวสายฝน หิงประโคน
62083003636 นายธีรพงษ� กุลพรมราช
62083003637 นางสาวสิโรธร ทิมินกุล
62083003638 นางสาวทิฆัมพร เรืองศรี
62083003639 นางสาวธัญญรัตน� โวกสูงเนิน
62083003640 นายชัยวิทย� ยินดี
62083003641 นางสาวหทัยกนก กวีกิจสุภัค
62083003642 นางดวงฤทัย บูซเซอล�ะน�
62083003643 นางสาวชลธิชา ญาติกระโทก
62083003644 นายพีระศักด์ิ พวงเกษ
62083003645 นายเจนจบ มนุษย�รัมย�
62083003646 นางสาวจุฬารัตน� เกิดมงคล
62083003647 นางสาวเมริน วรทัศน�
62083003648 นายสิทธิพร ชาญเดชสิทธิกุล
62083003649 นางสาวพรทิพย� สวงกระโทก
62083003650 นางสาวปาริฉัตร เครือทองศรี
62083003651 นางสาวอันธิกา ลํามะนา
62083003652 นายอุเทน เชิดชู
62083003653 นางสาวกนกวรรณ ขันธุปKทม�
62083003654 นางสาวปKทมวรรณ สิบทัศน�
62083003655 นางสาวอรวรรณ พรโสภณ
62083003656 นางสาวชลธิชา พุทธโกศัย
62083003657 นายนพจรัส อุดมวรางกูร
62083003658 นางสาวอุษณีย� คําจุมพล
62083003659 นางสาวธารินี สังข�แก�ว
62083003660 นายสถาพร ร%วมรักษ�
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ระดับปริญญาตรี

62083003661 นางสาวขนิษฐา บัวระบัด
62083003662 นางสาวป@ยะชาติ เกิดเชื้อ
62083003663 นายสรวิศ กู�เกียรติ
62083003664 นางสาวรุ%งระวี แสนมี
62083003665 นางสาวรชตวรรณ สารีสาย
62083003666 นางสาวจันทร�ทิพย� เพ็ชรขุนทด
62083003667 นางสาวปKณฑิตา ไพศาล
62083003668 นางสาวอาริสา พรมกระโทก
62083003669 นางสาวธัญญารัตน� ชอบสระน�อย
62083003670 นางสาวอมรรัตน� มีสวัสด์ิ
62083003671 นางสาวนิลวรรณ ชยันตรดิลก
62083003672 นางสาวกัญญ�รินท� ขุนขํา
62083003673 นายกิตติพณ พรหมทอง
62083003674 นายวัชระพล พาดสอง
62083003675 นางสาวอรพรรณ แสนโคตร
62083003676 นางสาวจีราพร มุ%งอ�อมกลาง
62083003677 นายเกียรติป@ติ นาคคํา
62083003678 นางสาวราตรี บุญอินทร�
62083003679 นางสาวขวัญภิรมย� จริงสันเทียะ
62083003680 นางสาวอรุณฉาย หลวงอินทร�
62083003681 นางสาวติยาพร ใจจันทร�
62083003682 นางสาวณัฐธิดา ธรรมจารีรักษ�
62083003683 นายนราธิป คุดนา
62083003684 นางสาวสมฤทัย อยู%สุขสําราญใจ
62083003685 นางสาวรุ%งรัตน� ศักด์ิจิรรัตน�
62083003686 นางสาวเต็มสิริ ศิลปะ
62083003687 นายปริญญา ประทุมราช
62083003688 นายโอฬาร จิตรสูงเนิน
62083003689 นางสาวขนิษฐา คําทองสุข
62083003690 นายธนากร ฝาชัยภูมิ
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62083003691 นางสาวชินาลัย พริ้งเพราะ
62083003692 นางสาวพวงพลอย พวงศรี
62083003693 นายวิรัช เล็กประโคน
62083003694 นางสาวลักษิกา แก�วเพชร
62083003695 นางสาวจุฬานันท� จูปรางค�
62083003696 นายอัครพล บุตรดี
62083003697 นางสาวอรดี นาคะพงษ�
62083003698 นางสาวเนติมา ภาคสังข�
62083003699 นางสาวอมรรัตน� อําภาวงศ�
62083003700 นายชัชพล โพธ์ิชัยเลิศ
62083003701 นางสาวศศิมา ฤทธิเดช
62083003702 นางสาวภาวิณี ขาวฉอ�อน
62083003703 นางสาวปาณิสรา คณาวัชรากุล
62083003704 นางสาวน้ําฝน เกรียรัมย�
62083003705 นางสาวรฐิกา หยวกฉิมพลี
62083003706 นางสาวชนกชนม� พรมทอง
62083003707 นางสาวพรรณพัชร คะชุนรัมย�
62083003708 นายชัยพร ศรีพลี
62083003709 นางสาวธนิยา คําหอมกุล
62083003710 นายจิตรกร ปะนะภูเต
62083003711 นางสาวนุชรินทร� ทองอิน
62083003712 นางสาวชลหวรรณ คําภูแสน
62083003713 นางสาวรัตนา ชมภู
62083003714 นางสาวกรมณีบุษ แก�วดอนรี
62083003715 นางสาวเพ็ญนภา จะคํารัมย�
62083003716 นางสาวกวิสรา โชติจันทร�
62083003717 นางสาวพนิดา ทาหนองเภา
62083003718 นางสาวทัศนีย� บุญครอง
62083003719 นายฐาปกรณ� แก�วดอนรีย�
62083003720 นางสาวเบญจภรณ� ตรีกุล
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62083003721 นายสมพงษ� ศรีกับ
62083003722 นางสาววารินทร� สุทธิรัตน�
62083003723 นายอํานาจ สหุนาลุ
62083003724 นางสาวนฤมล ธรรมานุสารกิจ
62083003725 นายณัฐ คงดี
62083003726 นางสาวนภาพรรณ ทองพิมพ�
62083003727 นางสาวสุนิสา จบดี
62083003728 นางสาวภิญญดา คมสัน
62083003729 นางสาวชนัฎดา สินสมุท
62083003730 นางสาววิภาวรรณ ไตรยศ
62083003731 นางสาววิภาภรณ� กรองทอง
62083003732 นางสาวอธิชา เสมอตน
62083003733 นายจักรพงษ� แก�วกุมาร
62083003734 นางสาวขนิษฐา เชิดสะภู
62083003735 นางสาวการะเกด เหมือนกลาง
62083003736 นางสาวเกตน�สิรี แดงชาติ
62083003737 นายไตรภพ อินทร�อิ่ม
62083003738 นายศุภชัย พลวงษ�ศรี
62083003739 นางสาวกฤตพร โชคลาภ
62083003740 นายชยุตม� เมืองงาม
62083003741 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�พนัส
62083003742 นางสาวสุทธิดา รอดวินิจ
62083003743 นางสาวสุภาพร กรรณเทพ
62083003744 นางสาวอภิญญา กันทากาศ
62083003745 นายอัศวเทพ จันคลัง
62083003746 นางสาวนิตยา คูสันเทียะ
62083003747 นางสาวอภิญญา จันทรมณี
62083003748 นายวัชระ จรทผา
62083003749 นางเกษสุดาภรณ� รัตน�สูงเนิน
62083003750 นางสาวธนาวรรณ อุ�มทรัพย�
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62083003751 นางสาวสลักจิต เยาวรัตน�
62083003752 นายปริญญ� สืบพานิช
62083003753 นางสาวพุทธชาติ หิรัญคํา
62083003754 นางสาวจิราพร โพธ์ิศรี
62083003755 นางสาวเยาวลักษณ� ชายเกตุ
62083003756 นางสาวเพ็ญนภา หาญเสมอ
62083003757 นางสาวนนท�ชนก โคตพันธ�
62083003758 นายจิตติกานต� คําลาย
62083003759 นายกฤษฎา ชาจันทึก
62083003760 นายปรีดา จินดา
62083003761 นางสาวเบญจมาศ ล�วนแก�ว
62083003762 นางสาวปฏิมาพร อโนพลับ
62083003763 นางสาวรภัสสรณ� ภมรสูต
62083003764 นางสาวแสงเดือน พวงจันทร�
62083003765 นายชนรรทน� อุปถัมภ�โพธิวัฒน�
62083003766 นายบัณฑิต ผินโพธ์ิ 
62083003767 นางสาวสุกัญญา ปKญญาวงค�
62083003768 พันจ%าอากาศตรีชญานินทร� แสงเรือง
62083003769 นางสาวศุภกานต� เข็มทอง
62083003770 นายศุภกร ปลื้มสุด
62083003771 นางสาวชรินทร ทองหม่ืน
62083003772 นางสาวณิชา กลิ่นจันทร�แดง
62083003773 นายศิริวัฒน� ธนป@ยานนท�
62083003774 นายธนวัฒน� เคหะดิษฐ�
62083003775 นายสมาน เมืองงาม
62083003776 นางสาวพรนิภา โพธ์ิทอง
62083003777 นางสาวอันธิกา วีระประเสริฐ
62083003778 นางสาวนลินี สุขอยู%
62083003779 นางสาวนันธิดา หุนชัย
62083003780 นางสาวเยาวลักษณ� ระเบียบนาวีนุรักษ�
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62083003781 นางสาวกันธิชา บุญแต%ง
62083003782 นางสาวจันทร�ทรา ประวรรณรัมย�
62083003783 นายวงศ�วุฒิ บํารุงรส
62083003784 นายพิธิวัฒน� รักษ�พรมราช
62083003785 นายเสาร�เล็ก เพ่ือนสงคราม
62083003786 นางสาวอินทิรา ใสสดศรี
62083003787 นางสาวนาถลดา แก�วรัตน�
62083003788 นางสาวทิพาภรณ� สัตย�ฌุชนม�
62083003789 นางสาวสุชาดา สังขารีย�
62083003790 นางสาวจันทิมา แก�วอรสาร
62083003791 นางสาวนิลาวรรณ แสนคํา
62083003792 นางสาวนิภาภรณ� โถชัย
62083003793 นางสาวปณิชา นุตะพุฒินาท
62083003794 นายจิรชิต คําสิม
62083003795 นางสุภาพร ศาลา
62083003796 นางสาวพฤกษชาติ สวามิชัย
62083003797 นายฐานทัพ เทียนทอง
62083003798 นายธีรพัฒน� บุญพรหม
62083003799 นายภูหลวง ธรรมสูตร
62083003800 นางสาวเสาวลักษณ� ธรรมนาม
62083003801 นายอนุชิต บํารุงพล
62083003802 นางสาวศรสวรรค� ศรีเพชร
62083003803 นางสาวพัชรพร แจ%มใส
62083003804 นายจักรี หรั่งทองหลาง
62083003805 นางสาวเจษฎาพร เรือนขํา
62083003806 นางสาวนงนุช แย�มกลาง
62083003807 นางสาวจิราพร แดงทองดี
62083003808 นางสาวกนกวรรณ ฟ>าบัง
62083003809 นางสาวปพิชญา เปลื้องกระโทก
62083003810 นางสาวสุทธิดา พลรักษา
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62083003811 นางสาวจุฬารัตน� หาผล
62083003812 นางสาวศิริลักษณ� ไชโย
62083003813 นางสาวจุฑามณี แซงแสวง
62083003814 นางสาววนพร แจ%มเดชะศักด์ิ
62083003815 นางสาวนิศมา แพงแก�ว
62083003816 นางสาวฐิติยา รักษาทรัพย�
62083003817 นางสาววิชชุดา จันทร�แก�ว
62083003818 นางสาวกมลวรรณ เอิบก่ิง
62083003819 นางสาวศิริพร ขวัญสันเทียะ
62083003820 นางสาวพิมผกา อรุณสินทอง
62083003821 นายปฏิภาณ นาคไชยะ
62083003822 นายนราดล ศิริอุดมสิน
62083003823 นางสาวสุชาวดี จิตพันธ�
62083003824 นางสาวณิชนันทน� บุณย�วีระกูล
62083003825 นางสาววรรณภา กระแสโสม
62083003826 นายกิตติ ตรีโอสถ
62083003827 นางสาววรลักษณ� ปรัชญพฤทธ์ิ
62083003828 นางสาวกาญจนา นามวรรค
62083003829 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ
62083003830 นางสาวศรัณยา สังฆะมณี
62083003831 นายธีรดนย� นิเวทม�โอฬาร
62083003832 นางสาวฝนทิพย� สอนกลาง
62083003833 นางสาวสุกัลยา สังข�ทอง
62083003834 นายสุริยา พุดสี
62083003835 นายธนาวุฒิ เพชรตะก่ัว
62083003836 นางสาวชุติกาญจน� แก�วทองหลาง
62083003837 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ
62083003838 นางสาวธนิตา ศรีวงศา
62083003839 นางสาวอัญชลีพร ทองขันธ�
62083003840 นางสาวรัชนีกร โพธ์ิศรี
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62083003841 นางสาวสุวนันท� ภูเงิน
62083003842 นางสาวอินทร�ธิดา โสภา
62083003843 นางสาวนันทิญา ทนวนรัมย�
62083003844 นางสาวศิรินญา ทางดี
62083003845 นางสาวสุทัตตา ดวงสวัสด์ิ
62083003846 นายธนาเศรษฐ� ทองหุน
62083003847 นายธีรพงศ� วงษ�ธรรม
62083003848 นางสาวลําไพ สังสีแก�ว
62083003849 นางสาวสุรีวัลย� สิมชาติ
62083003850 นางสาวเมวิญา อาจหาญ
62083003851 นายวัชรพงษ� พาลุสุข
62083003852 นายวรากร กลิ้งทะเล
62083003853 นางสาวอมราภรณ� สินทอน
62083003854 นายสุรพงษ� หมอดี
62083003855 นางสาวเบญจวรรณ ยอดทอง
62083003856 นายจักรพันธ� จําปาขาว
62083003857 ว%าที่ร.ต.หญิงกัลยากร ง้ิวราย
62083003858 นางสาวกาญจนา มิสโร
62083003859 นายธีรยุทธ อับสีรัมย�
62083003860 นางสาวนิชาภา อนักทัศน�
62083003861 นางกนกลดา ทิพรักษ�
62083003862 นางสาวอภิสรา โสดา
62083003863 นางสาวปรางค�ทิพย� ศรีนอก
62083003864 นางสาวป@ยนุช ม่ิงจันทึก
62083003865 นางสาวพิมพิศา ฉิมนอก
62083003866 นายธนพล เพ็ญพิมาย
62083003867 นายจักรพันธ� สิริจรัสธนากร
62083003868 นายวีรพล อุฬารกันต�
62083003869 นายเพิก จันทร�ดวงศรี
62083003870 นางสาวนภัสวรรณ สังฆระ
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62083003871 นางสาวเฉลิมขวัญ แซ%อึ้ง
62083003872 นายศิรวิทย� สอนไว
62083003873 นางสาวรจเรดศ เจียมจิตร�
62083003874 นายธีรวิทย� สีสันงาม
62083003875 นางสาวญาธิมนต� ไตรพรหม
62083003876 นายพุทธิพงศ� นิตย�ด%านกลาง
62083003877 นายชลพณิช อรรฆยมาศ
62083003878 นางสาวอรวรรณ สีเดียว
62083003879 นายพีระภัทร ชินมาตร�
62083003880 นางสาวศิริอัมพร ปะกะตัง
62083003881 นางสาวสุมาลี ถ�วนนอก
62083003882 นางสาวกฤตภรณ� เชิงรัมย�
62083003883 นางสาวบุษยมาศ บัวทอง
62083003884 นางสาวศิริพร วิชาเทพ
62083003885 นางสาวปานตะวัน โนนกระโทก
62083003886 นายภาคภูมิ เนาว�พิริยวัฒน�
62083003887 นางสาวอาภาณี มานะเสถียร
62083003888 นายชยพล พริ้งเพลิด
62083003889 นายประกอบ โสภากูล
62083003890 นายกิติพัฒน� ศุภนิภัทรเศรษฐ�
62083003891 นางสาวเกศวรา พงษ�โคกกรวด
62083003892 นายกิตติพร ขําจร
62083003893 นายอภิสิทธ์ิ สมแสง
62083003894 นางสาวอารียา พวงศรี
62083003895 นางสาวเสาวนีย� ธีราสุจริตพงษ�
62083003896 นางปารมิตา กะการดี
62083003897 นายนพรัตน� แดดจันทึก
62083003898 นายภาคภูมิ กัณฑ�ศรี
62083003899 นายไพรัตน� ธุระกิจ
62083003900 นายมงคล มามาตย�
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62083003901 นางสาวจุรีพร พรมา
62083003902 นางสาวรุ%งฤดี ห%วงประโคน
62083003903 นางสาวอาภัสรา สุวรรณแสน
62083003904 สิบตรีณัฐภูมินทร� ชุ%มวงจันทร�
62083003905 นางสาวชรินทร�ทิพย� จีนสําโรง
62083003906 นางสาวสุพัตรา พิมพา
62083003907 นางสาวเมธิกา พรหมเทศ
62083003908 นางสาวปฐมา หวังจีมกลาง
62083003909 นายสันติราษฎร� พุทธา
62083003910 นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ
62083003911 นางสาวสิรินันท� เสสนนท�
62083003912 นางสาวศิรอักษร ป>องชารี
62083003913 นางสาววราภรณ� แก%นคํา
62083003914 นายเทวฤทธ์ิ วงศ�สูงเนิน
62083003915 นางสาวอรทัย อินอ%อน
62083003916 นายศตวรรษ ล�วนศรี
62083003917 นางสาวสุพินญา คําอ%อน
62083003918 นายอดิศักด์ิ ชัยยุทธ
62083003919 นางสาวภรณ�ทิพย� เผ%าพงษ�
62083003920 นางสาวสิริขวัญ พันสนิท
62083003921 นางสาวอําภา หวนขุนทด
62083003922 นายธีระศักด์ิ เชิดไชย
62083003923 นางสาวประภัสรา สืบสิงห�
62083003924 นายอานนท� พันมณี
62083003925 นางสาวอริยา ภิรมย�เลี่ยม
62083003926 นายธีรวัฒน� วิบูลอรรถ
62083003927 นางสาววาทินี สิทธิจันทร�
62083003928 นางสาวสายสมร นาราษฎร�
62083003929 นายอํานาจ ฉิมวาด
62083003930 ว%าที่ร.ต.วาทิตย� แพทย�กระโทก
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62083003931 นางสาวพรพิมล พัดขุนทด
62083003932 นายสุวพิชญ� สาพิโต
62083003933 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิทอง
62083003934 นางสาวหยาดพิรุณ ประมูปถัมภ�
62083003935 นายธีระปกรณ� ยาชัย
62083003936 นางสาวนันท�ตยา สายไทย
62083003937 นางสาววิชุดา ไกรกูล
62083003938 นางสาวสุดารัตน� กุลวงค�
62083003939 นางสาวสุวิภา คงอภัย
62083003940 นางสาวป@ยนันท� แก�วธานี
62083003941 นางสาวนุชนารถ สีทะนารัตน�
62083003942 นางสาวชลธิชา อิ่มกระจ%าง
62083003943 นางสาวนิตยา ไทยสืบชาติ
62083003944 นายมนัส นงค�สันเทียะ
62083003945 นายวโรตม� แก�วภักดี
62083003946 นางสาวมนัสชนก แก%นจันทร�
62083003947 นายสิทธา แก�วกลาง
62083003948 นางสาวเสาวลักษ� สองศรี
62083003949 นางสาวบุษยมาส สวนเพชร
62083003950 นายณรงค�ฤทธ์ิ หวังนอก
62083003951 นายจิระพงศ� อุทัยอัน
62083003952 นางสาวอรณี บาลิสี
62083003953 นางสาวศิรินันท� กองคํา
62083003954 นายนพรุจ แขพิมาย
62083003955 นางสาวกมลวรรณ ปานหม่ืนไวย
62083003956 นางสาวสุธิดา ดาวขุนทด
62083003957 นางสาววราภรณ� จําปาโพธ์ิ
62083003958 นางสาวจันทร�นิภา สมอินทร�
62083003959 นางจินดา หมายถมกลาง
62083003960 นายปาณัสม� ทันมุข
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62083003961 นางสาวศิรินภา เถาสันเทียะ
62083003962 นางสาวนภาพร ชะพูรัมย�
62083003963 นางสาวพนัดดา สุขประเสริฐ
62083003964 นางสาวสุภาพร บัวเขียว
62083003965 นายสุริยะ กกนอก
62083003966 นายคงศักด์ิ พิมพ�อักษร
62083003967 นายภาณุวัชร สุวรรณแสง
62083003968 นางสาวอณิชา วันจันทึก
62083003969 นางสาวเชาวณีย� ปKนธิ
62083003970 นางสาวภัทรวดี มุ%งนากลาง
62083003971 นางสาวนิภาพร พันธะมา
62083003972 นางสาวจุฑามาศ ชอบใจ
62083003973 นางสาวศุภรัตน� ป@ยะไพร
62083003974 นายฌาณุวัตร สมตัว
62083003975 นายธีรพงษ� พวงจันดา
62083003976 นายจําลอง สังฆะมาตย�
62083003977 นางสาวจันทิมา เชื่อมด%านกลาง
62083003978 นางสาวกมลวรรณ บุญเรือน
62083003979 นางกนกวรรณ เสนน�อย
62083003980 นางสาวภาสินี เทียบกลาง
62083003981 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง
62083003982 นางสาวจุฑารัตน� เกณฑ�กระโทก
62083003983 นางสาววิภาวี จําปาหอม
62083003984 นายสิทธิพัต ภานุทัศน�
62083003985 นางสาววราภรณ� ปุเรตัง
62083003986 นายชลากร บาตกระโทก
62083003987 นางสาวรัตนา กูบกระโทก
62083003988 นางสาวดลยา เรืองไพศาล
62083003989 นายพงษ�ศักด์ิ บุตรศรีภูมิ
62083003990 นางสาวณัฐริกา ปานมน
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62083003991 นางสาวศิริลักษณ� โสภาพันธ�
62083003992 นางสาวกชกร นวลพลกรัง
62083003993 นางสาวภริตา ตะเภา
62083003994 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสุกัญญา คิดถูก
62083003995 นางสาวสุธาสินี พรมเพ็ชร�
62083003996 นางสาวสุจินดา เดือนไธสง
62083003997 นางสาวบุญญานุช เข็มสันเทียะ
62083003998 นางสาวนลินภัสร� เพ็ชรหม่ืนไวย
62083003999 นางสาวจุฬารัตน� แป>นจันทึก
62083004000 นางสาวบรรเจิดลักษณ� หวังหมู%กลาง
62083004001 นางสาวอนันตญา รุ%งไธสง
62083004002 นายสยาม คําบุญเรือง
62083004003 นางสาววัลคุ�วดี เขียวรัมย�
62083004004 นางสาวดวงจันทร� ชะงักรัมย�
62083004005 นายพลวัฒน� ภู%หม่ืนไวย
62083004006 นางสาวบุปผชาติ ประทุมมาศ
62083004007 นางสาวกมลวรรณ สีทา
62083004008 นางสาวพัชรี ชิดภักดี
62083004009 นางสาวศศิกานต� พรมประโคน
62083004010 นางสาวนพวรรณ ทับสาร
62083004011 นางสาวขนิษฐา จุมพลมา
62083004012 นางสาวธนาภรณ� อุดรทักษ�
62083004013 นายอานนท� คลุมกลางดอน
62083004014 นางสาวมริษา เจือรัมย�
62083004015 นางสาวศศิประภา ชนะภัย
62083004016 นางสาวสุกัญญา คําลิ้ว
62083004017 นางสาวธัญนันท� ตระกูลรัมย�
62083004018 นางสาวจารุวรรณ อ่ํากลาง
62083004019 นายสรกฤช สุจิรพงศ�
62083004020 นางสาวนงลักษณ� เมืองกลาง
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62083004021 นางสาวพิมลรัตน� ประจิตร
62083004022 นางสาวศิริพร พิมพ�เงิน
62083004023 นางสาวธัญชนก อยู%ทอง
62083004024 นายเจษฎา บุตรงาม
62083004025 นางสาวบุปผา คําเครือ
62083004026 นางสาวอุษา ทิรอดรัมย�
62083004027 นางสาวมะลิวัลย� บุญเสริม
62083004028 นายพงศ�พันธุ� หนูหวาน
62083004029 นางสาวสุกัญญา แก�วตําแย
62083004030 นางสาวชนม�นิภา ท%อนสําโรง
62083004031 นายธเนศ โพธ์ิศรี
62083004032 นายผดุงพงศ� ตะวังทัน
62083004033 นางสาวสุทธิชา มอไธสง
62083004034 นางสาวอทิตยา เพ่ือนพิมาย
62083004035 นายนฤดล โกศลจิตร�
62083004036 นายณัฐสิทธ์ิ ดีประเสริฐ
62083004037 นางสาวไพลิน อินประสาท
62083004038 นางสาวสุกัญญา นาคากุล
62083004039 นายเสรีพงษ� ริมแจ�ง
62083004040 นายประสิทธ์ิ ปุ[นประโคน
62083004041 นางรัตนาภรณ� พิทักษ�อรรณพ
62083004042 นางสาวศิรินภา ทานอก
62083004043 นางสาวรัตนากร ครจงโก
62083004044 นางสาวพรกมล ธิติธนรัชต�
62083004045 นางสาวอุมาภร อาจอารัญ
62083004046 นางสาวพิลาศลักษณ� เพชโรภาส
62083004047 นางสาวภาวิณี สุขจิต
62083004048 นางสาวเรวดี พวงเพชร
62083004049 นางสาวพิทยา จงใจรักษ�
62083004050 นางสาวนีราภา เลิศนา
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62083004051 นางสาวนิตยา กุนแกม
62083004052 นางสาวอรพรรณ บุญจีน
62083004053 นางสาวธนภร เลือดกระโทก
62083004054 นายพงศ�พล สิงห�นิมิตตระกูล
62083004055 นายภาสกร แพนกุดเรือ
62083004056 นายทักษ�ดนัย ภาระไพ
62083004057 นายนิรัน วรรณพงษ�
62083004058 นางสาวสุนิสา อาจปานกลาง
62083004059 นายธนบูรณ� วิเชียร
62083004060 นางสาวศรัญญา เหมือนแสง
62083004061 นางสาวณัฐพร อุสาหะ
62083004062 นางสาวปาริชาติ รักญาติ
62083004063 นางสาวจุฑารัตน� ยาเทพ
62083004064 นางสาวศิรินภา อินธิราช
62083004065 นางสาวรัชฎาภรณ� ปKกโคทานัง
62083004066 นายอภิสิทธ์ิ ร�อยลา
62083004067 นางสาวศรสวรรค� เลี่ยมกิจสุวรรณ
62083004068 นางสาวชนันฐพัทธ� เรณู
62083004069 นางสาวอัญชลี ต%างกลาง
62083004070 นางสาวศิริเกตน� ศาลาแก�ว
62083004071 นางสาวอาทิตยา ดวงดาร�
62083004072 นางสาวกชามาส สุรีย�รัตน�
62083004073 นางสาวพิศมัย พงษ�พิมาย
62083004074 นางสาวศศิมาภรณ� ด%านกระโทก
62083004075 นางสาวทัตติยา ทองปลิว
62083004076 นางสาวจิรัชญา ผินภักดี
62083004077 นางสาวกนกกร ทิพย�พีทานนท�
62083004078 นางสาวพรวิภา มีหนองใหญ%
62083004079 นางสาวดาวไต� ขอรวมกลาง
62083004080 นางสาวกัลย�สุดา ซ่ือตรง
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62083004081 นางสาวพลอยไพลิน เล็กขํา
62083004082 นางสุธิกาญจน� อินทรจิตต�
62083004083 นางสาวจิราพร สมพงษ�พันธ�
62083004084 นายจิรายุทธ เขตบํารุง
62083004085 นางสาววราพร ทาเอื้อ
62083004086 นางสาวสุภาวดี จ�ายนอก
62083004087 นางสาวกัญญา สีดา
62083004088 นางสาวธิดารัตน� กองศรี
62083004089 นายจาตุรงค� เหมือนเผ%า
62083004090 นางสาวทัศนีย� คงสมหวัง
62083004091 นางสาวชรินทิพย� กิจวัฒน�อาภาพร
62083004092 นางสาววราพร ตับกลาง
62083004093 นางสาวสุพัฒชัย จําปา
62083004094 นางสาววิลาสินี ตอมพุดซา
62083004095 นางสาวอรวรรณ จันทจร
62083004096 นายจิรวัฒน� สุขเกษม
62083004097 นางสาวศุจินทรา นาวาอรัญ
62083004098 นายกิตติศักด์ิ ทรัพย�ทวีธร
62083004099 นางสาวอรวรรณ วิเศษพลกรัง
62083004100 นายธีรศักด์ิ ทราบรัมย�
62083004101 นายอภิสิทธ์ิ ทีปชมภู
62083004102 นางสาวเพ็ญพร นิลนนท�
62083004103 นางสาวมะลิวรรณ ต�นกระโทก
62083004104 นางสาวมาลิวรรณ บัณฑิตเบญจพล
62083004105 นางสาววิภา ชาญสูงเนิน
62083004106 นายสิริชัย ไชยพิทักษ�
62083004107 นางสาวสุพรรษา โนนนอก
62083004108 นายจิตรทิวัส ปKณณวัฒน�
62083004109 นางสาวอําไพ พลสงคราม
62083004110 นางสาวเบญจพร เย็นกาย
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62083004111 นางสาวอุไรวรรณ โฉมสันเทียะ
62083004112 นางสาวอัมพร บัวศรีทอง
62083004113 นางสาวอรปรียา สมชัย
62083004114 นางสาวณัฐวิภา บูขุนทด
62083004115 นางสาวพรชนก สถิตรัชตสถาพร
62083004116 นายวัฒนพล มาศรี
62083004117 นางสาวคณิศร ช%างประดิษฐ�
62083004118 นายอัศวิน ปKดกอง
62083004119 นายศุภกฤษ� อินทะดก
62083004120 นางสาวกลิ่นผกา ทองลอย
62083004121 นางสาวกิตติมา หมวกขุนทด
62083004122 นายยชญ�วิริทธ์ิ แสงจันทร�
62083004123 นางสาวกฤติยาภรณ� โชติเนตร
62083004124 นางสาวชดาษา ขําโพธ์ิ
62083004125 นางสาวศิริวิมล พึบขุนทด
62083004126 นายจักรกฤษ เพ็งศรี
62083004127 นางสาวอรวรรณ เพ็ญธิสาร
62083004128 นางสาวปุณยาภัช จันทรัตน�
62083004129 นางสาวเอกนรี ช�างน�อย
62083004130 นางสาวปภาดา เจียมพิริยะ
62083004131 ว%าที่ ร.ต.ชนัญ^ู ปรางค�วิเศษ
62083004132 นางสาวนริศรา คํามี
62083004133 นางสาวจิรนันท� อมฤกษ�
62083004134 นายอรรณพ วิสัยเกตุ
62083004135 นางสาวคนึงนิตย� สุขคล�าย
62083004136 นายปฏิภาณ พ%อค�า
62083004137 นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ�
62083004138 นายวิศเวศด� อัครปKญญาชล
62083004139 นายภาณุวัฒน� นันตHะนา
62083004140 นางสาวเยาวลักษณ� ทิมกลาง
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62083004141 นายธนรัตน� ทองวิไล
62083004142 นางสาวมนัสวี จุ�ยสันเทียะ
62083004143 นางสาวสุกัญญา โฉมพลกรัง
62083004144 นายวิทวัฒน� ผูกม่ัน
62083004145 นางสาวนุชนาฎ พาละคุณ
62083004146 นางสาวนารีรัตน� รุ%งป@ตะรังสี
62083004147 นายพินิจ จิตสูงเนิน
62083004148 นายจตุพร ดวงเพชรแสง
62083004149 นายณฐพล เพ็งนอก
62083004150 นางสาวกิตติยาพร พัลวัล
62083004151 นางสาวธารทิพย� รุ%งแจ�ง
62083004152 นายเจตริน ย่ีสุ%นศรี
62083004153 นางสาวชลฤดี ศรีสุวัฒนพงศ�
62083004154 นางสาววรรณี แล�วกระโทก
62083004155 นางสาวชิณพร ชิณศรี
62083004156 นางสาวกมลวรรณ โตทอง
62083004157 นางสาวปริญญา พรสนิทกุล
62083004158 นางสาวอัญชัญ สีลาดเลา
62083004159 นางสาวรุ%งนภา ยางทอง
62083004160 นางสาวเด%นนภา ธาตุแก�ว
62083004161 นายอภิชา พลายตะคุ
62083004162 นายสุธีรัตน� เอมอิ่ม
62083004163 นายเพ่ิมพล บัวจันทร�
62083004164 นางสาวกนกวรรณ สุระ
62083004165 นางสาวสุวนันท� อินบุญเชิด
62083004166 นางสาวปวีณา ปลื้มสุด
62083004167 นายเทเวศร� สีฤทธ์ิ
62083004168 นางสาวคัทลียา ช%างเชื่อง
62083004169 นางสาวรัชดาภรณ� สังข�ทอง
62083004170 นางสาวชนากานต� คุ�มไพทูลย�
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62083004171 นายกริชวรินทร� วรจินดา
62083004172 นางสาวภรณ�ทิพย� ร�อยก่ิง
62083004173 นายโยธิน วงศ�คํา
62083004174 นางสาวประทิน นาคสีสุก
62083004175 นางสาวสุภนิดา สิทธิกัน
62083004176 นางสาวอุไรวรรณ ดัดตนรัมย�
62083004177 นางสาวอารีนันท� รําจวน
62083004178 นายศุภชัย ทองศรี
62083004179 นางสาวโยษิตา ฝอยทอง
62083004180 นางสาวชาลินี พสุนนท�
62083004181 นายสุรศักด์ิ ดาสงเคราะห�
62083004182 นางสาวยุวดี น%าชม
62083004183 นางสาวสุรภา ชูสวัสด์ิ
62083004184 นายสานุพงศ� จันทรดี
62083004185 นางสาวฐิติกาญจณ� มืมขุนทด
62083004186 นางสาวจีรนันท� อรุณเนตร
62083004187 นายกิตติพงศ� โปร%งกลาง
62083004188 นางสาวขนิษฐา วงค�อนันต�
62083004189 นายนิรันดร� ปลอดกระโทก
62083004190 นางสาววิริตดา เจริญเขตร�
62083004191 นายอภิวัฒน� ระหา
62083004192 นางสาวทิพวัลย� เพชรสวาย
62083004193 นางสาวอัมพิกา เดือนกลาง
62083004194 นายพงศธร สธนเสาวภาคย�
62083004195 นางสาวกัณตินันท� เกินขุนทด
62083004196 นางสาวกมลชนก ดาโม�
62083004197 นายณัฐพงษ� อึงนันทศิริกุล
62083004198 นางสาวจุฑามาศ จริยามา
62083004199 นางสาวฐิติยาพร หวังวีระ
62083004200 นางสาวจุฑามาศ พรมคุณ

หน�า 140 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083004201 นายกฤษณะ จํานิล
62083004202 นางสาวสุรีมาศ สงกูล
62083004203 นางสาวศรัณยธร มีครไทย
62083004204 นางสาวฐิติมา คล�ายอุดม
62083004205 นางสาวเพ็ญนภา ศรีสวัสด์ิ
62083004206 นางสาวเจนจิรา บุตมะ
62083004207 นางสาวนัยนา แสงอรุณ
62083004208 นางสาวรัตติกาล พรมโสภา
62083004209 นางสาวจันทกานต� ชิตบุตร
62083004210 นางสาวอรยา รสชา
62083004211 นางสาวรสสุคนธ� ทองดี
62083004212 นายกฤษณะ ปKญญา
62083004213 นางสาวนิตยา แสงตา
62083004214 นายอรรถพล จันทร�งาม
62083004215 นายธนา นันทวิเชตพงษ�
62083004216 นางสาวศิษยา แก�วฤทัย
62083004217 นางสาวสร�อยฟ>า เชิญกลาง
62083004218 ว%าที่ร�อยตรีธีรวัฒน� ชัยม่ิง
62083004219 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง
62083004220 นางสาวจุฑามาศ สิงห�เพ็ชร
62083004221 นางสาวพรพิมา ขาวมะเริง
62083004222 นายนิวาสน� ชนะภัย
62083004223 นางสาวชลิสา เดชสุวรรณพงษ�
62083004224 นายกิตติศักด์ิ เทพอักษรณรงค�
62083004225 นายทศพร จิตติธรรมวัฒน�
62083004226 นายเอกรัตน� บํารุงวงษ�
62083004227 นางสาวจันทร�จิรา แก�วแผ%ว
62083004228 นางสาวปรียาภรณ� เสนเอียด
62083004229 นายเจษฎากร อังสิทธากุล
62083004230 นางสาววณิชญา ภูอ%าง
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62083004231 นางสาวศิริญญา กองอาสา
62083004232 นางสาววริยา โพธ์ิจิต
62083004233 นางสาวชนิษฐา สง%าวงษ�
62083004234 นางสาวนันทัชพร ทองวิชิต
62083004235 นายอรรศราวุธ บุตรเทศ
62083004236 นายเสกสม สงมี
62083004237 นายจิราวัฒน� ยศศักด์ิ
62083004238 นางสาววชิราพร จําปาทอง
62083004239 นางสาวกฤษฎี แสนดา
62083004240 นางสาวกาญจนาพร ขันแข็ง
62083004241 นายกิตติภูมิ หม่ืนศรีภูมิ
62083004242 นางสาวยุคนธร คงปฐมพงศ�
62083004243 นางสาวณปภัช ศรีอภัย
62083004244 นางสาวชุติมา แสนหนองหว�า
62083004245 นางสาวสุดารัตน� มะสันเทียะ
62083004246 นางสาวญาณิศา ทูลไธสง
62083004247 นายสุขสันต� พรมวรรณ�
62083004248 นายภานุวัฒน� พวงสันเทียะ
62083004249 นางสาวจิตราวดี นิลกาญจนกุล
62083004250 นางสาวมินตรา กันยาเลิศ
62083004251 นางสาววิชชุอร ติดตารัมย�
62083004252 นางสาวหนึ่งฤทัย เปล%งสันเทียะ
62083004253 นางสาววลัยพร พาอยู%สุข
62083004254 นางสาวสุชญา สุ%มมาตย�
62083004255 นายณัฐพงศ� เจริญทรัพย�
62083004256 นายอนุวัฒน� หินสูงเนิน
62083004257 นางสาวสุทธิดา ย่ิงหาญ
62083004258 นางสาวปาลิดา แถบกระโทก
62083004259 นางสาวพรทิพย� มากเหลือ
62083004260 นายสุทธิวัฒน� ภาระพันธ�
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62083004261 นางกัลยาณี ดิสภักดี
62083004262 นางสาวปรนุช ธรรมลักษมีบุญ
62083004263 นางสาวดุจดาว บุญประสงค�
62083004264 นายคุณากร พ่ึงน้ํา
62083004265 นางสาวสุนิษา ขุนแก�ว
62083004266 นางหนึ่งฤทัย พุฒชัยภูมิ
62083004267 นายพลากร โสมวิเศษ
62083004268 นางสาวกาญจนสุดา สุธรรม
62083004269 นางสาวชฎาภัค พุทธวงษ�
62083004270 นางสาวปKญวพร เหล็กจีน
62083004271 นายอมรินทร� อาสานอก
62083004272 นายโสฬส สุขขี
62083004273 นางสาววารุณี ศรีหาพุฒ
62083004274 นางสาวรัตนาวดี อินทรารักษ�
62083004275 นายพุฒิเมธ วัชรภาสกร
62083004276 นางสาวอภิรดี สอดส%องกฤษ
62083004277 นางสาวภาวินี ประเสริฐพงษ�
62083004278 นางสาวชุติมา เพชรชนะ
62083004279 นายธีระรัตน� ทองจันทร�มูล
62083004280 นางสาวพรพิมล จิตจํานงค�
62083004281 นายสิทธิศักด์ิ นูพลกรัง
62083004282 นางสาวสุภาวดี จันทร�สว%าง
62083004283 นางสาวศิริรัตน� เกาทัน
62083004284 นางสาวสุภาวดี บุญเต็ม
62083004285 นางสาวธาริณี จงแพทย�
62083004286 นายณรงค�ฤทธ์ิ เปรมปรีด์ิ
62083004287 นางสาวปKทมา ชูนอก
62083004288 นายพิชานัน ปKญญาเหลือ
62083004289 นายสุพรรณ� ทองภาพ
62083004290 นางสาวบุษกร สิงขรอาจ
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62083004291 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี
62083004292 นางสาวกุสุมา จอดนอก
62083004293 นางสาวพรตะวัน สุขรอด
62083004294 นางสาวเบญจมาศ พวงภู%
62083004295 นางสาวปรียานารถ พูนผล
62083004296 นางสาวจิรัชญา จันทร�อ%อน
62083004297 นายกัมพล บุญเทียม
62083004298 นายปริญญา มุ%งหวังกลาง
62083004299 นายกิตติพัฒน� รุ%งเรืองรัตนา
62083004300 นางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง
62083004301 นายชิษณุพงศ� สถานรัมย�
62083004302 นางสาววิไลพร ห%วงพวง
62083004303 นางสาวป@ยฉัตร สีสังบุญ
62083004304 นายกชกร โสมะมี
62083004305 นางสาวธนัชชา ใจเที่ยง
62083004306 นางสาวสกุลสรา สิงห�สถิตย�
62083004307 นางสาวสุณัฐชา เปลื่องโนนสูง
62083004308 นางสาววันวิสา มนตรี
62083004309 นางสาวจันทกร จันดี
62083004310 นางสาววริศฐา อยู%ภักดี
62083004311 นางสาวธนภร ยอดสุรินทร�
62083004312 นางสาวพนิดา อุดชุมนารี
62083004313 นางสาวศศิธร สุขุมวาท
62083004314 นางสาวพรกนก กันต๊ิบ
62083004315 นายเจษฎากร ประจักษ�สูตร�
62083004316 นางสาวมยุรา ใจชอบ
62083004317 นางสาววลีพร สีเหลือง
62083004318 นายธนรัชต� ยังวารี
62083004319 นางสาวธนิษฐา แดงหล�า
62083004320 นางสาวจริยา นาคนาคา
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62083004321 นางสาวบุณยาพร จุ�ยถนอม
62083004322 ว%าที่ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ขันทะมาส
62083004323 นางสาววารุณี เรืองศรี
62083004324 นางสาวฐาปนี หอมสมบัติ
62083004325 นายภาณุพงศ� พันธ�แก�ว
62083004326 นางสาววิไลพรรณ เที่ยงธรรม
62083004327 นางสาวชลธิชา นาขามป>อม
62083004328 นางสาวนิดารัตน� โสปKนหริ
62083004329 นางสาวนิศาชล รอดสุโข
62083004330 นายมนัส ไกรอ่ํา
62083004331 นางสาวสุชิตา ทองหล%อ
62083004332 นางสาวกรุณา ลาจังหรีด
62083004333 นางสาวสุริยพร มาแจ�ง
62083004334 นางสาวนาตารี พลศรีพิมพ�
62083004335 นายธนชัย นาเวช
62083004336 นายวิเชียร ดําเนินงาม
62083004337 นายวัชระ ทดสูงเนิน
62083004338 นางสาวดวงนภา โพธิเวชกุล
62083004339 นางสาวมัณฑณา หอมขุนทด
62083004340 นางสาวดวงหทัย สมุย
62083004341 นายจิรายุทธ� ทรัพย�สมบัติ
62083004342 นายโรจนศักด์ิ จันทร�อบ
62083004343 นางสาวกมลวรรณ สงวนจะบก
62083004344 นางสาวเสาวนีย� บุตรบาล
62083004345 นางเพียรใจ คงสุข
62083004346 นางสาวขนิษฐา บุญไทย
62083004347 นางสาวบริมาส ก%อคุณ
62083004348 นายอัครพงษ� พิทักษ�พรกุล
62083004349 นางสาวจิตต�โสภิณ ไชยา
62083004350 นางสาวสุดารัตน� แสงเพ่ิม
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62083004351 นางสาวจุฑาวรรณ แตงกระโทก
62083004352 นางนิภาดา สุขสงวน
62083004353 นางสาวป@ยนุช เรืองรัมย�
62083004354 นางสาวศิมาภรณ� พาจันทร�
62083004355 นางสาวอนัญญา ศรีวงษ�
62083004356 นายพีระพล ศิลคุ�ม
62083004357 นายอัมพวัฒน� กรดรัมย�
62083004358 นางสาวอาศิราพร ใหม%โพธ์ิกลาง
62083004359 นางสาววาสนา เต่ือยตุ%น
62083004360 นางสาวนริศรา เรืองศรี
62083004361 นายณัฐวุฒิ สมสีไสย
62083004362 นางสาวสุวรรณี เย็นสกุล
62083004363 นางสาวภัทรวดี อุ�มพิมาย
62083004364 นางสาวประพิณภัทร เก้ียงแสนเมือง
62083004365 นางสาวทิพวรรณ ฉิมกลาง
62083004366 นายวัชรินทร� โพธ์ิมา
62083004367 นายอํานาจ พูลเกษม
62083004368 นางสาวภาวินี อารมณ�
62083004369 นายภาณุพงศ� หาญพยัคฆ�
62083004370 นายศรอิทธิเดช ประดิษฐ�
62083004371 นางสาวกรกนก สุขสําราญ
62083004372 นางสาวมัชฌิมา บุตรโต
62083004373 นายศรัณย� อุปชัย
62083004374 นางสาวขวัญฤทัย สุขประโคน
62083004375 นางสาวโสภา ซ�อมทอง
62083004376 นางสาวแขลัดดา ราชประโคน
62083004377 นางสาวป@ยะธิดา นัดสันเทียะ
62083004378 นางสาวศิรินภา นิธินรเศรษฐ�
62083004379 นางสาวสิวพร นพพิบูลย�
62083004380 นางสาวสุรีรัตน� ปานทอง

หน�า 146 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083004381 นางสาวปานวาด ปลั่งกลาง
62083004382 นางสาวสุชานาถ ภูสีฤทธ์ิ
62083004383 นางสาววชิรารัตน� สอนประเทศ
62083004384 นางสาววริสรา ธีรธัญป@ยศุภร
62083004385 นางสาวกนิษฐา สุพันธุชาติ
62083004386 นางสาวพิมพิรา พลจันทึก
62083004387 นางสาวสรินพร สุขมี
62083004388 นางสาวสุนิศา นาคินชาติ
62083004389 นายวริศรา แจ%มจํารัส
62083004390 นางสาวสุจิตรา นาทันหมาย
62083004391 นายฤทธิรงค� ชัยชนะ
62083004392 นายภาคภูมิ ศักด์ิโสภณกุล
62083004393 นางสาวจันทรัสม� จิตหัตถยาภักด์ิ
62083004394 นางสาวธิติสุดา ขําโพธ์ิ
62083004395 นางสาวอิงอร สิงศาลาแสง
62083004396 นางนิตยา แสนหล�า
62083004397 นางสาวศิราณี จันทึก
62083004398 นางสาวเพ็ญนภา สอนพงษ�
62083004399 นางสาวอภิญญา สําอาง
62083004400 นางสาวพนิตา พิมพ�ปรุ
62083004401 นางสาวเปรมฤทัย ศรีคุณ
62083004402 นายกิตติภูมิ แป>นเชื้อ
62083004403 นายวิษณุวัฒน� ขันอาสา
62083004404 ว%าที่ร�อยตรีมนัส พรผักแว%น
62083004405 นางสาวบานเย็น ชูรัตน�
62083004406 นางสาววรรณิษา พะสุรัมย�
62083004407 นางสาวสิริพร แดงงาม
62083004408 นางสาวสุนิสา คะชุนรัมย�
62083004409 นายจิรายุส ต้ังกอบลาภ
62083004410 นางสาวลัดดา สุขเกษม

หน�า 147 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083004411 นางสาวศิริพร สาแก�ว
62083004412 นายณัฐพงษ� เหมเพ็ชร
62083004413 นางสาวสรชา ดาพันธะ
62083004414 นางสาวกรกนก ประยงค�หอม
62083004415 นายรัชมงคล ท�าวนิล
62083004416 นางสาวจุรีพร ขอเชิญกลาง
62083004417 นายเนติ ประสิทธ์ิ
62083004418 นางฉันทนา ชํานิจ
62083004419 นางสาวมนัสนันท� ดวงกางใต�
62083004420 นางสาวพัชรา มามาก
62083004421 นางสาวไข%มุก บุตรงาม
62083004422 นางสาวสุดารัตน� สกุลชาติ
62083004423 นายศักรินทร� หนุนวงศ�
62083004424 นายอําพล เจริญลาภ
62083004425 นางสาวลภัสรดา ขุนแก�วพะเนา
62083004426 นางสาวดวงดี แสนบรรเทา
62083004427 นางสาวพจมาลย� รุ%งเป>า
62083004428 นางสาวเนตรดาว เจริญย่ิง
62083004429 นางสาวทิพาพร อินทร�ปราบ
62083004430 นางสาวก่ิงดาว มะลิงาม
62083004431 นายธีรวัตร สุขโสม
62083004432 นางสาวรัชนู เทศอินทร�
62083004433 นายเกรียงไกร จรโคกกรวด
62083004434 นางสาวสุกรรณนิกา บุราณสุข
62083004435 นายวีรยุทธ ปุ[นประโคน
62083004436 นายธานินทร� บรรคูหา
62083004437 นางสาวจิดาภา กันตะคุ
62083004438 นางสาวน้ําฝน บุดดี
62083004439 นายจิตรกร ซุยรัมย�
62083004440 นายพีรพัฒน� ขอนโพธ์ิ
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62083004441 นางสาววรรณา บัวทอง
62083004442 นางสาวพิราวรรณ งามย่ิง
62083004443 นางสาวณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขํากุล
62083004444 นางสาวณฐกร จ�อยรุ%ง
62083004445 นายนนทิสิทธ์ิ นาบํารุง
62083004446 นายธเนศ แสนใหม%
62083004447 นางสาวอรุณประภา บุตรวิชา
62083004448 นางสาวปนัดดา จันทราวราสรรค�
62083004449 นางสาวอทิตยา ดวงพรม
62083004450 นางปKทมาภรณ� ศรีศิลปL
62083004451 นางสาวจาฬุพัจน� ชุมศรี
62083004452 นางสาวกิตติยา อัครจันทร�
62083004453 นางสาวณัฐติญา กล�าหาญ
62083004454 นางสาวพรสุดา แก�วมะณี
62083004455 นายภูริทัต เถ่ือนคํา
62083004456 นายวีรุตม� ทองคล�าย
62083004457 นางสาวนันทกาญจน� สร�อยสูงเนิน
62083004458 นางสาวมินตรา ศรีภูบาล
62083004459 นางสาวดรุณี เลยกระโทก
62083004460 นางสาวชัชชลัยย� จุลศิริวัฒนกุล
62083004461 นายสุวพล ลานรอบ
62083004462 นางสาวสุนิศา ตะเภาพงษ�
62083004463 นายศิริวันไช สมทรง
62083004464 นางสาวลลิดา มากแสน
62083004465 นางสาวสุรีพร ช%วงสูงเนิน
62083004466 นางสาวหทัยภัทร ทองน�อย
62083004467 นางสาวกมลพร ยอดสิงห�
62083004468 นางสาวขวัญมาศ การะเกตุ
62083004469 นางสาวสุนันทา จุติรักษ�
62083004470 นายธีรวัฒน� รัตนวารินทร�ชัย
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62083004471 นายวันเฉลิม พรมสุวรรณ
62083004472 นางสาวอรอนงค� ปXจัตุรัส
62083004473 นางสาวโสรยา ธรรมนาม
62083004474 นางสาวอัญมณี ทองผ%อง
62083004475 นางสาวพรชนิตว� บุญต้ัง
62083004476 นางสาวเนาวรัตน� ศรีจันทึก
62083004477 นายนุภวัตร ทองนาค
62083004478 นายอดิรุจ สว%างนาน
62083004479 นางสาวป@ยธิดา แสนชูปา
62083004480 นางสาวญาสุมินทร� ลําปน
62083004481 นางสาวธนาภรณ� พรมศรี
62083004482 นางสาวณัฐวดี แก�วบาง
62083004483 นางสาวสุพิชญา ซองผม
62083004484 นางสาวเบญจา ภูมิโคกรักษ�
62083004485 นายปฏิวัติ ภูจันทึก
62083004486 นายอภิวิชญ� นรวรรณ
62083004487 นางสาวศศิธร แม%นดาว
62083004488 นางสาวพรทิพย� อินชู
62083004489 นางสาวกัญญาพัชร สว%างศรี
62083004490 นางสาวน้ํามนต� สิงห�โสด
62083004491 นายกรณ�ดนัย ศรีแก�ว
62083004492 นายศศิศ แก�งคํา
62083004493 นางสาวชิตวรรณ คํามะยอม
62083004494 นางนาฏศิลปL บุญรุ%ง
62083004495 นางสาวสุชานาถ นาคประกอบ
62083004496 นางสาวณัฐวดี รณเกษตร
62083004497 นายเมธ พนานุสรณ�
62083004498 นางสาวจารุวรรณ กันยามา
62083004499 นายพงศกร เอี่ยมคุ�ย
62083004500 นายณัฐธนัยกิตต์ิ ประกอบจรรยา
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62083004501 นางสาวสุจินันท� ต�องว้ัน
62083004502 นางวิมลรัตน� คงธนจรุงโรจน�
62083004503 นายเอกรินทร� โสมรักษ�
62083004504 นางสาวเจนจิรา คะเนย�
62083004505 นางสาวรมย�ฤทัย ชาวชน
62083004506 นางสาวอัจฉราพรรณ ทะรารัมย�
62083004507 นางสาวศุภาพิชญ� ปลั่งกลาง
62083004508 นายคณิศร เศียรเขียว
62083004509 นางสาวฌัชชา หามะลิ
62083004510 นายณรงค�ฤทธ์ิ คําพันธ�
62083004511 นางสาวอัจฉราภรณ� มิตรตะขบ
62083004512 นายวีรศิษฏ� เครือวิเสน
62083004513 นางสาวนัยน�ปพร โชตพันธศานต�
62083004514 นางสาววริศรา จุลวัฒนะ
62083004515 นางสาวภัททิรา ก่ิงโคกกรวด
62083004516 นางสาวจันจิรา เกรียบกลาง
62083004517 นางสาวสุพัตรา พะกาเชิด
62083004518 นางสาวอรวรรณ แสงบุญมี
62083004519 นายรัชพล ปริดิพัทธ�
62083004520 นางสาวมณฑิตา นนทบท
62083004521 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง
62083004522 นางสาวทิพวรรณ ภูมิรัง
62083004523 นายเรืองสิทธ์ิ เจริญไพรัชต�
62083004524 นางสาวศุภธิณี สุภาจรูญ
62083004525 นางสาววิลัยวรรณ แก�วกัน
62083004526 นางก่ิงดาว จรก่ิง
62083004527 นางสาวธนัชญา แก�วไทรแย�ม
62083004528 นางสาวสุพัตรา ไวยพัฒน�
62083004529 นายธวัชชัย สอสูงเนิน
62083004530 นางสาวรัชฎาภรณ� วงศ�สุวรรณ
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62083004531 นางสาวบุษยนันท� บุญเอก
62083004532 นางสาวสุกัญญา ฉาบฉิมพลี
62083004533 นางสาวรุ%งทิวา วิจิตร
62083004534 นางสาววิภา นาคงาม
62083004535 นางสาวรัชพร แซ%ย%าง
62083004536 นางสาวทิพวรรณ ขันทอง
62083004537 นายสุทิน อินตานนท�
62083004538 นายภูริทัต นิยมชื่น
62083004539 นางสาวอภิษฎา ปทุมทอง
62083004540 นางสาวปราณีต รังกลาง
62083004541 นางสาวตติยา มีมอญ
62083004542 นางสาวพนิดา พรวาปX
62083004543 นายนิรุตต์ิ เติมงาม
62083004544 นายวัชรพงษ� จันทร�พิมาย
62083004545 นายธนวัฒน� พ%อค�า
62083004546 นายทัศไนย สุขกําเนิด
62083004547 นางสาวจีรนันท� พูลทอง
62083004548 นางสาวรัฐมนตรา วราวุฒิ
62083004549 นางสาวรักชนก รอดนิรภัย
62083004550 นางสาวภัทราวรรณ ทันงาม
62083004551 นางสาวศรัญญา พิมคิลี
62083004552 นายกฤษณะ ราชนิล
62083004553 นางสาววันทนา มุ%งดี
62083004554 นายสุรวุฒิ พินสายออ
62083004555 นางสาวนันท�นภัส ทินนุรักษ�
62083004556 นายพีระศิษฐ� จะนันท�
62083004557 นายจิณณวัตร เคนไชยวงศ�
62083004558 นายภาณุ เทจอหอ
62083004559 นางสาวกชกร จิตหนักแน%น
62083004560 นายธีรศักด์ิ ชนิดนอก

หน�า 152 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083004561 นายไกรสร จันทร�ตรี
62083004562 นางสาวสุชัญญา เชือกรัมย�
62083004563 นายโยธิน สอนโฮม
62083004564 นางสาวภิญญดา เพชรสุข
62083004565 นางสาวบุษกร หนูอุดม
62083004566 นางสาวปKณชยานันต� อธิวาส
62083004567 นางสาวแจ%มนภา ที่รักษ�
62083004568 นางสาวพนิดา สาขา
62083004569 นางสาวพิมพ�ลภัส พระงาม
62083004570 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก
62083004571 นางสาวอรวรรณ รูปให�
62083004572 นางสาวนายิกา ทองเสมอ
62083004573 นางสาวปKณฑิตา ดนตรีเสนาะ
62083004574 นายณพล พานิชชา
62083004575 นางสาวณัฏฐณิดา สะใบพิมพ�
62083004576 นางสาวแพรรวี จานิกร
62083004577 นางสาวจุฑามาศ ด%านกระโทก
62083004578 นางสาวสุนิสา ได�งาน
62083004579 นางสาวอริสา สุกใส
62083004580 นางสาวไอรดา แกงขุนทด
62083004581 นางสาวฉัตราภรณ� มูลวันดี
62083004582 นางสาวขนิษฐา พลจันทร�
62083004583 นางสายพิน แนบสนิทวงศ�
62083004584 ว%าที่ร.ต หญิงจิดาภา ไข%ลาย
62083004585 นายทชภณ มัยรัตน�
62083004586 นายธนวิชญ� คุ�มนายอ
62083004587 นางสาวกนกพิชญ� ภู%บุบผา
62083004588 นางสาวปูรณ�ภัสสร ภูริโชควิรุฬห�
62083004589 นายธรรมภณ ศรนอก
62083004590 นางสาวนารถลดา เขตคาม
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62083004591 นางสาวนภสร ประทุมเทา
62083004592 นายวิศวะ เรืองวิทยานุสรณ�
62083004593 นายสรชัช สบายเรื่อย
62083004594 นางสาวพรพิมล สุขาภิรมย�
62083004595 นางสาวณัฐนันท� เรืองมลตรี
62083004596 นางสาวโชติกา เก้ียวสูงเนิน
62083004597 นางสาวณิขนันทน� ศรีฮาด
62083004598 นางสาวปพิชญา กองนอก
62083004599 นางสาวชลิตา แสนเจHก
62083004600 นายธีรพงศ� กล�าแข็ง
62083004601 นางสาวกัญญาวีร� สิทธิขุนทด
62083004602 นางสาวณฐมน สว%างภพ
62083004603 นางสาวพลอยวลี พรมนัส
62083004604 นางสาวป@ยะธิดา ออพิพัฒน�
62083004605 นายธวัชชัย โหน%งสุรินทร�
62083004606 นางสาวชฎาพร อินทร�พรมมา
62083004607 นางสาวสุภาวดี พืชทองหลาง
62083004608 นางสาวสุกานดา เอี่ยมใหญ%
62083004609 นายวงศธร ศรีน�อย
62083004610 นายเอกอรรณพ สุพรบวร
62083004611 นางสาววรรณภา มารรัมย�
62083004612 นางสาวสุวินันท� อินทร�วิเศษ
62083004613 นางสาวแพรวนภา เจริญพจน�
62083004614 นางสาวสุภาภรณ� แสนใหม%
62083004615 นางสาวภารตี มาณีสม
62083004616 นางสาวอรทัย สาระรัมย�
62083004617 นายสมพงษ� มูลทรัพย�
62083004618 นายสายันต� โพธ์ิหมุด
62083004619 นายสุเมธ มโนรัตน�
62083004620 นางสาวพรสุดา บุญโยธา
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62083004621 นางสาวดารารัตน� บุตสบา
62083004622 นางวิชยา เรืองกิตติบริบูร
62083004623 นางดาราวรรณ ผิวพันธมิตร
62083004624 นางสาวสุดารัตน� อันไธสง
62083004625 นางสาวอัญชรี หาญย่ิง
62083004626 นายธงไชย พลทะยาน
62083004627 นายศุภกิจ ไชยทอง
62083004628 นางสาวศิริพร จงดี
62083004629 นางสาวอโณทิยา ศิริโชติ
62083004630 นางสาวชัญญานุช พงศ�จันทร�
62083004631 นางสาวชฎาธร ชัยสงคราม
62083004632 นางสาวดุจเดือน แฉล�มชาติ
62083004633 นางสาวมุกดา จําปามูล
62083004634 นางสาวสุนิสา ชื่นด%านกลาง
62083004635 นายศีลา เอี่ยมเมธาวี
62083004636 นางธัญญารัตน� ศฤงคาร
62083004637 นางสาวปณัฐชยา ยศมา
62083004638 นายกรรณกรณ� เชิดชูณรงค�
62083004639 นางสาววิไลวรรณ จวงโพนงาม
62083004640 นายวีรยุทธ มุ%งยุทธกลาง
62083004641 นางสาวพัชรินทร� แถมโฮง
62083004642 นายวรพรต สรรประเสริฐ
62083004643 นายอลิน ปราชญาภาณุชาติ
62083004644 นายวิชิต อ%อนนวน
62083004645 นางสาวอภิญญา เอHฟวา
62083004646 นายประสิทธ์ิ ประกอบเลิศ
62083004647 นางสาวพรสวรรค� ทางดี
62083004648 นางสาวสุนีย� ผุยลานวงค�
62083004649 นางสาวจุฑามาศ สวนฉิมพลี
62083004650 นายธนา มานาสวัสด์ิ
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62083004651 นายวิทยา แตไธสง
62083004652 นางสาวอนุธิดา จบแล�ว
62083004653 นางสาวจุฑารัตน� ใจงูเหลือม
62083004654 นายสืบพงษ� สดใส
62083004655 นางสาวสิริยากร ตับกลาง
62083004656 นางสาวสุมิตรา พรมทิพย�
62083004657 นางสาวศิริรัตน� เนินกลาง
62083004658 นางสาวก่ิงกาญจน� ผาพิมพ�
62083004659 นางสาวดวงสุรีย� เพ็งศรี
62083004660 นางสาววนิดา อุ%นอาษา
62083004661 นางสาวณัชชา เพียรขุนทด
62083004662 นางสาววิจิตรา ปรุดรัมย�
62083004663 นางสาวภัทราภรณ� ภูแก�ว
62083004664 นางสาวประดับ จันโสม
62083004665 นางสาวสุภัคพิชา พระภูจํานงค�
62083004666 นางสาวสุภัทชฎา มุ%งดี
62083004667 นายประพันธ�พงศ� พลเรือง
62083004668 นางสาววัลลภา จงภักดี
62083004669 นางสาววาสนา จ๋ิวเภา
62083004670 นายสอาด จันทร�กฤษ
62083004671 นางสาวหยกทิพ ทองจ�าว
62083004672 นางสาวศุภสรา หินหาด
62083004673 นางสาวฐิชานันท� สามารถ
62083004674 สิบเอกสุริยัน สุขใส
62083004675 นางสาวชนนี เอี่ยมนอก
62083004676 นางสาวณิชนันทน� อยู%สมบูรณ�
62083004677 นางสาวนุชภรณ� ช%างเหล็ก
62083004678 นายกฤติเตมีย� อ�อนอุบล
62083004679 นางสาวยุพยง ฤาโสภา
62083004680 นางสาวธันยมัย อ%อนเขว�า
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62083004681 นายศุภกฤต พูนเกษม
62083004682 นางสาวพิจิตรา สุขสา
62083004683 นายอภิสิทธ์ิ บุญพินิจ
62083004684 นางสาวสุดารัตน� โดดสูงเนิน
62083004685 นางสาวบุษกร พันธ�ยาง
62083004686 นางสาวณัฐทิตานันท� รัชวลัญช�โชติ
62083004687 นางสาวเพ็ญสุดา ชุ%มวงษ�
62083004688 นางสาววิภาวี ทองทวี
62083004689 นางพชรมน สอนเจริญ
62083004690 นางสาววรรณวิศา จ่ังกระโทก
62083004691 นายพิษณุพงค� คําวัง
62083004692 นางสาวธนัญญา ศรีคําภา
62083004693 นางสุพรรณี คําสกุลวัฒนะ
62083004694 นางสาววิริยา พิทักษ�
62083004695 นางสาวสุธิมา แย�มสกุล
62083004696 นางสาวนิชารัตน� ศรีแล
62083004697 นายกิตติพัฒน� พันเรือง
62083004698 นางสาวกนกพร เกตุวิจิตรชัย
62083004699 นายสุทธิเกียรติ ยังดี
62083004700 นางสาวกัณฐิกา มาสิงห�
62083004701 นายนิวัตร อินตHะรัตน�
62083004702 นางสาวจตุพร เดิมทํารัมย�
62083004703 นางสาวอินทิรา บูสอ
62083004704 นายกําจร ปาปะไพ
62083004705 นายสวัสด์ิ ธงไชย
62083004706 นางสาวยุพา ถานอก
62083004707 นายอรรถวุฒิ ชัยสถิตย�กุล
62083004708 นายสหพันธ� ขจีรัมย�
62083004709 นางสาวนิชานันท� เหมาะหมาย
62083004710 นางสาวดลฤทัย แปลนกลาง

หน�า 157 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083004711 นางสาวธัญญารัตน� ด%านขุนทด
62083004712 นางสาวนิตยา นะกุลรัมย�
62083004713 นายธราธร อาจย่ิงยง
62083004714 นายอโนทัย เช%นพิมาย
62083004715 นางสาวนิตยา ป>อมแก�ว
62083004716 นางสาวอุไรลักษณ� ศรีภักดี
62083004717 นายกิจจา ลื่นกลาง
62083004718 นายกิตติ จันทง
62083004719 นางสาวอาชวินี ตะน%าน
62083004720 นางสาวอมิตรา อังกานนท�
62083004721 นางสาวนฤมล ฉวีวรรณ
62083004722 นางสาวมาริสา ย่ิงสุข
62083004723 นายวันธวัช หม่ันคง
62083004724 นางสาวพัสส�ชาญาภา นพินภัคนันท�
62083004725 นางสาวศิริลักษณ� แสงงาม
62083004726 นางสาวสมฤทัย ใสย่ิง
62083004727 นางเดือนสว%าง เคนจันทึก
62083004728 นายอนุชิต ตรีพงษ�
62083004729 นางสาวจันทิมา กุมภากูล
62083004730 นางสาวปริญญา ทาเงิน
62083004731 นางสาวกมลทิพย� ศรีวงษา
62083004732 นางสาวจุรีพร จากรัมย�
62083004733 นายไพฑูรย� ระมาตทอง
62083004734 นายวิศรุต ภัทรกุลเชฎฐ
62083004735 นางสาวชุติมา ยอดเพชร
62083004736 นางสาวศศิมาพร ผ%องแผ�ว
62083004737 นายธนกร แก�วแวว
62083004738 นางสาวปKทมา จันทร�อ%อน
62083004739 นางสาวปุญชรัสม์ิ ประเสริฐศรี
62083004740 นางสาวญาสุมินต� นาคย�อย
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62083004741 นายอภิฉัตร รอดดีเพ็ง
62083004742 นายปฏิภาณ แสงศิริ
62083004743 นายพีรพันธ� ตมกลาง
62083004744 นายภานุวัฒน� ไปมา
62083004745 นางสาวเบญจวรรณ ยินขุนทด
62083004746 นางสาวชรัลชิดา ไชยมงคล
62083004747 นางสาวสิริกานต� ยศพล
62083004748 นางสาวศุภมาส สบายจิตต�
62083004749 นายอนันต� กุดขุนทด
62083004750 นางสาวชิดชนก กลีบกลาง
62083004751 นางสาววศินี ลอยประโคน
62083004752 นางสาววรรณา มานุจํา
62083004753 นายกฤษฎา พรมทอง
62083004754 นางสาวธัญญารัตน� โหรารัมย�
62083004755 นางสาวนาราทิพย� มาลัย
62083004756 นายณัฐวัฒน� ปากหวาน
62083004757 นางสาวเสาวภา ทิวกลาง
62083004758 นางสาวสุธาวี สวยรูป
62083004759 นางสาวณัฐกฤตา บุญรัตน�
62083004760 นางสาวนาริน ทารีเวก
62083004761 นายพิศลย� ศิริพัฒน�ธนกฤษ
62083004762 นางสาวณัตตยา โคนประโคน
62083004763 นางสาวภัทรภร พลจันทึก
62083004764 นางสาวอภิญญา เสริมจันทร�
62083004765 นางสาวณัฐวรา ธนาภิวัฒน�สกุล
62083004766 นายสรวัชร� วันดี
62083004767 นางสาวพิชชาภรณ� ประหยัดทรัพย�
62083004768 นางสาวบุษยา แสนสุข
62083004769 นางสาวพุธฤดี ธุรารัตน�
62083004770 นางสาวศศิธร พินิจธนสาร
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62083004771 นางสาววรรณวลี ญาณโอสถ
62083004772 นางสาวศิรินทิพย� ม่ันหมาย
62083004773 นายยศพร ชงขุนทด
62083004774 นางสาวกัญภิชา บุญทรัพย�
62083004775 นายธนกฤษ กลึงกลางดอน
62083004776 นายเจตนิพัทธ� แก�วไธสง
62083004777 นายบรรพต ภาคพรม
62083004778 นางสาวศุภรัช พงศ�คุณาพร
62083004779 นางสาวณัฐฤทัย สุทธิธรรม
62083004780 นางสาวเจนจิรา ชวนประโคน
62083004781 นางสาวรัชนีกร สุดาเดช
62083004782 นางสาวสุณิสา ผ%อนตาม
62083004783 นายพิพัฒน� ธีรคุณัญญา
62083004784 นางสาวญาณัจฉรา จารัตน�
62083004785 นางสาวพรปภา พละศิลา
62083004786 นายดัดสกร ละมัยครบุรี
62083004787 นายพีระพงษ� รัตน
62083004788 นายสิทธิพร ชัยพร
62083004789 นายวิชญ�พล ฝาชัยภูมิ
62083004790 นางสาวพิมพ�ใจ แจกเกาะ
62083004791 นางสาวอัชฌาวดี ลอบไธสง
62083004792 นายอภิวัตน� ปรัชพันธุ�ชัย
62083004793 นายอรรถชัย เดชพันธ�
62083004794 นายเกียรติศักด์ิ ทองศรี
62083004795 นางสาวธัญรัตน� อาจประจักษ�
62083004796 นางสาวขวัญฤดี ธรรมสันเทียะ
62083004797 นางสาวสิริรัตน� บูรทิศ
62083004798 นางสาวรัชนีวรรณ ทองชํานาญ
62083004799 นางสาวระพีพรรณ พลแสน
62083004800 นายนภดล ลาภจิตร
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62083004801 นายฐิติ กมลปลื้ม
62083004802 นางสาววราสินีย� อุสารัมย�
62083004803 นางสาวธิดารัตน� สายสิม
62083004804 นางสาวกรองแก�ว พิพิธภัณฑ�
62083004805 นายพิทักษ� รักงาม
62083004806 นางสาวนิรชา เหนือกระโทก
62083004807 นางสาวธนัชชา พุ%มโพธิสุวรรณ
62083004808 นางสาววรรณวิสา บุญจึงเจริญรัตน�
62083004809 นายณัฐพล แนบสนิท
62083004810 นายเมธิชัย อ%วมกระโทก
62083004811 นางสาวสุภาพ สมาน
62083004812 นางสาวจรรยา สดชื่น
62083004813 นางสาวเรวดี วิชัยรัมย�
62083004814 นายธนาราษฎร� อรุณรัมย�
62083004815 นางสาวเสาวณีย� หฤหรรษ�
62083004816 นางสาวกีรติ พิมขาลี
62083004817 นางสาวอรนิชา ปKญญางาม
62083004818 นายทักษิณ ฝาดสูงเนิน
62083004819 นางผกามาศ จินดาศรี
62083004820 นางสาวโชติกา สงวนสิน
62083004821 นางสาวศศิญา เครือม่ัน
62083004822 นางสาวกรกนก ทองหมู%
62083004823 นางสาวดวงกมล มรกต
62083004824 นางสาวปณิดา ลาภย่ิงยง
62083004825 นางสาวพฤกษา รัตนอุดม
62083004826 นางสาวรจนา วงคําจันทร�
62083004827 นางสาวสุนิตย� กอบัว
62083004828 นางสาวณัชชา กฤติณัช
62083004829 นางสาวศิริษา แก�วมา
62083004830 นางสาวเปรมจิตต� นิตนอก
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ระดับปริญญาตรี

62083004831 นายทัศน�ภูมิ คล�ายโอภาส
62083004832 นางสาวลลิตา คงสูงเนิน
62083004833 นางสาวชิดชนก รัตนามตกุล
62083004834 นางสาวมุกมณี ดินดํา
62083004835 นายอมรเทพ วงศ�ษา
62083004836 นางสาวเบญจวรรณ ศรีหะจันทร�
62083004837 นางสาวศิรินทร เกษกุล
62083004838 นายณถวรรษ จันทร�โพธ์ิ
62083004839 นางสาวณัฐฐินี ขันทะสีมา
62083004840 นายนิคม ณ วันนา
62083004841 นางสาวพรชุมา โยธิน
62083004842 นางสาวปราณปรียา บุญณราช
62083004843 นายชวการ พิลาดรัมย�
62083004844 นางสาวศรัณย�พร จันพลงาม
62083004845 นางสาวจุฑามาศ ทวีฤทธ์ิ
62083004846 นายเฉลิมพล คําก%อ
62083004847 นางสาวจิราพร นาพันธุ�เริบ
62083004848 นายวัชรพล บุญวงค�
62083004849 นางสาวรังสิยา นรินทร�นอก
62083004850 นางสาวกนกวรรณ ทองสําโรง
62083004851 นางสาวสุชาวดี ชูดํา
62083004852 นายทนงศักด์ิ คําใสขาว
62083004853 นางสาวสุกัญญา ป@ยเฉลิมชัย
62083004854 นางสาวศิริลักษณ� ศรีทองสุข
62083004855 นางสาววันวิสาข� ชนังกลาง
62083004856 นางสาวศุภสุตา สุดดี
62083004857 นางสาวกฤษณา มาภักดี
62083004858 นางสาวเกศรัชฎา แสงนาฝาย
62083004859 นางสาวชโลธร สีแดงเหลือง
62083004860 นางสาวสุภาวดี ศิรพงษ�กุลพจน�
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ระดับปริญญาตรี

62083004861 นายกิตติพงศ� อวิคุณประเสริฐ
62083004862 นางสาวปวีณา ดีสภา
62083004863 นางสาวธิดารัตน� กันจันทร�
62083004864 นางสาวธัญณภัสส� ชนรักสุข
62083004865 นางสาวฐิมาพร มีแสง
62083004866 นางสาวอาริษา ช%วยโพธ์ิกลาง
62083004867 นายทรงพล บุญล�อม
62083004868 นายเถลิงรัฐ แสงพระเวทย�
62083004869 นางนงลักษณ� พรหมขันธ�
62083004870 นายภัทรพงศ� ดาสูงเนิน
62083004871 นางสาวลดาวัลย� เขียวสุภาพ
62083004872 นางสาวเกศินี ศรีสุข
62083004873 นางสาวสมฤดี แสนกล�า
62083004874 นางสาวสุปรีดา มณีเนตร
62083004875 นางสาวศรัณยา ประจวบลาภ
62083004876 นายทวีชัย แซ%ลี้
62083004877 นางสาวเลิศวิลัย ธิมา
62083004878 นายนาคพงษ� พิมพ�เชื้อ
62083004879 นางสาวณัฐชนันท� กล�าหาญ
62083004880 นางสาวสุภาพร ตันนารัตน�
62083004881 นางสาวสุพัตรา อย%าลืมดี
62083004882 นางสาวธนัญญา นนท�ขุนทด
62083004883 นางสาวมิลิน เพ็ญภู%
62083004884 นายพุทธพงษ� เฉลยศาสตร�
62083004885 นางสาวอาทิตยา ขันแก�วน%าน
62083004886 นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด
62083004887 นางสาวเบญจมาศ สุภาษร
62083004888 นายสมปราชญ� ภิราษร
62083004889 นางสาวทรรศนีย� ทองงาม
62083004890 นางสาวกุลยาวัลย� ด%านผาสุขสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62083004891 นายธนวัฒน� อาดมะดัน
62083004892 นางสาวบุญญาพร ไพศาลดีลี้สุวรรณ�
62083004893 นางสาวสาวิณี สุขแก�ว
62083004894 นางสาวซากีนา รุ%งโรจน�
62083004895 นางสาวอุทัยทิพย� บุตรงาม
62083004896 นายภาณุพันธ� กัณฑ�ศรี
62083004897 นายสิทธิชัย วงษ�ทน
62083004898 นางสาวปวีณา มีศรี
62083004899 นายสุรชัย ไขคํา
62083004900 นางสาวภัทรสุดา ภักดีรัตน�
62083004901 นางสาวแพพิลัย สุคนนท�
62083004902 นางสาวศศิประภา คุ�มศิริ
62083004903 นายธนภัทร วงค�กันทะ
62083004904 นางสาวพัชราภรณ� ชํานาญมะเริง
62083004905 นางสาววรัชญา ปKชชาเขียว
62083004906 นางสาวอัจฉราภรณ� ยศรุ%งเรือง
62083004907 นางสาวอรณิชา แก�วประสงค�
62083004908 นางสาวอารยา ตาก่ิมนอก
62083004909 นางสาวกันต�ธิรา จารุการ
62083004910 นายเจนยุทธ เพียรกลาง
62083004911 นางสาววิภาวรรณ จันทร�ส%องแสง
62083004912 นายบวรลักษณ� กลับสุข
62083004913 นางสาวอัมรินทร� หวลคิด
62083004914 นางสาวคนึงนิจ เยียวรัมย�
62083004915 นายปริญญา จันทร�สว%าง
62083004916 นางสาวขนิษฐา ชัยศรี
62083004917 นายศิวรุจน� ศรีสําโรง
62083004918 นายทศพล สามารถ
62083004919 นางสาววณัฐษา แก�วมหา
62083004920 นางสาวรัตนาภรณ� จ้ิมปุ>ย
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ระดับปริญญาตรี

62083004921 นางสาวปภาดา จักรสิงห�โต
62083004922 นางสาวปณิตา คุ�มวงศ�
62083004923 นางสาวณัฐญา บุตราช
62083004924 นางสาวสุภาพร สุดโสม
62083004925 นางสาวพรรณิภา บุตรสะอาด
62083004926 นางสาวกันตพรรณ ทองเหล็ก
62083004927 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�กลาง
62083004928 นางสาวนฤมล กันทวัง
62083004929 นางสาวเจนจิรา เรียบกระโทก
62083004930 นางศิริวรรณ เครือศรี
62083004931 นายพลพงศ� ธรรมสรางกูร
62083004932 นางสาวรินทร�ลภัส รัตนธีระนันท�
62083004933 นางสาวจีรพรรณ หารคํา
62083004934 นางสาวสรชา นิพรรัมย�
62083004935 นางสาวณัฐชา พงษ�อภัย
62083004936 นางสาวจตุพร สาขนินท�
62083004937 นางสาวมาลัย นาคประกอบ
62083004938 นางสาวยลดา กลิ่นเพชร
62083004939 นายวีรยุทธ หาญกุดเลาะ
62083004940 นางสาวอรศยา ไลนอก
62083004941 นางสาวโชติกา สัสสินทร
62083004942 นางปุณิกา หวลระลึก
62083004943 นายวิทยา พิศเพ็ง
62083004944 นางสาวยุวธิดา ไชยประสิทธ์ิ
62083004945 นางสาวนิภาวดี เกษเกษี
62083004946 นายนพพล รัตนบุรี
62083004947 นางสาวป@ยวรรณ ไชยเดช
62083004948 นางสาวกนกวรรณ สุนทร
62083004949 นางสาวกมลทิพย� สุขช%วย
62083004950 นายกิตติศักด์ิ นุชผักแว%น
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ระดับปริญญาตรี

62083004951 นางสาวมะลิวรรณ� นุกุลพงศ�
62083004952 นางสาวศศิธร โสประโคน
62083004953 นางสาวศิริวรรณ สงวนศิลปL
62083004954 นางสาวสุดาภรณ� ดอนเหนือ
62083004955 ว%าที่ร�อยตรีพัฒนพงษ� พระคุณศรีไพรศาล
62083004956 นางนัฐวรรณ� สมทา
62083004957 นางสาวนงคราญ ประเสริฐศรี
62083004958 นายกังสดาล วงอํามาต
62083004959 นางสาวจิรฐา กินูน
62083004960 นายอภิวัฒน� พลหนองหลวง
62083004961 นางสาวฉัตธิยา จันทร�นวน
62083004962 นางสาวศิริพร ปุริศรี
62083004963 นางสาวเบญจรัตน� พูลสวัสด์ิ
62083004964 นางสาวกฤติญา ฉัตรเมืองปKก
62083004965 นางสาววิรินรัตน� ศรีสูงเนิน
62083004966 นายกฤษณพงษ� อินรัมย�
62083004967 นางสาวดาริกา ภูฆัง
62083004968 นายธวัชชัย บุญที
62083004969 นางสาวสมปอง สีหาราช
62083004970 นางพิมพ�ใจ ศรีบุญส%ง
62083004971 นางสาววรรณภา แยงรัมย�
62083004972 นางสาวอิสริยา มณฑาทอง
62083004973 นางสาวรัศมีเพ็ญ โคตรประทุม
62083004974 นางสาวเจนจิรา จันทร�สิงห�
62083004975 นางสาววิภาวรรณ ขันชารี
62083004976 นางสาวป@ยาพร อังกนก
62083004977 นายณัฐกานต� มีพูล
62083004978 นางสาวพชรดา แก�วประดิษฐ�
62083004979 นายไพฑูรย� วนกลาง
62083004980 นางรตวรรณ ผึ่งตะขบ
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62083004981 นางสาวศิริรัตน� วงษ�เนียม
62083004982 นางสาวสาริกา ตากไธสง
62083004983 นางสาวฤดี กุลเกตุ
62083004984 นางสาวคัทลียา สาพิมาย
62083004985 นายเสกสิทธ์ิ แก�วใส
62083004986 นายภูวิช วิชัยโย
62083004987 นายไพรวัลย� คนสันสี
62083004988 นางสาวเยาวลักษณ� ลัดดี
62083004989 นายเนติพงษ� จันทร�สม
62083004990 นางสาวรมิดา วงสําแดง
62083004991 นางสาวนิภาพร หมวกพิมาย
62083004992 นางสาวขวัญลดา ชาญสุข
62083004993 นางสาวลลิตา กรวยสวัสด์ิ
62083004994 นายนครินทร� ทองชาติ
62083004995 นายณัฐการณ� เงางาม
62083004996 นางสาวพรหทัย ปานแก�ว
62083004997 นางสาวฐิติมา พยัคฆพงษ�
62083004998 นายวัชระพงษ� ฟากวิลัย
62083004999 นางสาวจิรารัตน� เรืองฤทธ์ิ
62083005000 นางสาวอุมรินทร� ขอฟุ>งกลาง
62083005001 นางสาวกิตติวรรณ มีสําราญ
62083005002 นางสาวสิริขวัญ ภายไธสง
62083005003 นายศิรเสกข� คําเคน
62083005004 นางสาวธิดารัตน� กุลบุตร
62083005005 นายชัยณรงค� มณีเลิศ
62083005006 นางสาวสิริยาภรณ� ตรีแก�ว
62083005007 นายณัฐภัทร หนานสายออ
62083005008 นางสาวอรปวีณา จันทร�แก�ว
62083005009 นางสาวณิชกานต� เหลาคม
62083005010 นางสาวจารุวรรณ บุตรดอน
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ระดับปริญญาตรี

62083005011 นายจักรกฤษณ� สิทธิปKญญา
62083005012 นางสาวศุภรัตน� ศุภนาม
62083005013 นางสาวนวพร สุภาเวคิน
62083005014 นางสาวสุทธิดา สิงห�ทอง
62083005015 นายณัฐวุฒิ ช%อสูงเนิน
62083005016 นางสาวประภาพรรณ ประสิทธ์ิกูล
62083005017 นางสาวฐาปนี แสงพันธุ�
62083005018 นายสมศักด์ิ ชุมประไพ
62083005019 นางสาวกรรณ�ดารา มุ%งดี
62083005020 นางสุพรรษา ฉับจันทึก
62083005021 นายกุลธวัช น้ําดอกไม�
62083005022 นางสาวรวิภา เทียนทอง
62083005023 นางสาวมณีรัตน� สมบูรณ�
62083005024 นางสาวกัญญลักษณ� วงษ�ภา
62083005025 นางสาวอนุรักษ� บุราช
62083005026 นางสาวเข็มทอง เกิดโภคา
62083005027 นายปรมัทร� ขันแก�ว
62083005028 นางสาวพิมพ�พัชรา ดัดถุยาวัตร
62083005029 นางสาวพิไลวรรณ หอมเนียม
62083005030 นางสาวเกศณีย� ประดับศิริกุล
62083005031 นายธีรพงษ� สําราญวงค�
62083005032 นางสาวนงนุช เบี้ยกระโทก
62083005033 นางสาวศิริวรรณ นันโท
62083005034 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทิพย�อักษร
62083005035 นางสาวศิริพร รอนยุทธ
62083005036 นางสาวเบญจรัตน� กําเนิดพันธุ�
62083005037 นางสาววรรณนิษา แพงผล
62083005038 นางสาวอณัฐภิศร ทองน�อย
62083005039 นายธีระเดช เปXยนวม
62083005040 นางสาวอาภาพร อิ่มจันทึก
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62083005041 นางสาวกานต�พิชชา ชูรัตน�
62083005042 นายทวีศักด์ิ หวานเมืองปKกษ�
62083005043 นายเฉลิมพล กันแก�ว
62083005044 นางสาวเสาวลักษณ� ฉิมชนะ
62083005045 นางสาวธนัชชา เชื่อมแก�ว
62083005046 นายพรพงษ� พลอามาตย�
62083005047 นางสาวศุกร�ชาพร สีลกันตสูติ
62083005048 นางสาวกมลทิพย� สิทธิมงคล
62083005049 นางสาวสิณัฐชญากาญจน� สาคร
62083005050 นายพงศ�พล สุขโข
62083005051 นางสาวจุฑารัตน� พิลึกนา
62083005052 นางสาวสุชาดา ประเสริฐทองกร
62083005053 นางสาวเสาวนีย� ราชบัวขาว
62083005054 นางสาวอรพรรณ พยอมหอม
62083005055 นางสาวชฎาภา กับรัมย�
62083005056 นางสาววิกานดา กําพุฒกลาง
62083005057 นายอนุสรณ� โอโลรัมย�
62083005058 นางสาวขวัญชนก อยู%สอาด
62083005059 นางสาวกิตติยา ธรรมนาม
62083005060 นางสาวจิดาภา ท�าวธรรมศรี
62083005061 นายปฏิภาณ แจ�งยุบล
62083005062 นางสาวจรรยาภรณ� ชั่งดี
62083005063 นายวิจารย� โคตรภักดี
62083005064 นางสาวณัฐริกา ก_าแก%น
62083005065 นางสาวจารุวรรณ ไทยมะณี
62083005066 นายปริญญา บุญครอบ
62083005067 นายพิชัย สันประเทียบ
62083005068 นางสาวเกษา โพธ์ินอก
62083005069 นางสุวลักษณ� จิตธนาภิรักษ�
62083005070 นางสาวสิริลักษณ� วิทยรัตน�
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62083005071 นางสาวสุภาพร โลพันดุง
62083005072 นางสาวกัลยรัตน� มือขุนทด
62083005073 นางสาวมณีรัตน� รอดบรรจง
62083005074 นางสาวศุภลักษณ� ดาษสันเทียะ
62083005075 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิแก�ว
62083005076 นางสาวกาญจนา ภูพงษ�
62083005077 นางสาวณัฏฐณิชา บาดกลาง
62083005078 นางสาววันณี พลร%ม
62083005079 นางสาวพณิตนาฏ เมืองใจมา
62083005080 นางสาวกมลวรรณ แย�มสุคนธ�
62083005081 นางสาวจันทร�จิรา ไล%กระโทก
62083005082 นายอัษฎาวุธ องค�ษา
62083005083 นางสาวกัญญ�ณัฐ โหนสันเทียะ
62083005084 นางสาวสรารักษ� ลิ้มเรืองอําพล
62083005085 นางสาวจตุพร ศรอินทร�
62083005086 นางสาวพรรณิภา บุตรเอก
62083005087 นายอาทิตย� สิงหชัย
62083005088 นางสาวเกศินี ศรีบุตร
62083005089 นางสาวสโรชา บุญผ%อง
62083005090 นางสาวสุกัญญา หุบกําปKง
62083005091 นางสาวสุภาพ ดอกเกส
62083005092 นางสาวแพรวพรรณ คุ�มเขว�า
62083005093 นายป@ยะวุฒิ บุพาโล
62083005094 นางสาวกรกนก ฉูดสูงเนิน
62083005095 นางสาวรัชดาภรณ� บุ�งทอง
62083005096 นายอนาวิล บุญเต็ม
62083005097 นางสาวเขมญาณัท จิตไทย
62083005098 นางสาวพัชรินทร� ภักดีจอหอ
62083005099 นายถิรายุ จานนอก
62083005100 นางสาวนภัส จินตะวงศ�
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62083005101 นางสาวธันย�ชนก เกียดขุนทด
62083005102 นางสาวรัชกร ทานผดุง
62083005103 นางสาวปฏิมาภรณ� ทูพันดุง
62083005104 นางสาวอุษา สีเข�ม
62083005105 นางสาวพรวิมล สังกรณี
62083005106 นายธนกฤต ดาทอง
62083005107 นางสาวสุกัญญา ก่ิงทอง
62083005108 นางนัดดา สายธนู
62083005109 นางสาววิภาดา สุขวิเศษ
62083005110 นางสาวอาภาวดี คําภูแก�ว
62083005111 นางสาววรรณิศา วงค�นอก
62083005112 นางสาวศราวดี สีแก�ว
62083005113 นางสาวกรวรินท� ทองกุล
62083005114 นายสุภัทร รสหอม
62083005115 นายรัตนโชติ ไกรทอง
62083005116 นางสาวริญญาภัทร� ดอกกุหลาบ
62083005117 นางสาวเนตรนภา ชลอชน
62083005118 นางสาวศศิธร สีมาวงษ�
62083005119 นางสาวยุวดี เทียมพยุหา
62083005120 นางสาวพัฐพศิญา ดาวเรืองรัมย�
62083005121 นายพีรพงศ� หมู%เมืองสอง
62083005122 นางสาวฐิติกา ปKนทะวัน
62083005123 นางณัฐกฤตา เวียงนนท�
62083005124 นางสาวอริสา พรมนิ่ม
62083005125 นางสาวพัชริญา กิมาวหา
62083005126 นางณฐวรรณ ครองบุญ
62083005127 นางสาวกัญญา ทิสารัมย�
62083005128 นางสาวนิภาพร ขัวนา
62083005129 นางสาวกันติศา เจริญศิริ
62083005130 นางสาวภัทรนันท� ปฏิบัติ
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62083005131 นางสาวพิสสมัย นามบุตร
62083005132 นางสาวนัฐทาวดี โจกกะโทก
62083005133 นายทักษิณ สอนอ�อย
62083005134 นางสาวชาลิณี มีพลกิจ
62083005135 นางสาวจิรารัตน� กลางสวัสด์ิ
62083005136 นางสาวสุดารัตน� ทัพธานี
62083005137 นางสาวชลลดา สุดสวาสด์ิ
62083005138 นางสาวกรรณิการ� ภูถูกหมอก
62083005139 นางสาวเบญจวรรณ ตุมหนแย�ม
62083005140 นายกฤติยา ชาตะสุวัจนานนท�
62083005141 นางสาวสุปรีญา คําเสนา
62083005142 นางสาวธัญชนก ชูชาติ
62083005143 นางสาวกัญญา มานอก
62083005144 นางวาทินี ศรีนวกุล
62083005145 นายสุวิชชา ชูรัตน�
62083005146 นายสุรเดช ปะรัมย�
62083005147 นางสาวกรรณิกา ฉางพิมาย
62083005148 นายสุทธิพงศ� พงษ�สละ
62083005149 นายสมพงษ� แก�วยงกฎ
62083005150 นายจรูญศักด์ิ เพลงเสนาะ
62083005151 นางสาวกุลธิดา พระพล
62083005152 นางสาวฐิติชญา กิจจารักษ�
62083005153 นางสาวสีแพร เจิมขุนทด
62083005154 นางสาวศุทธินี ตลับทอง
62083005155 ว%าที่ร�อยตรีกิตติศักด์ิ ปาเมืองมูล
62083005156 นางสาวจิราพร มูลผง
62083005157 นางสาวดวงฤทัย พลพัฒนา
62083005158 นางสาววรรณภา โตจีน
62083005159 นางสาววีรวรรณ เอี่ยมสําอางค�
62083005160 นางสาวเกศรัชตา ปานกลาง
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62083005161 นางสาวณัฏฐรี แจ%มเจริญสุขศรี
62083005162 นางสาวณัฐกาญจน� กาญจนารักษ�
62083005163 นางสาวพรพรรณ ชูชะรา
62083005164 นางสาวฐานิตา วิริยะจารุ
62083005165 นางสาวธีรนาฏ ผินโพธ์ิ
62083005166 นางสาวอาภาพร กว�างนอก
62083005167 นางสาวทิพวรรณ นาคเหลา
62083005168 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยรินทร�
62083005169 นายจิรเวศ ดําริ
62083005170 นายอัครเดช ชงกลาง
62083005171 นางสาวอภิญญา แดงสุวรรณ
62083005172 นางสาวประภาศิริ ไทยน�อย
62083005173 นางสาวพิมพ�วดี สุขทวี
62083005174 นางสาวเกศินี ย้ิมกระโทก
62083005175 นายยุทธศักด์ิ บุญกุศลธรรม
62083005176 นางสาวเตือนใจ วงศ�อภัย
62083005177 นายพชรพล รมย�นุกูล
62083005178 นางสาวปรียนัน เข็มศรี
62083005179 นางสาวปรางค�เรขา อําภา
62083005180 นางสาวกมลมาศ มากแก�ว
62083005181 นายธนวัติ ดีนันท�
62083005182 นางสาวเกศรินทร� คะเรรัมย�
62083005183 นางสาวพีรภา โฉมทอง
62083005184 นางสาวรัชนีกร บอมโคตร
62083005185 นางสาวกัญญารัตน� เชิดพานิช
62083005186 นางสาวศศิธร พ%อค�า
62083005187 ส.อ.ชัยวัฒน� พิมพ�กิตติวัฒน�
62083005188 นางสาวสิริกัญญา โพนภาค
62083005189 นางสาวสุนันท� สมนึกตน
62083005190 นายป@ยะณัฐ บุญกลอง
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62083005191 นางสาวเบญญาภา พินิจจอหอ
62083005192 นายสุพล อินโสม
62083005193 นายอายุทธ ธิสุทอน
62083005194 นายชวลิต ชวดพงษ�
62083005195 นางสาวจันทิพร จันทร�เทศ
62083005196 นางสาวฉายฉาน กล%อมขุนทด
62083005197 นางสาวกาญจนาวรรณ ลาวัลย�
62083005198 นางสาวสมฤทัย ชัยจันทึก
62083005199 นางสาวทิวาพร คล%องแคล%ว
62083005200 นางสาวศิริรัตน� รักพิเศษ
62083005201 นายกิติภูมิ ชมชื่นดี
62083005202 นายตุลยพรหมินทร� กลิ่นขจร
62083005203 นายปฐมพงษ� แสงขาน
62083005204 นายหัสดิน แผ%วสูงเนิน
62083005205 นางเมธาวี รุ%งเรือง
62083005206 นางสาวกุสุมา พาวขุนทด
62083005207 นางสาวบุญนํา เผยกลาง
62083005208 นางสาวปริยฉัตร น�อยวัน
62083005209 นางสาวกัญญ�วรา ชัยจันทา
62083005210 นายเฉลิมชัย เก็จรัมย�
62083005211 นายจิตรกร กลาบกลาง
62083005212 นางสาวจอมขวัญ เจริญสูงเนิน
62083005213 ว%าที่ร.ต.หญิงแก�วมณี ธงชาย
62083005214 นางสาวสุนิตษา โฉมไธสง
62083005215 นายโอภาส กาฟKก
62083005216 นายพิเชษฐ� วัฒนเรืองอนันต�
62083005217 นางสาวสิริยากร ก่ิงนอก
62083005218 นายศรวัสย� ชมสันเทียะ
62083005219 นางสาวสกุลรัตน� ห�อยไธสง
62083005220 นางสาวอุมาพร ไวยุกรรณ�
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62083005221 นายสมฤทธ์ิ แก�วอินทนิน
62083005222 นางสาวศุภานิช บัวอิ่น
62083005223 นางสาวจิรสุตา กรวยสวัสด์ิ
62083005224 นายชยากร ทิศกลาง
62083005225 นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม
62083005226 นางสาวภัชรพีศ� ชฏิลาลัย
62083005227 นางสาวนฤมล เสนามาตย�
62083005228 นางสาวนุสมา ศรีพลเล%ห�
62083005229 นางสาวป@ยะพันธ� วรรณโกษิตย�
62083005230 นางสาวสุมารีย� เกลาเกลี้ยง
62083005231 นายวันชัย ดีศรี
62083005232 นางสาวอรพรรณ จันทรนนท�
62083005233 นางสาววิภาวรรณ ลําพันดุง
62083005234 นางสาวช%อฟ>า ทําหนองพอก
62083005235 นางสาวรัชนี มงคลคีรีโรจน�
62083005236 นายสุรเดช นิราศภัย
62083005237 นางวิภาจรีย� ธรากุลปวีร�
62083005238 นายกรกฏ นามพลกรัง
62083005239 นายจตุรพล โพธ์ิอ%อน
62083005240 นายณรงค�ศักด์ิ กองรัมย�
62083005241 นายนวพล เสนาวงศ�
62083005242 นางสาวตรีนุช นุชนารถ
62083005243 นายอธิวัฒน� กมลมุณีรัตน�
62083005244 นางสาวสุรีย�พร สุขสวย
62083005245 นายอาทิตย� โคตรบิดา
62083005246 นางสาวพัชรินทร� ชาวขุนทด
62083005247 นายธรรมศาสตร� แสงทอง
62083005248 นางสาวชลธิชา กลิ่นกุหลาบ
62083005249 นางสาวนิตยา ตองติดรัมย�
62083005250 นางสาวภัทราพร มะโนลัย

หน�า 175 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083005251 นางสาวภารดี ใจแก�ว
62083005252 นางประณีต รักศิริ
62083005253 นางสาวฟารีดา ประทุมรัตน�
62083005254 นางสาวเปรมกมล ปุZกทะเล
62083005255 นางสาวภัทรนิษฐ� ศรีนวลจันทร�
62083005256 นายอิศรา เพ่ิมพูน
62083005257 นางสาวมินตรา อัศวรังสิริ
62083005258 นางสาววรรณิการ� หุ%มไธสง
62083005259 นางสาวประภาภรณ� พิรักษา
62083005260 นายกรวิชญ� อุบัติ
62083005261 นางสาวอรนุช สุทธาบุญ
62083005262 นางสาวบุปผา สูนประหัต
62083005263 นางสาวอรุณรัตน� ช%อกลาง
62083005264 นางสาวกาญจนา บุญเอก
62083005265 นางสาวนิตยา ทองสุก
62083005266 นางสาวอภิญญา รักถ่ิน
62083005267 นางสาวสุภาวดี สมพินิจ
62083005268 นางสาวปณัฐตา ปXกกระโทก
62083005269 นางสาวมลธิดา นนท�อาสา
62083005270 นางสาวมณีรัตน� ยินขุนทด
62083005271 นางสาวจารุวรรณ พราหมณีย�
62083005272 นางสาวอธิสรา ทรงเจริญ
62083005273 นางสาวชุลีพร ชัยวิพรม
62083005274 นางสาวฤทัย แป>นสกุล
62083005275 นางสาวฐิติรัตน� รอดเครือมิตร
62083005276 นางสาวศุภมาส คงมีทรัพย�
62083005277 นางสาวสุวิภา แคะสูงเนิน
62083005278 นางสาววิลาสินี นามพันดุง
62083005279 นางสาวมัลลิกา ธาดาอักษรณรงค�
62083005280 นางสาวอมีณา อินศรีเชียงใหม%
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62083005281 นางสาวนนทิยา โสภัณ
62083005282 นางสาวกิตติภรณ� พูนศรี
62083005283 นางสาวกรกนก อรุณรัมย�
62083005284 นางสาวขวัญฤดี มุกขุนทด
62083005285 นางสาวปรัษฐา มงคลฤทธี
62083005286 นางสาวสุนิสา ช%างบุ
62083005287 นางสาวอัญญมาศ ก�องชลาลัย
62083005288 นางสาวศิรินภา แก�วบุญเมือง
62083005289 นางสาวอารยา ใสสระน�อย
62083005290 นางสาวกัลยาณี จาดพิมาย
62083005291 นางสาวเกศกนก โกมขุนทด
62083005292 นายจักรกฤษณ� แม�นสถิตย�
62083005293 นางสาวสุภัค เกียรติโพธ์ิ
62083005294 นายเทวา คุ�มไพทูลย�
62083005295 นางสาวขนิษฐา เมฆะวัฒนะ
62083005296 นางสาวกชพรรณ ยอดดํา
62083005297 นางสาวธัญญาเรศ สําเนียงงาม
62083005298 นางสาวมัญชุพร ขันธการุญวงศ�
62083005299 นางสาวณิชกมล วรรณแก�ว
62083005300 นายกฤตยชญ� วรรณโพธ์ิกลาง
62083005301 นายธีระยุทธ ดีเหลือ
62083005302 นางสาวสุพิชญา สุตัญต้ังใจ
62083005303 นายคุณากร ขาวงาม
62083005304 นางสาวปภาดา ทรงประโคน
62083005305 นางสาววาสนา ปKตถา
62083005306 นางสาวธัญชนก หลีสุวรรณ
62083005307 นางน้ําอ�อย รสหอม
62083005308 นางสาวสุภาพร บวรรัมย�
62083005309 นางสาวศิรินทิพย� เจริญคุณาธร
62083005310 นางเฉลิมพร แจ�งจิตร�
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62083005311 นางสาวธิดารัตน� ทิพรม
62083005312 นางสาวนวพร เวียงนนท�
62083005313 นางสาวจิรภรณ� เรือนอินทร�
62083005314 นางสาวคณพร โคตรคํา
62083005315 นางสาวอรทัย บํารุงนา
62083005316 นางสาวอภัสนันท� วิเศษพันธ�
62083005317 นายปณิธาน สนพะเนา
62083005318 นางสาวสุภาวดี มืมขุนทด
62083005319 นางสาวปานมณี เพชรชุม
62083005320 นางสาวปวรดา สกุลกฤศโกศล
62083005321 นายปฏิภาณ เที่ยงธรรม
62083005322 นางรุ%งทิวา เถ่ือนศรี
62083005323 นายจักรกฤษณ� ครอบครบุรี
62083005324 นายศรนรินทร� วงค�สุวรรณ�
62083005325 นายภูมิรพี ธานีรัตน�
62083005326 นางสาวอมรรัตน� สติภา
62083005327 นางสาวจิราวรรณ กฤชทอง
62083005328 นางสาวดลยา เอี่ยมคานะ
62083005329 นายสราวุธ พรศักด์ิกุล
62083005330 นางสาวสุประเทวี ภูนบทอง
62083005331 นางสาววรัญญา วงศ�กวานกลม
62083005332 นางสาวพรพรรษา ยอดแก�ว
62083005333 นางสาวทิพาภรณ� สุขสลุง
62083005334 นางสาววิมลรัตน� โอทารัมย�
62083005335 นายยุทธศักด์ิ กันแคล�ว
62083005336 ว%าที่ร�อยโทสรวิชญ� กลิ่นขจร
62083005337 นายวัชราวุธ หงอกภิลัย
62083005338 นางสาวสุมล ศิลโรจน�
62083005339 นางสาวจารุวรรณ ประกอบแสง
62083005340 นายสมพร ภู%ไพจิตร�กุล
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62083005341 นางสาวภรณ�รพัชร� โชคธนจิราวัชร
62083005342 นางสาวศิริพร วรครบุรี
62083005343 นายภวิต เทียมไธสง
62083005344 นางสาวทัดดาว ปะตาทะโย
62083005345 นางสาวอรุณี มาแก�ว
62083005346 นางสาววิชญาพร พรมสูตร
62083005347 นางอัญชลี สมัยกลาง
62083005348 นางสาวมุทิตา สงัดวงศ�
62083005349 นายพิษณุวัฒน� จุระยา
62083005350 นางนันท�นภัส เจริญรัมย�
62083005351 นางสาวณัฐกาญจน� ลือสะท�าน
62083005352 นางสาวศศิมาภรณ� นาราษฎร
62083005353 นางสาวพรรณผกา แสงสุด
62083005354 นางสาววิภาดา เย็นวัฒนา
62083005355 นางสาวเบญจรัตน� สายทอง
62083005356 นางสาวนัฐมล ยงขามป>อม
62083005357 นายกิตติพิชญ� นาคะพงษ�
62083005358 นายธนาธิป สุพร
62083005359 นายถิรวิทย� สิงห�บัณฑิต
62083005360 นางสาวชรินพัทธ� ศุภฤทธ์ิภานุวัฒน�
62083005361 นางสาวรจนา แวงม่ัง
62083005362 นางสาวปวิตรา แสวงชัย
62083005363 นางสาวเอวารินทร� สันทัดกลการ
62083005364 นางสาวณิชกมล มายอด
62083005365 นางสาวปรมาพร ขาวสุข
62083005366 นายชัยอนันต� นราแก�ว
62083005367 นายพยุงศักด์ิ นวลฉวี
62083005368 นางสาวณัฎฐา ใจเที่ยง
62083005369 นางสาวมณีจันทร� บูรณะ
62083005370 นางสาวจุฑามาศ มะลิซ�อน
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62083005371 นางสาวเสาวลักษณ� ท�วมเจริญ
62083005372 นางสาวจิราวรรณ คิดรอบ
62083005373 นางสาวเปรมกมล ฦาชา
62083005374 นายอํานาจ ครเกษม
62083005375 นายธนาธิษณ� อรุณสันติวงศ�
62083005376 นางสาวพรรณิภา มําขุนทด
62083005377 นางสาวสุทธิดา แบนป@ง
62083005378 นายขจรศักด์ิ หม่ันกิจ
62083005379 ว%าที่ ร.ต.วีระ สืบพลาย
62083005380 นางสาวพิชญ�สิณี พงษ�พิมาย
62083005381 นางสาวจันทิรา เนื้อนิล
62083005382 นางสาวสุกัญญา สังเสวก
62083005383 นางสาวชนาภัทร เชียรพิมาย
62083005384 นางสาวอารีวรรณ แก�วชูใส
62083005385 นางสาวลักษมนต� สมนิยาม
62083005386 นายสรายุทธ ขอแช%มกลาง
62083005387 นางสาวสุธิดา พลกอง
62083005388 นางสาวธัญลักษณ� สิงห�จันทร�
62083005389 นางสาวนภัสสร ศักรินพานิชกุล
62083005390 นางสาวจันทร�จิรา ดินดํา
62083005391 นางสาวชุติภา ควบคุม
62083005392 นางนันทนิตย� บุญแดง
62083005393 นายกิตติพงษ� จิตตะคุ
62083005394 นางสาววิภาวรรณ บํารุงกลาง
62083005395 นายสมศักด์ิ พนมกุล
62083005396 นายอภิเชษฐ� คําจินดา
62083005397 นางสาวศิริลักษณ� โชตินอก
62083005398 นางสาวบูชิตา ชมบุญ
62083005399 นางสาวอรวรรณ บทสูงเนิน
62083005400 นายธนวัฒน� เรืองกระโทก
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62083005401 นายจตุพงศ� การบุญ
62083005402 นางสาวสุรัสวดี ยางนอก
62083005403 นายจักรสรายุทธ สานุสันต�
62083005404 นายโพชฌงค� เอี่ยมสําอางค�
62083005405 นางสาวสุนิสา มุงขุนทด
62083005406 นายป@ยะพงษ� แย�มวงษ�
62083005407 นายวชิระสรณ� คุ�มศรีษะ
62083005408 นางสาวณรรจา ศรีสุข
62083005409 นางสาวกาญจนา มหานารี
62083005410 นางสาวปทิตตา มุดครบุรี
62083005411 นางสาวสุภาพร จําปาจันทร�
62083005412 นายวรวุฒิ จุลโนนยาง
62083005413 นางสาวสุจิตรา รัมพณีนิล
62083005414 นางสาวรุ%งทิวา ศรีสุภาพ
62083005415 นางสาวเรียวหนาม สุขนิรันดร�
62083005416 นางสาวอมรรัตน� แดงดอน
62083005417 นางสาวมานิตา บุรีศรี
62083005418 นางสาววรรณิภา ศิริโกสุม
62083005419 นางสาวสิริมา ชุมกระโทก
62083005420 นางสาวลักขณา เสนีนวล
62083005421 นางสาวมลิศรา เต็นรัมย�
62083005422 นายธนวันต� เกตุตา
62083005423 นางสาวก่ิงสวรรค� ดงกระโทก
62083005424 นางสาวดวงใจ จันธิมา
62083005425 นายสุทธิไกร สายยศ
62083005426 นายเอกลักษณ� คนยัง
62083005427 นางสาวขวัญตา กันลา
62083005428 นางสาวภิรมยา แป>นสุขา
62083005429 นางสาววีรวรรณ อุดมคํา
62083005430 นายชัยพร รึผาดํา
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62083005431 นางสาวเบญจมาศ ประวันเตา
62083005432 นางสาวหฤทัย แซ%เตียว
62083005433 นางสาวศศิชญา นนท�แก�ว
62083005434 นายกฤษณวัฒน� อุดมสุข
62083005435 นางสาวกรุณา เพียรวิชา
62083005436 นายอดิเทพ จันทร�อ%อน
62083005437 นางสาวอรอนงค� ดารุนิกร
62083005438 นายอินทรีย� รําพรรณนิยม
62083005439 นางสาววิไลวรรณ เภสัชชะ
62083005440 นางสาวชลธิชา นนทะคําจันทร�
62083005441 นายธีรเจต ต%วนสูงเนิน
62083005442 นางสาวอรอนงค� เจริญรัมย�
62083005443 นางสาวอรุณี ยุงกลาง
62083005444 นางสาวธนัชพร พูนศิริ
62083005445 นายอาทิตย� ศรีประสิทธ์ิ
62083005446 นายอดิศร ประจักร�
62083005447 นายสัญชัย บุญจริยจรัสกุล
62083005448 นางสาวมณฑาทิพย� หมีวรรณ�
62083005449 นางสาวสุภารัตน� สิงหะนาม
62083005450 นางวิไลวรรณ พรมแพง
62083005451 นายกฤตภาส อินทรักษ�
62083005452 นางสาววิภาดา ประสพหิน
62083005453 นางชวนชม มุกสิกพันธ�
62083005454 นางสาวนัฏรุจี หมีนพราน
62083005455 นางสาวธิดารัตน� วรพุท
62083005456 นายนราวุธ ไวดอน
62083005457 นางสาวธัญรดี โคตรชาดา
62083005458 นางสาวประภาพร โกโสภา
62083005459 นางสาวเรวดี คํามูลอินทร�
62083005460 นางสาวสุภาพร เดชสุภา
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62083005461 นางสาวสุวัจนี ศรีจันทร�
62083005462 นางสาวจินตหรา พงษ�อ%อน
62083005463 นางสาวปริสา สุขยา
62083005464 นางสาวสาธิดา จงยาว
62083005465 นางสาวนันทคร คํากอง
62083005466 นางสาววรัญญา ต้ังจิตเกษมสุข
62083005467 นางสาวศิวพร สายสิม
62083005468 นางสาวปKญชลี บุญทอง
62083005469 นายศุภชัย ภัทรจารุ
62083005470 นางสาวชรินรัตน� ชัยบุรัมย�
62083005471 นางสาวอรทัย เมฆี
62083005472 นางสาวจิตติมา แก�วยงกต
62083005473 นางสาวศิริลักษณ� คําสวนจิก
62083005474 นางสาวภัณฑิลา บุญมานํา
62083005475 นายยุทธศิลปL คํายืน
62083005476 นางสาวพัณณ�นิญา ประสงค�ทรัพย�
62083005477 นางสาวพรรณิกา พิมพ�ชัยศรี
62083005478 นางสาวธิดารัตน� นามสว%าง
62083005479 นางสาวป@ยาภรณ� เสาวรส
62083005480 นายณัฏฐ� จันทรังษี
62083005481 นายมงคล เครื่องทองใหญ%
62083005482 นายสัญญา โกเทริปู
62083005483 นางสาวสุชาดา สุขสงวน
62083005484 นางสาวกุลวดี แตงอ%อน
62083005485 นางสาวณัฐชยา กิจสุภี
62083005486 นางสาวเกศรินทร� เหิงขุนทด
62083005487 นายจิรพงศ� วรรณศรี
62083005488 นางสาวพัชรา สิมหาบุตร
62083005489 นางสาวศุภศุตา ศรีสุข
62083005490 นางจุฑามาศ ชาจันทึก
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62083005491 นางสาวนันทิดา บุพศิริ
62083005492 นางสาวพรนภัส คงกลาง
62083005493 นายชํานาญวิทย� นาขนานรัมย�
62083005494 นางสาวภาวินี ครองรักษ�
62083005495 นางสาวธัญญาพร ทองแจ%ม
62083005496 นางสาวอัญญิภา เจริญพานิช
62083005497 นางสาวขนิษฐา ทิมจะโปะ
62083005498 นางสุปราณี เง่ือนกลาง
62083005499 นางสาวดวงดาว ตงกระโทก
62083005500 นายวุฒิชัย บุญเถ่ือน
62083005501 นางสาวพุทธพร พิพัฒน�
62083005502 นายธนภัทร พัฒนพงศ�
62083005503 นางอุดมสิน มูลจันทร�
62083005504 นางสาวสกุรัตน� คุ�มกุดขม้ิน
62083005505 นางสาวสุภาภรณ� แตงพิมาย
62083005506 นางสาวป@ยธิดา ไชยเสริม
62083005507 นางสาวรจนา นะมิตรัมย�
62083005508 นางสาวจุฑามาศ แสงศรี
62083005509 นางสาวเดือนเพ็ญ หาญสันเทียะ
62083005510 นางสาวพัชรี ทีรฆภัทร
62083005511 นางสาวกมลชนก พืมขุนทด
62083005512 นางสาวอัญชนา คําอุด
62083005513 นางสาวพัชราภรณ� โตหม่ืนไวย
62083005514 นายกุลเชษฐ ชุ%มเย็น
62083005515 นายราชัน วรรณศิริ
62083005516 นายเอกรินทร� ทิพนี
62083005517 นางสาวกชกร แดงกองโค
62083005518 นางสาววราภรณ� ทิพยรัตน�
62083005519 นางสาวสุภาวดี ศรีพรหมมา
62083005520 นางสาวศุภนิดา บํารุงผล
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62083005521 นางสุภลักษณ� ปาเป>า
62083005522 นางสาวพิจิตรา น�อยต้ัง
62083005523 นายธงชัย อุทัยสา
62083005524 นางสาววราพร มะโนวงศ�
62083005525 นายพีรพงษ� สายบุตร
62083005526 นางสาวพัชรนันท� พรศิรธนพัชร�
62083005527 นายสหรัฐ ร%มเกตุ
62083005528 นางสาวธัญรดี พลสิทธ์ิ
62083005529 นางสาวพรรณธิภา คงเรือง
62083005530 นายป@ยพงษ� มีสะอาด
62083005531 นางสาวอังสุมา ค�าขาย
62083005532 นางสาวสุภาพร เฟOPองฟู
62083005533 นายประสงค� มาตย�นอก
62083005534 นางสาวอโนชา คําเปอะ
62083005535 นายยุรนันท� อุดรจรัส
62083005536 นายณภัทร ทองน�อย
62083005537 นางสาวสมฤทัย จูกูล
62083005538 นางสาวนิภานุช แววดี
62083005539 นางสาวธิดาวรรณ คงเก%ง
62083005540 นางสาวพัชรินทร� สาสังข�
62083005541 นางสาวกนกวรรณ สายเพชร
62083005542 นางสาวสุวนันท� บุญย่ิง
62083005543 นายปพนธนัย อํานวยสวัสด์ิชัย
62083005544 นางสาวกรรณิกา จินตนามณีรัตน�
62083005545 นายป@ยกุล โทนหงษา
62083005546 นายศักด์ิสิทธ์ิ รักไร%
62083005547 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ�
62083005548 นายนเรศ เหมไหม
62083005549 นางสาวทิพวรรณ คํายวน
62083005550 นางสาวกัลยาณี เด่ียวกลาง
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62083005551 นางสาวจินตนา ชนะภักด์ิ
62083005552 นางสาวภัทรวดี ศรีสวัสด์ิ
62083005553 นายภาคิไน ใจดา
62083005554 นายทศพล รักษ�ดี
62083005555 นางสาวธิภาพร ทองทักษิณ
62083005556 นายอรรณพ ทาขุลี
62083005557 นางขวัญเรือน แดงสูงเนิน
62083005558 นายวิทยา บุญหม่ัน
62083005559 นางสาววรวรรณ สืบเทพ
62083005560 นางสาวพรทิพย� ศรีทิ
62083005561 นายชัยวัฒน� ลาโนนง้ิว
62083005562 นายสพล แฉกพิมาย
62083005563 นางสาวอรุณี บริบูรณ�
62083005564 นางสาวฐิติรัตน� ใบสี
62083005565 นางสาวญาดา ธรรมรักษ�
62083005566 นางสาวสุวรรณา ชูเชิด
62083005567 นางสาวเบญจมาศ บุตรวงษ�
62083005568 นายพรเทพ แย�มพรมมา
62083005569 นายภิชากร บริสุทธ์ิ
62083005570 นางสาวเบญจวรรณ แต�ประโคน
62083005571 นางสาวณัฏฐา นพรัตน�
62083005572 นางสาวจุฑามาส แก�วสุข
62083005573 นางสาวอุดมลักษณ� ภายจันทึก
62083005574 นางสาวอัจฉรา หาญชนะ
62083005575 นายอภิชาติ อุทปา
62083005576 นางสาวสุวรรณี นามเวช
62083005577 นางสาววาสนา แสวงสิทธ์ิ
62083005578 นายพสุพร นัยต๊ิบ
62083005579 นายป@ยะพฤกษ� พฤกษชาติ
62083005580 นางชลธิชา ดาราวรรณรัตน�
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62083005581 นายอมรเทพ แจ�งเกษตร
62083005582 นายคมกฤช อัคริมาญานันท�
62083005583 นางสาวศันสนีย� กันกลางดอน
62083005584 นางสาวชาลินี ไกรโพธ์ิ
62083005585 นางสาวกุสุมา โม�นอก
62083005586 นางสาวจิดาภา หมู%พรมมา
62083005587 นางสาวสปKน ทองพร�าว
62083005588 นางสาววาสนา ทิพย�พรมราช
62083005589 นางสาวอารี พรมยะมาตย�
62083005590 นายสุริยา ไตรพรม
62083005591 นางสาวรัตนพร ขันสิงห�
62083005592 นายเสกสิทธ์ิ เอี่ยมสุภา
62083005593 นางสาวพรทิพย� อุ%นอยู%
62083005594 นางบัวแก�ว แป>นทอง
62083005595 นายทักษ�ดนัย เนียมหอม
62083005596 นางสาวพิชญาพร พันธุ�ธรรม
62083005597 นายจิรภัทร คุ�มล�วนล�อม
62083005598 นางสาวประทานพร ชัยสัตรา
62083005599 นางสาวจุรีรัตน� กางนอก
62083005600 นางสาวจารุวรรณ สุขสุทธ์ิ
62083005601 นางสาวสมฤดี เดือยขุนทด
62083005602 นางสาวนิสา เส็งพรม
62083005603 นางสาวณัฐพร ประกาศพร
62083005604 นายจิรชาติ แสงอรุณ
62083005605 นางสาวลาวัลย� สาคะเรศ
62083005606 นางสาวแตงกวา โอทารัมย�
62083005607 นางสาวเพชรรัตน�วิไล ประภาสัย
62083005608 นางสาวนรมน งาก่ิง
62083005609 นางตะวันฉาย นาคชลธี
62083005610 นางสาวภิรมยา อินทรเขตการ
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62083005611 นายธนภัทร คันธศิริ
62083005612 นายพงษ�ศิริ อ%อนใจเย็น
62083005613 นายสิทธิศักด์ิ คําทา
62083005614 นายสุเมธ อุดมบุญ
62083005615 นายรัฐนันท� สิทธิสังข�
62083005616 นางสาวสุธัญญา จันทร�เพชร
62083005617 นางสมใจ บํารุงธรรม
62083005618 นางสาวสุภาพร แสงแก�ว
62083005619 นางสาวปKญยพัชร� เรืองสําราญ
62083005620 ว%าที่ ร.ต.ตฤณ สายหม่ัน
62083005621 นางสาวอรรัมภา ชุมสงฆ�
62083005622 นางสาวกุลธิดา นาบํารุง
62083005623 นายป@ยะณัฐ ศรีบุญเรือง
62083005624 นางสาวสุนันต� ทองดวง
62083005625 นายณัฐดนัย จําปาหล�า
62083005626 นางสาวเอมิกา นัดกระโทก
62083005627 นายยุทธศิลปL งามขํา
62083005628 นายธาราทิพย� ปราบประจิตร�
62083005629 นายอภิสิทธ์ิ โอฬารรัศมี
62083005630 นางสาววราภรณ� พิพัฒวัฒนกุล
62083005631 นางสาววราลักษณ� ศิลปชัย
62083005632 นางสาวกนกภรณ� อินทวี
62083005633 นางสาววิภาวดี โวหาร
62083005634 นางสาวปาหนัน ทนงูเหลือม
62083005635 นางสาวขนิษฐา แก�วพลกรัง
62083005636 นางสาวกนกวรรณ หิรัญชาติ
62083005637 นายสุทธิพงษ� นนตีนอก
62083005638 นายวรเทพ บุราณ
62083005639 นายพลสิน บุญทา
62083005640 นางสาวนภัสสร บุตรประโคน
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62083005641 นางสาววราพร จอมทอง
62083005642 นางสาวสาริกา มีรส
62083005643 นางสาวธิดาพร เสี่ยงวิฐาน
62083005644 นายชนาธิป โสรเนตร
62083005645 นางสาววชิยาลักษณ� ม่ิงมงคล
62083005646 นางสาวปKญญ�ชลท โพธ์ิศรี
62083005647 นางสาวอนุสรา เทพศิริ
62083005648 นางสาวศิรินทิพย� พิลาดี
62083005649 นางสาวพาวิณี แซ%ล�อ
62083005650 นายจุฑากิตติ คันทะสอน
62083005651 นางสาววราภรณ� ประสาน
62083005652 นางสาวสมฤทัย ตันโห
62083005653 นายพิพัฒน� พรชัยพูลทวี
62083005654 นางสาวมณฑิรา หวังมวนกลาง
62083005655 นายนิติกร สินแสง
62083005656 นายสนทรรศน� เอกกลาง
62083005657 นางสาวประภัสสร กองจันทร�
62083005658 นายปKญญา วชิรชัยนุกูล
62083005659 นางสาวสุวิชา หม่ันสดับ
62083005660 นายสุทธิรักษ� เสง่ียมศักด์ิ
62083005661 นายกิตติศักด์ิ กมลรัมย�
62083005662 นางสาวฑิตยา คู%แก�ว
62083005663 นางสาวนัฎฐณิชา ก่ิงกังวาลย�
62083005664 นางสาวศิริพร คุ�มหมู%
62083005665 นางสาวบัวบุษกร ท%าเกษม
62083005666 นางสาวอัญชลี แบบกลาง
62083005667 นางสาวณัฐภรณ� นาเมืองรักษ�
62083005668 นางสาวอมรรัตน� เอกพันธุ�
62083005669 นางสาวรัตศมิกกา เทศสูงเนิน
62083005670 นางสาวปริญญาภรณ� เกิดหม่ืนไวย
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62083005671 นางสาวอุไรพร คานไธสงค�
62083005672 นางสาวนิภา กุสะรัมย�
62083005673 นางสาวนัฐกานต� แก�วแหวน
62083005674 นายอภิวัฒน� จันทะรักษ�
62083005675 นายภานุวัฒน� เสาะสูงเนิน
62083005676 นางสาวเจนจิรา สําราญดี
62083005677 นางสาววิภารัตน� รัศมี
62083005678 นายเอกพงษ� วงษ�พิทักษ�
62083005679 นายนัฐพงษ� สอนน�อย
62083005680 นายณัฐวัฒน� โสภา
62083005681 นายชลพรรษ บทมาตร
62083005682 นางสาววิสุดา เข็มทองหลาง
62083005683 นางสาวปKณณภัสร� พีรสกุลสิทธ์ิ
62083005684 นายวสุพล ดีเหมือนตระกูล
62083005685 นายพงษ�พัฒน� ชาธิพา
62083005686 นางบุปผา พรบุตร
62083005687 นางสาวโชติมา ปKญญาปรุ
62083005688 นายณัฐพล กิจติสากล
62083005689 นางสาวจุฬารัตน� ราชอาษา
62083005690 นางสาวนริศรา ชมพิกุล
62083005691 นางสาวศิริวรรณ ด่ืมโชค
62083005692 นางสาวศิริรัตน� ส%องกําปKง
62083005693 นางสาวคณัสนันท� พิมพ�เพียง
62083005694 นายกฤษเรศ อาริยะกุล
62083005695 นางสาวธัญชนก แก�วอําไพ
62083005696 นางสาวจิราวรรณ สุขกําเนิด
62083005697 นายณัฐวุฒิ บูรณะถาวร
62083005698 นางสาวกัญญาภัทร ติยะบุตร
62083005699 นางสาวภานุชนารถ ร%วมสุข
62083005700 นางสาวจิราวรรณ พริ้งเพราะ
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62083005701 นางสาวกัลย�วีร� พรหมเฮียง
62083005702 นางสาวมณีรัตน� กายตะขบ
62083005703 นางสาวอิสรีญาภรณ� ทองดี
62083005704 นางสาวภัทราภรณ� สีหะวงษ�
62083005705 นายปริญญา จงกลาง
62083005706 นายกรกช ศรีสมพันธุ�
62083005707 นายวราพงษ� นภาคเวช
62083005708 นางสาวอารยา สุระสุข
62083005709 นายอดิศักด์ิ ทําดี
62083005710 นางสาวปาณิสรา เนื้อแก�ว
62083005711 นางสาวสายรุ�ง ศรีเมือง
62083005712 นางสาวอัญชลี ศรีโคกสูง
62083005713 นายกิตติศักด์ิ จึงสุวรรณ�
62083005714 นายธุวานนท� สํารวล
62083005715 นางสาวปKทมา มีแสงเงิน
62083005716 นายวายุ วงค�ละคร
62083005717 นายจักรพงศ� ค�ามีผล
62083005718 นางสาวอาทิตยา สอนใน
62083005719 นางสาวกนกวรรณ รักษาชนม�
62083005720 นายกิติวุฒิ สัจจลักษณ�
62083005721 นางสาวศศิวรรณ พวงเพชร
62083005722 นางสาวป@ยะพร โชคสวัสด์ิ
62083005723 นายภูวดล อาจทวีกุล
62083005724 นางสาวเสาวลักษณ� น%วมกลาง
62083005725 นายกิตติพงษ� บุญเงิน
62083005726 นายวิกรานต� นิติการ
62083005727 นายพุทธพงศ� สุขเพ่ิม
62083005728 นางสาวณัฐนันท� เปรมจิตร
62083005729 นางสาวมาลิณี ศรีนวล
62083005730 นางสาววิไลลักษณ� พรหมทิพย�
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62083005731 นางสาวมุขรินทร� อิ้วชุมแสง
62083005732 นางสาวชลธิชา เปXยสูงเนิน
62083005733 นางสาววิภาภรณ� ขาวเขียว
62083005734 นายเชิดสกุล ลาธุลี
62083005735 นางสาวปKทมา เต้ียไธสง
62083005736 นางสาวขนิษฐา ภูจํานงค�
62083005737 นายพัฒนศักด์ิ เพียรโคตร
62083005738 นางสาวอรดี พันไธสง
62083005739 นายเรวัตร โถมกระโทก
62083005740 นางสาวพัชรพรรณ ตระกูลเลิศชัย
62083005741 นางสาวสุขกมล อิงไธสง
62083005742 นายธนาคาร กาวดิลก
62083005743 นางสาววินิติญา จันทร�เพชร
62083005744 นางกุสุมา ผลเจริญ
62083005745 นางสาวธัญชนก โพธ์ิพัฒน�
62083005746 นางสาวปริมประภา พิมทอง
62083005747 นางสาวธนัชญา พงษ�พิมาย
62083005748 นางสาวปKทมวรรณ คําดี
62083005749 นายสุรวิทย� ดอกพรมลา
62083005750 นายธีรวัฒน� โนนตาไทย
62083005751 นายชัชวาลย� ชัยพรม
62083005752 นายพงษ�สิทธ์ิ อิงแอบ
62083005753 นางสาวสาวินี แย�มงาม
62083005754 นางสาวพรรณพิลาส โคตรฮุย
62083005755 นางสาววนิดา บุระพรม
62083005756 นางสาวประกายขวัญ ดารากัย
62083005757 นางสาวเบญจมาศ วิสุทธะนะ
62083005758 นางสาวปรียาภรณ� อาสากุล
62083005759 นางสาวรัชดาพร เกลื่อนกลางดอน
62083005760 นายยุทธนา เสาเวียง
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62083005761 นางสาวนิชกานต� วิชัยรัมย�
62083005762 นายปKญญา ผาธรรม
62083005763 นายปKณณวัฒน� จิรานุเศวต
62083005764 นางสาวศุภนิดา โคตรชาดา
62083005765 นางสาวแสงอรุณ กองสุข
62083005766 นายภาณุพงศ� สวายสมสีกุล
62083005767 นางสาวปนัดดา ผิวอ%อน
62083005768 นางสาวสุชาดา เทศมหา
62083005769 นายปรัชญา เครืองรัมย�
62083005770 นางสาววรรณวิภา พวงประโคน
62083005771 นางสาวมณีกาญจน� สีแหล�
62083005772 นางสาวกนกรัตน� แก�วตะพาน
62083005773 นางสาวนิภาพร ณ อุโมงค�
62083005774 นายทศพล ภูสาไสย
62083005775 นางสาวรัชณู กุดเป[ง
62083005776 นางสาวณัฐนันร� ธาดาทวีทรัพย�
62083005777 นายไชยประเสริฐ จําปาพันธ�
62083005778 นางสาวอรพรรณ กันหาไชย
62083005779 นางสาวรุ%งฤดี แซะจอหอ
62083005780 นางสาวกรรณิการ� แก�วดอนหัน
62083005781 นายจิราธิวัฒน� รามมะเริง
62083005782 นายเพทาย อุตราช
62083005783 นางสาวสุกัญญา พิมพ�สินธุ�
62083005784 นางสาวพรทิพย�พา ภูวดลวิทวัฒน�
62083005785 นายวีระพล บังพิมาย
62083005786 นางสาวณัฐทริกา สุวรรณกลาง
62083005787 นางสาวชลดา โพธ์ิล�อม
62083005788 นางสาวภานุกา พลนอก
62083005789 นายกฤษฏา เปล�ากระโทก
62083005790 นางสาวจุฬาลักษณ� ศิริพงษ�เวคิน
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62083005791 นางนัทธ�หทัย ภาระไพร
62083005792 นางสาวสุภาพร มุ%งปKPนกลาง
62083005793 นางสาวณัฐพร พันธุ�เสนีย�
62083005794 นางสาวอุทัยวรรณ สถิตชัย
62083005795 นางสาววิภานันท� ถนอมสัตย�
62083005796 นางฐิติรัตน� คํามณีจันทร�
62083005797 นางสาวสิริญรดา กิสูงเนิน
62083005798 นางสาวอารีรัตน� งามเกษม
62083005799 นายนฤนาท เฟสูงเนิน
62083005800 นางสาวนันทนา วุฒิสันเทียะ
62083005801 นางสาววาสนา ทักษิณ
62083005802 นางสาวพรรณิภา สีหาชารี
62083005803 นางสาววัชรีพร สีหะวงค�
62083005804 นายธีรภัทร เจริญพร
62083005805 นางสาวกุลธิดา สาระปKญญา
62083005806 นางสาวปริตา สวนดง
62083005807 นายวิรุฬห� จุลเกตุ
62083005808 นางสาวชัญญ%า เก้ียงแสนเมือง
62083005809 นางสาวอรวรรณ หาจัตุรัส
62083005810 นายรัษฎากร วันดี
62083005811 นางสาววรรณศิริ นาสมยนต�
62083005812 นางสาวจิราพร เลิกกระโทก
62083005813 นางสาวศศิวิมล กองศรี
62083005814 นางสาวทัดดาว รอดหม่ืนไวย
62083005815 นายณัฐดนัย บทนอก
62083005816 นางสาวพิมลรัตน� ด%างตาดทอง
62083005817 นายสัจรักษ� ช%วงภักดี
62083005818 นางสาวเยาวลักษณ� ด%อนศรี
62083005819 นางสาวจุฑาทิพย� มณีวรรณ
62083005820 นางสาวญาสมินทร� กรงทอง
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62083005821 นายชัยพงศ� ดวงศรี
62083005822 นางสาวมุกดา ทองอินทร�
62083005823 นางสาวมัลลิกา กิตติศักด์ิชัย
62083005824 นายไอศูรย� เสกขุนทด
62083005825 นายคม ปุ>งข�อ
62083005826 นายสุรเชษฐ� พลฉิม
62083005827 นางสาวยุวดี จําเกาะ
62083005828 นางเรวดี ดีพันธุ�
62083005829 นายสุรวิชญ� คู%บารมี
62083005830 นายจตุพร น้ําจันทร�
62083005831 นางสาวกรองแก�ว บุญยงค�
62083005832 นายอุทัย ชุ%มก่ิง
62083005833 นางสาวสุชาษิณี ใจดี
62083005834 นางสาวกาญจนากร วัฒนะธรรม
62083005835 นายกฤตภาส นึกมี
62083005836 นางสาวเพ็ญนภา สุถานา
62083005837 นางสาวศิริลักษณ� สังฆะวรรณา
62083005838 นายพงษ�ภัทร คําศิริ
62083005839 นายภูริช รักษ�มณี
62083005840 นางสาวประกายดาว ประดิษฐ�
62083005841 นางสาวจิตรวี สมคะเณย�
62083005842 นางสาวศุวภัทร ถนอมชาติ
62083005843 นางสาวอังค�วรา มหาเกษม
62083005844 นางสาวนิธิดา โกยไชย
62083005845 นางสาวกิตติมาภรณ� ก�อนมณี
62083005846 นายวัชรกรณ� ชาติสูญญา
62083005847 นางสาวบุษกร ผลเจริญ
62083005848 นายภูสิทธิ คล�ายบุตร
62083005849 นางสาววิไลวรรณ หินแก�ว
62083005850 นางสาวญาณัจฉรา คุซิตา
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62083005851 นายภูวดล หมายเหนี่ยวกลาง
62083005852 นายพิพัฒน� ประเสริฐศักด์ิ
62083005853 นายวิพุช คํ่าคูณ
62083005854 นายณัฐวุฒิ ชูพันดุง
62083005855 นายจาตุรนต� แก�ววิเศษ
62083005856 นางสาวผการัตน� ตาทอง
62083005857 นางสาวฉวีวรรณ ฐานวิเศษ
62083005858 นายนพดล กุสารัมย�
62083005859 นางสาวณัฐณิชา พร�อมสันเทียะ
62083005860 นายอัตถสิทธ์ิ โพธิระ
62083005861 นางสาวพันนิดา หมายนามกลาง
62083005862 นางสาวอัญชลี จงคลาดกลาง
62083005863 นายชูพงศ� ทวีฤทธ์ิ
62083005864 นางสาวกรธิภา เนตวงษ�
62083005865 นางสาววลาภรณ� อภิชัย
62083005866 นายวรเมธ ภูพันใบ
62083005867 นางสาวนวรัตน� เหลาประดิษฐ�
62083005868 นางสาวดรุณี พุฒิศรีเมธี
62083005869 นางสาววิภาดา หวังผล
62083005870 นางสาวนงค�ลักษณ� ดอกเต็งกลาง
62083005871 นางสาววราลี ศิริรุ%งสกุลวงศ�
62083005872 นางสาวทัศนีย� ชํานาญในเมือง
62083005873 นายนพดล ผิวสร�อย
62083005874 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ล�อมรัตน�
62083005875 นายวรวุฒิ บุตรพรม
62083005876 นายณิชากร บุญเกิด
62083005877 นางสาวศิริชนก พงศ�ชาญวิทย�
62083005878 นายสมยศ นุ%มสีหมอก
62083005879 นางสาวสุทธนุช ช%างทองมะดัน
62083005880 นางสาวปาริชาติ สิทธิหงษ�
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62083005881 นางสาวปรียานุช ดํารงศักด์ิ
62083005882 นางสาวจุฑาทิพย� พุ%มน�อย
62083005883 นายโสภณ สานกลาง
62083005884 นางสาววรินทร ขอบโคกกรวด
62083005885 นางสาวพวงผกา คําศรี
62083005886 นางสาวจริญญา ลีลาน�อย
62083005887 นางสาวปKทมา จันทร�ดี
62083005888 นางสาวมณีแก�ว ชัยสุวรรณ�
62083005889 นางสาวพัทธ�ธีรา พลีดี
62083005890 นายภูษิต ฝ[ายอินทร�
62083005891 นางสาวณัฐกฤตา ป@ดตาละคะ
62083005892 นางสาวศรีกัลยา สิทธินอก
62083005893 นายคมสันต� เบญญาภากร
62083005894 นางสาวอนุศรา แก�ววิจิตร
62083005895 นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ
62083005896 นางสาววชิรามนต� สุตลาวดี
62083005897 นางสาวนัฐติมา พุฒภูงา
62083005898 นายพฤฒินันท� พิณศิริ
62083005899 นางสาวประภัสสร โมงขุนทด
62083005900 นายพุฒิพัฒน� สถิตนิลรัตน�
62083005901 นางสาวน้ําฝน กันหา
62083005902 นางสาวอุมาพร เจียงเพ็ง
62083005903 นางสาววราภรณ� โฉมกระโทก
62083005904 นางสาวพิมพ�ปวีณ� ผายพิมพ�
62083005905 นางสาวชนัญชิดา พละสุข
62083005906 นางสาวณัฐกานต� ซีกพุดซา
62083005907 นางสาวฐาปณี นามใหม%
62083005908 นางสาวปรางค�ขวัญ ภาสดา
62083005909 นางสาวริญญารัศม์ิ เจริญพีระสิน
62083005910 นางสาวสตรีรัตน� มะลิซ�อน
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62083005911 นายดนุพล อนุไพรวัลย�
62083005912 นายสารยุทธ� กอบกระโทก
62083005913 นางสาวเบญจรัตน� เทียมกระโทก
62083005914 นางสาวณัฐสุดา โพธ์ิพัฒน�
62083005915 นางสาววิภาวี หวินสันเทียะ
62083005916 นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรล�วน
62083005917 นายชัยนรงณ� วิชาธรรม
62083005918 นางสาวพัชรีภรณ� สายจะโปะ
62083005919 นางสาวจินตนา นะรัยรัมย�
62083005920 นางสาวดารารัตน� ฝอยทอง
62083005921 นางสาวธิดารัตน� นามวงศ�
62083005922 นางสาวเกศินี ศิริวัฒน�
62083005923 นางสาวจุฑามาศ มุงขุนทด
62083005924 นางสาวสุรางคณา เหมือนจิตต�
62083005925 นางสาวศรทิพย� สิทธิเสือ
62083005926 นางสาวสุภาพร ประดิษฐ�
62083005927 นายจิรวัฒน� นิยมนา
62083005928 นางสาวนารีรัตน� พิศิลปL
62083005929 นายมหัครพล ราชบุตร
62083005930 นางสาวประภัสสร ทีฆะ
62083005931 นางสาวสุทธิณี เมาสูงเนิน
62083005932 นางสาวพัชรา เครื่องพาที
62083005933 นางสาวกุลิสรา คุ�มพัฒนากุล
62083005934 นางสาวพิจิตรา นาคคํา
62083005935 นางสาวสุภาพร ชุ%มเพ็งพันธุ�
62083005936 นางสาวดารุณี ภิรมย�
62083005937 นางสาวสุวารี จานิกร
62083005938 นายกัณฑ�ฏภูมิ ดวงพรม
62083005939 นายฉัตรชัย พิประโคน
62083005940 นายโยธิน แสงสุดตา
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62083005941 นางสาวพิชญา ชาติประเสริฐ
62083005942 นางสาวชุติกาญจน� โพธ์ิหิรัญ
62083005943 นายมานะ จารลี
62083005944 นางสาวปวีรณ�นุช ดุษฎี
62083005945 นางสาวกรภัสสรณ� นามไทยสงค�
62083005946 นางสาวอาริยา ม่ิงขวัญ
62083005947 นางสาวกัญญ�ธนัท กิตติธนาวรนันท�
62083005948 นางสาวอุไรวรรณ พระงาม
62083005949 นางสาวอรทัย แนมขุนทด
62083005950 นายป@ยราช อาจสามารถ
62083005951 นางสาวสุรัตนา มณฑาทอง
62083005952 นายป@ยะพันธ� กาญจนศิริ
62083005953 นายสหรัฐ เพ็ชรรุ%ง
62083005954 นางสาวสุธิตา พนมหอม
62083005955 นางสาวศิรดา พ%ออามาตย�
62083005956 นายเพชรรัตน� ดวงดารา
62083005957 นายพิสิฐ คล%องชอบ
62083005958 นางสาววณิชชา ฤทธิชัย
62083005959 นางสาวสุดารัตน� รักษา
62083005960 นายกุลธร ดารุณศิลปL
62083005961 นางสาววิจิตรา กลบสูงเนิน
62083005962 นางสาวบุศรารักษ� ศรีอินทร�
62083005963 นางสาวฐิติมา สุขอร%าม
62083005964 นายติณณวัฒน� เดิมบางชัน
62083005965 นางสาวอัญชลี ชินอาจ
62083005966 นางสาวกาญจนาวดี ศักด์ิแสนตอ
62083005967 นางสาวศุภมาศ พลประเสริฐ
62083005968 นางสาวกรองแก�ว ฉานสูงเนิน
62083005969 นายทินภัทร ด%านแพ
62083005970 นายพิพัฒน� กุลนา
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62083005971 นางสาวขนิษฐา เฟOองทอง
62083005972 นางสาวนภาวรรณ โลมรัตน�
62083005973 นายกิตติ อะพรรัมย�
62083005974 นางสาวณฤดี สุพมาตย�
62083005975 นายรัตนชาติ ครุฑบัว
62083005976 นายจิระศักด์ิ สิงห�ทอง
62083005977 นางเยาวมาลย� สุวรรณทา
62083005978 นางสาววันวิสา อาจฤทธ์ิ
62083005979 นายธรรพ�ณธร ในจิตต�
62083005980 นางสาวรัตนาภรณ� ขอเหล็กกลาง
62083005981 นางสาวธนัชชา ปราณีตพลกรัง
62083005982 นางสาววริษฐกานต� เจียมจีรกุล
62083005983 นางสาวพราวรรณ� สระสันเทียะ
62083005984 นางสาวศิริขวัญ ปKดสระน�อย
62083005985 นางสาวเสาวลักษณ� พลาสืบสาย
62083005986 นางสาวอังคณา เหมือนหมาย
62083005987 นางสาวสุทธิดา พ่ึงตาแสง
62083005988 นายจารุเดช วันทนาพิทักษ�
62083005989 นายอดิศักด์ิ จันทะวงษ�
62083005990 นางสาวทิวากร แก%นกระโทก
62083005991 นายวิเชษฐ แสงสุดสี
62083005992 นางสาวรัตนาภรณ� ชูชีวา
62083005993 นางสาววัชรีวรรณ ประคํานอก
62083005994 นายวุฒิศักด์ิ รักหินลาด
62083005995 นางสุฑารัตน� จิตร�อ%อง
62083005996 นางสาวพนิดา อาวรณ�
62083005997 นางสาวรัศมี อุปถัมภ�
62083005998 นางสาวสาวิตรี แทนกุดเรือ
62083005999 นางอภิรดา วิราศรี
62083006000 นางสาวสิริลักษณ� คล�ายชู
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62083006001 นางสาวณัฐมล เสือสูงเนิน
62083006002 นางสาวนงนภัส ประสมศิริ
62083006003 นางสาวยุภาพร ทวยจัด
62083006004 นางสาวอินทุอร เรืองรัมย�
62083006005 นายทนงศักด์ิ วงศ�หอม
62083006006 นางสาวสุพรรณิการ� สุมารินทร�
62083006007 นางสาวเกตุศิรินทร� ศิลา
62083006008 นางสาวรุ%งนภา กองศักด์ิ
62083006009 นางสาวเจนจิรา แผนพิมาย
62083006010 นายพรชัย ไฝขาว
62083006011 นางสาวกานต�พิชชา ซ่ึงเสนวรงค�
62083006012 นายถิรวัฒน� สุดสาคร
62083006013 นางสาวผการัตน� วะดี
62083006014 นายเมตตา พันสุเภาดี
62083006015 นางสาวจตุพร วันชูชิต
62083006016 นายเปรมศักด์ิ ปทุมานันท�
62083006017 นางสาวพรพรรณ จันใด
62083006018 นายมาโนชญ� พละโคตร
62083006019 นางสาวอรจิรา พจน�สุภาพ
62083006020 นางสาวธารา โยธีจรัสศรี
62083006021 นายอนุชา โคนกระโทก
62083006022 นายสิทธิพงษ� จันทะพันธ�
62083006023 นางสาวปุณยนุช ขจรวงษ�
62083006024 นางสาวปริยาภรณ� สาลี
62083006025 นายกีรติ บุตรศรี
62083006026 นางสาวชนิกานต� ผักไหม
62083006027 นางสาววีนัสสุดา กลางประพันธ�
62083006028 นางสาวนฤนาท มะเรืองศูนย�
62083006029 นางสาวสิริภา พ่ึงขุนทด
62083006030 นางสาวณัฐธิดา กมุติรา
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62083006031 นางสาวอารีรัตน� มีกุดเวียน
62083006032 นางสาวณัชชา เผือกฟKก
62083006033 นางสาวกุลธิดา หนุ%มแน%น
62083006034 นางสาวรยาค� คุณเส็ง
62083006035 นางสาวพัณณิตา ปะริเตสัง
62083006036 นางสาวณัฏฐาณิชา หม่ืนหาวงษ�
62083006037 นางสาวมินตรา ผาวัน
62083006038 นางสาวภิญญาพัชญ� ศิริโรจนพงศ�
62083006039 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสาท
62083006040 นายอนิรุตต์ิ กรองมะเริง
62083006041 นางสาวแพรวพิมล หล�าทอง
62083006042 นางสาวศิริรัตน� เทพชาติ
62083006043 นายวิวัฒน� ศรีกิมแก�ว
62083006044 นางสาวสุวรรณา เกิดหม่ืนไวย
62083006045 นางสาวจันทรา ปานมณี
62083006046 นางสาวภัทรา เหิมดี
62083006047 นางสาวสิภาลักษณ� โรจนาคันธพงศ�
62083006048 นางสาวกฤติกา นิลบุศย�
62083006049 นางสาวสุดารัตน� หนูสันเทียะ
62083006050 นางสาวพรภัสสร มูลสูงเนิน
62083006051 นายศักด์ิศรณ� เจHกสูงเนิน
62083006052 นางสาวอาภัสรา จันทานิตย�
62083006053 นางสาววิจิตรา นาใจเย็น
62083006054 นางสาวศศิธร นครชู
62083006055 นางสาวกิติยา สถาวรินทร�
62083006056 นางสาวสิรินาถ เสือเขียว
62083006057 นางสาววดี โคประยูรณ�
62083006058 นายวาริช สมตน
62083006059 นางสาวตรรกกมล ทองศรี
62083006060 นางสาวชลิตา เห็นชัย
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62083006061 นางสาวริสา จันทร�ไทย
62083006062 นายภุชงค� แสงมณี
62083006063 นางสาวจิราภา วิจิตรศักด์ิ
62083006064 นางสาวสุทิศา พะโรงรัมย�
62083006065 นายศุภพล ประไวย�
62083006066 นางสาวรัตนมน สาดพลกรัง
62083006067 นางสาวอินทุอร หวลโคกสูง
62083006068 นางมุทิตา โชคสวัสด์ิ
62083006069 นายอาทิตย� สาลีพวง
62083006070 นางสาวเบญจมาศ วณิชชากร
62083006071 นายโกเมศ หัสรังค�
62083006072 นายจตุพงษ� แสงชัยวรคุณ
62083006073 นายธนวัตน� ไผ%พุทธ
62083006074 นายกฤษณพงษ� ใหญ%ประสาน
62083006075 นางสาวจิดาภา ภูมิพัตร
62083006076 นางสาวอรอุทัย ลีราช
62083006077 นางสาวภัชชนก พิทยภัครางกูร
62083006078 นายอธิรัตน� ในพิมาย
62083006079 นางสาวธารทิพย� บุญเมือง
62083006080 นายวีรยุธ วันภักดี
62083006081 นายสัญญา ทิมฉิมพลี
62083006082 นางสาวมะลิวรรณ เลาเลิศ
62083006083 นายเมืองมล สังข�น�อย
62083006084 นางสาวศศิลักษณ� พรหมบุตร
62083006085 นายคมกริช เชาวนสมบูรณ�
62083006086 นายเสกสิทธ์ิ สินภูธรณ�
62083006087 นางสาวกมลชนก ทองอ�ม
62083006088 นายธีรพงษ� สุขมงคล
62083006089 นายวิสุทธ์ิ มณีทอง
62083006090 นางสาวพนิดา ทองสุข
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62083006091 นางสาวธมลวรรณ อินทร�อยู%
62083006092 นายรชต ประสานทอง
62083006093 นายชาณัฐธนพล แสงสุข
62083006094 พันจ%าอากาศเอกสิทธิชัย ประสงค�ทรัพย�
62083006095 นางสาวกุสุมา คงห�าว
62083006096 นางสาวรัตนา อยู%ประโคน
62083006097 นายกิตติศักด์ิ มิเถาวัลย�
62083006098 นางสาวจันทิมา กรวดกระโทก
62083006099 นางสาวฉัตฑริกา โพธ์ิศรี
62083006100 นายภิเษก ถํ้าสุวรรณ
62083006101 นางสาววิไลวรรณ ทบบุญ
62083006102 นางสาวศิลปLศุภา วรรณสุทธ์ิ
62083006103 นางสาวเอื้อมพร สีมาเพชร
62083006104 นางสาวอรทัย บุญเรืองเศษ
62083006105 นายศุภโชค เพ็ดทะเล
62083006106 นางสาวนุชวรา อาจจะบก
62083006107 นางสาวอรวรรณ กลิ่นหอมหวล
62083006108 นายสืบสวัสด์ิ ใบแย�ม
62083006109 นายอาณัติ เผ%าทหาร
62083006110 นางสาวดารารัตน� เสียงเย็น
62083006111 นางสุภาพร รักษาศรี
62083006112 นายวรพจน� คํานากลาง
62083006113 นางสาวสุรัชวดี อาจหาญ
62083006114 นางสาวศริยา สุกใส
62083006115 นางสาวภิญญดา แก�ววิหาร
62083006116 นางสาวกนกพร พรบุตร
62083006117 นายสมนึก วงกลาง
62083006118 นางขวัญเรือน เพชรรักษา
62083006119 นางสาวรัฐณาวดี ฦาชา
62083006120 นายณัฐพงษ� โชคเหมาะ
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62083006121 นางสาวเฌอมาลย� กลขุนทด
62083006122 นางสาวรัชนีภรณ� ขันพลกรัง
62083006123 นายรัฐศักด์ิ ทองดี
62083006124 นางสาวกันต�กมล พร�อมสุข
62083006125 นายอัครชัย ชื่นชุมแสง
62083006126 นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท�
62083006127 นางสาวอรนุช วงศ�นาจ
62083006128 นายสุธา ความรัมย�
62083006129 นางสาวพัชราวรรณ แหวนวงษ�
62083006130 นางสาวณิชากร ใจเย็น
62083006131 นายสมพล นพคุณ
62083006132 นางสาวสุรีมาศ เหมันต�
62083006133 นางสาวอรอุมา หินแก�ว
62083006134 นางสาวป@ยะนันท� เกมสูงเนิน
62083006135 นายนันทิพัฒน� สว%างจิรวงศ�
62083006136 นางสาววิภาพร คงบุญ
62083006137 นางสาวณัฐชา เคนจันทึก
62083006138 นายศุภสิทธ์ิ รวมผักแว%น
62083006139 นางสาวศิริรัตน� ศรีพิเศษ
62083006140 นางสาวสิริกาญจน� ท�าวแป>ง
62083006141 นางสาวภรัณยา ทิมทอง
62083006142 นางสาวอุดมพร สกุลหนู
62083006143 นางสาวอาทิตยา ปะวะถี
62083006144 นางสาวกิรณา จีรภัคสกุล
62083006145 นายจิณณวัตร อุ%นเรือน
62083006146 นางสาววาสนา แนมขุนทด
62083006147 นางสาวนวรัตน� นนท�ขุนทด
62083006148 นางสาวศันสนีย� เผยศิริ
62083006149 นางสาวมสธร เกษรนวล
62083006150 นายกฤษฎา กริชนอก
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62083006151 นางสาวพัชนีวรรณ โตHะงาม
62083006152 นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรเลิศ
62083006153 นางสาวฑิมญ�ทัศน�ชา ว%องไว
62083006154 นางรัตนาภรณ� จีมขุนทด
62083006155 นางสาวนุจรี นาคะเชนทร�
62083006156 นายชุติเทพ อภิวัฒน�อุดมคุณ
62083006157 นางสาวกิติยา ถาจันทึก
62083006158 นางสาวณัฐธิดา ทําความชอบ
62083006159 นางสาวบุษบา มณีวงษ�
62083006160 นางสาววิชุดา คงบุญ
62083006161 นางสาวแสงหรรษา เจแสง
62083006162 นางสาวญาณิกา สุขพงษ�
62083006163 นายพัชรพล อินสองใจ
62083006164 นางสาวจริยา สุขสมกิจ
62083006165 นางสาวประพิณ คล%องแคล%ว
62083006166 นายเกรียงไกร พรมมี
62083006167 นายเอกพจน� ของโพธ์ิ
62083006168 นางแสงเดือน สวงรัมย�
62083006169 นายพิชญสุทธ� ดุมกลาง
62083006170 นางสาวศิรินภา ธีระวิทยาภรณ�
62083006171 นางสาวนันธิญา สาตร�นอก
62083006172 นายเอกราช ถ่ินวงศ�พิทักษ�
62083006173 นายพีระพล ด�วงสูงเนิน
62083006174 นางสาวช%อทิพย� ชัยเสนา
62083006175 นายภัทร ครุทธกะ
62083006176 นางสาวสารินี แซ%เล็ก
62083006177 นายกรณ�ดนัย อุไรรัมย�
62083006178 นางสาววรรณนภา วิเศษวงษา
62083006179 นางสาวพัชรา สามารถกูล
62083006180 นายธนาวสันต� เกลื่อนกระโทก
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62083006181 นางสาวเสาวลักษณ� สําราญวงษ�
62083006182 นางสาวอัลติมา หรัญรัตน�
62083006183 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีแก�ว
62083006184 นางสาวดวงฤดี โคษาราช
62083006185 นางสาวปKทมา รัชชุศิริ
62083006186 นางสาวนิสา ศิริสุข
62083006187 นางสาวศุภรัตน� เปรมไธสง
62083006188 นางสาวพรฤดี วงศ�ไพศาลสิริกุล
62083006189 นางสาวเบญจมาศ สิงห�สุ
62083006190 นายนิรภัฎ วงวิลาศ
62083006191 นางสาวณัฐวรรณ อ%อนวงษ�
62083006192 นางสาวชนกสุดา วาดพิมาย
62083006193 นายภูริทัต เสียวครบุรี
62083006194 นายวโรภัทร� ปาปะตัง
62083006195 นางสาวกมลเนตร ภูสะเทือน
62083006196 นางสาววิไล สมานโสร�
62083006197 นางสาวสุคนมาศ วิบูลย�ชนม�
62083006198 นายปภินวิช ยอดพิจิษ
62083006199 นายคฑาหัสต� จัตุกูล
62083006200 นายป@ยะชัย ชัยลิ้นฟ>า
62083006201 นางสาวบงกชเพชร บุญนิยม
62083006202 นางสาวอินทวงศ� สินนา
62083006203 นางสาวจุรีพร เดือนจะโปะ
62083006204 นางสาวมีนา ยงทวี
62083006205 นางสาวจีราวัลย� สระจันทร�
62083006206 นายสหรัฐ อุปวงษา
62083006207 นางสาวขวัญชนก เอี่ยมสนธิ
62083006208 นางสาวกันนิกา เหลี่ยมสมบุญ
62083006209 นายหนุ%ย ปKตตาเทสัง
62083006210 นางสาวญาสุมินทร� ชูจอหอ
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62083006211 นางสาวประภาพรรณ ม%วงขาว
62083006212 นายดํารงศักด์ิ ตระกรุดทอง
62083006213 นางสาวปวีณา หมวกหม่ืนไวย
62083006214 นางสาวภัทราภรณ� พลทะยาน
62083006215 นางสาวสายรุ%ง เพชรน�อย
62083006216 นางสาวสกาวรัตน� เชิดชูกิจขจร
62083006217 นางสาวจินตนา มุ%งสันติ
62083006218 นางสาวณัฐชยา อรทัย
62083006219 นางสาวอาจารี ขวดพุดซา
62083006220 นางสาวณัฐชา นพรัตน�
62083006221 นางสาวธนารีย� ศรีสุข
62083006222 นางสาววราลักษณ� จํานงค�พล
62083006223 นางสาวทิตติยา นามงาม
62083006224 นางลัดดาวัลย� ต�นโพธ์ิธรรม
62083006225 นางสาวนุชจรีย� สดศิริ
62083006226 นางสาวสุชาวดี เวชไธสง
62083006227 นายดนุเดช ศิริรัตน�
62083006228 นายไพรัตน� เขตต�กลาง
62083006229 นางสาวเจนจิรา สายยศ
62083006230 นางสาวสุทธาทิพย� บุตรศรีภูมิ
62083006231 ว%าที่ ร.ต.อภิโชค พรหมจันทร�
62083006232 นางสาวอรนงค� บาดกระโทก
62083006233 นายวัลลภ เปรื่องสมบูรณ�
62083006234 นางสาวนิภาดา อ�วนเสมอ
62083006235 นางสาวชุติมา โชติกลาง
62083006236 นางสาวอรรัมภา วอสูงเนิน
62083006237 นางสาววรรณิศา ผ%านสกุล
62083006238 นางสาววัชญาณ� พ่ึงน้ํา
62083006239 นางสาวพิไลพร แสงจันทร�
62083006240 นายประมินทร� ปKญจารักษ�
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62083006241 นางสาวจุฑาพร คํามณี
62083006242 นายปรีชา ช�างทอง
62083006243 นายพุฒิพงษ� ดอนชัย
62083006244 นางสาวสุกัญญา เปลื้องไธสง
62083006245 นายอภิวัฒน� บุญเจริญ
62083006246 นายเอกพจน� พุททอง
62083006247 นางสาวกชกร แก�วคูนอก
62083006248 นางสาวลักษณ�สิญา แท%นทอง
62083006249 นางสาวทิรัญญา ทาชาติ
62083006250 นางสาวจิรนันท� ป@ธิระโจ
62083006251 นายมานัด บุตงาม
62083006252 นางสาวปณิตา ดาษจันทึก
62083006253 นางสาวอังสนา สมานมิตร
62083006254 นางสาววราลี นาคคํา
62083006255 นายกิตติโชติ พานิชย่ิง
62083006256 นางสาวปรมาภรณ� ภาคพรม
62083006257 นางสาวปนิสา แย�มพราย
62083006258 นายกัมปนาท คชชาญ
62083006259 นางสาวพรรณกร แก�วสุพรรณ�
62083006260 นางสาวสุภาภรณ� ภาเรือง
62083006261 นางสาวนิตยา อินตา
62083006262 นางสาววาสนา พันธนู
62083006263 นางสาวเบญจวรรณ มุ%งหาทรัพย�
62083006264 นางสาวกมลชนก ทองเกิด
62083006265 นางสาวจิดาภา ไกรหาญ
62083006266 นายคมศิลปL โคตรจันทึก
62083006267 นายเสมอ อักษร
62083006268 นางสาวเดือนเพ็ญ หีบขุนทด
62083006269 นางสาวพัฒน�นรี เรืองศรี
62083006270 นางสาวบุศรินทร� กลั่นความดี
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62083006271 นางสาวกานต�ชนก พุทธรักษา
62083006272 นางสาวพิชญ�สินี เนนเลิศ
62083006273 นางสาวมารินี คิดรอบ
62083006274 นายพุฒิพงศ� แพรชาย
62083006275 นางสาวสิริวิภา พรมเทพ
62083006276 นายปวรรษวงศ� ถอยวิลัย
62083006277 นายณัฐพล ชาเวียง
62083006278 นางสาวสายนที ทองคํา
62083006279 นางสาวสกลสุภา ไพรดํา
62083006280 นายสุวิทย� เหล็กหม่ืนไวย
62083006281 นางดลนภา เอียดจบก
62083006282 นางสาวไพรินทร� เชิดสันเทียะ
62083006283 นางสาวอุดมลักษณ� สิลินทบูรณ�
62083006284 นายอนุวัฒน� บุญลือ
62083006285 นางสาวยุพาภรณ� ไชยสําโรง
62083006286 นายธีธัชกิตต์ิ คีรีรัตนวงษ�
62083006287 นางสาวศกุนต�กาญจน� วงสาทอง
62083006288 นางสาวอลิสา รวมใหม%
62083006289 นางสาวจันทร�ทิมา โตเพ็ชร
62083006290 นางสาวเมวิกา ยอดเพ็ชร
62083006291 นางสาวน้ําฝน จอกทอง
62083006292 นายอุดมศักด์ิ พวงนาค
62083006293 นางสาวสิรินโสพิศ สุวรรณจันดี
62083006294 นางสาวมนธิรา ต้ังเพียร
62083006295 นางสาวจุฬารัตน� ดอกพะยอม
62083006296 นางอริศรา กัลบท
62083006297 นายศาสตรา บุราณศรี
62083006298 นางสาวพัชรีภรณ� ชุ%มกลาง
62083006299 นางสาวอาทิมา พรมสงฆ�
62083006300 นางสาวสุพัตรา สระสิทธ์ิ
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62083006301 นายชิตภณ แก�วอินทร�
62083006302 นายพงษ�พันธ� พิลาล้ํา
62083006303 นางสาวทรัพย�ปริญ ต%อมกระโทก
62083006304 นางสาวเกศแก�ว ต�นเกตุ
62083006305 นางสาวศิริพิชยา สติภา
62083006306 นางสาวกนกวรรณ โนนปู[
62083006307 นางสาวจุฑามาศ คงสมปราชญ�
62083006308 นางสาวณัฐชา วินิจวรกุล
62083006309 นางสาวกนกวรรณ จันทะดวง
62083006310 นางสาวศริญญา โคตรทา
62083006311 นางสาวสุรีย�รัตน� จันทรินทร�
62083006312 นายวิศิษฎ� บิลมาศ
62083006313 นางสาวเกตุวรา แซ%ซ้ิม
62083006314 นายวิทยา มะลิรส
62083006315 นายอานันท� บุญมี
62083006316 นางสาววิชุดา คงจิตรค�า
62083006317 นายนราวุฒิ ชัยศรี
62083006318 นางสาวบุษบา บุญชม
62083006319 นางสาวกันตนา คํามาพล
62083006320 นางสาวธนัญญา นราพงษ�
62083006321 นายทินวัฒน� บุตรมาตร�
62083006322 นางสาวอนุชสรา เจริญสุข
62083006323 นายชัยพจน� ประจักษ�สูตร
62083006324 นางสาวรุ%งนภา สินจังหรีด
62083006325 นางสาวสกุลณา สุณวรรณ�
62083006326 นายพงศธร นาดี
62083006327 นางสาวปองกานต� แก�วศรีงาม
62083006328 นางสาวกรรณภา ฉิมศิริ
62083006329 นางสาวณิชกานต� พลราชม
62083006330 นางสาวกัญญรัตน� กระจ%างโพธ์ิ
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62083006331 นางสาวศิริพรรณวดี ดวงเข็ม
62083006332 นางสาวณัฐญาพร พรมมิธิกุล
62083006333 นางสาวสุพิชญา ก่ิงจันทร�แก�ว
62083006334 นางสาววรรณภา ปK\นบรรจง
62083006335 นางสาวมาริษา ทัพพงษ�
62083006336 นางสาวศิริพร หวังครอบกลาง
62083006337 นายพงศกร วิเศษโวหาร
62083006338 นายภาณุพร ภูมิวิษณุ
62083006339 นายสุรเดช น�อยจันทึก
62083006340 นางสาวกุลสตรี เขียนรัมย�
62083006341 นางสาววารินทร� พูลสวัสด์ิ
62083006342 นางสาวสุมณฑา สดชื่น
62083006343 นางสาวฑิฆัมพร หวะสุวรรณ
62083006344 นางสาวลตานันต� นาคอนันต�พร
62083006345 นางสาวสิมารัตน� กอเผือกกลาง
62083006346 นางสาววนัสนันท� ยอดศิลารักษ�
62083006347 นายวรเชษฐ� มะพุก
62083006348 นางสาวอาทิตยา พัฒการีย�
62083006349 นายวีรยุทธ วิเศษบุญ
62083006350 นางสาวนิภาพร ฉํ่าโสฬส
62083006351 นางสาวนงเยาว� ทันโคกกรวด
62083006352 นางสาวนันทิกานต� แสวงรัมย�
62083006353 นางสาวพรศิริ ชูชมสอน
62083006354 นางสาวเยาวเรศ ประกายเพชร
62083006355 นางสาวรัชนีวรรณ สุภารี
62083006356 นายสุทธิศักด์ิ กลิ่นประเสริฐ
62083006357 นางสาวณัฐณภัส สรรเพชุดา
62083006358 นางสาวพัชสุดา แก�วเลื่อน
62083006359 นางสาวณัฐกาญจน� เข็มนาค
62083006360 นางสาววีรยา ปานพรม
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62083006361 นางสาวสุภาพรรณ โบขุนทด
62083006362 นางสาวกชกร เปลี่ยนสมัย
62083006363 นางสาวสุทิพา ฤกษ�สําเร็จ
62083006364 นางสาววิชชุดา พรมดีมา
62083006365 นางสาวเพชรรัตน� มงคลพัฒนจินดา
62083006366 นางสาวเอราวัล หาญประโคน
62083006367 นายพิเชษฐ� บุญญา
62083006368 นางสาวนพวรรณ ฉัตรชาตรีชาญ
62083006369 นางสาวสราลี สนธิงาม
62083006370 นางสาวรุจิรา วันดี
62083006371 นางสาวนิตยา แก�วลา
62083006372 นางสาวกนกวรรณ นามนีวงษ�
62083006373 นายภควัตร นะรินทร�
62083006374 นางสาวพิมพิกา ชุ%มเสนา
62083006375 นางสาวณัฐนี ครุธสุพรรณ
62083006376 นางสาวณปภากร ประกอบศรี
62083006377 นายวรุฒิ สิงห�งอย
62083006378 นางสาวณิชกานต� ฟองจามร
62083006379 นางสาวศศิกมล ขาววิเศษ
62083006380 นางสาวสุชาดา ราษฎรดี
62083006381 นายภาณุทัต จันทศร
62083006382 ว%าที่ ร.ต.หญิงนิยดา ชัยสา
62083006383 นางสาวรัตนา สมานทอง
62083006384 นายทศพล จิตอํามาตย�
62083006385 นายวรพงษ� นาถพรายพันธุ�
62083006386 นางสาวสายฝน ภักดีสอน
62083006387 นางสาวสุวันทนา แป>นทอง
62083006388 นางสาวอรอินทร� อินนอก
62083006389 นางสาวพลอยทิพย� หม่ันสาร
62083006390 นางสาวปานแก�ว มีธรรม
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62083006391 นายฤทธิเกียรติ พวงศรี
62083006392 นางสาววันเพ็ญ สําราญพิศ
62083006393 นางสาวทรงสุดา คําใฮ
62083006394 นายอนรรฆ อยู%ภักดี
62083006395 นางสาวชนกานต� ขันธ�ปรึกษา
62083006396 นางสาวกัญญา แสนจ%าไกร
62083006397 นายศิวนาถ สักกะพลางกูร
62083006398 นายเจษฎา เขือดประโคน
62083006399 นางสาวธนัญญา อรุณส%ง
62083006400 นางสาวประภาศรี เพ็งกลาง
62083006401 นางสาวกฤษณรัตน� พลล้ํา
62083006402 นางสาววัลวิภา ชาติชาวนา
62083006403 นายธัชวิศว� โพนสิงห�
62083006404 นางสุรีย�พร เรืองสังข�
62083006405 นางสาวราตรี สีมาวงษ�
62083006406 นางสาวสุพรรณ จําปาวะดี
62083006407 นายวุฒิชาติ ชาติศรี
62083006408 นางสาวอรวรรณ พูลกลาง
62083006409 นายณรงค�ศักด์ิ หยุยจันทึก
62083006410 นายรัฐพงษ� จําปาสุข
62083006411 นางสาวชลธิชา บ%อพิมาย
62083006412 นางป@ยะพร สุขมาก
62083006413 นางสาวประกายวรรณ ปลอดกระโทก
62083006414 นางสาววิภาพร พรมศรี
62083006415 นางสาวดาวเรือง พลรักษา
62083006416 นางสาวอารีรัตน� แหวนวิเศษ
62083006417 นายสถาพร ก่ึงกระโทก
62083006418 นางสาวปรมาพร อุตสาหะ
62083006419 นางสาวอภิสรา มุ%งอิน
62083006420 นางสาวไพลิน ทางดี
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62083006421 นางสาวกวินทิพย� เกิดเหมาะ
62083006422 นายณัฐวุฒิ ลวดลาย
62083006423 นางสาวชุดาณัฏฐ� อัครชินวณิชย�
62083006424 นางสาวกาญจนารัตน� แสงวนางค�กูล
62083006425 นางสาวกัญจน�กมลรัชต� วงษ�สาลี
62083006426 นายอิทท�ธิพัทธ� บุญอัศวโชค
62083006427 นางสาวจีรภา ชาญสูงเนิน
62083006428 นายกิตติศักด์ิ ศรีระทัต
62083006429 นางสาวคณิตา อินทะเล
62083006430 นายรัฐศาสตร� โคตรคํา
62083006431 นางสาวแพรวพรรณ จวงตะขบ
62083006432 นายวรากร มาตจินดา
62083006433 นางสาวจิราพร สาริกานนท�
62083006434 นายธีระพงศ� เจริญ
62083006435 นางสาวธัญญาลักษณ� รุ%งฉัตร
62083006436 นางสาวจรรยา กองสุก
62083006437 นางสาวเสาวลักษณ� คชเชนทร�
62083006438 นางสาวนัฐฐภัทฐ� ชัยวิสิทธ์ิ
62083006439 นางสาวรชญา รัศมีธานินทร�
62083006440 นางสาวชื่นชีวัน ปKญจภักดี
62083006441 นางสาวกาญจนา ลาดกระโทก
62083006442 นายประทีป มณที
62083006443 นางสาวขนิษฐา เทียบเพ็ชร
62083006444 นางสาวพรพนา ฉายพวง
62083006445 นางเกศินี เปษาโก
62083006446 นางสาวกาญจนา อักษรณรงค�
62083006447 นางสาวผุสชา ปราณีตพลกรัง
62083006448 นางสาวสุธิดา วงศ�วัฒนาวิจิตร
62083006449 นางสาวสุภัสสร นาคสุข
62083006450 นางสาวประภัสสร ข%ายกระโทก
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62083006451 นางสาวสุพัตรา ซอสูงเนิน
62083006452 ว%าที่ร�อยตรีศักด์ิสกุล เนียนไธสง
62083006453 นางสาวนิตยา บูรัมย�
62083006454 นางสาวจินต�จุฑา วิริยะนันทวงศ�
62083006455 นางสาวพรรณณิตา ยอดย่ิง
62083006456 นางสาวป@Pนทอง โพธ์ินอก
62083006457 นายจักรี บุญชื่น
62083006458 นางสาวลลิตวดี เกษร
62083006459 นายอภินัทธ� ทานอุทิศ
62083006460 สิบโทเรืองเดช ขันตยาภรณ�
62083006461 นางธนิษฐา เพชรน�อย
62083006462 นางสาวพิชญา เงินบํารุง
62083006463 นางสาวนรินทร� พลชัยสงค�
62083006464 นางสาวธนิดา นันทรัตน�
62083006465 นางสาวธัญญาภรณ� ชวลิตศิลปL
62083006466 นายวัลลภ มาตรฐานกุล
62083006467 นางสาวสุนิสา เจริญศิริ
62083006468 นายอภิสิทธ์ิ ชื่นนาเสียว
62083006469 นายธนากร ดวงโกสุม
62083006470 นางสาวณัฐธิดา ขันทะสีมา
62083006471 นายจิรยุทธ ศรีโสดา
62083006472 นายวณิช ตรีศรี
62083006473 นางสาวนริศรา หวังอ�อมกลาง
62083006474 นางสาวกิรณา แสงอรุณ
62083006475 นายชยธร เจริญพันธ�
62083006476 นายธีรพล เนาว�ขุนทด
62083006477 นางสาวพีรธัช อินทกูล
62083006478 นางสาวกาญจนา เบญจกัลยา
62083006479 นางสาวมัทนีญา ไคขุนทด
62083006480 นางสาวทิฆัมพร วิชัยสกุล
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62083006481 นางสาวณัฏฐ�พัชร� สวัสด์ิผล
62083006482 นายอครพงษ� ประยงค�หอม
62083006483 นางสาวอัญญารัตน� บุญหนัก
62083006484 นายถาวร สุขเสริม
62083006485 นางสาวกชกร โพธ์ิสุวรรณ
62083006486 นางสาวพวงผกา สะท�านถ่ิน
62083006487 นางวิไลลักษณ� ชาวชายโขง
62083006488 นางสาวสุรีย�วรรณ หม่ันคํา
62083006489 นางสาวรุจิรา แต�มสันเทียะ
62083006490 นางสาวศศิพร เฟกขุนทด
62083006491 นางสาวจิราวรรณ พรรณาวงค�
62083006492 นายวัชรพงษ� แสงเพชร
62083006493 นางสาววาสนา ดําอุด
62083006494 นางสาวนัดดา ศรีแสง
62083006495 นายคุณากร เดชบุญ
62083006496 นางสาวนงนุช จิตรนอก
62083006497 นางสาวภัทรธิดา ประชาสนธิ
62083006498 นางสาวพุ%มพวง อินทรสิทธ์ิ
62083006499 นายสุบิน เงินลุน
62083006500 นายจักรี หมวดโพธ์ิกลาง
62083006501 นายอิสระ ปะธิปะ
62083006502 นายณัฐวุฒิ ชุดพิมาย
62083006503 นางสาวพัชรพร ตันวิเศษ
62083006504 สิบเอกวานิช พัฒนประภาพ
62083006505 นางสาวสุกัญญา บุญหลง
62083006506 นางสาวสุธิมา เม้ียนกลาง
62083006507 นางสาวสุมิตรา มุดครบุรี
62083006508 ว%าที่ ร.ต.ชัยวัฒน� ดวงมนตรี
62083006509 นางสาวอริศษา วงษ�ใหญ%
62083006510 นางสาวปรางค�ทิพย� พริ้งเพราะ
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62083006511 นางสาวณัฐพร กัวหม่ืนไวย
62083006512 นายสุพัฒน�พงศ� พิบูลสุนทรโรจน�
62083006513 นางสาวพัชริดา นะทะศิริกุล
62083006514 นายภาณุเทพ สันติสุขไพศาล
62083006515 นางสาวจารุวรรณ บวรชาติ
62083006516 นายกิตติพันธ� คําประเสริฐ
62083006517 นางสาวกมลวรรณ สุภาพวิมล
62083006518 นายพงษ�ธวัช วงษ�มณี
62083006519 นางสาวกาญจนา คนสนิท
62083006520 นางสาววิชุดา หอพิกลาง
62083006521 นายภัทรกร เตชะสอน
62083006522 นางสาวปวีนา นารี
62083006523 นายนฤพล พันธ�ไธสง
62083006524 นายคุณัชธพงศ� ภูมิโคกรักษ�
62083006525 นางสาวเขมจิรา สีเขียว
62083006526 นายสาธร นนสกุล
62083006527 นางสาวมินตรา รัศมี
62083006528 นายโยธิน บรรลือทรัพย�
62083006529 นางสาวอัมพร ทะนวนรัมย�
62083006530 นางสาวณิชารัชน� เนตรพุดซา
62083006531 นายอิทธิพัทธ� พลวัน
62083006532 นายรชต ไชยสิทธ์ิ
62083006533 นางสาวกาญจนา กลมนุกูล
62083006534 นายธีธัช จ๋ิววิเศษ
62083006535 นายวานิช ก่ิงจันทร�
62083006536 นางสาวสาวิตรี เพ็งภา
62083006537 นางสาวเสาวลักษณ� แท%นดี
62083006538 นางสาวอารยา บุญปถัมภ�
62083006539 นางสาวอ�อมพร โภคพูลผล
62083006540 นายบัญชา เนตรสีเงิน
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62083006541 นางสาวปKญฑารีย� แฟงมูล
62083006542 นายพันธมิตร ถือชาติ
62083006543 นายปKณฑวัฒน� มุตตามระ
62083006544 นางสาวอุมาพร นามบุดดี
62083006545 นางสาวประกายมาศ ช%างงาน
62083006546 นางสาวอารยา อ%อนกระทอน
62083006547 นายณัฐชัย สิงห�อําพล
62083006548 นางณัชชา กรรณจิต
62083006549 นางสาวศิรินันท� ห%อไธสง
62083006550 นายเจษฎา โสอิน
62083006551 นายเทพนิมิตร เวียงจันทร�
62083006552 นายธนากร บัลลังก�
62083006553 นางสาวนันทณา นนท�แข็ง
62083006554 นางสาวสุนิสา แจ%มใส
62083006555 นางสาวสุภัณสินธุ� รามโคกกรวด
62083006556 นางสาววราภรณ� ฟKนเฟOอง
62083006557 นายเอกพจน� ชูราศรี
62083006558 นางสาวเสาวลักษณ� วงษ�สระ
62083006559 นางสาวสุภัสสรา ลาแอ�น
62083006560 นายทองคํา ศรีแก�ว
62083006561 นายวุฒิชัย จริยามา
62083006562 นางสาวทรายประกาย สันทัด
62083006563 นางสาวเมธิรา สุวอ
62083006564 นางสาวสุนันทินี นรุนรัมย�
62083006565 นางสาวพรทิพา มะลาศรี
62083006566 นางสาวอัจฉญา จันทรภาส
62083006567 นางสาวอุไรวรรณ ดีมี
62083006568 นายธีรภัทร กิจขุนทด
62083006569 นายถิรเดช ปานะโปย
62083006570 นายคมสันต� อินทร�เพ็ง
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62083006571 นางสาวฐานิฐ เมาทอง
62083006572 นางสาวโฉมยง ดีประสงค�
62083006573 นายทองสุข สวัสด์ิ
62083006574 นางสาวกรรณิกรณ� นวลสาร
62083006575 นางสาวปุณิกา สิทธิโชคเดชา
62083006576 นายปณัต ไพศาลสถาน
62083006577 นางสาวชฎาภรณ� ราชคง
62083006578 นางสาวจิรัชชญา รักพร�า
62083006579 นางสาวกนกวรรณ ประทุมเทา
62083006580 นางสาวเนตรนภา อัตฤทธ์ิ
62083006581 นายชินดนัย หาญขุนทด
62083006582 นายประวุฒิ สุขสบาย
62083006583 นางสาวพรพิมล เพ็ชรเหล็ก
62083006584 นางสาวสุวาณิชกานต� พงศกาญจนพัฒน�
62083006585 นายกิตติพงศ� พจนา
62083006586 นางสาวเอมมิกา เชิงเร็ว
62083006587 นางสาวสุกัญญา ชะแงมรัมย�
62083006588 นางสาวสิริรัตน� นามสูงเนิน
62083006589 นางสาวชรินทร�ทิพย� กัณหาพรหม
62083006590 นางสาวจุฑารัตน� ลาจ�อย
62083006591 นางสาววรรณภา ศรีปKจฉิม
62083006592 นางสาวมุกดา การะรัมย�
62083006593 นางสาวคําขวัญ ทุมเสน
62083006594 นายเจษฎากร สายตา
62083006595 นางสาวสุมาลี ธัญญเจริญ
62083006596 นางสาวอนุชตรา เหมือนตา
62083006597 นายสมพงษ� ดาวดอน
62083006598 นายแสนทวีกิจ กําไธสง
62083006599 นางรสจริน ต้ังศิริไพบูลย�
62083006600 นายเสกสรรค� แถมกลาง
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62083006601 นางสาวรัชฏาภรณ� ทุมประสิทธ์ิ
62083006602 นายธีรภัทร สองเมือง
62083006603 นายศรสิทธ์ิ ฮวบขุนทด
62083006604 นายคมคิด อ%วมมณี
62083006605 นายภาณุพงศ� สายสุวรรณ
62083006606 นายจิรายุส แววฉิมพลี
62083006607 นางสาวจันทรา กุมรัมย�
62083006608 นางสาวอุไรรัตน� ดัชถุยาวัตร
62083006609 นางสาวจิราภรณ� แก�วกา
62083006610 นางสาวรุ%งทิวา ชาติขยัน
62083006611 นางสาวอิสตรี อินทรกําแหง
62083006612 นางสาววิภาวี เกลื่อนกระโทก
62083006613 นายพงศธร ประสีระเตสัง
62083006614 นายพิทยายุทธ วัชรจํารูญ
62083006615 นางสาวศิโรรัตน� จันทสีหราช
62083006616 นางสาวรัชฎา อุปถัมภ�
62083006617 นางสาวจุฑาทิพย� ป@Pนกระจาย
62083006618 นายอรรถชัย กลับกระโทก
62083006619 นายวีระวัฒน� สุนทราวิรัตน�
62083006620 นางสาววัชราภรณ� ชัยภูมิพิทักษ�
62083006621 นางสาวอรุณีย� โคมขุนทด
62083006622 นางสาวเบ็ญจมาศ หาญนา
62083006623 นางสาวอมรรัตน� โคตรฮุย
62083006624 นางสาวนรินทิพย� พลสว%าง
62083006625 นายธนวินท� จิตเงิน
62083006626 นางสาวจีรพรรณ นวดไธสง
62083006627 นางสาววิภาวดี สีเพ็ชร�
62083006628 นางสาวภัทรวดี กัดสูงเนิน
62083006629 นางสาวกัณฑ�ภิรมย� สุดสนธ์ิ
62083006630 นางสาวลัดดา ทดสูงเนิน
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62083006631 นางสาวปุณยนุช เจนจัด
62083006632 นางสาวสุธาสินี หัดกล�า
62083006633 นางสาวสุจิตรา การุณรักษ�
62083006634 นางสาวสุนันทา มีงามดี
62083006635 นางสาวอนงค� ต้ิวกระโทก
62083006636 นางสาวพริศา อินทรสมบัติ
62083006637 นางสาวอรพรรณ ปุลันรัมย�
62083006638 นางสาวศิริวรรณ แก�วเกตุ
62083006639 นายกําธร แก�วกองนอก
62083006640 นางสาวสุภาพร สืบวงค�
62083006641 นายพีรศักด์ิ วาทิรอยรัมย�
62083006642 นางสาวดวงตา เรืองนักเรียน
62083006643 นายธณา อุปการ
62083006644 นางสาวอัจฉรา ยากุ
62083006645 ว%าที่ร�อยตรีหญิงกนกวรรณ บุญธรรม
62083006646 นายพสธร ภูมิกระจ%าง
62083006647 นางสาวนันธิชา เอกบัว
62083006648 นางสาวนงนุช เฝOอจันทึก
62083006649 นางสาวขวัญจิตร ดีแป>น
62083006650 นางสาวอรพรรณ โพธ์ิจักร
62083006651 นางสาวเบญจมาศ เสาโร
62083006652 นางสาวอินทุอร ต�นสูง
62083006653 นางสาวกีรติ พลรัตน�
62083006654 ว%าที่ ร.ต.เจษฎา จอดสันเทียะ
62083006655 นางจิตรา ภูเด%น
62083006656 นางสาวสวรส พรมเสนา
62083006657 นางสาวเบญจมาภรณ� แก�วระวัง
62083006658 นางสาวกนกวรรณ อนุรักษ�วงศา
62083006659 นางสาวนลินนิภา สวัสด์ิละคร
62083006660 สิบตํารวจโทภาณุรักษ� โชว�สูงเนิน
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62083006661 นางอัญชลี มนขุนทด
62083006662 นายวิรุทธ� สายแก�ว
62083006663 นายศิริกร ภาคการ
62083006664 นางสาวสุรีรัตน� ระเมียดดี
62083006665 นายนันทวัฒน� ศรีนอ
62083006666 นายกัมปนาท สีหาบุตร
62083006667 นางสาวป@ยะดา แก�วเสมา
62083006668 นางสาวพัชราภรณ� เห็นกลาง
62083006669 นางสาวจุฑามาศ สุขประเสริฐ
62083006670 นางเนตรชนก สอนจันดา
62083006671 นางสาวฐิติยา สบายเขต
62083006672 นางสาวรัตติกาล วุ�นชีลอง
62083006673 นายทรงชัย จันทร�เกตุ
62083006674 นายวรวุฒิ ตนโคกสูง
62083006675 นางสาวประกายกาล พานทอง
62083006676 นางสาวปรางทิพย� กนกศิลปL
62083006677 นางสาวนัจนันท� ศรีชะอุ%ม
62083006678 นางรัตติกาล ชุมภูกุล
62083006679 นายวัชรงค� อภิชาตบรรลือ
62083006680 นางสาวชฎากรณ� อุไรรักษ�
62083006681 นางสาวพิมพ�มาดา สายศิลปL
62083006682 นางสาวกรรณิการ� กองสิงห�
62083006683 นางสาววราภรณ� จันเขียด
62083006684 นางสาวณัฐวดี กิจคติ
62083006685 นางสาวภคินี วิทย�ศลาพงษ�
62083006686 นางสาวกัญญาวีร� เหมือนพร�อม
62083006687 นางสาวศิริพร ชัยศักด์ิเลิศ
62083006688 นายฐิติกร ชาวไร%อ�อย
62083006689 นายนฤพนธ� สอนวิเศษ
62083006690 นางสาววราภรณ� กองแก�ว
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62083006691 นางสาววิชุอร ย่ิงยง
62083006692 นายวิทธวัช กลางสวัสด์ิ
62083006693 นายสุระพล ไสแสง
62083006694 นางสาวอารียา แช%มทะเพรียว
62083006695 นางสาวณัฏฐณิชา ปKกการะนัง
62083006696 นายภาณุพล ย่ิงหาญ
62083006697 นางสาวศศภัทร สุขรัตน�
62083006698 นางสาวลัดดา เพาะชาลี
62083006699 นางสาวกนกวรรณ ไม�โคกสูง
62083006700 นายสุรจิตร แก�วชาติ
62083006701 นางสาวอาภาภรณ� ปราบพาลา
62083006702 นางสาวรัตติกาล อุตรพงษ�
62083006703 นายปุญญพัฒน� วิฆเนศรังสรรค�
62083006704 นางสาวพัชรีพร สุโพธ์ิชัยกุล
62083006705 นางสาววรรณวิสาข� อินทร�สวาท
62083006706 นางสาวชไมพร ป@ดตาฝ>าย
62083006707 นายวุฒินันท� จินดาศรี
62083006708 นางสาววีรยา จงกระโจม
62083006709 นางสาวขัตติยาภรณ� วัดกลาง
62083006710 นางสาวสุทธิกานต� พระพรม
62083006711 นายพันธ�ศักด์ิ เจริญศิริ
62083006712 นางสาวปานตะวัน พ%อค�า
62083006713 นางสาววนิดา ประคองสุข
62083006714 นายชยุต มโหธร
62083006715 นางสาวปราถนา แสงเอียด
62083006716 นางสาวอิสรี เอื้ออํานวย
62083006717 นางสาวศุภากร ประยุทธ�
62083006718 นางสาวอัยรดา ไพเราะ
62083006719 นางสาวสุชาดา ยะสุคํา
62083006720 นางสาวปKญจพร เริงสนาม
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62083006721 นายธงชัย เจษฏจรัสพงศ�
62083006722 นางสาววราภรณ� พงษ�นุ%มกูล
62083006723 นางสาวสุฑาสินี นาคเสน
62083006724 นางสาวป@ยาพัชร เตินขุนทด
62083006725 นางสาวปวีณา ดุมกลาง
62083006726 นายศราวุธ บุญรอดดวง
62083006727 นายปรีชา อยู%รอย
62083006728 นางสาวบุษฐกาญณ� มาลาหอม
62083006729 นางธัญชิตา ศิริวัฒนโชติกุล
62083006730 นางสาวยุพิน ก�านอินทร�
62083006731 นางสาวนิรัสกร พินทุวัฒนะ
62083006732 นางสาวปาริชาต เจริญทรัพย�
62083006733 นางสาวฐปาณกานต� อุไร
62083006734 นางสาวกมลทิพย� วิไลวรรณตระกูล
62083006735 นางดลยา นาคพิมพ�
62083006736 นายรณชัย ทองคํา
62083006737 นางสาวชลธิชา สินนอก
62083006738 นางสาวภคอร บุญต%อ
62083006739 นางสาวยศวดี ภูวนาถ
62083006740 นางสาวจารุวรรณ ทองสุด
62083006741 นางสาวพรรณทิพย�พา มูลขุนทด
62083006742 นางสาวนริสรา สุดชา
62083006743 นางสาวชลิตา ถึงอินทร�
62083006744 นางสาวศิริอร เพ่ิมสนาม
62083006745 นางสาวป@ยาภรณ� กรุมรัมย�
62083006746 นางสาวยุพินพร เดมขุนทด
62083006747 นางสาวศิริวิภา แขพุดซา
62083006748 นางสาวพรพิมล ผลอ�อ
62083006749 นางสาวราณี วัฒนไชย
62083006750 นางสาวนริสรา ทารักษ�
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62083006751 นางสาวปาริชาติ คํามูลพงษ�
62083006752 นางสาวชลธิชา ประจักษ�สูตร�
62083006753 นายแสงเทียนน�อย คะสา
62083006754 นางสาวจรินทรา สายนต�
62083006755 นางสาววรินยา แสงแดง
62083006756 นายมรกต สําเริงรัมย�
62083006757 นายไมตรี เธียรวรรณ
62083006758 นางสาวสิรภัทร ปKทมโกมล
62083006759 นางสาวนพวรรณ คุมขุนทด
62083006760 นางสาวจินต�ศุจี สิงห�จานุสงค�
62083006761 นายพงศกร รักษ�มณี
62083006762 นายภาณุพงศ� พันพิพัฒน�
62083006763 นางสาวธัญญา ช�อนพุดซา
62083006764 นางสาวหทัยกาญจน� บ�วนนอก
62083006765 นางสาวอภิชญา วงศ�ศักด์ิ
62083006766 นางสาวศิวิมล ทรัพย�พอก
62083006767 นางสาวจิราวรรณ เลิกสันเทียะ
62083006768 นางสาวบุญทริกา สาขามุละ
62083006769 นางสาววณัฐชนก ชุ%มชัย
62083006770 นางสาวชลิตา ร�อยบาง
62083006771 นางสาววารุณี พานิชปฐม
62083006772 นายธีรวัฒน� ธนะศรี
62083006773 นางสาวอุษยา อุตสาหะ
62083006774 นายกฤตเมธ ปKญญา
62083006775 นางสาวอรัชพร ล�วนทับทิม
62083006776 นางสาวภารดี พูลโภค
62083006777 นางสาวจารุวรรณ บุญครอง
62083006778 นางสาวกฤติยาพร วิเศษแสง
62083006779 นางสาวเอื้อศุภร ปะกาเว
62083006780 นายธีรภัทร อัชรากุล
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62083006781 นายภานุพงศ� ปะนามะทัง
62083006782 นางสาวอรวี ธรรมโชติ
62083006783 นางดาววลี ริมใหม%
62083006784 นายอรรถพล แจ%มกลาง
62083006785 นางสาวประสพพร ต้ังพงษ�
62083006786 นางสาวกาญจนาพร กุนอก
62083006787 นางสาวโยษิตา แกล�วกล�า
62083006788 นางสาวเกศศินี สีภาพันธุ�
62083006789 นางสาวคณาณิษฐ� เดชศรีอานันท�
62083006790 นางสาวมีนา อินทร�พิทักษ�
62083006791 นางสาวพิราอร น�อยหม่ืนไวย
62083006792 นางสาวสิรินาฏ รัตนเกรียงไกร
62083006793 นางสาวมาริษา คิดกล�า
62083006794 นางสาวป@ยธิดา ผลเจริญ
62083006795 นางสาวนุจรี อานไธสง
62083006796 นายสุวิน วัฒโล
62083006797 นางสาวรัตน�จี ไตรภพกลาง
62083006798 นางสาวนริศรา ครองเคหา
62083006799 นางสาวกมลนิตย� ได�พร
62083006800 นางสาวพัชรินทร� เพ็งศรี
62083006801 นางสาวจีราพร ศรีหม่ืนไวย
62083006802 นางสาวกุลภัสสร อรรคระน�อย
62083006803 นางสาวรัชต�ชิสา ใจชื่น
62083006804 นายวรินเรือง ปานทอง
62083006805 นางสาวเจริญศรี เถาชาลี
62083006806 นางสาวปาริชาต สรรค�บริคณห�
62083006807 นางสาวบงกช โตนชัยภูมิ
62083006808 นางสาวทรรศนีย� ดีทองหลาง
62083006809 นางสาวปาลินี สายโสภา
62083006810 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีนาแซง
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62083006811 นางสาวสุภาพร สุดตา
62083006812 นางสาวชฎาทิพย� ย่ังยืน
62083006813 นางสาวเสาวลักษณ� ลันไธสง
62083006814 จ%าสิบตรีพลากร คําสิงห�นอก
62083006815 นางป@Pนแก�ว ไตรทอง
62083006816 นายจตุรงค� วงษ�ทอง
62083006817 นายอณัฐศิชาญ บุญกอง
62083006818 นางสาวเจนจิรา ชิดชอบ
62083006819 นายวรวุฒิ ด�วงกําเนิด
62083006820 นางสาวปรียานุช ม%วงเรือง
62083006821 นางสาววัฒนิกา ละม%อม
62083006822 นางสาวกรรณิการ� บัวระภา
62083006823 นางสาวสุพิน จูประโคน
62083006824 นางสาวพิมพ�ชนก ศรีนวล
62083006825 นางสาวรัชดาภรณ� สิงห�ศรี
62083006826 นางสาวจิราภรณ� ดุมแก�ว
62083006827 นางสาวขวัญตา ประดับ
62083006828 นางสาวอัมฤทธ์ิตา ที่รัก
62083006829 นางสาวภาวดี รอตด�วง
62083006830 นางสาวกัลยา เหลื่อมพิมาย
62083006831 นางสาวศิรานุช โนมขุนทด
62083006832 นางสาวกิติภรณ� หม่ืนสุข
62083006833 นายสุพจน� พานทอง
62083006834 นางสาวปฐมาวดี ศรีจํานงค�
62083006835 นางสาวรัตนกร ทองโปรด
62083006836 นางสาวลักขณา เต็งสกุล
62083006837 นางสาวชนิดาภา อินทร�ติยะ
62083006838 นายธัชพล สุขพรศิริ
62083006839 นางสาวรุ%งรัตน� หุ%นพงษ�
62083006840 นายทักษิณ สินธุยา
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62083006841 นางสาวนิตยา หนึ่งกระโทก
62083006842 นางสาวฐิดาภรณ� นาครินทร�
62083006843 นางสาวเมรินทร�ธร บุญกอบ
62083006844 นางสาวประภาพร วิโสรัมย�
62083006845 นางสาวบุณยวีร� แช%มสูงเนิน
62083006846 นางสาวณัฐญา ฉัตรเงิน
62083006847 นางสาวณิชารัตน� ภาวะโคตร
62083006848 นางสาวณัฐจิรา ยะสีดา
62083006849 นางสาวอรพรรณ สายแก�ว
62083006850 นางสาวกุลสินี ชูศรี
62083006851 นางสาวนภาเพ็ญ ปราชญ�ส%งเสริม
62083006852 นางสาวพรธิดา ศรีทอง
62083006853 นางสาวณัฐฐินันท� จันเทียะ
62083006854 นางสาวภรณ�พณา จันทร�สิน
62083006855 นางสาวสิริอนงค� เอกพิมพา
62083006856 นางสาวนารีรัตน� หุปกา
62083006857 นางสาวชินานันท� ฝาชัยภูมิ
62083006858 นางสาวพรนภา พงษ�สกุล
62083006859 นางสาวธัญยากร สานันท�
62083006860 นายฤทธิชัย สุขหนองโป[ง
62083006861 นายภูวนนท� ธุวนลิน
62083006862 นางสาววาสนา จิรชีวิน
62083006863 นางสาวปาริสา เป@Pนก_ง
62083006864 นางสาวกัญญานัฐ เซรัมย�
62083006865 นายจิรานุวัฒน� จําปาโพธ์ิ
62083006866 นางสาวศิรินภัสถ� บุญจันทร�ศรี
62083006867 นางสาวสุภาภรณ� เปลี่ยวกระโทก
62083006868 นางสาวจิตรา เสือกระสัง
62083006869 นางสาวอนุชิดา เต็งรัมย�
62083006870 นายวัศพล พันธ�ภักดี

หน�า 229 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083006871 นางสาวนาริน ใจดีพิมาย
62083006872 นางสาวณพิชญา ทนขุนทด
62083006873 นางสาวจุไรรัตน� จุฬารมย�
62083006874 นายเจษฎา เพ็ญสวัสด์ิ
62083006875 นางสาวพนิดา ลีราช
62083006876 นางสาวเรวดี สารศรี
62083006877 นางสาวสุพัตรา กองไชย
62083006878 นายภานุพงศ� ตาคม
62083006879 นางสาวนฤมล ปราณีชาติ
62083006880 นางสาวพิมภาพ รสจันทร�
62083006881 นายสมคิด มุ%งฝากกลาง
62083006882 นางสาวชลธิชา คงสืบชาติ
62083006883 นางสาววิชชุดา ธานี
62083006884 นางสาวเก็จมณีศิลปL อินทะเสน
62083006885 นางสาวป@ยะฉัตร พรมภูงา
62083006886 นางสาวปุณยภา สวยรูป
62083006887 นางสาวน้ําฝน สมอาษา
62083006888 นายสิทธิพร แดงสุวรรณ
62083006889 นางสาวสุพิชฌาย� บุญเลิศ
62083006890 นางสาวกัญญารัตน� ฟุ>งพิมาย
62083006891 นางสาวกมลชนก ชูไทย
62083006892 นายพชร พุ%มพันธ�
62083006893 นายวันชัย ศรีมันตะ
62083006894 นางสาวเบญจมาศ คําเหลื่อม
62083006895 นางสาวนวลจันทร� มุมทอง
62083006896 นางสาวศศินา บุตรวิเศษ
62083006897 นายอาชวิน รักษาวัด
62083006898 นางสาวปาริชาติ ใจงาม
62083006899 นางสาวศศิธร ขามสันเทียะ
62083006900 นางสาวหัทยา โภคทรัพย�
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62083006901 นายลัทธพล ฤทธ์ิไธสง
62083006902 นางสาวกมลชนก บุญเกตุ
62083006903 นางสาวอินทราณี ปานทอง
62083006904 นางสาวศศินิภา หยีเรืองโรจน�
62083006905 นางสาวอรอารุณ พิมมา
62083006906 นางสาวจอมขวัญ เลขสันเทียะ
62083006907 นางสาวเมทินี สํารวมรัมย�
62083006908 นายจตุพล ทุมวงศ�
62083006909 นางสาวประภาพร ทบง%อม
62083006910 นางสาวศศิธร พวงย่ีโถ
62083006911 นางสาวสุธาทิพย� ใจคํา
62083006912 นายธีรวัฒน� เจียมทอง
62083006913 นายจีรศักด์ิ แปลงไธสง
62083006914 นางสาวละอองทิพย� ชุ%มเสนา
62083006915 นางสาวอาจารี เณรชู
62083006916 นายมงคล คงนุรัตน�
62083006917 นายภาณุวัฒน� โขนพลกรัง
62083006918 นางสาววราภรณ� นิยมธรรม
62083006919 นายธนากร จรเอ�กา
62083006920 นายเตชิต พันชนะ
62083006921 นางสาวราวาดี ขันแข็ง
62083006922 นางสาวตรีรัตน� ตอรบรัมย�
62083006923 นางสาวสกุลรัตน� อุตชี
62083006924 นางสาวอัจฉรา งิมเกาะ
62083006925 นายทัศปกรณ� กาญจนะ
62083006926 นางสาวสลิลทิพย� พิมศร
62083006927 นางสาวนฤมล น�อมกระโทก
62083006928 นางนิภาพร ชาวสวน
62083006929 นายคงคม สืบสิทธ์ิ
62083006930 นายนันทิวรรธน� นามนุ
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62083006931 นางสาววันเพ็ญ พิศโสระ
62083006932 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรขุนทด
62083006933 นายพิพัฒน�พงษ� ชาญยุทธ
62083006934 นางสาวณัชชา แสงรัตนพงษ�
62083006935 นางสาวมลพรรณ ฉแก�วมงคลทิพย�
62083006936 นางสาวนลัทพร วุฑฒวิภาต
62083006937 นางสาวณัฐรุจา ทองเกิด
62083006938 นางสาวกนกพร เปรมกมล
62083006939 นางสาวพลอยพรรณิภา เสียงล้ํา
62083006940 นายย่ิงยศ ร%มสบาย
62083006941 นางสาววราภรณ� พาพาน
62083006942 นายธีรศักด์ิ เปรมไธสง
62083006943 นางสาวอาภาพร บุญคุ�ม
62083006944 นายพรเทพ แช%มช�อย
62083006945 นายยงยุทธ องวารัมย�
62083006946 นางสาวทิพวรรณ พันธ�อินทร�
62083006947 นางสาวพฤกษา บุญก%อน
62083006948 นางสาวชุติมา อิ่มจันทึก
62083006949 สิบเอกป@ยะ วิชัย
62083006950 นางสาวศศิชา ปุญณวิช
62083006951 นางสาวพิมลมาศ เตียสกุล
62083006952 นางสาวชฎานาฏ เจริญการ
62083006953 นางสาวอันทิกาญจน� ซ�ายขวา
62083006954 นางสาวอารียา ชะม�ายกลาง
62083006955 นายป@ยะภัทร� สมสุไทย
62083006956 นางสาวกฤติญา พรไพศาล
62083006957 นายพาทิศ เขตจัตุรัส
62083006958 นางสาวสุพรรณี ตะการจันทร�
62083006959 นายภัคพงษ� วรรณศิลปL
62083006960 นายสุวรรณ ขันมาก
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62083006961 นางสาวสุรินทร�พร ลาภพูล
62083006962 นายสุริยา อภิวัฒน�อําไพ
62083006963 นางสาวเจนจิรา ห%านดํา
62083006964 นางสาวกัญญารัตน� สระขุนทด
62083006965 นายบวรรัก อินทร�จอหอ
62083006966 นางสาวกาญจนา ทองดํา
62083006967 นางสาวสายฝน ต%างทอง
62083006968 นายเจษฎา สาระชาติ
62083006969 นายภิเษก ภาชนะวรรณ
62083006970 นางสาวอารีรัตน� หาญระคุณ
62083006971 นางสาวยศวดี ศักด์ิศรีวัฒนา
62083006972 นางสาวจิดาภา จันทราพรมราช
62083006973 นางสาวสมฤทัย ฤทธ์ิจันอัด
62083006974 นายไชยวัฒน� สมดี
62083006975 นายดํารงค�ศักด์ิ สังข�น�อย
62083006976 นางสาวศรุตา กางแก�ว
62083006977 นางสาวนุชจรี แอะรัมย�
62083006978 นายจิรภัทร เรียบร�อย
62083006979 นางสาวนันทนา สมานทอง
62083006980 นางสาวจันทรวดี เพ่ิมลาภ
62083006981 นางสาวศินัญญาพัฒน� จันทร�ศิริ
62083006982 นางสาวภัทรพร เอี่ยมสุทธิรักษ�
62083006983 นายศตวรรษ เติมทรัพย�
62083006984 นางสาวสิวาพร นาคะพงษ�
62083006985 นางสาวณัฐปภัสร� สายบุตร
62083006986 นายศศิวงศ� แคสันเทียะ
62083006987 นางสาวจารุวรรณ กองไธสง
62083006988 นางสาวอุษณี พันธุ
62083006989 นางสาวขวัญกมล อํารุงจิตชัย
62083006990 นายณัฐพล พงษ�พิมพ�
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62083006991 นางสาวอินทุอร รัตนผล
62083006992 นางสาวนราทิพย� เต็มใจ
62083006993 นางวรินทร�พร ชนาวุฒิโรจน�
62083006994 นายสหรัฐ กลึงในเมือง
62083006995 นางสาวปนัดดา ไตรนิรันดร
62083006996 นางสาวพัชรียา เกินแก�ว
62083006997 นายจักรพงษ� สําลี
62083006998 นายปKณณวิชญ� หลักเพ็ชร�
62083006999 นางสาววีรดา หวังมีสุข
62083007000 นางสาวมัลลิกา ศรเดช
62083007001 นางสาวกัญญรัตน� หลาบนอก
62083007002 นางสาวจิณห�นิภา ป@วจันทึก
62083007003 นายยุทธนา เพลินขุนทด
62083007004 นายป@ยะวัฒน� คิดการ
62083007005 นางสาวกัญญาภัค จิตตวิวัฒนา
62083007006 นางสาวกัญญาณัฐ ขันทอง
62083007007 นายพงศธร พอกเพ่ิมดี
62083007008 นายวิชัย มณีสาร
62083007009 นางสาวมนัญญา เจHกสูงเนิน
62083007010 นางสาวมีนา ประจันบาล
62083007011 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ศรีวรรณ
62083007012 นายณัฐดนัย แพทย�สิทธ์ิ
62083007013 นางสาวกิตยาพร ปKถพี
62083007014 นางสาวนฤมล บุสําโรง
62083007015 นางสาวขนิษฐา เวียนขุนทด
62083007016 นางสาวสุรัสวดี พบเกาะ
62083007017 นางสาวศศิธร งอนเกาะ
62083007018 นางสาวพัณณิตา ศรีหงษ�ทอง
62083007019 นางสาวพิฐชญาณ� ญาณประเสริฐกุล
62083007020 นางสาวเกตน�สิริ อ%อนตา
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62083007021 นางสาวกัณฐิกา ประดุจชนม�
62083007022 นางสาวอนุชธิดา คงสุขา
62083007023 นางสาวกมลชนก ดงคํา
62083007024 นายธีระศักด์ิ ยุดรัมย�
62083007025 นางสาวณหทัย อินทา
62083007026 นางสาวจินดารัตน� ปKชชา
62083007027 นางสาวสราวลี ลิขนะวรคุณ
62083007028 นายสุรวุฒิ แสงแก�ว
62083007029 นางสาวนิรชา เหิมขุนทด
62083007030 นายเสถียร พิมขุนทด
62083007031 นางสาวบุญธิดา เจนด%านกลาง
62083007032 นางสาวนิตติญา ดอกพวง
62083007033 นางสาวเขมินทรา สูนสันเทียะ
62083007034 นางสาวอรอนงค� เผ%าหัวสระ
62083007035 นางสาวจิราภรณ� วิวัฒน�วรรธนะ
62083007036 นางสาวชฎาพร สรรพสิทธิพานิช
62083007037 นางสาวอนงค�สิริ ยุวดีนิเวศ
62083007038 นางสาวขวัญฤทัย สิริจินดา
62083007039 นางสาวภนิดา แย�มวงษ�
62083007040 นางนภสร งามสอน
62083007041 นางสาวขวัญสุดา ยืนชีวิต
62083007042 นางสาวมาริษา มณีดํา
62083007043 นางสาวยุพาวรรณ� บุญกลาง
62083007044 นางสุวภัทร เวชรังษี
62083007045 นางสาวพรประภา ปานกลาง
62083007046 นายมนตรี ทองพิมพ�
62083007047 นางสาวกัญญารัตน� กุดเป[ง
62083007048 นางสาวพรสุดา เป@งขุนทด
62083007049 นางสาวกัลยาณี ภาพพิมาย
62083007050 ว%าที่ร�อยตรีหญิงมินตรา เทียมประภาสิทธ์ิ
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62083007051 นายธนวัฒน� บุตรจันทร�
62083007052 นายนครินทร� ทองจันทร�
62083007053 นางอาทิตยา อาริยะธนศาสตร�
62083007054 นางสาวพิจิตรตรา เนียนไธสง
62083007055 นางสาววิมลรัตน� ศิริปX
62083007056 นายศักด์ิชัย จ%อยกระโทก
62083007057 นางสาวณัฐริการณ� พรมหงษ�
62083007058 นางสาวราตรี ชํานาญพุดซา
62083007059 นางสาวพัชนันท� แปะตะขบ
62083007060 นางสาวปราณี ไชยนะรา
62083007061 นางสาวมุกระวี อนุกูล
62083007062 นายพุฒิพงศ� ด�นประดิษฐ�
62083007063 นายอุดมทรัพย� ลี้กุล
62083007064 นางสาวสุนันทา สีโกตะเพชร
62083007065 นายจักรกฤษณ� สมัครสมาน
62083007066 นายนิเวศน� มาชัยภูมิ
62083007067 นางสาวมุกธิดา ขวาลําธาร
62083007068 นายดนัย พาแพง
62083007069 นางสาวสุดารัตน� อันทะมา
62083007070 นางสาวนัฐชา วงศ�ประยูร
62083007071 นายพีรพล อ%อนศิลา
62083007072 นายพงศธร ศิริประภา
62083007073 นายสันติสุข เขียววิเศษ
62083007074 นางสาวชนิดา จันทร
62083007075 นางสาวศศิกมล ค�อไผ%
62083007076 นางสาวปาริฉัตร ศรีนอก
62083007077 นางสาวณฐาภัค จันธิราช
62083007078 นางสาวณัฐนรี เสาะขุนทด
62083007079 นางสาวชนิกานต� บัญชาจารุรัตน�
62083007080 นางสาวบุณยาพร ถ%ายสูงเนิน
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62083007081 นายนลธวัช มณีศรี
62083007082 นายเอกลักษณ� ฤกษ�โหรา
62083007083 นายสุรีย�พงษ� ม่ันจิต
62083007084 นางสาวอริชา แช%มรัมย�
62083007085 นางสาววชิรญาณ� เคลือบสําริต
62083007086 นางสาววริยา เขาโคกกรวด
62083007087 นายวิชญะ เที่ยงอินทร�
62083007088 นางสาววันวิสา วงษ�สกุล
62083007089 นางสาวสุทธิสา ปางไธสง
62083007090 นางสาวกนกวรรณ ชาวาปX
62083007091 นายบรรณวัฒน� วัชรกุลภิรมย�
62083007092 นายพิเชษฐ� กรองมะเริง
62083007093 นางสาวธัญญพัทธ� นิมินรัมย�
62083007094 นางสาวนราพร สายน้ําเย็น
62083007095 นางสาวอริสรา ทิพยประเสริฐ
62083007096 นายกรวิชญ� นาคดิลก
62083007097 นายอัครพล จวบศรี
62083007098 นายวชิรศักด์ิ ลีกระโทก
62083007099 นางสาวปะพาดา มุ%งยุทธกลาง
62083007100 ส.อ.ศราวุธ ป@Pนทอง
62083007101 นางสาวอมรรัตน� จอดนอก
62083007102 นางสาวปKณฑารีย� สีขาว
62083007103 นางสาวธัญญรัตน� หวังก่ึงกลาง
62083007104 นางสาวกัญญารัตน� ตะวันหะ
62083007105 นางสาววรรณวิสาข� จันทร�สมัย
62083007106 นางสาวอรวรรณ วงค�สุวรรณ�
62083007107 นางสาวชลดา สารสุข
62083007108 นายมนตรี ภูษา
62083007109 นายอนุชา ปลื้มมะลัง
62083007110 นายสุทธิพงษ� ย่ิงนอก
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62083007111 นายวัชระ อินสุข
62083007112 นางสาวนิตยา นงสันเทียะ
62083007113 นางสาวทยิตา จงขจรวิทย�
62083007114 นางสาวธนพร อนุเวช
62083007115 นายธวัช ดอกเต็งกลาง
62083007116 นางสาวปนัดดา เกตนอก
62083007117 นายสมชาย ศักด์ิโสภณกุล
62083007118 นางสาวหงสกมล โกยสวัสด์ิ
62083007119 นางสาวรัตนวดี สิงห�สม
62083007120 นางสาวดวงหฤทัย ไทยโคกสูง
62083007121 นางสาวศศิธร เนตรไสว
62083007122 นางสาวปนัดดา บุ�งเจาะบาง
62083007123 นางสาวป@ยะนันท� พินิจพันธุ�
62083007124 นางสาววิพาดา จารัญ
62083007125 นางสาวกุสาวดี จงสูงเนิน
62083007126 นายธีรยุทธ แสงทอง
62083007127 นางสาวบุษบา กองณรงค�
62083007128 นางสาวเรณู นิ่งกระโทก
62083007129 นางสาวพิชามญชุ� ใจคํา
62083007130 นางรสิกา หงษ�เสถียร
62083007131 นายพิพัฒน� หงษ�สําโรง
62083007132 นางพิรานันท� โสภา
62083007133 นางสาวศศิวิมล วงศ�วานิช
62083007134 นางสาวเมลดา คงสินธนกร
62083007135 นายกิตติศักด์ิ แสวงสุข
62083007136 นายป@ยรัฐ แก�วประเสริฐ
62083007137 นางสาวสุรัชนา ดาทอง
62083007138 นางสาวกนกวรรณ ปะสาวะถา
62083007139 นางสาวพัชรินทร� สัทธประโคน
62083007140 นายภัคพล ศรีรุป@ยานันท�
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62083007141 นายวรชัย เที่ยงกระโทก
62083007142 นางสาวอารีรัตน� พวงจันทร�
62083007143 นางสาวพัชรีพร แดงธรรม
62083007144 นางสาวจุฑามาศ เลิศยะโส
62083007145 นางสาวภัทรวดี สุขแน%น
62083007146 นางสาวสุวิมล จําปXหอม
62083007147 นายวีระยุทธ ศรีชัยยา
62083007148 นางสาวนรินทิพย� เรืองกระโทก
62083007149 นางสาวศิริพร มูลน้ําอ%าง
62083007150 นางสาวเสาวลักษณ� กุลนอก
62083007151 นายมโนทัย กําจัดภัย
62083007152 นางสาวกมลชนก บุญรับ
62083007153 นางสาวศิริวรรณ บัตรสูงเนิน
62083007154 นายภัทรพงษ� วิชัยโย
62083007155 นางสาวภัสรียา บัวกลาง
62083007156 นางติชิลา ศุภกฤษสุวรรณกุล
62083007157 นางสาวศุภรัตน� จันดาเขียว
62083007158 นายมนัส ขอพ%วงกลาง
62083007159 นางสาววนาลี ขุลาศรี
62083007160 นางสาวนิภาวรรณ ปอศิริ
62083007161 นางสาวจิตติมาภรณ� คุ�มไข%น้ํา
62083007162 นางสาวฝKนฤดี โสธิฤทธ์ิ
62083007163 นางสาวอัจฉรา เบิกบาน
62083007164 นางสาวเบญจวรรณ ระวิวรรณ
62083007165 นางสาวสุกัญญา กลีบสันเทียะ
62083007166 นางสาวพุฒชาติ แสงบุญส%ง
62083007167 นางสาวรสรินทร� ต�นโศก
62083007168 นายชยธร ลีลารุ%งฤดี
62083007169 นายธราธร ศรีวิศาลภพ
62083007170 นางสาวสุภาภรณ� พรมบุตร
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62083007171 นางสาวศิริลักษณ� นนกระโทก
62083007172 นางสาวไพรินทร� กุลอุปฮาด
62083007173 นางสาวกัญญา ใจเก้ือ
62083007174 นายจิรวัฒน� คงอิ่ม
62083007175 นางสาวปวีณา ชวนโพธ์ิ
62083007176 นางสาวอัมพิกา บุญริน
62083007177 นางสาวปาลี จันตรา
62083007178 นางสาววิชิตา ออระศรี
62083007179 นางสาวประภัสสร นะแยง
62083007180 นางสาววิภาดา ขําเอนก
62083007181 นายเมธาพันธุ� ภูมิสถาน
62083007182 นางสาวณัชชา ชามีรส
62083007183 นายวัชรศักด์ิ เขียนนอก
62083007184 นางสาวนารีรัตน� อาศัยพลวง
62083007185 นางสาวรุจิรา จุลทะหว�า
62083007186 นางสาวจิรภิญญา กินขุนทด
62083007187 นางสาวหทัยชนก ต�นกระโทก
62083007188 นางสาวนิภาวรรณ สิงห�วงค�
62083007189 นางสาวอธิตา พุดสี
62083007190 นางสาวปKญญาพร ศรีราวี
62083007191 นายชานภัส สอใบ
62083007192 นายวรุตม� คงเมือง
62083007193 นางสาวสุภาพร ครยก
62083007194 นายจิรายุทธ ชุ%มเย็น
62083007195 นางสาวกิตติยา มุสิกะสาร
62083007196 นางสาววิภาวดี สุขดี
62083007197 นางสาววิรุณญา จํารัสเลิศตระกูล
62083007198 นางสาวหทัยชนก ชุติมาภิรมย�
62083007199 นายชัยยันต� ใยยอง
62083007200 นางสาวกัลยารัตน� หอยสังข�
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62083007201 นางสาวขนิษฐา ปล%องกระโทก
62083007202 นางณัฐชา วัชรปKญจมาศ
62083007203 นายอํานวย นุ%มฉนวน
62083007204 นายวรวุฒิ แซ%ฉ่ัว
62083007205 นายศักรินทร� จันทร�จิตร
62083007206 นายสุทธินันท� ขาวงาม
62083007207 นางสาวสิริรัตน� สุขสมทรัพย�
62083007208 นายพงษ�อิสรา สีลา
62083007209 นางสาวอนุสรา พรมนัส
62083007210 นางสาวจรรยารักษ� พูนรัตนบัณฑิตย�
62083007211 นายสุรศักด์ิ ภูคงสด
62083007212 นางสาวกรกฎ เสตะจันทน�
62083007213 นายบัลลังท� เกตวัตร�
62083007214 นางสาวสุนารี ไซมะเริง
62083007215 นางสาวธีร�ธิดา โทนสังข�อินทร�
62083007216 นางสาวนัทธิชา โทนารินทร�
62083007217 นางสาวสุดารัตน� จันเพ็ง
62083007218 นายอลงกรณ� พ่ึงจันดุม
62083007219 นางสาวปาริชาต ขมพุดซา
62083007220 นางสาวนภาพร มีบุญ
62083007221 นางสาวชุติมา หนพิมาย
62083007222 นางสาวภูษิตา บุญรักษา
62083007223 นางสาววรีพร สีทองคํา
62083007224 นางสาวพาทินธิดา ก้ิงการจร
62083007225 นายคงธรรม เกษรบัว
62083007226 นายพิชิตพล คมเหล็ก
62083007227 นางสาววันทิพย� ธงภักด์ิ
62083007228 นางสาวปภาวรา สุวรรณรังษี
62083007229 นางสาวลลิตา มุลลีปุ>ม
62083007230 นางสาวป@ยะธิดา ศรีวงศา
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62083007231 นางสาวกัญญ�นภัสสร สุวรรณปKกษ�
62083007232 นายดํารงค� จะรอนรัมย�
62083007233 นางสาวพจชนีวรรณ ไพฑูรย�
62083007234 นางสาวอมรรัตน� เลาล้ํา
62083007235 นางเสาวนีย� เหล%าพลค�า
62083007236 นายภาคภูมิ พุ%มจันทร�
62083007237 นางสาวกรองกาญจน� เรืองไกล
62083007238 นายธนันชัย ใจดีจริง
62083007239 นางสาวกุลธิดา จันทวงศ�
62083007240 นางสาวธนัญญา จํานงธรรม
62083007241 นางสาวชื่นกมล แดงสาย
62083007242 นางสาวสุวรรณา เผือกเล็ก
62083007243 นายปณภพ เมตตา
62083007244 นางสาวภริษา ประกอบศักด์ิ
62083007245 นางสาวพิกุลแก�ว กุหลาบขาว
62083007246 นางสาวกมลทิพย� นาวงษ�
62083007247 นางสาวเสาวลักษณ� วงค�จันทึก
62083007248 นางสาวภัสสร พรมสําโรง
62083007249 นายลัทธพล วงจันทา
62083007250 นางสาวยลดา ชาวสวน
62083007251 นางสาวอัมพิกา สุเรรัมย�
62083007252 นางสาวศุภนุช โคตรสมบัติ
62083007253 นางสาวนิสรา แหงนไธสง
62083007254 นางสาวนันทพร ย้ิมมา
62083007255 นางสาวปาลิดา ธนภาจินตานนท�
62083007256 นายนัธวุท ดวงน�อย
62083007257 นางสาวดลพร แก�วแกมขุน
62083007258 นายทวีสิน สาระพล
62083007259 นางสาวจารุนันท� พวงเงิน
62083007260 นางสาวสินีนาฏ ศรีเพชรพงษ�
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62083007261 นางสาวธนภร อภิช%วยงาน
62083007262 นางศิรประภา สงวนรัมย�
62083007263 นายศุภกร ประคองภักด์ิ
62083007264 นางสาวจุฬาลักษณ� พิรักษา
62083007265 นายรณชัย กําเนิดกลาง
62083007266 นายชิตพล ภาคนอก
62083007267 นายเสกสรรค� มุ%งป>องกลาง
62083007268 นางสาววนิดา นาพันธุ�เริบ
62083007269 นางสาวเมธาวี แฝงวงศ�คํา
62083007270 นายพนมกร โกสีย�
62083007271 นางสาวภัทราภรณ� บุตรศรีภูมิ
62083007272 นายศุภชัย ภูธรณ�
62083007273 นางสาวสุธารัตน� อินทร�ช�าง
62083007274 นายกองกิจ มีนาค
62083007275 นางสาวชลธิชา สุทธิรัตน�
62083007276 นางสาววิรัลพัชร กิติทัศศรีนายอด
62083007277 นางสาวสุรสุดา นาคประเสริฐ
62083007278 นางสาวนุชสรา ชาญนอก
62083007279 นางสาวขวัญจิรา สมศักด์ิ
62083007280 นางสาววาสนา แก�วใจบุญ
62083007281 นางสาวธัญชนก โคตรบรรเทา
62083007282 นางรัตนาพร มาทา
62083007283 นางสาวคมคาย ภักดีประชุม
62083007284 นางสาวอรุโณทัย ประดับวัน
62083007285 นางสาวนิสากร ชินกลาง
62083007286 นายภูวนาท กะเสาทอง
62083007287 นางสาววราพร สุดจํานงค�
62083007288 นายปรัชญา ประเสริฐศรี
62083007289 นางสาวศรีแพร สายน�อยยาว
62083007290 นางสาวสาวิณี พระศรี
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62083007291 นางสาวณัฐพร ครุธแก�ว
62083007292 นางสาวสิโรธร เพ็ชรโต
62083007293 นางสาวสมฤทัย กลางสูงเนิน
62083007294 นางสาวศศินิภา เสาะสูงเนิน
62083007295 นางสาวรสสุคนธ� กองเกิด
62083007296 นางสาวณฤทัยเทพ จันทร�เพ่ิม
62083007297 นายวัชรพล รัตนมงคล
62083007298 นายบพิธ มีสวาทนอก
62083007299 นางสาวปานจรีย� สีนวล
62083007300 นายเฉลิมพล กองคําฟู
62083007301 นายกันตภณ ธรรมดา
62083007302 นางสาวศรีสมร แต�มกระโทก
62083007303 นางสาวพรฤดี เมียกขุนทด
62083007304 นางสาวสุดธิดา บานบัว
62083007305 นายสุภโชติ หวานเหลือ
62083007306 นางสาวสุวีณา บุญปราการ
62083007307 นางสาวรสสุคนธ� อิงชัยภูมิ
62083007308 นายณฐนนท� บึงอ�อ
62083007309 นางสุภาพร รุ%งเรือง
62083007310 นางสาวอันธิกา ขอย�ายกลาง
62083007311 นางสาวสุดธิดา เนตรสูงเนิน
62083007312 นายเฉลิมพล นาคนงนุช
62083007313 นางสาวรุ%งฤดี ดอกไม�
62083007314 นางสาวกมลชนก แสวงทรัพย�
62083007315 นางสาวสุรีรักษ� สีสา
62083007316 นางสาวดวงกมล บุตรน้ําเพ็ชร
62083007317 นางสาวปรมาพร กุจะพันธ�
62083007318 นายศรีกฤตย ศรีสุภาพ
62083007319 นางสุภัทรา โตจันทึก
62083007320 นางสาวสาวิตรี ยืนยง
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62083007321 นางสาวคันธมาทน� กัณนวสกุล
62083007322 นางสาวนงเยาว� จะมะลี
62083007323 นางสาวนิศา บริวงษ�
62083007324 นางสาวกมลรส สาวงาม
62083007325 นายวิชญ�ชพล พิพัฒน�ทับกระโทก
62083007326 นางวนัสนันทร� เทพศิริ
62083007327 นางสาวอภิญญา มาบขุนทด
62083007328 นางสาวธนาวรรณ ทวันเวท
62083007329 นางสาวบุศยา บัวทองหลาง
62083007330 นายรพลชัย บุตรพันธ�
62083007331 นางสาวศิริขวัญ กรอกกระโทก
62083007332 นางสุดารัตน� สุขใจ
62083007333 นางสาวศิวิไล สอนไธสง
62083007334 นางสาวอรทัย โทอาสา
62083007335 นางสาววนิดา สุวรรณพันธ�
62083007336 นางสาวกมลชนก แก�วประทาน
62083007337 นางละออง สารัมย�
62083007338 นางสาวศิริพร บัวสุนทร
62083007339 นางสาวดวงใจ บัวแย�ม
62083007340 นายชินกฤต แก�วมะ
62083007341 นายชัยณรงค� ชื่นอุรา
62083007342 นายบุญรอด สง%าม่ังค่ัง
62083007343 นางสาวอรพิมพ� สงนอก
62083007344 นางสาวป@ยพร เต่ือยมา
62083007345 นางสาวกาญจนา จ่ันกลาง
62083007346 นางสาวหทัยรัตน� มนุษย�รัมย�
62083007347 นางสาวสุดารัตน� เกตุจีน
62083007348 นางสาวภักดิพร เสียนขุนทด
62083007349 นายธนราม สันธนวรากุล
62083007350 นางสาวรัศมี หงษ�สา
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62083007351 นางสาวจิตรานุช กุลกระโทก
62083007352 นายธนกฤต นิลเนียม
62083007353 นางสาวรุ%งนิดา ส%งพิมาย
62083007354 นายอาทิตย� คุณชื่น
62083007355 นางสาวสโรชา ผิวคํา
62083007356 นายรวี ดารา
62083007357 นายอริญชย�พิชญ� บังเอิญ
62083007358 นางสาวสุภัสสรา เวศสุวรรณ�
62083007359 นางสาวสุชาดา กุลสุวรรณ�
62083007360 นางสาวสุลักษณี ศิริอัศวณิชากร
62083007361 นางสาวอังสุดา อินถา
62083007362 นางสาววัชรินทร� นําสงค�
62083007363 นางสาวพรทิวา สุดใจดี
62083007364 นางสาวพิมพ�ปพิชญ� จะริรัมย�
62083007365 นายวัชรชัย กรีเกษม
62083007366 นายจักรกฤษ จันทมล
62083007367 นายพงศกร ปKญญาดี
62083007368 นางอังคนางค� ปานสาคร
62083007369 นางสาวจุฑารัตน� เจริญสุข
62083007370 นางสาวอรยา แสนสันเทียะ
62083007371 นายธรรมนูญ เสนคราม
62083007372 นายสุริยะ ลาภกําเนิด
62083007373 นางสาวนุชนาถ อ%อนหา
62083007374 นางสาววราพร โคคํา
62083007375 นางสาวพรนภัส สําราญกลาง
62083007376 นางสาวชญาภา ทรัพย�ประชา
62083007377 นางสาวภิญญาพัชญ� คําศรี
62083007378 นายทวี ชื่นพงษา
62083007379 นางสาววิภาวี หล%อเภรี
62083007380 นายปกครอง วัฒนากลาง
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62083007381 นางสาวสุพัตรา พลนอก
62083007382 นางสาวชาญจินดา อาดํา
62083007383 นางสาวสุกัญญา ลาดสลุง
62083007384 นายปรเมษฐ สาพร
62083007385 นายพงศธร แสนศรี
62083007386 นางสาวยุพารัตน� ศิริพงษ�
62083007387 นางรสสุคนธ� ตัวอย%าง
62083007388 นางสาวอรุณลักษณ� อธิวรัตถ�กูล
62083007389 นางสาวชลธิชา ขุนทอง
62083007390 นางสาวณัฐธิดา กรมรินทร�
62083007391 นางสาวสุพรรณษา เพลียสูงเนิน
62083007392 นางสาวตวงพร กาลวิโรจน�
62083007393 นางสาวสุพรรษา ประสพสุข
62083007394 นางสาวอัญธิญาภรณ� โตทองหลาง
62083007395 นางสาวบุหลัน จันทะคาม
62083007396 นางสาวมัลลิกา ลีบ%อน�อย
62083007397 นางอรวรรณ เหล%าอํานาจ
62083007398 นางสาวศิริลักษณ� นอสูงเนิน
62083007399 นางสาวธนัญพร เพ็งวัฒนะ
62083007400 นางสาวผการัตน� สุขอุ�ม
62083007401 นางสาวกุลภรณ� ต้ังทรัพย�
62083007402 นางสาวนันธิดา พิมพ�วงษา
62083007403 นางสาวกาญจนา ไขสันเทียะ
62083007404 นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ�
62083007405 นายเมธี จิตตางกูร
62083007406 นายเอกมงคล จูมเกต
62083007407 นางสาวอรวรรณ ลาภรัตน�
62083007408 นางสาวสุพรรษา แน%นอุดร
62083007409 นางสาวกนกพร เกษมศรีวิทยา
62083007410 นางสาวปKทมา วิโรจน�เสถียร
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62083007411 นางสาวจิรารัตน� จุ%นฮวย
62083007412 นางสาวอรทัย เรืองแสวง
62083007413 นางสาวนิดนิรันดร� อะปะหัง
62083007414 นายนวพล สงวนรัมย�
62083007415 นางพัสมล ขวัญสู%
62083007416 นายอมรวิวัฒน� คําหล�า
62083007417 นายอิทธิพล อุ%มไธสง
62083007418 นางสาวการะเกด พุ%มมาก
62083007419 นายเมธี ชมชื่น
62083007420 นางสาวศิริรัตน� จ้ันเขว�า
62083007421 นายวิชเยนทร� แก�วดอนรี
62083007422 นายวีระเชษฐ� ชิยางคบุตร
62083007423 นายกิตติยา วิไลวรรณ�
62083007424 นางสาวรัตนา วรรณแก�ว
62083007425 นายชัยวัฒน� ตรีโส
62083007426 นางสาวมนฑกานต� นามสพร
62083007427 นายพงษ�ยศ เทศนอก
62083007428 นางสาวรุ%งทิวา ทองขอน
62083007429 นางสาวณัฐณิชา โอโลรัมย�
62083007430 นางสาววารินธร สดสวัสด์ิ
62083007431 นางสาวรุ%งวดี ทองจันทร�มูล
62083007432 นายดุลยวัต กล่ําภากรณ�
62083007433 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุธรรมเทวกุล
62083007434 นางสาวจารุพิชญา เทพที
62083007435 นางสาวชนิดา สงวนศักด์ิ
62083007436 นางสาวภัสรา ทุกขนิโรธ
62083007437 นายจีรวัฒน� ตะบอง
62083007438 นายธนศักด์ิ ศิรินาโพธ์ิ
62083007439 นางสาวอรวรินชญา อนุสกุลเจริญพร
62083007440 นางสาวศุภนิดา บัวพล
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62083007441 นางสาวสุดาพร โพธ์ิสอน
62083007442 นางศิริพร สายแก�ว
62083007443 นางสาวเกษกานดา ธานี
62083007444 นางสาวสุกานดา ครูทํานา
62083007445 นางสาวบัวทอง มากมี
62083007446 นางสาวพิมพ�พร จําปาศักด์ิ
62083007447 นางสาวนิษา พรหมสิทธ์ิ
62083007448 นางสาวพรพิมล อุ%นมีศรี
62083007449 นายนราวิชญ� หนองช�าง
62083007450 นางสาวณัทกาญจน� พาชอบ
62083007451 นายศุภชัย นิลแก�ว
62083007452 นายพันธ�ศักด์ิ สุขอนันต�
62083007453 นางสาวนงลักษณ� ญวนแม
62083007454 นางสาวจิราพร นระพิมพ�
62083007455 นางสาวธัญธร บัณฑิตยุทธพงศ�
62083007456 นายศรัณ^ู จินพระ
62083007457 นางสาวพัชรินทร� ไวสาหลง
62083007458 นายวิชัยชิต ตู�ภูมิ
62083007459 นางสาวปรัทญา ขานการขาย
62083007460 นางสาวปKณณรัตน� ทองเพชร
62083007461 นายวุฒิจักร� แสงวงค�
62083007462 ว%าที่ร�อยตรีชัยวิชิต เฟOPองทอง
62083007463 นางสาววรารัตน� พรหมบุตร
62083007464 นางสาวชญานิศ รังสุวรรณ�
62083007465 นางสาวสุพัตรา อินทะกูล
62083007466 นายธีระพงษ� สุดตาชาติ
62083007467 นางสาวพิมพ�นารา ทิพย�จันทร�
62083007468 นางณัฐพร ลีจ�
62083007469 นางสาวกชกร ถาวรจงเจริญ
62083007470 นางสาวณัฐชา แซ%คู
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62083007471 นางสาวคนิษฐา จ่ันเจริญ
62083007472 นางสาวพิชญา โพธ์ิกลาง
62083007473 นางสาวดารินทร� กางร%มกลาง
62083007474 นายธนากร โหมดสันเทียะ
62083007475 นางสาวษุภักรตณา อุ%นอ%อน
62083007476 นางสาววิไลเนตร พ้ืนหินลาด
62083007477 นางสาวนลินทิพย� ม่ันยืน
62083007478 นางสาวนฤมล ขาวจันทร�
62083007479 นายยุทธนา เพชรน�อย
62083007480 นางสาวทัศณา ทวงกระโทก
62083007481 นางสาวชลดา แสงใส
62083007482 นายภาณุภัฏ สาธุวงค�
62083007483 นางสาวจุฑามาศ ดินดํา
62083007484 นางสาวสิริณัฏฐ� ป@Pนเพ็ชร�
62083007485 นายจิรศักด์ิ ดาศรี
62083007486 นางสาววิภาพร พินิจมะเริง
62083007487 ว%าที่รตหญิงกัลยา อินทยุง
62083007488 นายธนกร ชินชนะ
62083007489 นายธีรยุทธ สุขมาก
62083007490 นายลําพอง มีทอง
62083007491 นางสาวธิดาพร จําปาจีน
62083007492 นางสาวอโรชา สุวรรณดี
62083007493 นางสาวเนตรนภา คล%องอาษา
62083007494 นางสาวนิตยา เทียนทอง
62083007495 นางสาววารุณี สมวงษ�ศา
62083007496 นางสาวสุดารัตน� ประจวบโชค
62083007497 นางสาวชุติมา อุทุม
62083007498 นางสาวพีรา พรฤกษ�เวียงพิง
62083007499 นางสาวทับทิม ถนอมสัตย�
62083007500 นางสาวศิริลักษณ� ทรัพย�คําจันทร�

หน�า 250 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083007501 นางสาวมธุรส ศรีนนท�
62083007502 นางสาวอังติมา สมพริ้ง
62083007503 นางสาวกมลรัตน� ยิงรัมย�
62083007504 นางสาวละอองดาว สุขใหม%
62083007505 นายศิริไตรภพ บุญจรัส
62083007506 นางสาววรัญญา ตาลพุดซา
62083007507 นางหทัยกาญจน� จําเริญทิพย�
62083007508 นายกิตติศักด์ิ จูมศรียา
62083007509 นางขวัญจิตร พูนดี
62083007510 นางสาวจามจุรี ธีระธํารงรักษ�
62083007511 นางสาวสมจิต บุญมาตย�
62083007512 นางสาวเจนจิรา พรมณี
62083007513 นางสาวนัฐกานต� อินทร�งาม
62083007514 นางสาวอณัญญา โคนชัยภูมิ
62083007515 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศิริวงศ�
62083007516 นางสาวมณีรัตน� โฉสูงเนิน
62083007517 นางสาวสกุณา อาษาจิตร�
62083007518 นางสาวจุฑาทิพย� พันธุ�เหล็ก
62083007519 นางสาววันวิสา กีบสันเทียะ
62083007520 นายณัฐชา บุญรวม
62083007521 นายดุสิต จันทเขต
62083007522 นางสาวเสาวลักษณ� แจ�โพธ์ิ
62083007523 นายธนากร รักกุศล
62083007524 นางสาวอัจฉรา วงษ�สารี
62083007525 นางสาวจิราพร วรทองหลาง
62083007526 นางสาวกนิษฐา แคล�วไพรี
62083007527 นางสาวไพรรินทร� จิตรี
62083007528 นายอนันตชัย แก�วฤทธ์ิ
62083007529 นางสาวอรทัย อะโคตรมี
62083007530 นายธีรวัฒน� ชัยนาฮี
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62083007531 นางสาววิลาวรรณ อ%อนเขนย
62083007532 นางสาวอัญชลี ชมเหิม
62083007533 นางสาวรจนา ชมครบุรี
62083007534 นางสาวเจนจิรา จําปาแดง
62083007535 นางสาวชไมภรณ� ยะสูงเนิน
62083007536 นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ
62083007537 นางสาวสุพรรษา ประสิทธ์ินอก
62083007538 นางสาวเฟOPองฟ>า สายน�อย
62083007539 นายสุรสิทธ์ิ บุตตัสสะ
62083007540 นางสาวชญานิศ แก�วประเสริฐ
62083007541 นายธะนาพร จํารัสพันธุ�
62083007542 นางสาวอนุสรา ผินงูเหลือม
62083007543 นางสาวกาญจนา ปลอดกระโทก
62083007544 นายอังกูร ม่ันดี
62083007545 นางสาวณัฐกฤตา ใจหลวง
62083007546 นางสาวสิริรัช อรชุมก่ิง
62083007547 นายชยพัทธ� แดนเขตต�
62083007548 นายพยุงศักด์ิ พิมพิมล
62083007549 นายบุญยฤทธ์ิ ประวันตา
62083007550 นางสาวพัชรี จํานิล
62083007551 นางสาวธิดากานต� ไศลแก�ว
62083007552 นางสาวพรทิตา วงษ�สิม
62083007553 นางสาวสุนิษา สินปรุ
62083007554 นางสาวธัญกมล หวังกูล
62083007555 นายนิติรัฐ คําเกลี้ยง
62083007556 นางสาวเจนจิรา บุตรแก�ว
62083007557 นางสาวธิดารัตน� ทับสมบัติ
62083007558 นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ
62083007559 นางสาววรินทร คําศูนย�
62083007560 นางสาวนันทพร มีเจริญ
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62083007561 นางสาวรมิดา บูรณะสิงห�
62083007562 นางสาวทิพย�สุคนธ� เกมสูงเนิน
62083007563 นางสาวขวัญวิภา เวทการ
62083007564 นางสาวสริตา เสาวภาคย�เมธีกุล
62083007565 นายธงชัย ประเสริฐสังข�
62083007566 นางสาวรัตนาภรณ� มีลาภย่ิง
62083007567 นายกฤษฎากร ถามนาศาสตร�
62083007568 นายอุดร แอบครบุรี
62083007569 นายวัจนพงศ� ฉันทวรศักด์ิ
62083007570 นายอพิเชษฐ� ชุดกระโทก
62083007571 นายจตุชัย สิทธิเกียรติปพัช
62083007572 นางสาวเมวดี เกิดสุข
62083007573 นายปวรุตม� บุญพิทักษ�
62083007574 นางสาวฐาปนีย� พลตาล
62083007575 นางสาววนิดา มุ%งแฝงกลาง
62083007576 นายสิทธิโชค พันธุ�มณี
62083007577 นายกิตติ ดีด%านค�อ
62083007578 นายชัยโรจน� ภูริวีรเศรษฐ�
62083007579 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรรักษา
62083007580 นางสาวธิตินันท� ไม%เศร�า
62083007581 นายอชิตพล มณีราชกิจ
62083007582 นายชนม�ณกรณ� คําพูน
62083007583 นายป@ยวัฒน� คํากายปรง
62083007584 นางสาวธันทิวา ทองแก�ว
62083007585 นายกริชแก�ว แก�วพรม
62083007586 นายวันชนะ สุขคํา
62083007587 นางสาวสุชาพิชญกันต� รัตนาพันธุ�
62083007588 นายทรงยศ ร�อยกรอง
62083007589 นางสาวทรงศิล ก�อนจินดา
62083007590 นางพัชรี วิริยะพงษ�
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62083007591 นางสาวอัญชนา ไทยรัมย�
62083007592 นางสาวนิภาวรรณ โพธ์ิอุ�ย
62083007593 นางสาวป@ยฉัตร มูลสาร
62083007594 นายวิชญา แก�วประเสริฐ
62083007595 นางสาวชลธิชา กึนขุนทด
62083007596 นางสาวพรพักตร� สุวรรณพงษา
62083007597 นางสาวศิริวรรณ ครองกระโทก
62083007598 นางสาวพรรณปพร วิริยะเจตพงษ�
62083007599 นางสาวธัญชนก หร%ายกลาง
62083007600 นางศศิภรณ� พลรัตน�
62083007601 นางสาวธัญญานันท� ภิญโญ
62083007602 นางสาวพัชราภรณ� พันธ�สนิท
62083007603 นายพรหมมินทร� มะโนจันทร�
62083007604 นายคมสันต� ประวัติ
62083007605 นางสาวณัฐวดี มณีวรรณ�
62083007606 นางสาวเพ็ญลักษณ� เกษฎา
62083007607 นายธนากร แชจอหอ
62083007608 นางสาวสุชานาถ สํารวมจิตร
62083007609 นางสาวกัญญาภัทร อุทัยแสง
62083007610 นางสาวฤดีรัตน� เกษแก�ว
62083007611 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอารีรัตน� โหวดหอม
62083007612 นางสาวมณฑิชา เปUงหน�อย
62083007613 นางสาวธัญวรัตม� ถนอมจิตร
62083007614 นางสาวจิติล�ณัฐฎา ธาตุทะนะ
62083007615 นางสาวสุพรรณี พันธ�อินทร�
62083007616 นางสาวนิภาธร สมุติรัมย�
62083007617 นางสาวกรกฏ บุญพร�อม
62083007618 นายสมศักด์ิ แย�มชื่น
62083007619 นางสาววันวิสาข� สิงห�ตุ�ย
62083007620 นายอนันทิวัฒน� ชีรนรวนิชย�
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62083007621 สิบตํารวจโทพิชัย ปานทอง
62083007622 นางสาวชิดชนก สีผ%อง
62083007623 นางสาวอภิลาภา เอกาชัย
62083007624 นางสาวจารุวรรณ คล%องใจ
62083007625 นายวรเทพ วิสุทธิวงศ�
62083007626 นางจันทร�สุดา ทวีชีพ
62083007627 นายกฤษณะ จันทรขุน
62083007628 นายธนชัย จิรบุญญารักษ�
62083007629 นางสาวพัชรินทร� ศรีช�างสาร
62083007630 นางสาวจิตติมา จันทร�เรือง
62083007631 นางสาวอัมราวดี เครือพฤกษ�
62083007632 นางสาวจินตนา กุลวงษ�
62083007633 นายสุเมธี เถาถวิล
62083007634 นางสาวศุภรัตน� เรือนจันทร�
62083007635 นางสาวป@ยวรรณ ศรีกุล
62083007636 นายวรพงษ� ธีรวิโรจน�
62083007637 นางสาวรุ%งไพลิน วินทะไชย
62083007638 นางสาวอนุธิดา ประสงค�ธรรม
62083007639 นางสาวจิราเจต บํารุงพล
62083007640 นางสาวอุ%นเรือน ชูยะชัย
62083007641 นางสาวศุภกานต� แขกพิมาย
62083007642 นางสาวนฤมล เต%าทอง
62083007643 นายพัฒนวิทย� แผนวิชิต
62083007644 นางสาวรุ%งทิพย� โงชาฤทธ์ิ
62083007645 นายอํานาจ สุขเกษม
62083007646 นางสาวจินต�จุฑา ผาลี
62083007647 นายสนทิญา แสนสีมนต�
62083007648 นายอนิรุตต� บุญสด
62083007649 นางสาวสุมาลีวัลย� ทับทิมใส
62083007650 นางสาวพัทธนันท� กรวยสวัสด์ิ
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62083007651 นางสาวฉัตรสุดา ฉัตรฉิมพลี
62083007652 นางสาวอนุตรา เอกรักษา
62083007653 นางสาวนิธิมา ชินโพธ์ิกลาง
62083007654 นายสุทธิชัย ด%างพล�อย
62083007655 นางสาวกานต�ธิดา ราชประโคน
62083007656 นางสาวสรญา บํารุงรักษ�
62083007657 นางสาววชิราวรรณ คําจริง
62083007658 นางสาวสุพรรณี วิเศษศรี
62083007659 นางสาวอัญชลี หุนทะเล
62083007660 นางสาวพนิดา บุญรอด
62083007661 นางสาวรักเกล�า มีศิล
62083007662 นางสาวสายฝน รักทะเล
62083007663 นางสาววรรณกร ดวงจรัส
62083007664 นางสาวจิรัชยา ยงสม
62083007665 นายกันต� อยู%เจริญ
62083007666 นางสาวกัญญารัตน� ฝ[าพิมาย
62083007667 นางสาวณัฏฐิยา สุริยปภาภรณ�
62083007668 นางสาววารุณี ตงกระโทก
62083007669 นายอัครภูศา ตาปราบ
62083007670 นางสาวบุณยนุช สอมประโคน
62083007671 นางสาวศรุชา พันธุลา
62083007672 นายวิทกรานต� สุดสายเนตร
62083007673 นางสาวศิรดา อยู%แพ
62083007674 นางสาวสุนิศา ศักด์ิศรีกลม
62083007675 นางสาวนริศษา ฤกษ�เสน
62083007676 นางสาวประภาศรี บุญรุ%ง
62083007677 นายไพวัลย� จันมี
62083007678 นางสาวนภาพร พิมพ�ทอง
62083007679 นายอิทธิพล แคนติ
62083007680 นางสาวกมลวรรณ จิราภรณ�พันธ�
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62083007681 นางสาวกานย�พิชชา อุดมศิริภูวภัทร
62083007682 นางสาวสุรพิชญาน� ไชยรงฆ�ศรี
62083007683 นางสาววารินทร� เบาระคน
62083007684 นางสาวเสาวณี บัวทอง
62083007685 นายพงศกร กันทะ
62083007686 นางสาวพนิดา เฝ>าหนองดู%
62083007687 นางสาวศิรินันท� ดอนระไทย
62083007688 นางสาวนัยน�ปพร กวางซี
62083007689 นางสาวป@ยะพร เสมอเหมือน
62083007690 นางสาวรุ%งทิวา กรมโพธ์ิ
62083007691 นายประทีป มีภักดี
62083007692 นางสาวเจมจิรา จิตบุญ
62083007693 นางสาววิลาวรรณ ทาจุมปู
62083007694 นางสาวนงนภัส สวัสดี
62083007695 นายธนภูมิ เอี่ยวเล็ก
62083007696 นายภาณุศร กลึงสุวรรณชัย
62083007697 นางสาวชิดชนก ไชยกิจ
62083007698 นายประนด พอกขุนทด
62083007699 นางสาวปราณี สุดหุ%น
62083007700 นายวีรวิทย� กลมกลาง
62083007701 นางสาวศิริพร พงศ�ภา
62083007702 นางสาวกนกกาญจน� โกรัมย�
62083007703 นายธนกุล แสงวิชัย
62083007704 นางสาวสุนิตา เรืองไพศาล
62083007705 นายอุรุพงศ� คนฉลาด
62083007706 นางสาวพาฝKน เขตสูงเนิน
62083007707 นางสาวนัฐธิดา มีคุณ
62083007708 นางสาวสุธิดา คล�อยจันทึก
62083007709 นางสาวพรภาณี ทองโคกสูง
62083007710 นายวีระชาติ จําชาติ
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62083007711 นายจิรวัฒน� แก�วงาม
62083007712 นางสาวพนิดา เนียมสันเทียะ
62083007713 นายอานนท� แสวงผล
62083007714 นางสาววิลาสินี มาเหง%า
62083007715 นายโชคชรินทร� สุขขี
62083007716 นางสาวจริญญา แสงจันทร�
62083007717 นายณภัทร สุวรรณอําภา
62083007718 นายคุณานนต� ทองคล้ํา
62083007719 นางสาวเกษราภรณ� จงกลาง
62083007720 นายสถาพร มาตสี
62083007721 นางสาววรสุดา สํารวมจิตร
62083007722 นางสาวอิสริยะ เพ็ชรย้ิม
62083007723 นางสาวทัศวรรณ รอบคอบ
62083007724 นายปKณณทัต เก%งสาคร
62083007725 นางสาวศุภรดา มาประจวบ
62083007726 นางสาวจิรพรรณ แก�ววงศ�ตระกูล
62083007727 นางสาวกนิษฐา สุวรรณนาค
62083007728 นายชัชวาลย� ไกรทอง
62083007729 นายศุภชัย ศรีวัฒนศิริกุล
62083007730 นางสาวสรารัตน� เสริมสุข
62083007731 นายจักรพันธ� พิมพ�กลาง
62083007732 นายนพดล คุณเลิศ
62083007733 นายอริญชย�วิธน� ปลื้มกมล
62083007734 นางกมลชนก พุทไธสง
62083007735 นางสาวพิทยารัตน� ขันทรี
62083007736 นางสาววรัญญา ทรงชัย
62083007737 นางสาวนัฐธิชา ซึมกระโทก
62083007738 นางปาริฉัตร กลขุนทด
62083007739 นายเมธาวัฒน� พงษ�สันเทียะ
62083007740 นางสาวรุจิรดา รูขะจี
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62083007741 นางสาวอนุศรา ถาวรศิลปL
62083007742 นางสาววรรณกานต� ตองอ%อน
62083007743 นายอาณัติ เกิดประโคน
62083007744 นางสาวเกศณี หวายลี้
62083007745 นายรัฐพงษ� อันทะโย
62083007746 นางสาวณัฐพร ศรีสมศักด์ิ
62083007747 นางสาววรัมพร คงบุญ
62083007748 นางสาวกาญจนาภา จินดาวัลย�
62083007749 นางสาววรัทยา ไพจิตราสุคนธ�
62083007750 นายกฤษฎา ถิตย�วิลาศ
62083007751 นายภาณุพงษ� กลิ่นหอม
62083007752 นางสาวจริยากรณ� พิมพ�ศรี
62083007753 นางสาวจุฑามาศ ศกุนะสิงห�
62083007754 นางสาวปาณิสรา เมืองใจมา
62083007755 นางสาวรัตนประภา สบายดี
62083007756 นางสุมาลี ดีทองหลาง
62083007757 นางสาวสุรยา สุขสงกลาง
62083007758 นายทิฆัมพร ห%อมกระโทก
62083007759 นางสาวศุภนุช สมวงศ�
62083007760 นางสาวอริศรา กาศสมบูรณ�
62083007761 นางสาวจิรวรรณ ศิริสวัสด์ิ
62083007762 นางสาววรนารี ใจงาม
62083007763 นางสาวนิศากร กะการดี
62083007764 นางสาวนิตยา รักษาก�านตรง
62083007765 นายชัยมงคล บุญพรม
62083007766 นางสาวสุปราณี นนทวงค�
62083007767 นางสาวอารยา พูนผล
62083007768 นางสาวสุพัตรา คุ�มดี
62083007769 นางสาวญาณี แคนสี
62083007770 นางสาวชฎารัตน� ส%งคืน
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62083007771 นางสาวสุดธิดา สวนไผ%
62083007772 นางสาวชุติมาภรณ� นาดี
62083007773 นางสาวพัชรียา แสงลุน
62083007774 นายธนกร ทัพประเสริฐ
62083007775 นางสาวขนิษฐา แพวขุนทด
62083007776 นางสาวธัญญลักษณ� คํ่าสูงเนิน
62083007777 นายวรวุฒิ สิงห�โตทอง
62083007778 นางสาวชื่นจิต พูนมาล
62083007779 นางสาวสายฝน แย�มสูงเนิน
62083007780 นางสาววัชรินทร� สีลาด
62083007781 นายทรงยศ กุลชูศักด์ิ
62083007782 นายธีรวัจน� สุขเกษม
62083007783 นางสาวจินตนา เหลาฉลาด
62083007784 นายณรงค�ศักด์ิ บุตรมาลา
62083007785 นายกิตติกร สมประสงค�
62083007786 นางสาวศศิสิน พระทอง
62083007787 นางสาวอนิสรา เกิดจัตุรัส
62083007788 นายมุนี แก�วบุตรดี
62083007789 นางสาวกาญจนา มาลาฝอย
62083007790 นางสาวธิดารัตน� สุขประทีปศิลปL
62083007791 นางสาวลดาวัลย� ชาวนารี
62083007792 นางสาววิภาดา ฤทธ์ิกําลัง
62083007793 นางสาวยุพาพิน นาคะผิว
62083007794 นางสาวลีลาวดี มากบุญ
62083007795 นางสาวกนกกร ฝ[ายสิงห�
62083007796 นางสาววรรณิกา ปะนา
62083007797 นางสาวอภิญญา ชุ%มใจศรี
62083007798 นางสาวอาภัสษร หม่ืนด�วง
62083007799 นางสาวสุรีย�พร กลิ่นค�างพลู
62083007800 นางสาวกรธิดา สงจันทร�
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62083007801 นางสาวศรัญญา ป>องเรือ
62083007802 นางสาวลักษมี แสนม่ัน
62083007803 นางสาวจิระดาภรณ� อนุกุล
62083007804 นางสาวจิรนันท� สายบุญณะ
62083007805 นางสาวกรกนก ปานสิทธิ
62083007806 นางสาวฐาปนีย� องค�แอ
62083007807 นางสาวพจนารถ จันทรส
62083007808 นางสาวสมพิศ คําสะสม
62083007809 นางสาวนันธิดา ขวัญทอง
62083007810 นายภคพล ธีรศาสตร�
62083007811 นางสาวขนิษฐา ฮวดศรี
62083007812 นายสรวิชญ� วัลดี
62083007813 นางสาวชาลินี ศรีขํา
62083007814 นางสาวนันทิชา ประโลมรัมย�
62083007815 นางสาวศิรินนา พลหาญ
62083007816 นางสาวทัศนีย� วันตุ�ย
62083007817 นางสาวพุทธพร พรมจันทึก
62083007818 นางสาวนิรมล เครือบคนโท
62083007819 นางสาวนัตติยา มากพูน
62083007820 นางสาวอภิญญา อูสูงเนิน
62083007821 นายพงศธร กลางประพันธ�
62083007822 นางสาวรุ%งทิวา บํารุงสงฆ�
62083007823 นางสาวปราณี วิหกเหิน
62083007824 นางสาวภาติยา อารี
62083007825 นางสาวกรกันยา ประโลมรัมย�
62083007826 นางสาวนรินทร�ทิพย� แพทย�มด
62083007827 นางสาววารุณี วิละขันคํา
62083007828 นางสาวกัลยกร ชูตระกูล
62083007829 นางสาวจุฑามาศ สาสิทธ์ิ
62083007830 นางสาวสุภัสสา วอไธสง
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62083007831 นางสาวอุมาพร พัดสุข
62083007832 นางสาวจันทร�จิรา เพ็ชรจันทร�
62083007833 นางสาวปานชนก บุญทาโสด
62083007834 นางสาวสุกัลยา สมัตถะ
62083007835 นางสาวสันธญา สอนจะโปะ
62083007836 นายคมกฤษ พันจันดา
62083007837 นายภาสกร ชัยสุริยะเดชา
62083007838 นางสาวขนิษฐา เทียนน�อย
62083007839 นางสาวอารยา เรืองสําราญ
62083007840 นางสาวณัฐกานต� บัวเพชร
62083007841 นายยศศรัณย� สุขใส
62083007842 นางสาวกาญจนา อานทอง
62083007843 นางสาวจิตรทิวา ไชยพันนา
62083007844 นางสาวณัฐภัสสร อย%าเสียสัตย�
62083007845 นางสาวป@ยณี ดาราช
62083007846 นางสาวสุรีพร ทบเนตร
62083007847 นายทศพล เนื้อแก�ว
62083007848 นางสาวธนิดาพันธ� จรรย�เสน
62083007849 นายวงศธร กันโฮมภู
62083007850 นางสาวยุวดี บุรานอก
62083007851 นายพิเชษฐพงษ� เบ�าทอง
62083007852 นางสาวน้ําฝน เชื้อสีดา
62083007853 นางสาวเสาวคนธ� ภาษี
62083007854 นางสาวระวีวรรณ ยะปะตัง
62083007855 นางสาวมะลิวัลย� คงทวี
62083007856 นายธีระยุทธ ภู%รังสิมา
62083007857 นางสาวจิราพร นามเวช
62083007858 นายกชณัฐ สุวรรณเทวะคุปต�
62083007859 นางสาวไอลดา เครือบสูงเนิน
62083007860 นายวัฒนา วรรณสุข
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62083007861 นายขวัญใจ ศิริไพร
62083007862 นางสาวพรทิวา ปรากฏมาก
62083007863 นางสาวประภาพรรณ ไชยสิทธิพูนพงค�
62083007864 นางสาวธารารัตน� ทูลไธสง
62083007865 นางสาวม่ิงขวัญ ศรีนวลสลุง
62083007866 นางสาวโชติมา ดีชัย
62083007867 นางศิรินภา เทวะหา
62083007868 นางสาวศุภลักษณ� ตันติอลงการ
62083007869 นางสาวสุวรรณา สุจริตภักดี
62083007870 นางสาวดลยา รอดทรัพย�
62083007871 นางสาวธนาพร รอดเวียง
62083007872 นายปรัชญา เวโสวา
62083007873 นางสาวจิราภรณ� หันตุลา
62083007874 นางสาวอภิญญา สุทธิพันธุ�
62083007875 นางสาวกัญญาณัฐ ตรีผลพันธุ�
62083007876 นายทศพล ชอบสูงเนิน
62083007877 นางสาวกิติยาภรณ� กาศกระโทก
62083007878 นางสาวอัญชนา พิลาดี
62083007879 นางสาวสุทธาทิพย� แหวนเครือ
62083007880 นางสาวสุจิตรา โคตรไชย
62083007881 นางสาวอมิตา รวยกระบือ
62083007882 นางสาวกัลยา ก่ิงแก�ว
62083007883 นางสาวสุมาลี พันธุ
62083007884 นางสาวนุชนภา บุญเต็ม
62083007885 นางสาวชุดาภา อร%ามรัศมี
62083007886 นายประกฤษฎ์ิ แสนกล�า
62083007887 นางสาวกัญญาวีร� กาลภูมิ
62083007888 นางสาวกัญญาณี วงศ�ยะรา
62083007889 นางสาวปนิดา ศรีวิพัฒน�
62083007890 ว%าที่ร�อยตรีสุกัลย� การวิจิตร�
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62083007891 นางสาวพรทิพย� โคกทอง
62083007892 นายวัชระ เศษสุวรรณ�
62083007893 นางสาวศิรประภา นิลศรี
62083007894 นายเฉลิมเกียรติ แสงจันทร�
62083007895 นางสาวศศิธร เวชประโคน
62083007896 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ
62083007897 นายนนทกานต� บานพับ
62083007898 นางสาวศศิวิมล พลลาพ
62083007899 นางสาวกัลยรักษ� อาทร
62083007900 นายอรรถพงษ� รัตนศฤงค�
62083007901 นายปริญญา จีนชาติ
62083007902 นายกวีวัฒน� เดชาอภินันท�
62083007903 นางสาวณัฐสุดา คงประโคน
62083007904 นางสาวกฤตพร ผาลา
62083007905 นางสาวธัญวรัตน� พันธุ�ชัยภูมิ
62083007906 นางสาวมินตรา แก�วหอม
62083007907 นายอภินันทิการ พิพิธกุล
62083007908 นายศราวุธ กํ่ารัมย�
62083007909 นางสาวปวีณา มานุจํา
62083007910 นายสุวิทย� หอมเนียม
62083007911 นางสาวปาริชาติ คําจุมพล
62083007912 นางสาวจุรีพร ศิริสุข
62083007913 นายสิรดนัย โมทิม
62083007914 นางปาลิดา พระมุลลิลา
62083007915 นายพรรณเชษฐ� แปลนดี
62083007916 นางสาวกุสุมา กอยขุนทด
62083007917 นายวุฒินนท� หุ%นภู
62083007918 นายอนุพงศ� มฤคศิรมาส
62083007919 นางสาวสุพรรณี จันทร�หอม
62083007920 นางสาวสิริพร สังข�ในเมือง
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62083007921 นางสาวสุภาวดี เหงกระโทก
62083007922 นายสมชาย แก�วสอน
62083007923 นายธนชัย ยืนยง
62083007924 นางสาวราตรี รุ%งเรืองรัตน�
62083007925 นางสาวพลอยไพลิน กล�าหาญ
62083007926 นายอมร ชาตยาภา
62083007927 นางสาวปานิสา บัญริด
62083007928 นายปรัชญาวัต คําภีระ
62083007929 นายพิทยา สีสมัย
62083007930 นายสราวุธ สมสา
62083007931 นางศุกัญญา ตะสันเทียะ
62083007932 นายนริศ จันทรกุล
62083007933 นายดนุพล โพธ์ิแก�ว
62083007934 นางสาวสุวารี แชจอหอ
62083007935 นางสาวปราณี มีชัย
62083007936 นายเอกพล เพ็ชรรักษา
62083007937 นางสาวจนัญญา คงเครือ
62083007938 นางสาวพิมพ�ญาดา ปราบพาล
62083007939 นายณัฐพล ธรรมโสม
62083007940 นางสาวกัณฐิกา แอบโคกสูง
62083007941 นางศิวาพร ผดุงเจริญ
62083007942 นางสาวยลฑณา ทินกูล
62083007943 นางสาวเจนจิรา เสาทอง
62083007944 นางสาวรพีพร หิงไธสง
62083007945 นางสาวอัญชลี ฐานวิเศษ
62083007946 นางสาวชรินรัตน� คุณโน
62083007947 นางสาวขนิษฐา ประคองสุข
62083007948 นายดวง บัตรรัมย�
62083007949 นางสาวพรสุดา ต%อชีพ
62083007950 นายจิตรคุปต� พิไลพันธ�
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62083007951 นางสาวนิตยา ดวงแสง
62083007952 นางสาวณัฐภรณ� บุตรศรี
62083007953 นายวีรวัฒน� เพ็งสอน
62083007954 นางสาวไพรินทร� สุวรรณดวง
62083007955 นายนิกร เสือไพรงาม
62083007956 นายกษิด์ิเดช วงศ�พัฒน�
62083007957 นายวันชัย บํารุงพงษ�
62083007958 นางสาวรติลักษณ� คํางาม
62083007959 นางสาวอัจจิมา อุสาทรัพย�
62083007960 นางสาวเสาวนีย� ศรีชุ%ม
62083007961 นางสาวอัญมณี สุวรรณ
62083007962 นางสาวอังศุมาลิน เดชกุลทอง
62083007963 นายกิตติวัฒน� มหิพันธ�
62083007964 นางสาวฟ>าทิพย� โคมกลาง
62083007965 นางสาวสายฝน รักษาชนม�
62083007966 นางสาววิภาดา เพ็ชรนอก
62083007967 นางสาวชนาพร วงศ�ชาวนา
62083007968 นายพิพัฒ จันทร�เจริญ
62083007969 นางสาวนันทนา ดาศรี
62083007970 นางสาวพนิดา จังพานิช
62083007971 นายธาวิน อยู%ยืด
62083007972 นางสาวพิกุล ปาติสัตย�
62083007973 นางสาววนพร คงเมือง
62083007974 นางสาวกวินนา สินศิริ
62083007975 นางสาวสกุลยา เรืองศรี
62083007976 นายวิวัฒน� สังขโห
62083007977 นายทศพล ทับอาษา
62083007978 นายปฐวี อึ่งชื่น
62083007979 นางสาวปนัดดา นันธิษา
62083007980 นางสาววิยะดา ภาคภูมิ
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62083007981 นางสาวจุฑามาศ นาทุ%งหม่ืน
62083007982 นางสาวพิมพ�ชนก รองเมือง
62083007983 นายจิตติลักษณ� พันธ�พานิช
62083007984 นางสาววิภา ม่ิงขวัญ
62083007985 นางสาวกรณิศ เพชรขุนทด
62083007986 นายธนกฤต ปรี่กลาง
62083007987 นายฉัตรชัย เสริมศรี
62083007988 นางสาวพรนภา แดงสี
62083007989 นางสาวชญานิศ บุดดา
62083007990 นางสาวณัฐธยาน� หงษ�ขุนทด
62083007991 นางสาวพสนันท� ปKญญาพร
62083007992 นางสาวอรสา รัสนา
62083007993 นางสาวณิชมน ศรีวะสุทธ์ิ
62083007994 นางสาวพิมระภัทร สุวรรณสนธ์ิ
62083007995 นางสาวภิมลฑกาญจน� นอนา
62083007996 นางมาลี สุขใจ
62083007997 นางสาวกรรณิการ� คําสอน
62083007998 นางสาววิไล เพ็ญโคกกรวด
62083007999 นางสาววานิสสา คุลีพันธุ�
62083008000 นางสาวผกามาศ เชิดชู
62083008001 นางสาวเตชินี นาเมือง
62083008002 นางสาวชญาภา ตรีสุวรรณ�
62083008003 นายปุญญพงศ� ผากิม
62083008004 นายรัชภูมิ ศรีชมภู
62083008005 นางสาวรัตธิยา ดาหา
62083008006 นางสาวสุปราณี ชินหัวดง
62083008007 นางสาวสุดาภรณ� ทับทิมอ%อน
62083008008 นายอาณัติ สอนศาตร�
62083008009 นางสาวมัลลิกา อินทร�เสน%หา
62083008010 นางสาวยุวธิดา แท�สูงเนิน
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62083008011 นางสาวเบญจวรรณ พอกพูน
62083008012 นางสาวสุพัตรา แข็งแรง
62083008013 นายณัชพล พรหมมา
62083008014 นางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท�
62083008015 นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก�ว
62083008016 นางสาวสุธณัฐรดา กุมภะวา
62083008017 นางสาวอนัญญา บุญอยู%
62083008018 นางสาวพรพิมล ย%อมกระโทก
62083008019 นางสาวยลดา ศิริถาวรวงศ�
62083008020 นางสาวสุจิตรา นราจันทร�
62083008021 นายครองขวัญ ผู�มีสัตย�
62083008022 นางสาวปนัดดา แสงสุข
62083008023 นางสาวปภัสสร จิตรบุญพิทักษ�
62083008024 นายจักรพงษ� วาดโคกสูง
62083008025 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธ์ิ
62083008026 นางอภิรมย� ม%วงทอง
62083008027 นางสาวปภานิกา กลับประโคน
62083008028 นายเอกสิทธ์ิ สมชม
62083008029 นางสาวอัจฉราพร สร�อยเพชร
62083008030 นางสาวศิรินันท� กลั่นสระน�อย
62083008031 นางสาวอัญชลี ห%วงญาติ
62083008032 นายภานุวัฒน� เพชรนอก
62083008033 นางสาวธนัชญา เดิมทํารัมย�
62083008034 นายไกรลาศ เจียรนัย
62083008035 นางสาวอลิษา เอี่ยมจิตร�
62083008036 นายนัฐวัฒน� ชูศรี 
62083008037 นางสาวนันทนา ศรีศศิวงศ�
62083008038 นางสาววีณา ทองคํา
62083008039 นางสาวสายฝน หาญจันทร�
62083008040 นางสาวศรินรัตน� ทองชาย
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62083008041 นางสาวประภัสสรา สอนกางทิศ
62083008042 นางสาวณัฐกานต� นวลสีดา
62083008043 นางสาวสุพินี บุญเหมาะ
62083008044 นางสาววนิดา ดากะวงศ�
62083008045 นางสาวมนัสวี บุษยเวคิน
62083008046 นายศุภชัย คุณแก�ว
62083008047 นางสาวณัฐรดา กาวิตา
62083008048 นางสาวภาวิดา ลิมปะพันธุ�
62083008049 นายพีระพล สุขพอดี
62083008050 นางสาวลักขณา ศรีสุวรรณ�
62083008051 นางสาวกมลชนก ล�อมไธสง
62083008052 นางสาววรัชยา วิเศษ
62083008053 นางสาวเพ็ญพิชญ� หมายอมกลาง
62083008054 นายศุภพงษ� ผึ่งบรรหาร
62083008055 นายอนุรักษ� เกษรชื่น
62083008056 นางสาวสุปราณี เชิญกลาง
62083008057 นางสาวพรรณทิพย� วิกิจการโกศล
62083008058 นายอภิรยุทธ ทันใจ
62083008059 นางสาวอรวรรณ โตสุขศรี
62083008060 นางสาวญาณภัทร กุดสงค�
62083008061 นางสาวเกศกนก เจริญรัตน�
62083008062 นายเนติพันธ� จวงจันทร�
62083008063 จ%าอากาศเอกพิพัฒน� เมืองมนต�
62083008064 นางสาววลัยพรรณ ยางนอก
62083008065 นางสาววรรณรดา คําด�วง
62083008066 นายวัชรวุฒิ ม%วงกลาง
62083008067 นายกิตติชัย ม%วงเกิด
62083008068 นายพชร รัตนเพ็ชร
62083008069 นางสาวปาริชาติ ขอมเดช
62083008070 นายกิตติพัฒน� คะเลารัมย�
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62083008071 นางสาวณัฏฐ�ณิชาภัส บุญยงค�
62083008072 นางสาวณภาภัช หม่ืนเดช
62083008073 นายเชิดชัย กองก่ิง
62083008074 นางสาวเจนจิรา ศรีภูบาล
62083008075 นางสาวเดียวธิดา สังขกูล
62083008076 นายธนพัฒน� บุตรสา
62083008077 นางสาวเนาวรัตน� เบียดกลาง
62083008078 นางสาวอิ่มพร นิจใหม%
62083008079 นางสาวกฤติยา ขันธวุฒิกุล
62083008080 นางสาวสุพรรณิการ� วิริยะพันธ�
62083008081 นางสาววรรณวิมล ดาศรี
62083008082 นางสาวสุกัญญา ไชยนอก
62083008083 นายภัทรภากร พูราษฎร�
62083008084 นายกาจน� ลวดไธสง
62083008085 นายอิทธิกร ภูมิพันธ�
62083008086 นางสาวนิศา เบญจศาสตร�
62083008087 นางสาวสุจิตรา เศรษฐี
62083008088 นายชาญชัย ประทุมวงศ�
62083008089 นางสาวนันทวัน เซ็นเมืองปKก
62083008090 นางสาวนทีกานต� ปะติเต
62083008091 นางสาวศิริพร สีหเทพเลขา
62083008092 นางสาววาทินันท� ทอนไธสง
62083008093 นางสาวสุดาพร อาจผักปKง
62083008094 นางสาวศิลาวัลภ� จันทะลุน
62083008095 นางสาวณิชา ชาลีกร
62083008096 นางสาวปาริฉัตร สังสีแก�ว
62083008097 นางสาวอารยา ยอดฉิม
62083008098 นางสาวเจนจิรา ปานเกิด
62083008099 นายขจร ชัยสอน
62083008100 นายศุภกร รอดสุพรรณ
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62083008101 นางสาวณัฐชยา โชคบํารุง
62083008102 นางสาวกมลพร กันภัย
62083008103 นางสาวปKทมา ผ%าผล
62083008104 นายกฤตยชญ� อรุณภู%
62083008105 นางสาวดลพร สินสุพรรณ�
62083008106 นางสาววิภาวี พาขุนทด
62083008107 นางสาวชลกานต� ปKญญารุ�ง
62083008108 นางสาวศิรินญา ญาติก่ิง
62083008109 นางสาวจิรดา คํามา
62083008110 นางสาววรรณนิศา แย�มทรัพย�
62083008111 นางสาวสุทธิวรรณ สุขรินทร�
62083008112 นางสาวจันทร�เพ็ญ เปรื่องโอภาส
62083008113 นางสุชาดา กุลนอก
62083008114 นายพุทธิพงษ� พงษ�สุวรรณ
62083008115 นางสาวอภิสรา ก่ิงแก�ว
62083008116 นางสาวมาริสา บับภาวัน
62083008117 นางสาวรัชนี โคกสีอํานวย
62083008118 นายวราพงษ� ลาภเกิด
62083008119 นายภัทภูมิ ชะนอบรัมย�
62083008120 นางสาวเรณุกา น�อยทรง
62083008121 นายชัยยุทธ กลายเจริญ
62083008122 นางสาวลลิตสุดา ยวงทอง
62083008123 นายอิสระ กุลยะณี
62083008124 นางสาวกัลยรัตน� เภากุ%ม
62083008125 นางสาวสิริกานต� พูนทะเล
62083008126 นางสาวสุพรรณี สายบุตร
62083008127 นายภิญโญ พ่ึงจินดา
62083008128 นางสาวศรันภัทร อ�อมนอก
62083008129 นายพิพรรธน� ลาภวงศ�
62083008130 นางสาวจุฑามณี ผัดกระโทก
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62083008131 นางสาววนัชพร จีบจอหอ
62083008132 พลทหารภาณุวัชร แสนนอก
62083008133 นางสาวอนิศรา พวงทาผา
62083008134 นางสาวมัญชีรรัตน� เอกศักด์ิสิริ
62083008135 นายสุรศักด์ิ พิมพาสีดา
62083008136 นายอุเทน พุทธาผา
62083008137 นางสาวสุกัญญา นิรันดร�ศักด์ิ
62083008138 นางสาวสุดาทิพย� อ่ําชัยภูมิ
62083008139 นายมานพ พร�าวไธสง
62083008140 นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงเทศ
62083008141 นางสาวฐิตาภา พุฒภูงา
62083008142 นายอภิสิทธ์ิ ไกรสุข
62083008143 นางสาวศิลปLสุภา ชะงัดรัมย�
62083008144 นางสาววรรณา รักษาพงษ�
62083008145 นายพีรพล ด%านกลาง
62083008146 นายทศพล ไวขุนทด
62083008147 นางสาวมุกดา กระแสโท
62083008148 นางสาวกนกวรรณ สายยาน
62083008149 นางสาววารุณี จงวงค�
62083008150 นางสาวปKณฑารีย� ป@ติวรนันท�
62083008151 นางสาวกมลวรรณ ผิวทอง
62083008152 นางสาวอรอนงค� ทับกระโทก
62083008153 นางสาวญาณิศา พิพัฒน�รัตนโภคิน
62083008154 นางสาวชนินทร พันชนะ
62083008155 นายประวี กันนอก
62083008156 นายสวัสด์ิ ก่ิงจันมน
62083008157 นายอดุลวิทย� ตาลลักษณ�
62083008158 นางสาวผกามาศ แก�วเหลี่ยม
62083008159 นายวิชาญ ศกุนตนาค
62083008160 นางสาวฉัตฑริกา อารยะบุรุษ
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62083008161 ส.อ.นราธิวัฒน� บุระ
62083008162 นางสาวรุ%งอรุณ หาญบุ%งคล�า
62083008163 นางสาวประไพพิมพ� โสระวงค�
62083008164 นางสาวมัธณา สิทธิวงศ�
62083008165 นายสุทธิพันธ� สุวรรณทิพย�
62083008166 นายชญานิน รัตนปKญญา
62083008167 นางสาวศิริภาพรรณ ไกรรัตน�
62083008168 นางสาวศิริพร ชาญเจริญ
62083008169 นางสาวกนกวรรณ สุริยันต�
62083008170 นายปภาวิน ทับสุข
62083008171 นายอมร แกล�วกล�า
62083008172 นางสาวชุติพร จันทเพ็ชร
62083008173 นางสาวณริญชญา ต%ายทรัพย�
62083008174 นางสาววันประเสริฐ เจริญสวัสด์ิ
62083008175 ร.ท.นพเดช เพ็ชรขุนทด
62083008176 นางสาวแจ%มจันทร� วรรณปะเก
62083008177 นางสาววรรณรดา คล�ายนิล
62083008178 นางสาวชวัลลักษณ� บุญทอง
62083008179 นางสาวนิศาชล นันท�ขุนทด
62083008180 นางสาวภัทรสุดา สุวรรณบุบผา
62083008181 นายจีรยุทธ ปะโนรัมย�
62083008182 นางสาวเสาวลักษณ� กองมูล
62083008183 นางสาวจิราภรณ� แท%นคํา
62083008184 นางสาวอมรรัตน� จิตอาษา
62083008185 นางสาวรัชนีวรรณ โสภาทอง
62083008186 นางสาวเต็มศิริ ประจง
62083008187 นางสาวอาทิตยา พงษ�ไธสง
62083008188 นางสาวนันทนา โคกทอง
62083008189 นางสาวจิราภรณ� วรรณพงษ�
62083008190 นางสาวนฤชยา สกุลภักดี
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62083008191 นายนวพล สีมาวงษ�
62083008192 นายภูมิศักด์ิ ศักด์ิวณิชดํารง
62083008193 นางสาวศุภิสรา มาลัย
62083008194 นางสาวสิริพิชชา จงยาว
62083008195 นางสาวชนัดดา รุจิอนันต�
62083008196 นางสาวเกสราพรรณ ก�อนฝ>าย
62083008197 นางสาวศิริพร คําหาญพล
62083008198 นางสาววิสสุตา แจ�งยอดสุข
62083008199 นางสาววรรณกานต� ทนงชัย
62083008200 นางสาวพรทิพย� ปะวะภูตา
62083008201 นายยศภัทร นิยโมสถ
62083008202 นายธนวัฒน� จันทนุภา
62083008203 นางสาวหทัยชนก รอดเที่ยงธรรม
62083008204 นางสาววริทธ์ินันท� เวชชศาสตร�
62083008205 นายสาธิต สุขเกิด
62083008206 นางสาววิสัชนา แก�วจินดา
62083008207 นางสาวมาริสา สียางนอก
62083008208 นางสาวอมรรัตน� พิมพ�สําราญ
62083008209 นายธีระพงษ� ศิริบุตร
62083008210 นางสาวฉัตรสุดา ทีชูมา
62083008211 นางสาวปรานิษา ทราบพรมราช
62083008212 นางสาวสุชาวดี มานะสมบัติ
62083008213 นางสาวอรทัย พลศักด์ิ
62083008214 นายกฤษณะ วิทิตธรรมคุณ
62083008215 นางสาวขวัญข�าว สกุลแพทย�
62083008216 นางสาวธิดาพร ศรีสะเนตร
62083008217 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุตรศรีภูมิ
62083008218 นางสาวศุภมาส ประสมสุข
62083008219 นางสาวพรรณิภา วิโยครัมย�
62083008220 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ ประนามเก
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62083008221 นางสาวอัญชลี หาวิรส
62083008222 นายณัฐพล เพ่ิมพลเมือง
62083008223 นางสาววิภาดา มารีวัลย�
62083008224 นางสาวสุทธิรัตน� สายผา
62083008225 นายชวนันท� ทองกลัด
62083008226 นางสาวนุชศรา พ่ึงและ
62083008227 นางสาวบุษบากร รอญศึก
62083008228 นางสาวสุกัญญา หาสุข
62083008229 นางสาวเรวดี จันทร�อ%อน
62083008230 นางสาวนิภาพร ศรปKญญา
62083008231 นางสาวสุริยน จําชาติ
62083008232 นายมารุต เนตรวิลา
62083008233 นางสาวเตือนใจ พวงเพ็ชร�
62083008234 นายวัชรานนท� แหล%พั่ว
62083008235 นายกฤษติศักด์ิ สัตย�ฌุชนม�
62083008236 นางสาวสกุลรัตน� ศิริสุข
62083008237 นางสาวศุภากร จิราทองนอก
62083008238 นางสาวสุพัตรา คําก�อนแก�ว
62083008239 นางสาวรัตนา ศรีสรรงาม
62083008240 นางสาวพรวิภา จําปามูล
62083008241 นางสาวอรดี ภาคฤทธ์ิ
62083008242 นายอภิชัย ศิริเล็ก
62083008243 นางสาวธันย�ชนก หาสูงเนิน
62083008244 นางเดือนเพ็ญ อัคเสริญ
62083008245 นางสาวสุธิดา กุยราพเนาว�
62083008246 นางสาวป@ยลักษณ� พิมโพชา
62083008247 นางสาวพรพิมล ภู%จินดา
62083008248 นางสาวประภัสษร แสนศักดา
62083008249 นายกีรติกร วงศ�เมธชนัน
62083008250 นางสาวเมทินี สุขแก�ว
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62083008251 นางสาวจันทร�จิรา โคลดประโคน
62083008252 นางสาวประกายมุก จันทา
62083008253 นายแมนฤทธ์ิ รุ%งทิวาเลิศล้ํา
62083008254 นายวีระวุฒิ อ�นคํา
62083008255 นางสาวฐาณิญา มูลเมือง
62083008256 นายสุธีรวิชญ� ส%งสกุลวงศ�
62083008257 นางสาวสุธิสา ฐานวิสัย
62083008258 นางสาวศิริรัตน� แก�วฝ[ายนอก
62083008259 นายธีรชัย นิลรัตน�คํา
62083008260 นางสาวรวิสุดา สุจินพรัหม
62083008261 นางสาวนารีรัตน� ราชวังใน
62083008262 นางสาวพวงพยอม นครราช
62083008263 นางสาวจุฑามาศ บุตรศรีภูมิ
62083008264 นางสาวกรรณิการ� เจริญตา
62083008265 นางสาวฤทัย ขุมทรัพย�
62083008266 นายวัชรพันธุ� เชื้อรามัญ
62083008267 นายไกรฤกษ� แสงทับทิม
62083008268 นางสาวกมลลักษณ� นันทฤทธ์ิ
62083008269 นางสาวลักขณาพรรณ โตเพชรศิริพงษ�
62083008270 นายวิศรุต รัตนภักดี
62083008271 นายจักรกฤษ ตอสกุล
62083008272 นางสาวกชกร ปวงนิยม
62083008273 นางสาวน้ําฝน เหลาเก้ิมหุ%ง
62083008274 นางสาวขนิษฐา พลจันทึก
62083008275 นางสาวสุธารินี สัตตารัมย�
62083008276 นางสาวสุนิสา หมู%โสภิญ
62083008277 นายจิรัฏฐ� เย็นทองหลาง
62083008278 นายชัชวัล วันทะไชย
62083008279 นางสาวสุพัตรา กลางสันเทียะ
62083008280 นางสาวนิภาพร เดชานุภานนท�
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62083008281 นางสาวณัฐธิดา แนมขุนทด
62083008282 นายสุรสิทธ์ิ เทพศิริ
62083008283 นางสาววรรณิสา พลจรัสโรจน�
62083008284 นางสาวกัลยาณี ชมภูนิมิตร
62083008285 นางสาวสุนิสา ขุนชาญโหมก
62083008286 นางสาวทิฆัมพร ว%องไว
62083008287 นายรณภูมิ ฉันทิยานนท�
62083008288 นางสาวปรรณสร พันรอด
62083008289 นายอรรถวิทย� กวีกิจบัณฑิต
62083008290 นายยศสรัล ท�าวมตรี
62083008291 นางสาววาสนา หวังประสพกลาง
62083008292 นางสาวอัญชนา ศิริกําเนิด
62083008293 นายชัยรัตน� เพชรศรี
62083008294 นายเพทาย ศรีวิลัย
62083008295 นางสาวชลณัฐฎา ภู%จันทึก
62083008296 นางสาวนันทิกานต� สว%างชัยสกุล
62083008297 นางสาวภานุชนาถ พุทธพล
62083008298 นางสาวศรัญญา ชุมภู
62083008299 นางสาวอรุโณทัย หินสม
62083008300 นางสาวปKทมา จันทร�สิงห�
62083008301 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิรักษ�
62083008302 นางสาวมณีรัตน� ปลอดสูงเนิน
62083008303 นางสาวศิริพร ป>องจันทร�
62083008304 นายสุขสวัสด์ิ ฉิมงาม
62083008305 นางขนิษฐา เทพรักษา
62083008306 นางสาวกาญจณาพร หงษ�ทอง
62083008307 นางสาวนภาพร นาสะอ�าน
62083008308 นางสาวชุติรัตน� วรไวย�
62083008309 นายนัทธพงศ� ขอหน%วงกลาง
62083008310 นายเศกสิทธ์ิ กรวยสวัสด์ิ
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62083008311 นางสาวจิรารัตน� ต้ังใจ
62083008312 นายวิษรุตต� พิระชัย
62083008313 นางสาวจินดารัตน� จันทะนุภา
62083008314 นางสาวปภัสสร หงษ�คํา
62083008315 นายธนธรณ� ม่ิงเมือง
62083008316 นางสาวอัจจิมา ชูเลิศ
62083008317 นางสาวทิพรัตน� จันลา
62083008318 นางสาวณัฏฐาวรา หม่ืนหาวงษ�
62083008319 นายเสรี เครือจันทร�
62083008320 นายธนพล ขันอินทร�
62083008321 นางสาวสิริกุล ทวีโภค
62083008322 นางสาวบังอร น�อยพลี
62083008323 นายวันพิทักษ� สองศรี
62083008324 นางสาวนงนุช แดงบุญเรือง
62083008325 นางสาวศุราภรณ� บุญรอ
62083008326 นางสาวสาลินี ภักดี
62083008327 นายภิวัฒน� ประเสริฐศรี
62083008328 นายอิทธิพล มาชัยภูมิ
62083008329 นายจักรกริช สุขคําเมล�
62083008330 นายรณกร ปKกกาสาร
62083008331 นายไพศาล วงศ�ศิริศักด์ิ
62083008332 นางสาวทิวาพร ปุราทะกา
62083008333 นายณัฐพล พันธ�ศรี
62083008334 นางสาวพรสวรรค� แท%นทองจันทร�
62083008335 นางสาวเพ็ญผกา พลกลาง
62083008336 นางสาวสุภาวดี มีสุวรรณ
62083008337 นางสาวปภัสสร พิมพ�คต
62083008338 นางสาวฐานิตา รักยา
62083008339 นางสาวนัฐนันท� หิรัญ
62083008340 นางสาวศิริพร แก�วแฉล�ม
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62083008341 นายนราธิป โคตะลี
62083008342 นางสาวกชมล ตุมร
62083008343 นายวราพงศ� พัชนี
62083008344 นางสาวปริยาภรณ� ปรีเจริญ
62083008345 นางสาวปนัดดา บาศรี
62083008346 นางสาวนุชจรี หุ�นกลาง
62083008347 นางสาวอาทิตยา หาหงษ�
62083008348 นางสาวศิริรัตน� ศิริมุสิกะ
62083008349 นางสาวสุภาวดี ชัยวาทิน
62083008350 นายธวัฒชัย ดาแก�ว
62083008351 นายป@ยะพงศ� คุซิตา
62083008352 นายธีรภัทร ต้ังชูทรัพย�
62083008353 นางสาวกาญจนา ชํานาญกุล
62083008354 นายธนภัทธ� พิมพ�วงศ�
62083008355 นางสาววราภรณ� จันทะมา
62083008356 นายปริญญา สิงห�ทองลา
62083008357 นางสาวธัญญารินทร� โฮมแพน
62083008358 นางสาวปวีณา จันทา
62083008359 นางสาวนิตยา โก�สันเทียะ
62083008360 นายยศพิรัชย� บุญภาเฟOPองฟู
62083008361 นางสาวสิริพร แดงเรือง
62083008362 นางสาวจุฑาทิพย� วงศาโรจน�
62083008363 นางสาวบุษยกานต� จันทรประทีป
62083008364 นางสาวจินตนา จันทนิตร�
62083008365 นางสาวศิริรักษ� เพ่ิมพิพัฒน�
62083008366 นางสาวศรินธร อัศวภูมิ
62083008367 นางสาวพรรวรส ไกรสีห�
62083008368 นางสาวมนัสดา แจ%มในเมือง
62083008369 นางสาวศศิวิมล บุญกุล
62083008370 นางสาววิภาวรรณ พะดีไทย
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62083008371 นางสาวพรพรรณ พิมสาร
62083008372 นายพิชัย แพนพิมาย
62083008373 นางสาวขวัญทิพย� พนุมรัมย�
62083008374 นางสาวธนพร อินทะขีนี
62083008375 นางสาวอารีรัตน� ณรงค�นอก
62083008376 นายณัฐพล จันทร�ฤทธ์ิ
62083008377 นายภูวดล หงษ�อินทร�
62083008378 นางสาวอิศรา รัตนชีวร
62083008379 นางสาววาสนา หยวกฉิมพลี
62083008380 นางสาวรัตนาภรณ� โคสินธ�
62083008381 นางสาวปภาวีนา แพงศรี
62083008382 นางสาวณัฐริกา สายทอง
62083008383 นางสาวอุทัยวรรณ ปลอดกระโทก
62083008384 นางสาวนุจรี วรฤทธิไกร
62083008385 นายรัชติพงศ� ชุมสงฆ�
62083008386 นางสาวสุธาทิพย� ตาวงษ�สา
62083008387 นายวรุต งอกคํา
62083008388 นางสาวเมษ�วลี ดีพุดซา
62083008389 นางสาวณัฐกานต� พุทธแล%ม
62083008390 นายสารบูรณ� บัวสกัด
62083008391 นางสาวปKณยวีร� ตุ%นทอง
62083008392 นางสาวอลิษา โสมี
62083008393 นางสาวรัชฎากร คุณนาม
62083008394 นางสาวแพรวา สองเมือง
62083008395 นางสาวสุชาวดี เขียมสันเทียะ
62083008396 นางสาวมัญช�ณณิชา พาลี
62083008397 นายพงษ�พัฒน� จัตุภัทรกุล
62083008398 นางสาววรพรรณ สระทองจันทร�
62083008399 นายวิทยา ปาสานัย
62083008400 นางสาวอรทัย หวังโตกลาง
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62083008401 นายภาณุวัฒน� ทรงจะโปะ
62083008402 นางสาวสุนิสา สระปKญญา
62083008403 นายสุรศักด์ิ โพธ์ิศรี
62083008404 นายพิทักษ� แฉขุนทด
62083008405 นางสาวศิมิมาภรณ� จักรแก�ว
62083008406 นายโชตินรินทร� ทวีโรจน�วณิช
62083008407 นางสาวนุจรี นาคใหม%
62083008408 นางสาวพิรุฬห�ลักษณ� คําผาย
62083008409 นายอดิศักด์ิ ดวงเลิศ
62083008410 นางสาวสุนารี นุชนารถ
62083008411 นายวิษณุเวช แก�วศิลา
62083008412 นางสาวสมประภา สําราญดี
62083008413 นางสาวธิวาภรณ� หลวงเมือง
62083008414 นายลักษณ�นารา ทัศนา
62083008415 นางสาวจรีรัตน� ทุมสงคราม
62083008416 นางสาวธิดารัตน� วัชราภรณ�
62083008417 นางสาวสุดารัตน� สละชีพ
62083008418 นางสาวอรณี ศรีสูงเนิน
62083008419 นางสาวอรพิมพ� เมฆพงษ�
62083008420 นายอานุพงษ� พรหมเกษ
62083008421 นางสาวยุพาวดี แก�วด%านกลาง
62083008422 นายฉัตรมงคล มะโนรมย�
62083008423 นางสาวเพชรละออ น้ํากระจาย
62083008424 นางสาวสุกัญญา แย�มยินดี
62083008425 นางสาวขวัญฤดี คําพันธ�
62083008426 นายเนติพงษ� ยังวารี
62083008427 นางสาววิมลวรรณ ป@Pนเจริญ
62083008428 นางสาวจันจิรา นองใหม%
62083008429 นางสาวรุจีนา ศรกล�า
62083008430 นางสาวมาริษา นามกลาง
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62083008431 นายราชัน แก�วสุริวงศ�
62083008432 นางสาวสุเรืองเนตร ศรีสะอาด
62083008433 นายอภิชาติ พิงชัยภูมิ
62083008434 นายพิสิทธ์ิ ต%อติด
62083008435 นายวรชน หม่ันกิจ
62083008436 นางปภัสสร ธนากีรตินันท�
62083008437 นายปKญญา เนียมฉิมพลี
62083008438 นางสาวนิตยา ย่ืนแก�ว
62083008439 นางสาวจิราวรรณ ทวีงาม
62083008440 นายพงศ�ธร แสงชูติ
62083008441 นายทศพล ป@Pนเกล�า
62083008442 นายพิษณุ บวรชาติ
62083008443 นายพีรพล วงษ�ธรรม
62083008444 นางสาวพัสตราภรณ� หาญกล�า
62083008445 นางสาววิลาวัลย� สุทธิ
62083008446 นางสาวศุภาสินี บํารุงกูล
62083008447 นางสาวสกุณา ชาติครบุรี
62083008448 นายวรากร วิชัยโย
62083008449 นางสาวสุวรรณี บุญพิมาย
62083008450 นางสาวสกุลรัตน� สุขเกษม
62083008451 นางสาวจารุวรรณ สะเทียนรัมย�
62083008452 นายธนาคาร ตากรวด
62083008453 นางสาวสุฎาวัล ทิพเนตร
62083008454 นางสาวรัตนา เอ็นดู
62083008455 นางสาวสุนิตา มัสสุ
62083008456 นางสาวเสาวภา ศรีวิเศษ
62083008457 นางสาวธันยากร หาญสุวรรณ
62083008458 นางสาวจิรภัทร� วุฒิสารสุกิจ
62083008459 นายภควัต เห็นสุข
62083008460 นายธนบดี มุ%งเขตกลาง
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62083008461 นายป@ยพงษ� ชื่นรัมย�
62083008462 นางสาวสิริประภาพร เคลือบสูงเนิน
62083008463 นางสาวมาริสา เนาว�นิเวศน�
62083008464 นางสาวผกาวดี เทียบโพธ์ิ
62083008465 นายปKญญา เจิมขุนทด
62083008466 นางสาวน้ําผึ้ง ลําใยหวาน
62083008467 นายกันตภณ ประทุมตา
62083008468 นางสาวศิรินทิพย� ผ%านสันเทียะ
62083008469 นางธนพร มิตะมะ
62083008470 นางสาวนวพร พลลือ
62083008471 นายศุภกิจ วงศ�สมัน
62083008472 นางสาวจุฑาพร ชิณเทศ
62083008473 นายกฤตเมธ รุ%งเรือง
62083008474 นายนรินทร เธียรวรรณ
62083008475 นางสาวพจนา ตระกูลรัมย�
62083008476 นายปฤษฎาง เบ็ญพาด
62083008477 นางสาวอัญมณี ดีเลิศ
62083008478 นายชนายุทธ บํารุงสงฆ�
62083008479 นางสาวชญาดา โภชน�สาลี
62083008480 นางสาวณัฐริกา ระดมสุข
62083008481 นางสาวกุลจิรา นะดาบุตร
62083008482 นางสาวมยุรี ทวยไธสง
62083008483 นางสาวนันทิชา ก�อนผา
62083008484 นายมนัสวี โคกศรีนอก
62083008485 นางสาวกาญจนาพร อนุไวยา
62083008486 นางสาวศิริวรรณ ปราณีตพลกรัง
62083008487 นางสาวกรรณิกา ไหมพรหม
62083008488 นางสาวกาญจนา ปลั่งกลาง
62083008489 นางสาวพัชราภรณ� ประสพสินธุ�
62083008490 นางสาวสุดารัตน� ศรีชมภู
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62083008491 นางโสภิตา ย่ิงรุ%งโรจน�
62083008492 นางสาวศิริพร หวังรวมกลาง
62083008493 นายกิตติธัช ลุกลาม
62083008494 นางสาวกุณฑลรัตน� โพธ์ิจันดี
62083008495 นางสาวกานดา รักษา
62083008496 นางสาวหทัยกาญจน� หนันดูลย�
62083008497 นางสาวรสสุคนธ� ม่ันจิต
62083008498 นางสาวพัชราภา อินทร�ช�าง
62083008499 นายวีระวัฒน� หม่ืนขันธ�
62083008500 นางสาวสุพิชญา ขุนพรหม
62083008501 นางสาวปนัดดา คุ�มเขตร�
62083008502 นางสาววิภาวรรณ แซ%เฮง
62083008503 นางสาวรมย�ชลี ชูตระกูล
62083008504 นายชัยวัฒน� สง%าในเมือง
62083008505 นางสาวธนวรรณ เครือแก�ว
62083008506 นางสาวชลธิชา โลนไธสง
62083008507 นางสาวสร�อยทิพย� ประเสริฐสงค�
62083008508 นางสาวบุญรักษา เก%งนอก
62083008509 นางสาวฌาภิญญา แก�วใส
62083008510 นายธีระวัฒน� ปKทมะริดสา
62083008511 นางสาวณัฐกัญญา วงงอ
62083008512 นางสาววรินทร�พร อินทร
62083008513 นางสาวธัญญรัตน� บุญถนอม
62083008514 นางสาวสปKน ตรีสุคนธ�
62083008515 นางสาวรัชนีกร สาสีเสาร�
62083008516 นายอุทัย ดาศรี
62083008517 นางสาวกมลรัตน� ป@นะภา
62083008518 นางสาวจิตรลดา ทองกลาง
62083008519 นางสาวหยาดพิรุณ คงชูดี
62083008520 นายศุภกฤต โล�กูลประกิจ
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62083008521 นางสาวกมลชนก กรอบทอง
62083008522 นายธนพล ย่ิงมีมา
62083008523 นางสาวรังสิยา หลอดกระโทก
62083008524 นายจรณบูรณ� ไทยเจริญทรัพย�
62083008525 นายจตุรพัฒน� อาวะรุณ
62083008526 นายมานพ ทองนึก
62083008527 นายสุชาติ นาคนา
62083008528 นางสาวณัชชา เยาว�เหมือน
62083008529 นางสาวสุกัญญา พรหมเอาะ
62083008530 นางสาวภาวิตา นิตยาจาร
62083008531 นางสาวจิราพร เขียวสระคู
62083008532 นางสาวศศิธร เชียรศรี
62083008533 นางสาวอริศษา กลอยพรมราช
62083008534 นางสาวณภัทรภิรมย� แจ%มจันทร�
62083008535 นางสาวจีราวรรณ มะณีวอ
62083008536 นางวิจิตรา ทองสถิตย�
62083008537 นางสาวตรีพิชญ�ชา สิงห�นาม
62083008538 นายธวัชชัย แก�วด%านนอก
62083008539 นางสาวพีรพร เผือกอ%วม
62083008540 นางสาวภัสณาภรณ� มูลคร
62083008541 นางสาวสาวิตรี ขอมีกลาง
62083008542 นายคุณาพงษ� สุขภูตานันท�
62083008543 นางสาววรรณพร พรพิทักษ�สกุล
62083008544 นางสาวสาวิตรี เจริญถ่ิน
62083008545 นางสาวสุภัทรา เพียรปรุ
62083008546 นายสมศักด์ิ อัคเสริญ
62083008547 นายธีรพล เสาวพันธ�
62083008548 นางสาวสิริมา ชาญตะก่ัว
62083008549 นางสาวขนิษฐา วรรณจงคํา
62083008550 นางสาวฐิตาภรณ� อยู%สุข
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62083008551 นายธีราทร ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62083008552 นางสาวกมลชนก ทองสารไตร
62083008553 นายพงศกร วิชาเทพ
62083008554 นางสาวไพลิน พานิชชา
62083008555 นางสาวกัญญารัตน� แลสันเทียะ
62083008556 นางสาวจันจิรา ปลั่งกลาง
62083008557 นางสาวนารินทร� บัวทอง
62083008558 นายสามารถ สรรพสมบัติ
62083008559 นางสาวกฏฌธร เงินโพธ์ิ
62083008560 นางสาวธมกร สมบูรณ�นอก
62083008561 นายธีรชาติ ศรีสุชาติ
62083008562 นางสาวจุฑามาศ สงัดรัมย�
62083008563 นางสาวจารุวรรณ สีหะธรางกูร
62083008564 นางสาวกัลยา สมัญญา
62083008565 นายสานิต ซิลพรมราช
62083008566 นางสาววาสนา ทิพย�สันเทียะ
62083008567 นายสุษิรศิษฏ� เมืองทอง
62083008568 นางสาวจุฬาลักษณ� หินดง
62083008569 นายณัฐพงศ� น�อยพรม
62083008570 นางสาวมุนา อนุสกุลเจริญพร
62083008571 นายผดุงศักด์ิ คนรู�
62083008572 นางสาวสุธิดา แถบทอง
62083008573 นางสาวเสาวลักษณ� เมฆปะคํา
62083008574 นางสาวพิชชาพร ชิงรัมย�
62083008575 นางสาวสุภาพร ศรีทะ
62083008576 นายวรพล กางการ
62083008577 นางสาวณริทสา ฤทธ์ิณรงค�
62083008578 นางสรัลพร ออกแดง
62083008579 นายณัฐพล แสงเงิน
62083008580 นายบดินทร จีนเปXย
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62083008581 นางสาวรัชนก ย่ิงมีมา
62083008582 นางสาวกุญชรี สีเขียว
62083008583 นางสาวอนันต� ปุZกทะเล
62083008584 นางสาวบุญญาลักษณ� สอนสุภาพ
62083008585 นางสาวจิราภรณ� ภูมิกอง
62083008586 นางสาวพรฤทัย รสกระโทก
62083008587 นายธัญชนิต เศรษฐชัย
62083008588 นายมนัส โพธิกะ
62083008589 นางสาวกันยา โนวิรัมย�
62083008590 นางสาวนิศากร อาจย่ิง
62083008591 นายธีรพัฒน� พันธ�ชนะ
62083008592 นายกฤษฎา จันทร�สิงขรณ�
62083008593 นายสุรสิทธ์ิ สุขจิต
62083008594 นายอดิศักด์ิ แก�ววิศิษฐ�
62083008595 นางสาววิภาพร กรพันธ�
62083008596 นางสาวณัฐกฤษตา ปุ`ยแก�ว
62083008597 นางสาวรวิพร วันยศ
62083008598 ร.ท.พงษ�ศักด์ิ วังแสง
62083008599 นายอนิรุต ทศบุศย�
62083008600 นางสาวสุวนันท� ปKกกาโร
62083008601 นางสาวอรุณี อุไรพันธ�
62083008602 นางสาวสุกฤตาภา ศุภบวรรัตน�
62083008603 นายพงศกร พ่ึงกุล
62083008604 นายภานุเดช หาญฉิมพลี
62083008605 นางสาวอรอนงค� บิดจันทึก
62083008606 นางสาวชัชชมนต� บัวคลี่
62083008607 นายจักรพงษ� รัตนเทพประกิต
62083008608 นายปริญญา คําศิลา
62083008609 นางสาวจรรยพร คิดถ่ี
62083008610 นางสาวบุษณีย� บุตรประโคน
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62083008611 นางสาวพลชา กองจันทร�
62083008612 นางสาวอรทัย เหมือนจันทึก
62083008613 นางสาวน้ําผึ้ง สิงห�กุล
62083008614 นางสาวอารีรัตน� วินยางค�กูล
62083008615 นายปวีณะวัช รอดสิน
62083008616 นางสาวธิดา สมภักดี
62083008617 นางสาวนวลนภา ยะสูงเนิน
62083008618 นายพิพัฒน�พงษ� สร�อยวัฒนานนท�
62083008619 นางสาวพลอยมณี กดนอก
62083008620 ว%าที่ร�อยตรีศิริชัย หงษาทร
62083008621 นางสาวภัทราพร เม�ามีศรี
62083008622 นางสาวธัญวรรณ อันทะไชย
62083008623 นางสาวสุรีภรณ� ทานึกรัมย�
62083008624 นางสาวดวงกมล ทับโพธ์ิ
62083008625 นายดุรงค�ฤทธ์ิ ยวงกระโทก
62083008626 นางสาววรรณศิกา เกตุอยู%
62083008627 นางสาวปุณยาพร นิ่มสุวรรณ
62083008628 นางสาวปรียานุช อาพัดนอก
62083008629 นายยุทธนา ตะโกสีย�
62083008630 นางธัญพร ศิริกุล
62083008631 นางสาวรุ%งทิวา ประมวลรัมย�
62083008632 นางสาวดวงหทัย เหล็กศักด์ิดี
62083008633 นายจตุพล ชูรัตน�
62083008634 นางสาวอังคณา ทองคํา
62083008635 นางสาวพรทิพย� อินอุ%นโชติ
62083008636 นายธนากุล จันทร�เทพ
62083008637 นางสาวศิริรัตน� หนองม%วง
62083008638 นางอนงนาจ พองนวล
62083008639 นายปฏิภาณ แจ%มศรี
62083008640 นางสาวเกศริน โพยนอก
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62083008641 นางศิฬิณัฐชยากร สังสีแก�ว
62083008642 นางสาวคคนางค� บุญเลิศ
62083008643 นางสาวณัฐสุดา ฤทธิโชติ
62083008644 นายอิทธิกร ศรีขัดเค�า
62083008645 นายวิทยา ดีไชยรัมย�
62083008646 นายอําพล ตึกสูงเนิน
62083008647 นางสาวชลธิกานต� จันทรสุธา
62083008648 นายฐิติกร อรัณยกานนท�
62083008649 นายนิธิ ชาวสมุน
62083008650 นางสาวกนกวรรณ แย�มสัจจา
62083008651 นายกิตติธัช เธียรจรัสวงศ�
62083008652 นายกรกฎ พาเจริญ
62083008653 นางสาวพรไพรินทร� ชายทวีป
62083008654 นางสาวพัชราภรณ� กาละศรี
62083008655 นางสาวแขนภา คานเพชร
62083008656 นางสาวศิโรรัตน� บุญสมศรี
62083008657 นางสาวภิรมย�ญา สุนทรวัตร�
62083008658 นางไพรัตน� โลจรัส
62083008659 นายประดิพัฒน� จอดรัมย�
62083008660 นายณัฐวุฒิ วงษ�สุข
62083008661 นางสาวนุชนารถ พรมล�า
62083008662 นางสาวศิกัณญา สัวขุนทด
62083008663 นายธนวัฒน� เสาวพันธ�
62083008664 นางสาวพรผกา ประกัน
62083008665 นางสาวกุสุมา ดีขุนทด
62083008666 นางสาวจิตรา บุระคร
62083008667 นางสาวบุศย�รินทร� น�อยเจริญ
62083008668 นายพิทักษ�พงค� สินปรุ
62083008669 นางสาวศรัณยา แก�วรังษี
62083008670 นางสาวยุภาวดี มีพันธ�
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62083008671 นางสาวธันยพร เกิดเรียน
62083008672 นายณัฐพฤทธ์ิ พงษ�เดชาตระกูล
62083008673 นายบารมี อดุลกลาง
62083008674 นายณัฐพงศ� กองเมืองปKก
62083008675 นางนัฏฐณิชา สวัสดีพุทรา
62083008676 นางสาวมิลตรา บุญรอด
62083008677 นางสาววิชุอร ศรีชัยภูมิ
62083008678 นายชวกร คําฝK\น
62083008679 นางสาวชุติมา น้ําใจสุข
62083008680 นางสาวมัตติกา ชะนะทะเล
62083008681 นางสาวกมลชนก อู_สูงเนิน
62083008682 นางสาวป@ยกาญจน� เถ่ือนสันเทียะ
62083008683 นางสาวปทิตตา วรภิญโญภาส
62083008684 นายเอกศิษฎ� ขาวงาม
62083008685 นางสาวสุพัตรา สุทไธสง
62083008686 นางสาวมะลิสา วงศ�คําจันทร�
62083008687 นางสาวลภัสรดา งิมขุนทด
62083008688 นางสาวจันทิพย� อุไร
62083008689 นายพนัตศักด์ิ สมสีไสย
62083008690 นายจารุพร ธรรมวณิกกุล
62083008691 นางสาวมนทกานติ สมทรัพย�
62083008692 นายจตุพล สุขประจํา
62083008693 นางสาวอัจฉริน เชื้อฉิม
62083008694 นางสาวปKญญ�ณรัณ เกลียวสีนาค
62083008695 นางสาวจิราภรณ� แก�วพิลา
62083008696 นางสาวอัมพิกา ถัวนอก
62083008697 นางสาวประภัสรา มุกดา
62083008698 นางสาวปานชีวา ถ%างกระโทก
62083008699 นางสาวนาตยา เลียมตะคุ
62083008700 นางสาวสุพัตรา จันระวัฒน�
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62083008701 นางสาวญาณี ทองสุข
62083008702 นางสาวปาริชาติ เมืองอินทร�
62083008703 นายสุรัตน� ชื่นรัมย�
62083008704 นางสาววนาลี พูนทักษิณ
62083008705 นางสาวศศิประภา ต�นวรรณา
62083008706 นางสาวสุดาพร แสงวาโท
62083008707 นางสาวศศิวิมล พันโนราช
62083008708 นายณัฐพงษ� ระวิงทอง
62083008709 นางสาววรินทิพย� อัครไพบูลย�
62083008710 นายธีระพงษ� พันธ�อินทร�
62083008711 นายภาณุพงศ� ปKกกาโล
62083008712 นางสาวชุติมา คงเครือ
62083008713 นายพงษ�สุริยะ เม้ียนมิตร
62083008714 นางสาวมณทิชา เลิศไพรัตน�
62083008715 นางสาวธัญภัค ไทยย่ิง
62083008716 นางสาวอรวรรณ เพชรสูงเนิน
62083008717 นางสาวกาญจณาพร แก�วเบี่ยง
62083008718 ว%าที่ร.ต.ธนวรรธน� อุธิรัมย�
62083008719 นางสาวศศิธร แสงดา
62083008720 นางสาววิไลวรรณ นันโท
62083008721 นางสาวปKณจภรณ� มาตรไตร
62083008722 นางสาวจิรนันท� เชียงน�อย
62083008723 นายจรัญ ดําริห�สระน�อย
62083008724 นางสาววาสินี ตองตาสี
62083008725 นางสาวสุพัตรา วงคําซาน
62083008726 นายธนชาต ไชยโส
62083008727 นางสาวเยาวลักษณ� เกษมจิต
62083008728 นายศุภฤกษ� สําราญกลาง
62083008729 นางสาวปวีณา พันอ�น
62083008730 นางสาวอารีรัตน� บุตรรัศมี
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62083008731 ส.อ.หญิงอภิชญา ธีระชาติมงคล
62083008732 นางสาวพรพิมล จริงสันเทียะ
62083008733 นางสาวเจษสุดาพร กล�าจริง
62083008734 นางสาวณิชกมล สมพงษ�
62083008735 นายโกมล บุญสะอาด
62083008736 นางสาวพรรณธร พุ%มอําไพ
62083008737 นายนิติกร ชุ%มมาก
62083008738 นางสาวกนกวรรณ กาขาว
62083008739 นางสาวสรัญญา ศรีทอง
62083008740 นางสาวสุธิญา อุส%าห�ดี
62083008741 นายวีระศักด์ิ มิกขุนทด
62083008742 นางสาวธรรมชาติ ประทีปเมือง
62083008743 นางสาวภัสสราภรณ� คชรัตน�
62083008744 นายชัยสิทธ์ิ ล�อมในเมือง
62083008745 นางสาวจิราภรณ� ช%างเหล็ก
62083008746 นางสาวธิติพร โก�จันทึก
62083008747 นางสาวนิภาพร สมศรี
62083008748 นายพงศกร บุญเลิศ
62083008749 นางสาวสุพัตรา แสนปลื้ม
62083008750 นางสาวศรัณย�ภัทร เคียงพิมาย
62083008751 นายนิพนธ� ด่ังไธสง
62083008752 นายศตวรรษ คงโนนกอก
62083008753 นางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร
62083008754 นางสาวสุจิตรา อุบลทอง
62083008755 นางสาวสุภัค พลายแสง
62083008756 นางสาวรัชนีกร ธรรมพิทักษ�
62083008757 นางสาวพงศ�ลักษณ� ประสีระเตสัง
62083008758 นางสาวขนิษฐา พูนศรี
62083008759 นางสาวพานิตา ฤทธิวัชร�
62083008760 นางสาวขวัญฤทัย สมอคํา
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62083008761 นายอาทิตย� มาตรา
62083008762 นายปฏิภาณ พิสุทธ์ิคุณวุธน�
62083008763 นายอลงกรณ� บุญญานุสนธ์ิ
62083008764 นางสาววันเพ็ญ ศรีมารักษ�
62083008765 นางสาววราพร ทองเฟOPอง
62083008766 นางสาวกฤษณา คณะกุล
62083008767 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ
62083008768 นายวสันต� สมัครการ
62083008769 นางสาวผุสดี เกียงสี
62083008770 นายณัฐดนัย แพรดอน
62083008771 นางสาววรรณศาสตร� ปล�องงูเหลือม
62083008772 นางสาวสุวิชาดา กสิชีวิน
62083008773 นางสาวนุชนารถ ศรีเมืองช�าง
62083008774 นางสาวจันทมณี แสงทุย
62083008775 นางสาวธมลวรรณ ประจงค�า
62083008776 นายณัฐภัทร ทิ้งไธสง
62083008777 นายกิตติธัช แก�วอมร
62083008778 นางสาวสํารวย เกิดกลาง
62083008779 นายวิรัตน� ช%วยเมือง
62083008780 นางสาวจริญาภรณ� ดึงขุนทด
62083008781 นางสาวจริยา ทองชื่น
62083008782 นายอาทิตย� แป>นเมือง
62083008783 นางสาวสุดาวรรณ เทียนทอง
62083008784 นางสาวจันทร�จิรา หอมรื่น
62083008785 นางสาวศิริรัตน� ม่ิงขวัญ
62083008786 นางสาวอุไรวรรณ โภคนิภา
62083008787 นางสาวขวัญฤดี หีบงา
62083008788 นางสาวจุฑามาศ ดวงนาก
62083008789 นางสาวสุดใจ มูลไธสง
62083008790 นางสาวภรธิชา เทศสูงเนิน
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62083008791 นางสาวศิรินทิพย� ต�นกระโทก
62083008792 นางสาววิจิตรา จึงไพศาลกุล
62083008793 นางสาวสุรีมาศ สกุลวา
62083008794 นางสาววรรณสุณี อาญาเมือง
62083008795 นางสาวกฤติยาณี เรืองรัมย�
62083008796 นางสาวอภิญญา สุขสบาย
62083008797 นางสาวอรพรรณ เปรี่ยมพิมาย
62083008798 นายสถาพร สุภาษิต
62083008799 นายอนุรักษ� ดอกรักกลาง
62083008800 นางสาวอรทัย เขตรัมย�
62083008801 นางสาวผ%องรําไพ ป@Pนกระจาย
62083008802 นายฐิติพงศ� บัญชาญ
62083008803 นางสาวเมวียา อุตมะ
62083008804 นางสาวพิจิตรา แดงนกขุ�ม
62083008805 นางสาวสุรภา อุส%าห�ค�า
62083008806 นายวัชรินทร� ปะตังถาโต
62083008807 นายพิสุทธ์ิ กอบสุข
62083008808 นายจิโรจน� ใจสําราญ
62083008809 นายภาณุ วิธีกลาง
62083008810 นางสาวชัชฏาภรณ� พุทธิษร
62083008811 นางสาวกัญญาภัค บุญคล�าย
62083008812 นางจิราภรณ� แรกข้ึน
62083008813 นายภควัต ย่ิงเจริญ
62083008814 นางสาวบุณยนุช เก%งนอก
62083008815 นางสาวดารารัตน� โคตา
62083008816 นายชัยณรงค� โพธิรุด
62083008817 นางสาววนิดา มูลสาร
62083008818 นายชวลิต ชะนะมา
62083008819 นางสาวศิรภัสสร ดอนวิเศษ
62083008820 นายไชยพศ สตะนีกรรณ
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62083008821 นางสาวศุภัจฉรา ศรีมุกข�
62083008822 นายจักรกฤช แหวนพิมาย
62083008823 นายกฤษดาพงษ� ปKนแสน
62083008824 นางสาวพิชญาภรณ� ถิระโชติ
62083008825 นางสาวณัฐฐาพร คําโส
62083008826 นางสาวศศิร�อร ศักด์ิวิเศษ
62083008827 นางสาวกนกวรรณ นิลสนธิ
62083008828 นางสาวชลิดา ปะริเตนัง
62083008829 นางสาวธันย�ชนก รัตนวิวัฒ
62083008830 นายสุรชัย หาญพนม
62083008831 นายปฤณ เจริญวัฒน�
62083008832 นางสาววาสิณี โสดา
62083008833 นางสาววัชราภรณ� ควบพิมาย
62083008834 นางสาวสุธาสินี ปKจจัยเจริญ
62083008835 นางสาวจตุรพร คําผุย
62083008836 นางสาวนุชนารถ โพธิวงษ�
62083008837 นายทัศนัย ไชยบัว
62083008838 นางสาวสุธิดา คําสวาสด์ิ
62083008839 นายชัยวุธ ปานพิลา
62083008840 นายชนน ทองทิพา
62083008841 นางสาวบุษบง หงษ�อินทร�
62083008842 นางสาวดวงนภา จงคล�ายกลาง
62083008843 นางสาวกนิษฐา ชุ%มมาก
62083008844 สิบเอกวศุพงศ� ประตังถาเน
62083008845 นายสุทัศน� ศรีด�วง
62083008846 นางสาวทิตติยา ลดาวัลย�สุนทร
62083008847 นางสาววรัญญา แก%งกระโทก
62083008848 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ศรี
62083008849 นางสาวนิตยา สูหา
62083008850 นางสาวเสาวลักษณ� ปานทอง
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62083008851 นางสาววิภาดา แก%งสันเทียะ
62083008852 นายนพดล การดี
62083008853 นางสาวนงลักษณ� ทุดปอ
62083008854 นางสาวนิตยา ศรีบุญเรือง
62083008855 นายฐานนท� คงสุข
62083008856 นางสาววันทนีย� ไกรศรี
62083008857 นางสาวจินต�ตนาการ ขวานทอง
62083008858 นางสาววนิดา วิเศษ
62083008859 นางสาววิวาห� จ้ันเขว�า
62083008860 นางสาวกนกรัตน� ม%วงไทย
62083008861 นางปาณิศา เสนีกิจเกษตร
62083008862 นางสาวพรรณี พรหมเอาะ
62083008863 นายสําเภา ทองคํา
62083008864 นางสาวชลิตา ศรีธาวิรัตน�
62083008865 นางสาวอรพร แก�วพรม
62083008866 นางสาวจิราภรณ� พยุง
62083008867 นางสาวกนกวรรณ ทองสีมะดัน
62083008868 นางพิทยา ชัยพิมล
62083008869 นางสาวกัญญาภัค เรืองยศกฤต
62083008870 นางสาวรุ%งระภี ขวัญม่ัน
62083008871 นางสาวภัทรลภา สนธิช%วย
62083008872 นายวิฑูรย� ชัยสกุล
62083008873 นางสาวสุพัตรา ชิตสระน�อย
62083008874 นางสาวนนทสรณ� พิมพ�บุญญามาศ
62083008875 นายอิสระพล ช�อยจอหอ
62083008876 นางสาวเจนจิรา เอื้อกลาง
62083008877 นางสาวนราพร โชคสวัสด์ิ
62083008878 นางสาวระวีวรรณ วิทยาอนุมาส
62083008879 นางสาวเวณิกา อ%อนรัมย�
62083008880 นายอรรถวิทย� สีทิศ
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62083008881 นางสาวน้ําทิพย� ช%อมะลิ
62083008882 นางสาวบุปผา ชูรัตน�
62083008883 นายปกรณ�ธรรม โพธ์ิไทรย�
62083008884 นายศราวุธ แซ%แต�
62083008885 นางสาวนีรนุช แสงดี
62083008886 นางสาววลีวรรณ รั้วชัย
62083008887 นายดุสิต อินทร�ชัย
62083008888 นายประเสริฐ ทําทอง
62083008889 นางสาวสุกัลยา ราชอารีย�
62083008890 นางสาวศิริพร บุญหม่ัน
62083008891 นางสาวกรรณิการ� สหัสทัศน�
62083008892 นางสาวศิรินทรา ศิริรุ%งสกุลวงศ�
62083008893 นางสาวชฎาพร เสมอไวย�
62083008894 นางสาวดารารัตน� แฉล�มชาติ
62083008895 นายพิษณุ ปราณีศรี
62083008896 นางสาววราภรณ� อุ%นทินกร
62083008897 นายภานุวัฒน� อาญาเมือง
62083008898 นางสาวพัชริดา โคกอ%อน
62083008899 นางสาวเพ็ญศิริ จันทงาม
62083008900 นางสาวสุภัสสรณ� สวัสด์ิบุญยากร
62083008901 นางสาวรัตนมาศ พาสอน
62083008902 นางสาวทวิตรา อยู%เจริญ
62083008903 นายจํารัส ป@นตา
62083008904 นางสาวนิภาภรณ� พงษ�สาหร%าย
62083008905 นางสาวหทัยชนก ชาญหม่ืนไวย
62083008906 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ�
62083008907 นายวรวุฒิ ดําเขียว
62083008908 นางสาวประภัคสรณ� เคนน้ําเที่ยง
62083008909 นางสาวภัทรปภา ภูมิภมร
62083008910 นายพิเภก ราพิมพ�สําโรง
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62083008911 ว%าที่ ร.ต.หญิงภานุมาศ มาตรโคกสูง
62083008912 นางวิภาวี ตันติเกษตรกิจ
62083008913 นางสาวอุทุมพร สระกาง
62083008914 นางสาวสุวนันท� เกตุค�างพลู
62083008915 นางสาวชมพูแพร สานิพันธ�
62083008916 นายมงคล แสดงคุณ
62083008917 นายสุนทร ตะวงษา
62083008918 นางสาวพัชริน สูงปานเขา
62083008919 นางสาวกาญจนาพร ยอดภีระ
62083008920 นายปรีชา โสมมะนาวัด
62083008921 นางสาวนวภัทร วงษ�บัวงาม
62083008922 นายอิสรภาพ ศรีฟ>า
62083008923 นายพงศธร กุลไธสง
62083008924 นางสาววนิดา คําดี
62083008925 นายธีรโชติ อินทร�ประโคน
62083008926 นายธีรวัฒน� หัตถพณิชพร
62083008927 นายอภินันท� ล�อมวงษ�
62083008928 นางจินตนา แก�วถาวร
62083008929 นางสาวจันธิรา ประดวงชื่อ
62083008930 นางสาวสิรินภา คําสม
62083008931 นางสาวอภิญญา กลิ่นบุหงา
62083008932 นางสาวณัฏฐ�ดารินทร� กลีบบัวแก�ว
62083008933 นางสาวธิดารัตน� บัวทิพย�
62083008934 นางสาวกนกวรรณ นาชิต
62083008935 นางสาวกมลทิพย� จริยาธัญวัฒน�
62083008936 นางสาวชลธิชา ตาซ่ือ
62083008937 นางสาวรจนา หมวดศรี
62083008938 นางสาวจิราพรรณ เพียรงูเหลือม
62083008939 นางสาวนิดดา อาจศรี
62083008940 นายไชยวัฒน� พาชัยภูมิ
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62083008941 นายกฤษณะ ชัยมัง
62083008942 นายคุลา นักระนาด
62083008943 นางสาวพรทิวา พูลสวัสด์ิ
62083008944 นายปณพันธ� จันทรทีประ
62083008945 นางสาวเพชราภรณ� หอไชยสกุลเดช
62083008946 นางสาวอริสรา เด่ียวประเสริฐ
62083008947 นางสาวปริยาภัทร แหวนวัง
62083008948 นางสาวนัฐพร หวังรวยกลาง
62083008949 นางนันท�นภัส บุญชัยศรี
62083008950 นายสถาพร สืบวงค�
62083008951 นางสาวขวัญศิริ วรรณรักษ�
62083008952 นางสาววิภา ทัดวงศ�
62083008953 นางสาวจรรยฉัตร ก่ิงไทร
62083008954 นายสุรเชษฐ� ศรีสวัสด์ิ
62083008955 นายนธีกรณ� โง�วเจริญ
62083008956 นางสาวณัฐธิดา วิภาหัสน�
62083008957 นายธีรวุฒิ หม่ีกระโทก
62083008958 ว%าที่ร�อยตรีหญิงธัญวรัตน� จันทร�ธิบดี
62083008959 นายพัฒนา รั้งกลาง
62083008960 นางสาวสุภาวดี บุตรวิชา
62083008961 นายสิทธิพล บุญทากลาง
62083008962 นายอภิสิทธ์ิ ไกรดงพลอง
62083008963 นางสาวศิริเพ็ญ โพธิสาย
62083008964 นางสาวชนิสรา ถาริยะ
62083008965 นางสาวปวีณา พลับเจ็ดริ้ว
62083008966 นางสาวรัชนี พันธ�เรือง
62083008967 นางสาวปวีณ�สุดา ผ%อนสงเคราะห�
62083008968 นางสาวนภาพร วงษ�กระสันต�
62083008969 นางสาวกัญจน�ศวรรณภ� หิงสันเทียะ
62083008970 นางสาวธัญมาส บุญเหลือ
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62083008971 นางสาวญนันทิยา งามประเสริฐ
62083008972 นางสาวสุธิดา อุชี
62083008973 นางสาวดลนภา สนิทไชย
62083008974 นางสาวสุชาดา ศุภผล
62083008975 นางสาวยุพาภรณ� ย้ิมนอก
62083008976 นางสาววัชราภรณ� บุญตา
62083008977 นางสาวบุตรี โพนกระโทก
62083008978 นางสาวภาวรินทร� รัตนธีรกิจ
62083008979 นางสาวนุชทิชา การิน
62083008980 นางสาวนุชรา แป>นทอง
62083008981 นางสาวแพรวพรรณ ต้ืนชัยภูมิ
62083008982 นางสาวป@ยณัฐ บุบผาชาติ
62083008983 นางสาวกันตาภา ฤกษ�รุจิพิมล
62083008984 นางสาวจิราพรรณ นานกลาง
62083008985 นางสาวฐาณิญา ทองประสาร
62083008986 นางสาวเกตุลัดดา ฉายย่ิงเชี่ยว
62083008987 นางสาวดวงพร เพ็ชร�กระโทก
62083008988 นางลัดดา บุนนาค
62083008989 นางสาวพิมพ�ทอง พันธุ�สําโรง
62083008990 นางสาวไพลิน มูลจันทร�
62083008991 นางสาววิภาวี ฉิมโพธ์ิกลาง
62083008992 นางสาวศิริพร มีนาค
62083008993 นางสาวชนาธรณ� ธูปพุดซา
62083008994 นางสาวนงนุช การะเกตุ
62083008995 นายสันติพล สํานักนิตย�
62083008996 ว%าที่ ร.ต.หญิงพิมพ�ลดา เอี่ยมศรี
62083008997 นางสาวสุกัญญา เอมโคกสูง
62083008998 นางสาวอัจฉรา พุ�ยน�อย
62083008999 นางสาวเบญจพร พลพงษ�
62083009000 นายประกอบ เลิศสําโรง
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62083009001 นางสาวธัญญรัศม� อุทัยแสน
62083009002 นางสาวอารยา อันทรง
62083009003 นางสาวปวีณา หาสุข
62083009004 นางสาวเกวลิน เพชรสังข�
62083009005 นายทิชากร พรหนองแสน
62083009006 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
62083009007 นางสาวอักษิกา พิมพกรรณ�
62083009008 นางสาวอรทัย หาวิชา
62083009009 นางสาววรัญญา มณฑา
62083009010 นายวรกิตต์ิ อินทรภัยกุล
62083009011 นายเอกชัย ย%านกลาง
62083009012 นางสาววรัญญา มหาหงส�
62083009013 นางสาววาสนา จะรอนรัมย�
62083009014 นางชัชฎาภรณ� นินนานนท�
62083009015 นางสาวนุชรี บัวนาค
62083009016 นางสาวเกวรินทร� คงฤทธ์ิ
62083009017 นางสาวสุจิตรา เนตรวัน
62083009018 นางสาวสุดารัตน� เที่ยงสันเทียะ
62083009019 นางสาวรัตนากร จงฤทธ์ิ
62083009020 นางสาวเกวลิน ล%าชิต
62083009021 นายณัฐพล วงศ�สุวรรณ�
62083009022 นายณัฐษธน สรสิทธ์ิ
62083009023 นายสัญญา บุญทะลา
62083009024 นางสาวกัณฐมณี มูลสาระ
62083009025 นางสาวโสภิดา รันขุนทด
62083009026 นางสาวจุฑามาศ นามเกษม
62083009027 นางสาวฟ>าธิดา น�อยวงค�
62083009028 นายณรงค�ฤทธ์ิ ภิญโญยาง
62083009029 นางสาวสวนีย� ใจจันทึก
62083009030 นางสาวจริยา ทวยเทียง
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62083009031 นายณัฐพงศ� จวงประโคน
62083009032 นายพันธาวุธ บัวแก�ว
62083009033 นางสาวคุณัญญา แถวโสภา
62083009034 นางสาวจิราภา อุดมศิลปL
62083009035 นางสาวภคมน สระขุนทด
62083009036 นางสาวณัฐธิดา บุญสายยัง
62083009037 นายจิรภัทร อุดมผล
62083009038 นางสาววรรณภา พยุงดี
62083009039 นางสาวศิริพร กรอบเพ็ชร
62083009040 นางสาวศศิประภา แก�วพิมาย
62083009041 นางสาวอรยา จีนโน
62083009042 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนอก
62083009043 นายภานุรักษ� อ%อนไพล
62083009044 นายเอกวิทย� แสงเงิน
62083009045 นางสาวละอองดาว ชื่นชม
62083009046 นางสาวดลพร ม%วงพรับ
62083009047 นางสาวศุภวรรณ สิทธิมงคล
62083009048 นางสาวสุทธิดา ฐานะ
62083009049 นางสาวรุจิรา แสนล�อม
62083009050 นางสาวจันทร�จิราพร พลจัตุรัส
62083009051 นายสรากรณ� ดอนถวิล
62083009052 นายอมรเทพ โพธ์ินิ่มแดง
62083009053 นายศุภณัฐ พรมอ%อน
62083009054 นายรักเกียรติ ประสิทธิกุล
62083009055 นายองอาจ กลางแก�ว
62083009056 นางสาวศิริพร วุฒิยากรัด
62083009057 นางสาวสุภาภรณ� เครือเนตร
62083009058 นางสาวจินตนา บูรณะ
62083009059 นางสาวยุพาวรรณ ชนสูงเนิน
62083009060 นางสาวสุพัตรา อนันรัมย�
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62083009061 นางจันทนิภา ทานไธสง
62083009062 นางสาวเกษกนก อินทรีย�
62083009063 นายธนพนธ� ศรีศิริโชคชัย
62083009064 นางสาวณัฐชานันท� ทองกลาง
62083009065 นายจิระพงศ� ริยะอุด
62083009066 นางสาวฑิตยา วชิรมาศ
62083009067 นางสาวนิภาวรรณ ใจไส
62083009068 นายธนพงษ� ยอดย่ิงยง
62083009069 นางสาวนารี เชิญรัมย�
62083009070 นางสาวสุรีรัตน� ประยูรเมธา
62083009071 นางจริยา นิวาศานนท�
62083009072 นางพิมพ�ชนา ทอนเกาะ
62083009073 นางสาวนิภาพร เลิศล้ํา
62083009074 นางสาวขนิษฐา คําสอน
62083009075 นางสาวพลอยชมพู แก�วพิชัย
62083009076 นางสาววนิดา มาโคตร
62083009077 นางสาวอภิสรา ผ�าผิวดี
62083009078 นางสาวสุรีย�พร ขําเอนก
62083009079 นายชนะศักด์ิ นามช%างต%อ
62083009080 นายพิพัฒน� ชาติกระโทก
62083009081 นายชูศิลปL ฌายีเนตร
62083009082 นายสกุล งุ%นสูงเนิน
62083009083 นางสาวพรพิมล จันทร�แพ
62083009084 นางสาวเสาวลักษณ� มีอุตสาห�
62083009085 นายวิศรุต แสนคํา
62083009086 นายมานพ พรหมศรี
62083009087 นางสาวสุภาพร แก�วกอง
62083009088 นางสาวนนศิยา บุราณ
62083009089 นางสาวสุรนันท� ม%วงสกุล
62083009090 นายพุทธินันท� ผดุงเจริญ
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62083009091 นางสาวพิชาณิการ� แก�วสีแดง
62083009092 นายวีระศักด์ิ โพธ์ิแก�ว
62083009093 นางสาวศศินันท� จันทร�สอน
62083009094 นางสาวกนกวรรณ วิเศษสุนทร
62083009095 นางสาวพัชรอัมพร เพชรเสถียร
62083009096 นางสาวศิริพร เสสภักดี
62083009097 นายภานุวัฒน� ป@ยะวงศ�
62083009098 นางสาวสุพรรณี เพชรเลื่อน
62083009099 นางสาวกนกอร งิมขุนทด
62083009100 นางสาวสกาววรรณ พ่ึงเพ็ชร�
62083009101 นางสาวฉัตรสุนี มะสิการะเต
62083009102 นางสาวสุธิดา กุHกสันเทียะ
62083009103 นายชินดนัย ป@Pนเพชร
62083009104 นางสาวสายฝน วาหมงคล
62083009105 นางสาวรมย�ธีรา ป@ยะกูลธาราศักด์ิ
62083009106 นายสัตยา สมานมิตร
62083009107 นางสาวภัทริกา จุฑางกูร
62083009108 นางสาวกัญพัชญ� เรืองศิลปL
62083009109 นายกิตติพงษ� สีมา
62083009110 นางสาวมัลลิกา วิศวเมธี
62083009111 นางสาวสุทธินันทร� สุภศร
62083009112 นางสาวธารทิพย� พันธ�ลา
62083009113 นางสาวเสาวลักษณ� รอดเวียง
62083009114 นางสาวอรุณศรี เกษมวรเกียรติ
62083009115 นางสาวยุพาพร อาดี
62083009116 นางสาวฐิติมา ปKนจัตุรัส
62083009117 นายพิพัฒน� ศรีโยธี
62083009118 นางสาวอสพาภรณ� สนธินอก
62083009119 นายชานนท� จะตะสี
62083009120 นายณัฐพล มูลบรรจง
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62083009121 นางสาวทิราภรณ� บวกสันเทียะ
62083009122 นางสาวนันทิตา จงแยกกลาง
62083009123 นายพิเชษฐ� ของก่ิง
62083009124 นางสาวอรญา อุดมจิตร
62083009125 นางสาวปรียานุช มลิวรรณ�
62083009126 นางสาวนวลจันทร� ศรีวรขันธ�
62083009127 นางสาวสุวัชรา อุ%นชื่น
62083009128 นางสาวปภาดา พบกระโทก
62083009129 นายฐิตโชติ มากอิ่ม
62083009130 นางสาววีรวรรณ� เอกบุตร
62083009131 นางอัญชลี โพธ์ิผาง
62083009132 นางสาวอรุณทิพย� อังกาบ
62083009133 นายศรัณยพงศ� สุธงษาชาตรี
62083009134 นางสาวธัญญารัตน� ตากลม
62083009135 นายอนุกูล เขียวชอุ%ม
62083009136 นางสาวธรณัส ม่ันคง
62083009137 นางสาวปฎิมาพร ภวภูตานนท�
62083009138 นางสาวแพรวพรรณ เดชบุรัมย�
62083009139 นางสาวธัญรัตน� ไชยา
62083009140 นางสาวสวรรยา กล�วยเนียม
62083009141 นางสาวจารุวรรณ จันทร�หง%อม
62083009142 นางสาวธนัชพร สุขเสริม
62083009143 นางสาวพรวิไล ภิญโญ
62083009144 นางสาวชิดชนก ขอดตะขบ
62083009145 นางสาววรกมล แฝงกระโทก
62083009146 นางสาวปวีณา เชตุราช
62083009147 นางสาวศิริลักษณ� สิมณี
62083009148 นางสาวสุชาดา เผื่อนงูเหลือม
62083009149 นายอธิวัฒน� ศุภบวรรัตน�
62083009150 นายจารุวิทย� คงนันทะ
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62083009151 นางสาววิจิตรา ภูติวัฒน�
62083009152 นางสาวณัฐกานต� แสนกล�า
62083009153 นางสาวกาญจนา พิกุลรัตน�
62083009154 นางสาวชไมพร คลังกระโทก
62083009155 นางสาวชญาภา กอนรัมย�
62083009156 นางสาวดวงภรณ� ชาพล
62083009157 นางสาวพิมพ�นภา นราพงษ�
62083009158 นางสาวมินตรารัตน� คงหาญ
62083009159 นางสาวพลอยแพรว จิตจะโปZะ
62083009160 นางสาวสุชัญญา สุพร
62083009161 นางรินรดา เจริญสุข
62083009162 นางสาวยุวดี อินทยุง
62083009163 นางสาวสุภัทรา ดวงเพ็ชรแสง
62083009164 นางสาวสุวดี ทิพโสต
62083009165 นางสาวนัยนา แซ%ลิ่ม
62083009166 นางสาวอรวรรณ สุโภ
62083009167 นางสาวเมธีนี เขียวรัมย�
62083009168 นางสาวณัฐินี คมปKก
62083009169 นางสาวณัฏฐวี ฝุ[นเงินประดับสุข
62083009170 นางสาวปริศนา ทับสีแก�ว
62083009171 นางสาวนริสา หาวิชิต
62083009172 นางสาวพรรณี ศรีเอียด
62083009173 นางสาวสิเรียม ป@ดตาฝ>าย
62083009174 นายณัฐพงษ� พูลศรี
62083009175 นางสาวเสาวลักษณ� สาหล�า
62083009176 นางรุจิรา สังข�สอน
62083009177 นางสาวเจนจิรา หอมดวง
62083009178 นายกิตติศักด์ิ โคตรัตน�
62083009179 นางธัญญาภรณ� มุ%งพันกลาง
62083009180 นางสาวลลิตา บินรัมย�
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62083009181 นางสาวจูนีซ%า สุทธิประภา
62083009182 นางสาวอิศรารัตน� พุทธรักษา
62083009183 นายปฐมพงศ� ศรีมุงคุณ
62083009184 นางสาวนิตยา ศิริมนตรี
62083009185 นายสําราญ กิมเชื้อ
62083009186 นางสาวดวงดาว เติบจันทึก
62083009187 นางสาวกันยารัตน� โชติกลาง
62083009188 นางสาวธัญชนก ชลานุเคราะห�
62083009189 นายกฤษฎา ทองอินจันทร�
62083009190 นางสาวศรสวรรค� เงินงอก
62083009191 นางสาววรรณิดา ศิลารัตน�
62083009192 นายอนนท� แรงประโคน
62083009193 นางสาวพรพรรณ ดวงบัณฑิต
62083009194 นางสาวรติพร ภูจําปา
62083009195 นางสาวอนุสรา ตีกา
62083009196 นายศุภพร อินทรสุวรรณ
62083009197 นางสาววัชรี ศรีสุชน
62083009198 นางสาวณัฐวดี แยบดี
62083009199 นางสาวจักรีวรรณ ยอดเพชร
62083009200 นางสาววรารัตน� เพ่ิมพูน
62083009201 นายเฉลิมศักด์ิ สมขุนทด
62083009202 นางสาวสุธาธาร วงศ�ประเมตธ�
62083009203 นายเอกพล ศรนารา
62083009204 นางสาวนันทพร นาคแสง
62083009205 นายกรวิชญ� ประวันตา
62083009206 นางสาวจณิสตา ภาษี
62083009207 นายปราโมทย� อ%อนสวาท
62083009208 นางสาวประวียา นาบํารุง
62083009209 นายกิตติศักด์ิ วงษ�วุฒิศักด์ิ
62083009210 นางสาววรางคณา ม%วงวิจิตร
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62083009211 นางสาวอภิญญา พิชญ�ประเสริฐ
62083009212 นางสาวชลลดา กระจายกลาง
62083009213 นางสาวกัญญาภัค หน%อแก�ว
62083009214 นางสาวณิธิชญา ทองอ%อน
62083009215 นางสาวพรนิภา ทูลละออง
62083009216 นางสาวประกายแก�ว ยอดบุนอก
62083009217 นายศตวรรษ ศรีชาติ
62083009218 นางสาวเทพนภา ดวนสันเทียะ
62083009219 นายฤทธิชัย คํางาม
62083009220 นางสาวชลิตา บัวไผ%
62083009221 นางสาวปทิตตา ทองดี
62083009222 นายอภิสิทธ์ิ สินขุนทด
62083009223 นายอภิเดช ก�านขุนทด
62083009224 นางสาวสินีนาฏ คุลี
62083009225 นางสาวอิชย�ญาดา วิธีดี
62083009226 นายกฤตวิทย� คิดดีจริง
62083009227 นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด
62083009228 นายกฤษฏ�ปฐม กรวยทอง
62083009229 นางสาวเดือนนภา ช%างโคตรพะเนา
62083009230 นางสาวอรอนงค� นาเพชร
62083009231 นายภูวดล พวงไธสง
62083009232 นางสาวอรพิม เพ่ิมสูงเนิน
62083009233 นางผกาสินี ศรีสุวอ
62083009234 นางสาวณัฎฐา ท%อนทอง
62083009235 นางสาวชนิภา ฝาชัยภูมิ
62083009236 นางจินตนา จันครา
62083009237 นางสาวสุกัญญา สําเนากลาง
62083009238 นายพุฒิพงศ� สุรบัณฑิตวงศ�
62083009239 นางสาววรินทร�ทิพย� มาปKสสาเดชากุล
62083009240 นางสาวบุษกร ปฐมรัตน�
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62083009241 นายรังสรรค� อินสูงเนิน
62083009242 นางสาวกนกศรี ยอดทองหลาง
62083009243 นางสาวทวินันท� จันทร�คุณ
62083009244 นายศุภมิตร กองพิธี
62083009245 นายภัทรพล ปองนาน
62083009246 นายเอกสิทธ์ิ พูนไธสง
62083009247 นายจิรโชติ จินสมบัติ
62083009248 นางสาวณัชชา บุญม่ัน
62083009249 นางสาวพิมพ�วิภา สุขฤทัยกมล
62083009250 นางสาวบัวลอย แก�วประเสริฐ
62083009251 นายสุรเชษฐ� พงษ�ใหม%
62083009252 นายนันทวัฒน� เทนไธสง
62083009253 นายสุเมธ คชประภา
62083009254 นางสาวขวัญรัตน� บ้ําสันเทียะ
62083009255 นางสาวพูลสุข สุขเพ็ชรี
62083009256 นางสาวสุกัญญา กอบสันเทียะ
62083009257 นางสาวสุวรรณี วิไลเขวา
62083009258 นางสาวชุติกาญจน� เดชบุญช%วย
62083009259 นางสาววรรณิศา เสือแก�ว
62083009260 นางสาวกฤตชญา มุสิกพงษ�
62083009261 นางสาวรัตติกาล ขนังสูงเนิน
62083009262 นางสาวสุภาพร มุ%งพูนกลาง
62083009263 นางสาวปริศนา ชัยมีเขียว
62083009264 นายณรงค�ศักด์ิ โฉมสันเทียะ
62083009265 นายวิบูลย� จอมพาณิชย�
62083009266 นางสาวสุมาลี วิเศษธร
62083009267 นายอลงกต ชูหม่ืนไวย�
62083009268 นายทยากร วงศ�ประยูร
62083009269 นางสาวสาวิตรี สุ%มคอย
62083009270 นางสาวรัชนีย� วิชาเงิน
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62083009271 นางสาวนุจรี สิงห�สําราญ
62083009272 นางสาวน้ําฝน แฝงฤทธ์ิ
62083009273 นางสาวอมรรัตน� ทองทิพย�
62083009274 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงจันทร�
62083009275 นายพงษ�พัฒน� ผันอากาศ
62083009276 นางสาวจุฬารัตน� พรมศรี
62083009277 นางสาววีณา ทับแมลง
62083009278 นางสาวศิรประภา โกสีห�
62083009279 นางสาวศันสนีย� เปUนสุข
62083009280 นางสาววรนิษฐา สวยกลาง
62083009281 นางสาวอันนา ศรีพนม
62083009282 นายเกียรติชัย ทําทวี
62083009283 นางสาวมนัชญา ชํานิจันทึก
62083009284 นางสาวกีรติ เปรี่ยมป@ยานุสรณ�
62083009285 นายสหวัช วงษ�คะสุ%ม
62083009286 นางสาวจิราภรณ� นนทบท
62083009287 นางสาวชนิกา มะลิงาม
62083009288 นางสาวณัชชา แจ%มศิริ
62083009289 นายจักรพันธ� โภคนิภา
62083009290 นายพิชัย ศรีหาญ
62083009291 นางสาวนิรมล มุ%งเจียกกลาง
62083009292 นางสาวนวลนภา ตรงจันทึก
62083009293 นางสาวสุทธินันท� เกิดจัตุรัส
62083009294 นายจักรกฤษณ� เหลืองภิรมย�
62083009295 นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ
62083009296 นายธัญวริชญ� เชิดชู
62083009297 นางสาวศศิฌิชา มีชัย
62083009298 นางสาวเพ็ญพิชชา แท%นแก�ว
62083009299 นางสาวกมลชนก ชาลี
62083009300 นางสาวปฐมภรณ� แสงกระจ%าง
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62083009301 นายภัทรพล ตันติวงษ�
62083009302 นายณัฐวุฒิ ชูชื่น
62083009303 นางสาวธัญญ�รวี สิริธนเศรษฐ�
62083009304 นางสาวสุภาภรณ� เผือกทอง
62083009305 นางสาวจันทร�เพ็ญ รางแดง
62083009306 นางสาวสุฑามาศ ศิริสําราญ
62083009307 นางสาววิภาวัลย� รูปจําลอง
62083009308 นางสาวมยุรี สิมพลี
62083009309 นางสาวปKณฑิตา เฉลิมวิภาส
62083009310 นางสาวอารีรัตน� ก�านสันเทียะ
62083009311 นางสาวสุดารัตน� แขศร
62083009312 นายพสธร ตรงด%านกลาง
62083009313 นายธราดล เพ็งแจ%ม
62083009314 นางสาวอุมาริน สวัสด์ินะที
62083009315 นางสาวนฤมล มีนิสัย
62083009316 นางสาวศิริวรรณ กลางสาทร
62083009317 นางสาวพิศมัย สุวงศ�
62083009318 นายพิพัฒน�พงศ� ผงกุลา
62083009319 นางสาวยุประภา จันสิมมา
62083009320 นายภาดา กองมะณี
62083009321 นายยุทธพงษ� อ%อนจันทึก
62083009322 นายชยานันท� ปะทะขีนัง
62083009323 นางสาวกชกร ฉิมโพธ์ิกลาง
62083009324 นางสาวชมภูนุช ศรีรัมย�
62083009325 นางสาวภัทรศยา พลอยเพ็ชร
62083009326 นางสาวปนัดดา มุ%งมงคล
62083009327 นางสาวจีราพร ดิเรกศิลปL
62083009328 นายพชร สัตตานุสรณ�
62083009329 นางสาวศิริลักษณ� ส%งเสริม
62083009330 นางสาวกัญธวรา ศรีน�อย
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62083009331 นางสาววรารัตน� เถ่ือนลี
62083009332 นางสาวสุวรรณี ภาสดา
62083009333 นายนิมิต แก�วตะพาน
62083009334 นางสาวอมรรัตน� วิจิตรโคกกรวด
62083009335 นางสาวสิรินยา รินชัย
62083009336 นางสาวพัชรินทร� ชะบังรัมย�
62083009337 นางสาวบุษราภรณ� แสงประไพ
62083009338 นายอารุณ ฤาเดช
62083009339 นางสาวเกษราภรณ� หนูหนัน
62083009340 นางสาวศิรินภา สินแก%น
62083009341 นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน
62083009342 นางสาวนันทนา กิตติยศประดิษฐ�
62083009343 นางสาวบุตรศิริน งอชัยภูมิ
62083009344 นางสาวสุพรรณนิกา จงใจงาม
62083009345 นายธิปไตย ศรีคุณ
62083009346 นายปวิตร ศรีชาลี
62083009347 นายสาธิต ยาวยืน
62083009348 นายอภินันท� นาวายนต�
62083009349 นายชินวัฒน� อยู%เกาะ
62083009350 นางสาวเฟOPองฟ>า ดนัยรัมย�
62083009351 นางสาวณัฐชานันท� พิพัชร�พรกุล
62083009352 นางสาวพิมพิชญา รักษา
62083009353 นางสาวเขมิกา ตุริรัมย�
62083009354 นางสาวธนาพร กลาบกลาง
62083009355 นางสาวนิยดา ยอดกุล
62083009356 นางสาวอักษราภัคค� แย�มธณัตถ�ฐิติ
62083009357 นางสาวสุจิตา ด%านกระโทก
62083009358 นางสาววิลาวัลย� อัศพันธ�
62083009359 นางสาวปKทมนันท� สะท�าน
62083009360 นายดุสิต ทอนมาตย�
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62083009361 นายอธิวัต สมาธิมงคล
62083009362 นางสาวจุติพร แสนยามาศ
62083009363 นางสาวจันทิมา เขียวโสภา
62083009364 นางสาวนิโลบล ปราณีตพลกรัง
62083009365 นางสาวเบญจภรณ� แสนคํา
62083009366 นางสาวประภัสสร แคะมะดัน
62083009367 นางสาวสุพัตรา หาญคําภา
62083009368 นายรัฐพล ยอดนอก
62083009369 นางสาวรัตนา สมัครลาน
62083009370 นางสาวรดา แก�วดวงตา
62083009371 นางสาวณัฐรดี สุวรรณอินทร�
62083009372 นางสาวขวัญชนก ยศกลาง
62083009373 นางสาวพชรวรรณ วิริยะจารุ
62083009374 นายธีรยุทธ มาขุนทด
62083009375 นางสาววิภาวรรณ อยู%สําราญ
62083009376 นายสายชล บุญที
62083009377 นายวัชรินทร� เหลืองจันทึก
62083009378 นางสาวป@ยนุช แก%นวิชา
62083009379 นางสาวกาญจนภัทร ศรียาภัย
62083009380 นางสาวดวงพร คําจันทร�
62083009381 นายกฤตพร ศรีประภาพงศ�
62083009382 นายธนากร โชติณภาลัย
62083009383 นางสาวภวิลพิชญ� มงคลชัยฤกษ�
62083009384 นางสาววริฏฐา สืบนุการณ�
62083009385 นายชนาธิปพล ดัชถุยาวัตร
62083009386 นางสาวณัฐฐาพร บุญล�น
62083009387 นางสาวภาณุกา สมันพร�อม
62083009388 นายป@ลันธน� หงษ�น�อย
62083009389 นางสาวปรัศนีย� บุตรพาชี
62083009390 นายบุญญฤทธ์ิ หลักทอง
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62083009391 นายบรรยง ผุดผาย
62083009392 นางสาวธนิดา บัวเงิน
62083009393 นางสาวจิระรัชย� ทําทอง
62083009394 ว%าที่ร�อยตรีฉัตรชัย ศรีสังข�
62083009395 นางสาวชลธิชา แสนคํา
62083009396 นางสาวกนกวรรณ ธรรมวิชัย
62083009397 นายสนธิชัย รัตนะเพขะศิลปL
62083009398 นางสาวหยาดพิรุณ วงศ�มณี
62083009399 นายปุญญพัฒน� ญาติโพธ์ิ
62083009400 นายเอกพล มนตรี
62083009401 นางสาวกัญญาณัท ขวาไทย
62083009402 นางสาววิไลวรรณ แสนยินดี
62083009403 นายจักรพงษ� ชินหัวดง
62083009404 นายณัฐดนัย เงินจังหรีด
62083009405 นายอภิณัฐ อนันต�กิตติกุล
62083009406 นางสาวบุษบา ติดใจดี
62083009407 นางสาวปวีณ�สุดา สนองคุณ
62083009408 นางสาวอังทนา ทาปO\อ
62083009409 นายคมกริช แสงชัยสุคนธ�กิจ
62083009410 นางสาวศิริพร เจียมกลาง
62083009411 นางสาวอมร สีสุข
62083009412 นางสาวศุภานัน เพชรกอง
62083009413 นางสาวพิชญา ทวีทรัพย�
62083009414 นางสาวณัฐยา พรโสภา
62083009415 นายเกียรติภูมิ บํารุงกลาง
62083009416 นางสาวสุรัสวดี พรมนัด
62083009417 นายภัทธนันท� นาคนงนุช
62083009418 นางสาวเมธิณี หวังปรุงกลาง
62083009419 นางสาวสิริยาภรณ� วิเศษวิสัย
62083009420 นางสาวสุพัตรา ศรีอาจ
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62083009421 นางสาวขนิษฐา กริดรัมย�
62083009422 นายณัฏฐกิตต์ิ ทําพล
62083009423 นางสาวปริยาภัทร งามโพธ์ิแสง
62083009424 นางสาวแพรวมณี พ่ึงไพร
62083009425 นางสาวศศิชา คงราศรี
62083009426 นางสาวจีรนันท� นามวงษ�
62083009427 นางสาวยุพาภรณ� มวลทอง
62083009428 นางสาวอรพิน สุขอยู%
62083009429 นายธิติวัตร หญิงดี
62083009430 นายอาทิตย�ธเนศ อุไรกุล
62083009431 นางสาวอภิญญา เอี่ยมสอาด
62083009432 นางสาวเพ็ญนภา จีนแก�วเปXPยม
62083009433 นางสาวอรปรียา กอบสันเทียะ
62083009434 นางสาวมนตรา งามขุนทด
62083009435 นางสาวศศิพร ชินภา
62083009436 นายณัฐดนัย มูลหา
62083009437 นายชยาพล อินทอง
62083009438 นางสาวรัศมี สติภา
62083009439 นางสาวยุวดี สัตนาโค
62083009440 นางสาวพรทิพย� โล%ห�ทอง
62083009441 นางสาวนิตยา อยาดี
62083009442 นางสาวกัลยาธร ธูปพุดซา
62083009443 นางสาวจิรารัตน� ว%องไว
62083009444 นางสาวจงรักษ� ไทยงูเหลือม
62083009445 นายยุทธพงษ� บัญชาญ
62083009446 นางสาวสุจิตรา กองศักด์ิ
62083009447 นางสาวอัจฉรา อ%วมเอี่ยม
62083009448 นายอัตชนก หอพิกลาง
62083009449 นางสาวพิชญา จันทกุมาร
62083009450 นายธเนศ พวงเกาะ
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62083009451 นางสาวกัญญาวีร� นราอินทร�
62083009452 นางสาวธนพัต นุ%มมณี
62083009453 นางสาวญาณิศา จารัตน�
62083009454 นางสาววันวิสาข� อยู%อุ%นพะเนา
62083009455 นางสาวรุ%งอรุณ อุ%นใจ
62083009456 นายวรธน เรืองปรัชญากุล
62083009457 นางสาวสมนิตย� เนื่องกระโทก
62083009458 นางสาวนงนภัส นามวัฒน�
62083009459 นายอภิวัฒน� เสาร�ทอง
62083009460 นายเสฎฐวุฒิ พุทธวงศ�
62083009461 นางสาวรัตติพร ศิริกุล
62083009462 นางสาวอนุสรา ชอบป[ารัง
62083009463 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ�า
62083009464 นางสาวธนิษฐา ม%วงกล�วย
62083009465 นางสาวเปมิกา เขียวนุช
62083009466 นางสาวเจตพินิฐ สุรัตนเศรษฐ�
62083009467 นางสาวรุ%งทิวา ขาวรัมย�
62083009468 นางสาวจุรีรัตน� นิลสระคู
62083009469 นางสาวกาญจนา จําปาโพธ์ิ
62083009470 นางสาวอรอุบล ปลายนา
62083009471 นางสาวศกลภัทร สัมฤทธ์ิ
62083009472 นางสาวนิภาวรรณ ปKตตาเนนะ
62083009473 นางสาวเจนจิรา สอนกลาง
62083009474 นายณัฐนนท� เรือศรีจันทร�
62083009475 นางสาวปวิตา สังสีแก�ว
62083009476 นางสาวชลิตรัตน� จํานงบุญ
62083009477 นางสาวณัฐนิชา ต้ังศรีทอง
62083009478 นายวิทวัส เลิศอนันต�สิทธ์ิ
62083009479 นายธีระภัทร� ตราราชเสนา
62083009480 นางสาวสุวรรณกาญจน� สุพมาตรา
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62083009481 นางสาวสุกัญญา เจือจันทร�
62083009482 นางสาวแสงสุภา อิ่มสันเทียะ
62083009483 นางสาวเนตรนภา รักษาสัตย�
62083009484 นางสาวนันท�ณภัส แอมกระโทก
62083009485 นางสาวสุดารัตน� มะลิหอม
62083009486 นางสาวสิรินยา สุวรรณปKกษ�
62083009487 นางสาวสุธิดา เจิมจอหอ
62083009488 นางสาวศิริวรรณ เผยศิริ
62083009489 นางสาวอังศุมล ลอยพิมาย
62083009490 นางสาววนัฎฐา ทองปาน
62083009491 นางสาวจุฬารัตน� รอดทอง
62083009492 นางสาวสุกัญญา คําพล
62083009493 นางสาวอนุสรา เก้ียวสันเทียะ
62083009494 นายศิริวัฒน� ศรีวัฒน�
62083009495 นางสาวพิสุทธ์ิ ศุภลักษณ�
62083009496 นางสาวเพ็ญนภา เรืองวงษ�
62083009497 นางสาวอังศุมา บํารุงกลาง
62083009498 นางสาวณัฐนันท� คงเพ็ชรศักด์ิ
62083009499 นางสาววาศินี สิริจามร
62083009500 นางสาวเจนจิรา สุขะนนท�
62083009501 นางสาวเสาวลักษณ� ทองกลาง
62083009502 นางสาวศรัญญา ปลอดกลาง
62083009503 นางสาวจริยา จันทร�ไพสนธ์ิ
62083009504 นางสาวพลอยชยา ชื่นบาล
62083009505 นายอภิเศรษฐ� รุ%งศิลา
62083009506 นางสาวพรพิมล พัฒศรี
62083009507 นางสาวนิภาภรณ� ปะสุรัมย�
62083009508 นางสาวจิราพรรณ มูลอินทร�
62083009509 นางสาวรัชนก ต้ังสมบูรณ�
62083009510 นายธวัชชัย แพงแก�ว
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62083009511 นางสาวป@ยาภรณ� วีรธนศิลปL
62083009512 นางสาวน้ําทิพย� พุดขุนทด
62083009513 นางสาวสุนิษา กาวะโล
62083009514 นางสาวพิศมัย ปริพล
62083009515 นายเจริญชัย ชัยชนะรุ%งเรือง
62083009516 นางสาวสุภัทธิดา สภา
62083009517 นายศิริเกียรติ ศิริ
62083009518 นายจิรวัฒน� โด%งดี
62083009519 นางสาวสิริพร สกุลนาถ
62083009520 นางสาวกนกพรรณ สุขสมัย
62083009521 นางสาวธนันต�ธรญ� พละมา
62083009522 นางสาวสกุลรัตน� พูนประโคน
62083009523 นายศุภกิจ ดีตอ่ํา
62083009524 นางสาวยศวดี ประกิจรัมย�
62083009525 นางสาวป>องแก�ว เชาว�พาณิชย�เจริญ
62083009526 นายภาณุฉัตร ยอดแก�ว
62083009527 นางสาววรวีร� นาสําแดง
62083009528 นางสาวนิภาภรณ� กล�าหาญ
62083009529 นางสาวป@ยะเนตร เวฬุวนาธร
62083009530 นางสาวผกามาศ สะเมนรัมย�
62083009531 นายสุปKญญา เพ็ชรรักษา
62083009532 นางสาววรรณพร ชัยยา
62083009533 นางสาวกาญจนา เปล%งปลั่งศรี
62083009534 นางสาวสุดารัตน� นาถมทอง
62083009535 นางสาวสิริมา ฤทธิเดช
62083009536 นางสาวอารีรัตน� หนันกระโทก
62083009537 นางสาวประภาพร สุขศรี
62083009538 นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ
62083009539 นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ�
62083009540 นางสาวธีราพร ช%อรักษ�
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62083009541 นางสาวณัฐธิดา ตันสันเทียะ
62083009542 นายภูริทัต เพชรน%วม
62083009543 นางสาวพัชราพร เชิดชู
62083009544 นางสาวสุนิสา สาสูงเนิน
62083009545 นางสาวอรพิม ตราศรี
62083009546 นางสาวสาริตา ก่ิงเกษ
62083009547 นางสาวปาริษา ทองยอน
62083009548 นางสาวณัฏฐธิดา กุลเสือ
62083009549 นางสาวนริสา นินธิรักษ�
62083009550 นางนิตยา พูนผาด
62083009551 นางอนงค�นาฎ เพราะสระน�อย
62083009552 นางสาวจิรานันต� พินิจดวง
62083009553 นางสาวขวัญทอง เพ็ญพิมพ�
62083009554 นางสาวยลดา นิลพันธ�
62083009555 นายนวนิต คงทน
62083009556 นางสาวชลิตา ทองอ%อน
62083009557 นางสาวแพรพรรณ แดงกันหา
62083009558 นางสาวพัณณ�ชิตา ป@ยากูล
62083009559 นายนคร สิริปKญญากูล
62083009560 นายอภิสิทธ์ิ เทพสาร
62083009561 นางสาวศุภยา นิดกระโทก
62083009562 นายจักรตุรน บุญพรม
62083009563 นางสาวสกุณา สร�อยพาน
62083009564 นางสาวอินทิรา นาสะกาด
62083009565 นางสาวจิตตะภาวัลย� สูติปKญญา
62083009566 นายวิทยา ดุนสุข
62083009567 นางสาวโยทะกา โคตรสงคราม
62083009568 นายวงศกร โฉมงาม
62083009569 นางสาววรินธร สุขรัตน�
62083009570 นางสาวอมรรัตน� เกลียวทอง
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62083009571 นายภาณุพงศ� กาใจ
62083009572 นางสาวสุพรรณษา ประภาเวสัง
62083009573 นางสาวพุทธรักษา อภิธรรมพงศ�
62083009574 นางสาวสุรีย�พร ศรีวงศ�ศา
62083009575 นางสาวชุติพร มะธิป@ไขย
62083009576 นางสาวศศิวิมล เทจอหอ
62083009577 นายณัฐวุฒิ ชาลีพล
62083009578 นางสาวศศิธร ชะระตะคุ
62083009579 นางสาวนันทนา สุทันรัมย�
62083009580 นางสาวศุภรัตน� พรศิวกุลวงศ�
62083009581 นางสาวอรศยา ไทยทวี
62083009582 นายกฤษฎา สาระวรรณ
62083009583 นางสาววรีรัตน� แก�วดวงเดือน
62083009584 นางสาววริศรา เกตุพงษ�
62083009585 นางสาวปวีณา สังตนดี
62083009586 นางสาวปริศนา ปริสัจ
62083009587 นางสาววรรณิภา กลิ่นจันทร�
62083009588 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร�
62083009589 นางสาวสุรีย�รุ%ง จวงกระโทก
62083009590 นางอรพรรณ มหามาตร
62083009591 นางสาวปราณปริยา หม่ันสาน
62083009592 นางสาวนันทิวา แก�วคูนอก
62083009593 นายเฉลียว บัวสม
62083009594 นางสาวจิระดา จิรพงษ�
62083009595 นางสาวรัชฎาภรณ� ตาดทรัพย�
62083009596 นางสาววนิดา เดชคําภู
62083009597 นางสาวจุฑามาศ โงกสูงเนิน
62083009598 นางสาวชนิกา ตุลาพันธ�
62083009599 นายประภาส แสงขุรัง
62083009600 นางสาวสุตาภัทร มัดทองหลาง
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62083009601 นางสาวป@ยะวรรณ อุ%นดี
62083009602 นางสาวณัฏฐญากรณ� ณัธญาธรนินน�
62083009603 นางสาวทิตยาพร แลจะบก
62083009604 นายณรงค�เดช เพ็ญศรี
62083009605 นางสาวลลิฎา ก่ิงนอก
62083009606 นางสาวอรัญญา ปาสายออ
62083009607 นางสาวฤทัยพร คําอาสา
62083009608 นายณัฐธวัช นาชมภู
62083009609 นางสาวสุภาวัลย� บุญหล�า
62083009610 นางสาวจีรพร กินก่ิง
62083009611 นายจักรกฤษณ� ตันอํานวย
62083009612 นางสาวศรุตา แก�วกระโทก
62083009613 นางสาวป@ยนุช ทรงพระ
62083009614 นางสาวนันท�นภัส สนนอก
62083009615 นางสาวทิพย�วรรณ ลุนวงษ�
62083009616 นางสาวชัญญาชุดา ตรีรัตน�
62083009617 นางสาวมัลลิกา กุลไธสง
62083009618 นายพันธ�เทพ กระปุกนาค
62083009619 นางสาวกชกร ชาติกานนท�
62083009620 นางสาวอารยา ศรีหาโท
62083009621 นางสาวสุดารัตน� แก�วกํากง
62083009622 นางสาวชนิษฎา ตรีพงษ�
62083009623 นางสาวศิริพร ฉิมพลี
62083009624 นางสาวสุปรียา สังโสมา
62083009625 นายสุรเมศร� มีอํานาจ
62083009626 นายประยูร เห็นชื่อ
62083009627 นางสาวปาริชาติ ดวงพาเพ็ง
62083009628 นางสาวดารณี กุมภาพงษ�
62083009629 นางสาวนิศารัตน� ไขนอก
62083009630 นางสาวพรรธน�ชญมน สมภา
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62083009631 นายวรินทร ธัญญาหาร
62083009632 นางสาวอนันตญา อัยลา
62083009633 นางสาวหยาดพิรุณ คํายะ
62083009634 นายศิวฤทธ์ิ จุลวงษ�
62083009635 นายธนสันต� นามบุตร
62083009636 นางสาวจิราภา วงค�มล
62083009637 นางสาวสุพิรัตน� ตรวจมรรคา
62083009638 นายฐิติพันธ� สมบัติคํา
62083009639 นางสาวป@ยนุช ก้ันกลาง
62083009640 นางสาวนิภาวรรณ ชาญนอก
62083009641 นางสาวสรวงลักษณ� ธวัชสิน
62083009642 นางสาวปณิชา วรรักษ�อุดม
62083009643 นางสาวณัฐธิดา แย�มศรี
62083009644 นางสาวเข็มพร นิลศิริ
62083009645 นางสาวสุทธิกานต� พิมพ�อุบล
62083009646 นายธวัชชัย ทิพย�โภชน�
62083009647 นางสาวเจนจิรา ถ่ินกวาว
62083009648 นายนฤชา นนทมิตร
62083009649 นางสาวดวงใจ พานทอง
62083009650 นายประวิทย� แทวกระโทก
62083009651 นางสาวประคอง หอยสังข�
62083009652 นางสาวนิสา เผยศิริ
62083009653 นางสาวอรทัย เครือเข่ือนเพ็ชร
62083009654 นางสาวกมลชนก เผือกจันทร�
62083009655 นายทศพล อินทรสูต
62083009656 นางสาววรรณนิสา พันธุ�ชาลี
62083009657 นางสิริกาญจน� อุนัยบรรณ�
62083009658 นางสาวรัชนีย� วังคีรี
62083009659 นางสาวกลิ่นร่ํา สว%างจิต
62083009660 นางสาวอรญา ดิษไธสง
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62083009661 นางสาวสุริยานา ยามาลีมอง
62083009662 นางสาวนริสรา ชูวงษ�
62083009663 นางสาวสถาพร มีสังเกตุ
62083009664 นางสาวณัฐสุดา ประเสริฐ
62083009665 นายพงศกร รุ%งเรืองศิรินนท�
62083009666 นางสาวอรพิน ม่ันยืน
62083009667 นางสาวกานต�ชนิต ภิรมย�ชมรัตน�
62083009668 นางสาวพัชรียา ตีบกลาง
62083009669 นางสาวกนกอร แซ%ตัน
62083009670 นางสาวนันทพร กรรโณ
62083009671 นางสาววัชราภรณ� รัตนวราห
62083009672 นางสาวหนึ่งฤทัย เกตุชัย
62083009673 ว%าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน� เหล%าบัวดี
62083009674 นายนพสินธุ� แสนดัง
62083009675 นางสาววัชรา อินแสวง
62083009676 นางสาวปาณิศา เมียกขุนทด
62083009677 นายประพันธ� ฉัตรพิมาย
62083009678 นายประกาศิต ลิ้มปKญญาเลิศ
62083009679 นางสาววริศรา ศรีสําโรง
62083009680 นางสาวนัณยภัทร� ถํ้ากลาง
62083009681 นางสาวตปนีย� มาศิริ
62083009682 นางสาวสวรินทร� ชวดคํา
62083009683 นางสาวกรรณิการ� เพ็ญเกาะ
62083009684 นายพงศกร ผ%องทอง
62083009685 นางสาวศรินญา ลุนผา
62083009686 นางสาวจิตติรัตน� มาบจะบก
62083009687 นางสาวสุนิดา สายวัน
62083009688 นายศุภชัย จงถาวรสิริ
62083009689 นางสาวอัญชิษฐา จริงประโคน
62083009690 นายนิธิศ มาตขาว
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62083009691 นางสาววราภรณ� สอนสะอาด
62083009692 นางสาวป@ยาภรณ� เกิดธรรม
62083009693 นางสาวพัทธนันท� ศักด์ิวิเศษ
62083009694 นายจักรกฤษณ� ภูวังหม�อ
62083009695 นางสิริกร พันธ�สุวรรณ
62083009696 นายพีรพล จันทร�ธีระวงศ�
62083009697 นายวัชสัณห� คําสนิท
62083009698 นายธีรศักด์ิ ควรสุข
62083009699 นางใกล�รุ%ง มูลรัตน�
62083009700 นางภูริชญา จันทร�กล�า
62083009701 นางสาวเนตรนภิศ ซ่ือสัตย�
62083009702 นายธีระวัฒน� สืบสหการ
62083009703 นายพิทักษ� โทนตะขบ
62083009704 นางสาวนพภัสสร พิมพ�จันทร�
62083009705 นางสาวนิภาพรรณ ฉ%องสูงเนิน
62083009706 นางสาววรรณวิสา เนือยทอง
62083009707 นายสิรวิชญ� พงศ�สุวรรณ
62083009708 นายทนงศักด์ิ ผ%องสกุล
62083009709 นางสาวเครือทิพย� บํารุงผล
62083009710 นางสาวกนกรัตน� โทนขุนทด
62083009711 นางสาวเพลินพิศ กองกระโทก
62083009712 นางสาวณิชากร ภู%ขจร
62083009713 นางสาวสุกานดา ฐานวิเศษ
62083009714 นางสาวสง%า แก�วปุ[ม
62083009715 นายสุริยา ทองมาก
62083009716 นางสาวยุวรรณดา สุวรรณหงษ�
62083009717 นางสาวเบญจมาภรณ� ครองสระน�อย
62083009718 นายทรงศักด์ิ ทองนุช
62083009719 นางสาวดุจนภา ชานุศร
62083009720 นางสาวจารุพิชญา เทียนทอง
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62083009721 นางสาวพัชรินทร� อ%อนคํา
62083009722 นายอริญชัย พุฒซ�อน
62083009723 นางสาวรินรฎา ราชวงศ�
62083009724 นางสาวเบญจวรรณ สุขตา
62083009725 นายต%อพงษ� เดิมบางชัน
62083009726 นางสาวธวัลหทัย กันนิดา
62083009727 นายธนดล เศรษฐโท
62083009728 นายวัชระ แสนละคร
62083009729 นางสาวมณจิรา เกตุประสิทธ์ิ
62083009730 นางสาวณัฐนิชา พรมสุข
62083009731 นายกิตติกาญจน� บุญทูล
62083009732 นางสาวพรประภา พิกุลศรี
62083009733 นางสาวดวงมณี แถมกลาง
62083009734 นางสาวพัทธนันท� เบิกประโคน
62083009735 นายธีระศักด์ิ สําราญใจ
62083009736 นางสาวกิตติยาพร รักษาพล
62083009737 นางสาวปภัสสร ภูมินา
62083009738 นางสาวนกยูง วิเศษกูล
62083009739 นางสาวยุพเรศ สะเทือนรัมย�
62083009740 นางสาวพรสุดา สุวิชาเชิดชู
62083009741 นางสาวอังคณางค� ชาวนาฮี
62083009742 นายสมบูรณ� ผ%องพูน
62083009743 นายธาดา สรรพวุธ
62083009744 นางสาววาสนา โสมาสุข
62083009745 นายวิโรจน� พานสูงเนิน
62083009746 นางสาวแสงอรุณ นิยมวันต�
62083009747 นางสาวอังคณา มาสี
62083009748 นางสาวน้ําทราย โชติกุลเกษม
62083009749 นางสาวฐิติมา จําปาสด
62083009750 นางสาววิสาขมาส ทานผดุง
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62083009751 นายสารัช ดีวัน
62083009752 นายอนุรักษ� กองไธสง
62083009753 นางสาวธิดารัตน� อนุเคราะห�
62083009754 นางสาวศศิประภา ปะกายะ
62083009755 นางสาวละอองนวล เจิมศรี
62083009756 นางสาวสลีณา นาคะพงษ�
62083009757 นางสาวมนัสวี ศรประสิทธ์ิ
62083009758 นางสาวรพีภักด์ิ สีหราช
62083009759 นายสิรวิชญ� แสวงศิริผล
62083009760 นางสาวปนัสยา บุญมาลีรัตน�
62083009761 นางสาวอารยา รากชัยภูมิ
62083009762 นางสาวพุทธิดา ชอบดี
62083009763 นายจักรพันธ� ศรีทรัพย�
62083009764 นางสาวจุฑากานต� พรีพรม
62083009765 นางสาวสุวรรณา สิงห�จันทร�
62083009766 นางสาวรัตนพร ไทรทอง
62083009767 นางสาวธิดารัตน� สมสา
62083009768 นางสาวอรุณี ขาวสอาด
62083009769 ส.อ.จักรพงศ� หลอมประโคน
62083009770 นายเกียรติภูมิ ศรีวุฒิพงศ�
62083009771 นางสาวพรรณิภา เรืองเวหา
62083009772 นางสาวรัตติยากร ชาวนา
62083009773 นางสาวศศิภา ขึมสันเทียะ
62083009774 นายวีระ ปราโมทย�กุล
62083009775 นางสาวพรนัชชา อินนอก
62083009776 นายนิธิธร วิยาสิงห�
62083009777 นางสาวทิพวรรณ โลมรัตน�
62083009778 นายพิเชษฐ� ไชยสุทธ์ิ
62083009779 นางสาวภัสรา คุ�มจอหอ
62083009780 นายนิวัฒน� ลังภูลี
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62083009781 นางสาวอุไรศรี สีคํา
62083009782 นางสาวนลิน ศรีเจริญ
62083009783 นางสาวชิตชนก เพียโคตร
62083009784 นางสาวทิวาภรณ� กระจ%าง
62083009785 นางสาวประภากร แทนอิฐ
62083009786 นางสาวจตุพร พรหมสวัสด์ิ
62083009787 นายวงศกร ชัยภักดี
62083009788 นายพงศธร นุชพิทักษ�
62083009789 นางสาวเสาวลักษณ� แคนสา
62083009790 นายเรวัติ คงชาตรี
62083009791 นางสาวสุธิชา บูราณผาย
62083009792 นางสาวนฤมล เคียดธฤมาร
62083009793 นายปภังกร หวลระลึก
62083009794 นางสาวศรัญญา อินทรศร
62083009795 นายณัฐวุฒิ คันธะรัก
62083009796 นายวัชระ วชิมาเภท
62083009797 นางสาวสุธินี โคกเกษม
62083009798 นางสาวบุญยาพร บังคะดารา
62083009799 ว%าที่ร�อยตรีผดุงศักด์ิ สุวรรณมณี
62083009800 นางสาวอภิญญา แก�วเหลี่ยม
62083009801 นายวรฤทธ์ิ สุทธิพัฒนางกูร
62083009802 นางสาวพลอยชมพู พรนิมิตวงศ�
62083009803 นางสุนิษา รักศิลปL
62083009804 นายชัชพล ตุนขุนทด
62083009805 นายกรชตพล สีอาสา
62083009806 นางสาวณิชานันทน� จึงไพศาลกุล
62083009807 นางสาวธันยธรณ� อินมะดัน
62083009808 นางสาวธิดารัตน� ภูมีสวย
62083009809 นางสาวป@ยะพร งามละออ
62083009810 นางสาวป@ยาภรณ� สินศิริ
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62083009811 นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกาย
62083009812 นางสาวชญานิศ สังขมณี
62083009813 นายอภิทร ทุมทอง
62083009814 นางสาวศศิธร ชุ%มก่ิง
62083009815 นางสาวอรนิชา บุญเรือง
62083009816 นางสาวสุดารัตน� สุขสบาย
62083009817 นางสาวจิราวรรณ เส็งนา
62083009818 นายศุภณัฐ ปะบุญเรือง
62083009819 นางสาววิภาวรรณ แถวไธสง
62083009820 นางจันทร�จิรา คําขจร
62083009821 นางสาวปนัสยา ชูกลาง
62083009822 นางสาวพัชรีพร องอาจ
62083009823 นายณัฐนันท� ใจกล�า
62083009824 นายดํารงศักด์ิ เจิงรัมย�
62083009825 นายพันธกานต� รอดวินิจ
62083009826 นายอนุพล มิตรสันเทียะ
62083009827 นางสาวอุษา ดีย่ิง
62083009828 นายอภิวัฒน� รักษา
62083009829 นายสุรชาติ นะบรรดิษฐ�
62083009830 นายศุภณัฐ เปUงยา
62083009831 นางสาวมาเรียม ไกรรมณ�
62083009832 นางสาวอภิสรา แท%นดี
62083009833 นางสาวอัญจิดา เพ่ิมภัทรพร
62083009834 นางสาวทิพย�ธิดา เอี่ยมสะอาด
62083009835 นางสาวกมลชนก มุ%งเอื้อมกลาง
62083009836 นายอภิสิทธ์ิ คาสมบัติ
62083009837 นางสาวภรณ�ทิพย� จริงพิมาย
62083009838 นางสาวไอยลดา สีหานาม
62083009839 นายเจษฎา มุกประดับ
62083009840 นายสิทธิพงษ� ชัยนอก

หน�า 328 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083009841 นางสาวพิชญ�สุกานต� สีรัง
62083009842 นายจิรพัส แสงจันทร�
62083009843 นายจําราญ อินทรสอน
62083009844 นางสาวอภิญญา จันทร�จ%อกลิ่น
62083009845 นายกัมพล ทวีภักดีโชติ
62083009846 นางสาวพรพิไล ตะครรัมย�
62083009847 นางสาวณัฐชา คุณะศรี
62083009848 นางสาวพรอรุณ นาดี
62083009849 นางสาวธมลวรรณ วงศ�นาม
62083009850 นางสาวพิมษ�ภิมล กลางจอหอ
62083009851 นายยุทธชัย การบรรจง
62083009852 ว%าที่ร�อยตรีหญิงกันยารัตน� ประพรม
62083009853 นายสุปวัตน� เชื่อมพงษ�
62083009854 นางสาวจริยา ขจรกลิ่น
62083009855 นางสาวอารีรัตน� รอสูงเนิน
62083009856 นายวีระพล คงแสง
62083009857 นางสาวทฤฒมน โตHะงาม
62083009858 นายกีฬายุทธ นามคุณ
62083009859 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�กลาง
62083009860 นางสาวอภิญญา จันทร�ล้ํา
62083009861 นายฐาปกรณ� นิยม
62083009862 นายปKณณวิชญ� มากวันดี
62083009863 นางกัญญารัตน� พวงไธสง
62083009864 นางสาวสุมิตรา นนกระโทก
62083009865 นายมานะชัย แทนรินทร�
62083009866 นางสาวพัชราภา รถหามแห
62083009867 นางสุมาลี ยาวศิริ
62083009868 นางสาวเจนจิรา พ่ึงอาศัย
62083009869 นางสาวอัญธิกา เกตุเกล�า
62083009870 นางสาวแก�วกาญ จัตุกูล
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62083009871 นายรณกฤต โกรดประโคน
62083009872 นางสาวอรัญญา อาจผักปKง
62083009873 นางสาวจันจิรา ปลอดกระโทก
62083009874 นางสาวเบญญาพร ชาติเพ็ชร
62083009875 นายณรงค�วิทย� ศักด์ิทิพยรัตน�
62083009876 นางสาวแพรวนภา ชอบใจ
62083009877 นายชุติพงศ� นิระมัย
62083009878 นางสาวณัฐมล อะรัญ
62083009879 นางสาววารุณี รอดไพรี
62083009880 นางสาวฐาวิณีย� สุวิสูตร
62083009881 นางสาวจิรฐา ฟKงสันเทียะ
62083009882 นางสาววลัยลักษณ� จันเก
62083009883 นางสาวพรชนก หมายบุญ
62083009884 นางสาวมณเฑียร เสือโคร%ง
62083009885 นายศักด์ิมงคล พรั่นกระโทก
62083009886 นางสาวนัซรียา สันหละ
62083009887 นางสาวจุฑามาศ เมมี
62083009888 นางสาวชวัลลักษณ� อยู%นา
62083009889 นางสาวทนิดา อรรคบาล
62083009890 นางสาวอรทัย แสงรัมย�
62083009891 นายปรัชญา ศรีแก�ว
62083009892 นายภัทรพล ทรัพย�สุข
62083009893 นางสาวกัญญาภัทร พิมพิมล
62083009894 นางสาวกฤษติยาพร ฤทธ์ิไธสง
62083009895 นายเนติพงศ� พินิจนาม
62083009896 นางสาววรางค�ศิริ อาการส
62083009897 นายจิตตวัฒน� ดาวดี
62083009898 นางสาววรรณวิภา เบิกขุนทด
62083009899 นางสาวอัญมณี นาทองชัย
62083009900 นางสาวพิมพ�วรีย� บวรวิวัฒน�
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62083009901 นางสาวพิลาวรรณ หาญโสภา
62083009902 นายธานัท จันทร�ใจ
62083009903 นางเอื้อมพร กมลรัมย�
62083009904 นางสาวกรรณิการ� บัวชุมสุข
62083009905 นางสาวสุกานดา บิ้มขุนทด
62083009906 นางสาววรรณอนงค� ถนอมกลาง
62083009907 นางสาวปุณยาพร บุญจริง
62083009908 นางสาวกนกวรรณ ศรีเพชร
62083009909 นายกรกฏ มัญชสิงห�
62083009910 นางสาวธิดา สุรินราช
62083009911 นายสิริภาส แซ%ผู%
62083009912 นางสาวภัทราพร ทําสันเทียะ
62083009913 นางสาวปรียาภรณ� มณีนวล
62083009914 นางสาวตรีรัตน� แสนแก�ว
62083009915 นางสาวจีรนันท� หมายด%านกลาง
62083009916 นางสาวพิมพ�ใจ หวานจิตร
62083009917 นางสาวณัฐรดา กองทอง
62083009918 นางสาวอรอุมา ลาจันทึก
62083009919 นายณรงค�ฤทธ์ิ พูดชอบ
62083009920 นางสาวจุฬารัตน� หล�าบุญ
62083009921 นางสาวศิริลักษณ� สู�ศึก
62083009922 นางสาวกุสุมาลย� จิตรภิลัย
62083009923 นายดลฤทธ์ิ ยินดี
62083009924 นางสาวยุพาภรณ� ตัวดี
62083009925 นายอรรถพล ภะวะภูทะ
62083009926 นางสาวสรณีย� พรผักแว%น
62083009927 นางสาวสรารัตน� วรรณชัย
62083009928 นายธนัชชัย พิทักษ�ถ่ินไทย
62083009929 นางสาววันนิสา น�อยชาคํา
62083009930 นางสาวอริสรา ทองย�อย
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62083009931 นางสุรีรัตน� แสงนิล
62083009932 นางสาวกันยาธรณ� ธนบูรณ�ชาตพงศ�
62083009933 นางสาววิลัยพร วงศ�สารี
62083009934 นายสุรชัย ทองพ%วง
62083009935 นายธนากร ขอเชิญกลาง
62083009936 นางสาวกัลยา อุปะสุขิน
62083009937 นางสาวจิรประภา มาตรปKญญา
62083009938 นางสาวสินจัย พันธ�น�อย
62083009939 นางสาวธัญชนก แก�วบุตร
62083009940 นายไพศาล สีสุวรรณ�
62083009941 นางสาวพรมณี จอกกระโทก
62083009942 นายนพรัตน� นามวงษ�
62083009943 นางสาวนิยดา ม%วงกระโทก
62083009944 นางสาวกัญจน�ณิชา ศิริคํา
62083009945 นางสาววิไลวรรณ ทองดีนอก
62083009946 นายธีรนัยน� กระจ%างลิขิต
62083009947 นางสาวกุมาริกา ดีเสมอ
62083009948 นางสาวปวีณา ปะตัง
62083009949 นางสาววิสา ทองศรี
62083009950 นางสาววฤณดา ไลไธสง
62083009951 นายรัฐพงษ� มุลน�อยสุ
62083009952 นายอภิคม ชมวัน
62083009953 นางสาวศศิธร อึงวัชณปาน
62083009954 นายกฤษณะ แก�วปู[
62083009955 จ.ส.อ.พงษ�มิตร มุ%งพ่ึงกลาง
62083009956 นายกานต�ชนก ศักด์ิคําดวง
62083009957 นางสาวสุภาพร เพชรสุข
62083009958 นายภัทรวดี วิเชียร
62083009959 นางสาวรชยา เจนพานิช
62083009960 นางสาวช%อมณี ชนะพาล
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62083009961 นางสาวชญาดา สุตะนนท�
62083009962 นางสาวเอื้องฟ>า พันธ�โบ
62083009963 นายภาสกร สุขชัย
62083009964 นางสาวปวีณา ยอดนาม
62083009965 นางสาวปวีณา ศรีพล
62083009966 นางสาวนิภาภัทร ทองโคกกรวด
62083009967 นางสาวกัญญาณี กายสันเทียะ
62083009968 นายศรุต แซมทอง
62083009969 นางสาวศิริยาภรณ� กินรี่
62083009970 นางสาวศศิปรียา ทองศรี
62083009971 นางสาวอัญญา สระสงคราม
62083009972 นางสาวสุนิสา แก�ววิเศษ
62083009973 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิ
62083009974 นายคมกริช งามคง
62083009975 นางสาววชิราภรณ� หาญริษ
62083009976 นางสาวดวงดาว เผือกจันทร�
62083009977 นางสาวเบญจมาศ ชัยชาญ
62083009978 ว%าที่ร�อยตรีธีรภัทร รักษ�ศิริพงษ�
62083009979 นางสาวสรวงสุดา คนพิมาย
62083009980 นางสาวอุไรวรรณ จรรยา
62083009981 นายวรพล เหระวัน
62083009982 นางสาวมณีพรรณ ทองจร
62083009983 นางสาวป@Pนมนัส เพ็งสุนทร
62083009984 นางสาวรัชนี วังหิน
62083009985 นางสาวนิรมลรัตน� ร%มสุข
62083009986 นางสาวสิริกาญจน� ทองไหม
62083009987 นายจิรายุ สุวรรณสิงห�
62083009988 นางสาวเกศกาญจน� สุภะสีมากุล
62083009989 นางสาวชัญญานุช คงนันทะ
62083009990 นางสาวมณีรัตน� นิราราช
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62083009991 พันจ%าอากาศเอกธรรมดา ภูผาหลวง
62083009992 นางสาวอ�อยใจ อาญาเมือง
62083009993 นายพลวัฒน� ชนะบุญ
62083009994 นายชวินวิชญ� ขบวนรัมย�
62083009995 นางสาวทิราภรณ� กองรัมย�
62083009996 นางสาวชนัญชิดา คําดี
62083009997 นางสาวรจนา บุญทวี
62083009998 นายอธิวัฒน� ปKทโย
62083009999 นางสาวเบญจวรรณ ราชา
62083010000 นางสาวธัญดารัตน� กุยราพะเนา
62083010001 นางสาวญาดา วัฒนา
62083010002 นางสาวจรรยา ดอนกระโทก
62083010003 นายวุฒิพงษ� ก่ิงเกตุ
62083010004 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ
62083010005 นางสาวนริศรา เทียมเกษม
62083010006 นางสาวศุภธิดา มากมูล
62083010007 นางสาวประภัสสร สบายวงษ�
62083010008 นายฉัตรชัย หล%าสกุล
62083010009 นายปริวรรต เมืองแวง
62083010010 นายสุทธิโชค หิงพุดซา
62083010011 นางสาวสุธาวัลย� เก้ือประโคน
62083010012 นางสาวอรพิชญ� ทุมมาลา
62083010013 นายพันธวิทย� อนุศรี
62083010014 นายภูวดล มีเค�า
62083010015 นางสาวสุพรรษา เลไทสงค�
62083010016 นางสาวนภาพร ปKญญากาศ
62083010017 นางสาวเพ็ญภาดา สุวรรณ
62083010018 นางสาวกชกาญจ� แก�วเจริญศรี
62083010019 นายนาคินทร� อาษาสู�
62083010020 นางสาวอัจฉรา ฉะกระโทก
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62083010021 นายธนกร ทองสัมฤทธ์ิ
62083010022 นางสาวอัญชนา นามเขต
62083010023 นายนัฐวุฒิ นิมากุล
62083010024 นางสาวชมภูนุช จันทองแท�
62083010025 นางสาวทิพย�นิภา ทาโท
62083010026 นางสาวชัชรีย� ตรีเสียน
62083010027 นางสาวมาริสา สื่อพรหม
62083010028 นางสาววรวรรณ จันทร�ภิรมย�
62083010029 นางสาวศิริพร ฉันทะ
62083010030 นายจักรพันธ� จันตะคุปต�
62083010031 นางสาวนฤวงษ� เจนะ
62083010032 นางสาวทิพย�สุดา นามเพราะ
62083010033 นางสาวกัญญารัตน� วิไล
62083010034 นางสาวจิรวดี เขตเขว�า
62083010035 นางสาวนริศรา ซ่ือไพศาล
62083010036 นายพจนารถ หอมสันเทียะ
62083010037 นายจักรกฤษณ� เหมือนเลา
62083010038 นางสาวกุลนาถ แจ%มจํารัส
62083010039 นายกิตติธัช วาดโคกสูง
62083010040 นายจักรกฤษณ� คงสัตย�
62083010041 นางสาวประภัสสร ม่ิงสมร
62083010042 นางสุรีรัตน� ภู%เกิดชายทะเล
62083010043 นางสาวอรปรียา กงทา
62083010044 นางสาวตรีสุคนธ� ชัยวงศ�
62083010045 นางสาวปรียาพร อักษรณรงค�
62083010046 นางสาวสุดาวดี คนสอน
62083010047 นางสาวลภัสรดา แสงสิงแก�ว
62083010048 นางสาวสมฤดี คําพันธ�
62083010049 นางสาวศิประภา ศิริชู
62083010050 นางสาวอนุชิดา อินทะดก
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62083010051 นางสาวสุปราณี ทิพทวี
62083010052 นางสาวพิริญญา วงษ�เสถียร
62083010053 นางสาวนพรัตน� ชูใจ
62083010054 นางสาวสุปรียา เฉ่ือยฉํ่า
62083010055 นางสาวทัตติยา เสนา
62083010056 นางสาววรากร ไกรนอก
62083010057 นางสาววริญญา สุพรรณ�
62083010058 นางสาวยลดา สีตะกอน
62083010059 นางสาวปKญญาวดี ใจรักษ�
62083010060 นางสาวอรทัย จันทร�โส
62083010061 นางสาวธิดารัตน� นวลปKกษี
62083010062 นางจิราภรณ� ปะระทัง
62083010063 นางสาวกรองทอง แปะแนะ
62083010064 นายอลังการ รักสนิท
62083010065 นางสาวศิวรัตน� จอมกระโทก
62083010066 นายสุพจน� เกษโกศล
62083010067 นายณัฐนพพงษ� ยอดทองหลาง
62083010068 นางสาวนิภาพร โฉมก่ิง
62083010069 นางสาวลลิตา ขะสุขใจ
62083010070 นางสาวจิราพร มีสันเทียะ
62083010071 นางสาวประทุมพร นอกพุดซา
62083010072 นางสาวปภางค�กร เมินกระโทก
62083010073 นายธีระยุทธ เอ็นจันทึก
62083010074 นายจีรศักด์ิ สีสูงเนิน
62083010075 นางสาววรางคณา บรรจงปรุ
62083010076 นางสาวแจ%มมณี ศรศรี
62083010077 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอรุณรัตน� ดวงแข
62083010078 นางสาวนิภาพร นามฮุง
62083010079 นางสาวประภาศรี สายมงคล
62083010080 นางสาวฐิติชญา ขลังวิเชียร
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62083010081 นายณัฐพล อินทบุตร
62083010082 นายเจษฎา มาประเสริฐ
62083010083 นางสาวพิชญ�สิรี พลับน�อย
62083010084 นางสาวฉัตรกานต� วิเศษชุมพล
62083010085 นางสาวปราณลัทธ� สุขวรรณ�
62083010086 นางสาวอรอนงค� สวัสดิวงชัย
62083010087 นางสาวประภาพร โพธ์ินางรอง
62083010088 นายเกียรติศักด์ิ กาทอง
62083010089 นางสาวศิลามณี มีแลบ
62083010090 นางสาวจิตรลดา วงษ�จําปา
62083010091 นายโกวิทย� หาญชนะ
62083010092 นางสาวกาญจนาพร อินทร�โคกสูง
62083010093 นางสาวกรรณิการ� ภูคําอ�าย
62083010094 นางสาวธิมาพร ษรสุข
62083010095 นายธนภัทร ปK\นแจ�ง
62083010096 นางสาวศศิพร เวชวานิช
62083010097 นางสาวพจนา จาตุรวงศา
62083010098 นางสาวญาณิฐา เภอบางเข็ม
62083010099 นางสาวอรทัย ดวงดี
62083010100 นางสาวปราณี ไชยโคตร
62083010101 นางสาวรัชนิกร วงษ�สุวรรณ
62083010102 นางสาวเบญจวรรณ สอนมัง
62083010103 นางสาวอมรรัตน� โพธิวัฒน�
62083010104 นางสาวพนิตานันท� สุวรรณบลนุกูล
62083010105 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา
62083010106 นายสรศักด์ิ แปวสูงเนิน
62083010107 นางสาวกาญแก�ว แซ%จ�าว
62083010108 นางสาวสาริกา แจ�งจิตร
62083010109 นางสาวพวงเพ็ชร ไสยาสน�
62083010110 นางสาวอินทุอร สุวะมาตย�
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62083010111 นางสาวฉัตรวลี โขงรัมย�
62083010112 นางสาวกาญจิรา แผ%นทอง
62083010113 นางสาวอชิรญา รอบรัตน�
62083010114 นางสาวพาฝKน อิสรางกูล
62083010115 นายวัชรพงษ� บุญปลูก
62083010116 นายชัยวัฒน� จีบจอหอ
62083010117 นายศักด์ิสิทธ์ิ เซือบกระโทก
62083010118 นางสาวเกศรินทร� เอกกลาง
62083010119 นายราเชนทร� ไชยพันธ�
62083010120 นางสาวพิชชาพิมพ� เพ็ชรเวียง
62083010121 นายนุชา วงฮาด
62083010122 นางสาวจุฑาธิมาศ นิลนนท�
62083010123 นายณรงค� เนื้อไม�หอม
62083010124 นางสาวฑิตฐิตา นามจําปา
62083010125 นางสาวณัฎฐ�นันธ� ทันบาน
62083010126 นางสาวณิชากร งามทรัพย�
62083010127 นางสาวณัฐกานต� ศรีดา
62083010128 นางสาวจามจุรี อุ%มไธสง
62083010129 นางสาวณัฐพร ขันติ
62083010130 นายอิสระ รุ%งสันเทียะ
62083010131 นางสาวนิตยา เบียดขุนทด
62083010132 นายอดิศักด์ิ ตามศรีรัมย�
62083010133 นางสาวป@ยะนุช รุ%งเรือง
62083010134 นายวรเดช เนือยทอง
62083010135 นายรังสรรค� ชีมุน
62083010136 นางสาวศิริรัตน� บุญเก้ือ
62083010137 นางสาวพรทิพย� กล�าหาญ
62083010138 นางสาวฐานวีร� ช%วยโพธ์ิกลาง
62083010139 นายอดิศักด์ิ บํารุงถ่ิน
62083010140 นางพัชรา โกรกสําโรง
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62083010141 นายกัณฑ�ฤทธ์ิ ศรีจันทร�ทิพย�
62083010142 นางสาวภคกุล ชอบขยัน
62083010143 นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร
62083010144 นางสาวณัฐณิชา หอมจะบก
62083010145 นางสาวณนันทพร ธนาภัสสร�
62083010146 นางสาวอัจฉริยา ชื่นอารมณ�
62083010147 นางสาวพรสุดา ศักด์ิสีเท%า
62083010148 นางสาวณัฎฐาการณ� โนคํา
62083010149 นางสาวพรธีรา สิงหนุวัฒนะ
62083010150 นางสาวเกศรินทร� ชาววาปX
62083010151 นายภานุ คล�ายชู
62083010152 นางสาวนิราวัลย� ขํากล%อม
62083010153 นางสาวภรณีนิภา จันทร�ก�อน
62083010154 นางสาวสุชาวดี ธรรมดิษฐ
62083010155 นางสาวดาวรุ�ง นาเท
62083010156 นายอนุรักษ� นาคจันทึก
62083010157 นางสาวสุภาภรณ� ยูวิหก
62083010158 นางสาวศิริกานดา สุริวงศ�
62083010159 นางปภาดา จันทนาม
62083010160 นางสาวกชมล คงเมือง
62083010161 นายคณาธิป ดวงกางใต�
62083010162 นางสาววัจนารัตน� สืบเพ็ง
62083010163 นางวารุณี พรมหนองแสน
62083010164 นางสาวเรณู พัดขุนทด
62083010165 นางสาวนิตยา ชํานาญวงษ�
62083010166 นางสาวจิรนันท� อุไรรักษ�
62083010167 นายวีรวัฒน� ปาลสินกุลกิจ
62083010168 นางบุณยดา ปะทะทอง
62083010169 นายอัศราวุฒิ เชียงเครือ
62083010170 นางสาวงามทิพย� หาสูง
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62083010171 นางสาวณัชชา มากมูล
62083010172 นางสาวพรธิภา แขนรัมย�
62083010173 นางสาวนารีรัตน� สีขาว
62083010174 นางสาวกฤษ�ติมา ศรีรังสิต
62083010175 นางสาววรรณิสา สุวรรณ�
62083010176 นางสาวเปรมวดี สืบเสาะดี
62083010177 นางสาวกชมน สมาธยานนท�
62083010178 นายธนยศ มณีราชกิจ
62083010179 นางสาวสุจิตรา สินทพ
62083010180 นางสาวพรวิภา จันทร�ลา
62083010181 นางสาวนารีรัตน� วิริยะดนตรี
62083010182 นายชัชวาลย� จงรวมกลาง
62083010183 นางสาวเบญญทิพย� อุ%นกระโทก
62083010184 นางสาวป@ยมาภรณ� หีบโคกสูง
62083010185 นางสาวกนกอร อินทวัฒน�วงษา
62083010186 นางสาวกาญจนา จันแก�ว
62083010187 นางสาวเบญญาภา พูลวรสกุลรักษ�
62083010188 นางวันเพ็ญ เกรัมย�
62083010189 นายชานนท� สุดประโคน
62083010190 นางสาวป@ยะพร จงใจจิตร�
62083010191 นางสาวสุนิสา สมนิยาม
62083010192 นางสาววิภาดา สวัสดี
62083010193 นางสาวนงลักษณ� อุพลรัมย�
62083010194 นางสาวสุรัตน� เป>าหิรัญ
62083010195 นางสาวณัฏฐา วงศ�วรรณ�
62083010196 นางสาวมนจรินทร� กาฬภักดี
62083010197 นายอธิษฐ� ทองคง
62083010198 นายสุรชัย เจริญย่ิง
62083010199 นางนภัทชล ศรีกลับ
62083010200 นายอนุสรณ� โยนกระโทก
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62083010201 นางสาวเมษาวดี ศรีคํา
62083010202 นายนนท� หวังเปUน
62083010203 นางสาวจุรีลักษณ� เดชกุลรัมย�
62083010204 นายกิตติพันธุ� บุญขันธ�
62083010205 นางสาวสิริรัตน� โซวเกียรติรุ%ง
62083010206 นางสาวยุราวรรณ เสาร�สุรินทร�
62083010207 นายภานุวัตร ลีสันเทียะ
62083010208 นายพงศกร หอมสมบัติ
62083010209 พันจ%าเอกสมบัติ บุญขันธ�
62083010210 นายปวริศร ภูมิสูง
62083010211 นางสาวเกียรติสุดา คันกลาง
62083010212 นางกันยรัตน� พิกุล
62083010213 นางสาวเกศสุดา นาสาทร
62083010214 นางสาววารีรัตน� ทาวี
62083010215 นางสาวทิวาพร หงษ�ขุนทด
62083010216 นางสาวนวลนภา ช%วงสูงเนิน
62083010217 นางสาวจารุวรรณ มาศเสนา
62083010218 นางสาววิมลรัตน� จันธิราช
62083010219 นางสาวภัควลัญชญ� แซ%เอา
62083010220 นางสาวมลฤดี พวงยอด
62083010221 นายกานต�พาทิศ เสนาปKกธงไชย
62083010222 นายวิทวัส กองจันทร�
62083010223 นายณัฐวุฒิ ชัยมูล
62083010224 นายวิวัฒน� ปKญชุมภู
62083010225 นางสาววรรณีญา จุลทองไสย
62083010226 นายสราวุธ วรกุล
62083010227 นางสาวช%อแก�ว จันทร�นวล
62083010228 นางสาวอรอนงค� เซียงหนู
62083010229 นางสาวเอมอร บางขุนทด
62083010230 นางสาวธัญวรัตม� สติม่ัน
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62083010231 นางสาวสุธิดา กิสันเทียะ
62083010232 นายกําพล แก�วมีศรี
62083010233 สิบเอกปริญญา คะมา
62083010234 นางสาวก่ิงแก�ว โยธาธรรม
62083010235 นายทศลัษณ� เลิศอวตารไตรภพ
62083010236 นายชนะพล จอกทอง
62083010237 นายสรศักด์ิ ทิพย�โสติ
62083010238 นางสาวกฤติกา อัมภวานนท�
62083010239 นางสาววิไลวรรณ รัตนะ
62083010240 นางสาวเพชรรินทร� เกษมวงศ�
62083010241 นายสถาพร เครือจันทร�ตHะ
62083010242 ว%าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน� ภูมิเขตต�
62083010243 นางสาวจุฑาลักษณ� แก�วสีเคน
62083010244 นายพงษ�เดช ทองวิเศษ
62083010245 นายอภินันท� เนียนไธสง
62083010246 นายวิษณุ ใยยอง
62083010247 นางสาวภัสสราภรณ� บริบูรณ�
62083010248 นางสาวศรณ�สรวรรณ ตันชนะศักด์ิ
62083010249 นายพัชรพล บุญสิงห�ศร
62083010250 นางสาวจรรยมณฑน� อนุตรวิชา
62083010251 นางสาวพัชรา ครบุญ
62083010252 นางสาวมณีรัตน� มําขุนทด
62083010253 นายวุฒิพงษ� พรมดี
62083010254 นายธาดาพงษ� กันภัย
62083010255 นางสาวดนยา เหลืองอุดมชัย
62083010256 นางสาวพัฒน�นรี ย่ิงรัมย�
62083010257 นางสาวกมลวรรณ� แก�วดวงเล็ก
62083010258 นางสาวกาญจนา ชาตี
62083010259 นางสาวหัทยา อุยยานานนท�
62083010260 นายจักรพันธ� ทองเย็น
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62083010261 นางสาววรรณวิภา ดีหนองเปUด
62083010262 นางสาวพนิตศา บุญถึง
62083010263 นายชาติชาย เสาวรัจ
62083010264 นางสาวพิมพมาตุ จุลบุตร
62083010265 นางสาวธัญญา โปร%งทะเล
62083010266 นางสาวศิรินภา นาราช
62083010267 นางสาวอภิสรา จันทรชิต
62083010268 นางสาวศิริกัญญา จินดาศรี
62083010269 นางสาวนริศรา อ�อยงาม
62083010270 นายกิตติพงศ� หรุ%นสูงเนิน
62083010271 นางสาวบุษบา เชียงไขแก�ว
62083010272 นายคมสัน ตรีเนตร
62083010273 นางสาวอภัสสร อ%อนตา
62083010274 นางสาวกิตติมา ศรีสมบัติ
62083010275 นางสาวปทุมทิพย� ปมกลาง
62083010276 นางสาววานิษา ประนมรัมย�
62083010277 นายอภิสิทธ์ิ น�อยทอง
62083010278 นางสาวสุธิดา มหาธันโภคา
62083010279 ส.ท.บดินทร� แสนมี
62083010280 นางสาวสุดารัตน� ส%งพุ%ม
62083010281 นางสาวจุฑาทิพย� การนอก
62083010282 นางสาวกชมน สมชอบ
62083010283 นายธเนษฐ อาจพลไทย
62083010284 นางสาวภัทราภรณ� เทพทับทิม
62083010285 นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ�
62083010286 นางสาวแววตา มอญยาว
62083010287 นางสาวอนิศา ใจเปUนใหญ%
62083010288 นางสาวนันทวรรณ พูนผล
62083010289 นายเกียรติศักด์ิ ท�าวแป
62083010290 นางสาวพรพิมล แก�วอาษา
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62083010291 นางสาวสุรีรัตน� จ๋ิวแหยม
62083010292 นางสาวจิรัฏฐา จิตดอน
62083010293 นางสาวสุรีนาถ ยอดจันทร�
62083010294 นายพีรเดช รวมธรรม
62083010295 นางสาวสุมาลี โสสีแก�ว
62083010296 นายอภิยุต ป>อมกลาง
62083010297 นางสาววลัยลักษณ� ปานทอง
62083010298 นางสาวสุวิมล สามย่ิง
62083010299 นายยุทธพงศ� ใจดี
62083010300 นางสาวธีรดา รัตนแสง
62083010301 นายกานต� จิตสงวนสุข
62083010302 นางสาวพัชราลี เลิศจิรันธร
62083010303 นางสาวอินทิรา โรจนวรหิรัญ
62083010304 นางสาวศริณญา ม่ันคง
62083010305 นางสาวสุวรรณี หอกระโทก
62083010306 นายอดิศร อ%อนบุญมา
62083010307 นายบรรลือ สุขยินดี
62083010308 นายกวีรัตน� ปXนะภา
62083010309 นางสาวปKทมา กองจันทร�
62083010310 นายดิษพงษ� ฤกษ�สุวรรณ
62083010311 นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค�
62083010312 นางสาวจันทร�จิรา เดชาภิบาล
62083010313 นางสาวสิริภรณ� ปKสสายะ
62083010314 นายภาคภูมิ ประกอบผล
62083010315 นางสาวสุวิมล ถนอมวงษ�
62083010316 นางสาวเกษราภรณ� เสาสุวรรณ�
62083010317 นางสาวบุษรา ภาคีฑูต
62083010318 นางสาวพิรุน โคประไพ
62083010319 นางสาวนิชนันท� ดาวโด�ง
62083010320 นางพัชรนันท� ไชยเสนา
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62083010321 นางสาวอรวรรณ รังษี
62083010322 นางสาวจิณัชญา อุ%นเหมือน
62083010323 นายโกวิท มนกา
62083010324 นางสาววิรงรอง จันทร�ประแดง
62083010325 นายอุดมทรัพย� จันทะลือ
62083010326 นางสาวสิริขวัญ หม่ืนหาญ
62083010327 นางสาวกมลวรรณ พรรณะ
62083010328 นางสาวล�อมรักณ� สูขสมบูรณ�ฐ�
62083010329 นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ
62083010330 นายชลธิศ ปรีชารัมย�
62083010331 นางสาวสุชาดา อ%อนหนองหว�า
62083010332 นางสาวปภาดา สิงหนสาย
62083010333 นางสาวสุพัตรา เครือสุวรรณ
62083010334 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�อุบล
62083010335 นางสาวนภาพร จันทศร
62083010336 นางสาวสุภัสสรา ดวงสว%าง
62083010337 นายวาทิต รอดเจริญ
62083010338 นายธีรภัทร เชิงสะอาด
62083010339 นายวราวุฒิ นกแก�ว
62083010340 นางสาวดรุณี นิมขุนทด
62083010341 นางสาวลัดดาวัลย� ทุมแต�ม
62083010342 นายอังคาร กระซิรัมย�
62083010343 นางสาวนุชนาถ กล%อมเมือง
62083010344 นายเสกสรรค� โพธ์ิจาทุม
62083010345 นางสาววิลัยพร แก�วตา
62083010346 นางสาวศิริลักษณ� มาตรนอก
62083010347 นางสาวสโรธร ธูปกระโทก
62083010348 นางสาวสุรัสวดี สุขใส
62083010349 นางสาวรัตติยา จันทะโสม
62083010350 นางสาวเยาวเรศ ประไว
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62083010351 นางสาวจินตนา เกษแก�ว
62083010352 นางสาวเปรมประภาพร เย็นจิตร
62083010353 นางสาวภมรมาศ หัตถสาร
62083010354 ว%าที่ร�อยตรีอภิศักด์ิ คุณวิเศษ
62083010355 นางสาวภาวิณี เข็มเมือง
62083010356 นางสาวอาทิตยา พงษ�สุริยานนท�
62083010357 นางสาวสุนันทา กระโจมพล
62083010358 นายจักรพันธ� ซาเกิม
62083010359 นายไชยรัฐ จันทร�บุญเจือ
62083010360 นางสาวจิราพร มาป>อง
62083010361 นางสาวชนันธร ศิลา
62083010362 นายธีรวัฒน� พรมมานอก
62083010363 นางสาวป@ยธิดา พูนแก�ว
62083010364 นายภาคภูมิ เข็มทอง
62083010365 นางสาวเพ็ญนภา กองรัมย�
62083010366 นายวันชนะ พลไชย
62083010367 นางสาวภัทราภรณ� จันปKน
62083010368 นางสาวชาริกา คุณนาเมือง
62083010369 นางสาวชนัญชิดา ประสมศรี
62083010370 นางสาวเบญจมาศ อําไพพันธุ�
62083010371 นางสาวไอลดา พนมบูรณ�
62083010372 นางสาวชัญญานุช บุญมี
62083010373 นางสาวธันยพร บุญชิตร
62083010374 นางสาวธัญญารัตน� ถวิลนอก
62083010375 นายพงษ�พิภัทร เยรัมย�
62083010376 นางอนุสราภรณ� ก�ามสันเทียะ
62083010377 นางสาวปวีณา จันทสิทธ์ิ
62083010378 นายธนายุ ชโยภาส
62083010379 นางสาววรินทร�ธร พัฒน�ธนฐิติกร
62083010380 นายชัยวัฒน� สวนสีดา
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62083010381 นางสาวกรุณา สานอก
62083010382 นางสาวกาญจนาภรณ� ศิริประภา
62083010383 นางสาวสุจิตรา จิตรกล�า
62083010384 นางสาวปาริสา สายยศ
62083010385 นางสาวมนต�นภา จงเสริมกลาง
62083010386 นายจตุพล เจริญพูล
62083010387 ส.อ.ชราวุฒิ จําปาซ�อน
62083010388 นางสาวปรียาพร ศรีชัย
62083010389 นางสาวภาคิณี สมศรี
62083010390 นางสาวณัฐธิชา มีหมู%
62083010391 นายธนพล ช%วยรอด
62083010392 นางสาวเฉลิมขวัญ ตรีวิเศษ
62083010393 นางสาวป@ยะพรรณ ลําโกน
62083010394 นางสาวเรวดี ใจองอาจ
62083010395 นายวธิวิทย� สนิทไทย
62083010396 นายชัยสิทธ์ิ ทิพย�แสง
62083010397 นางสาวอารีภรณ� เหงกระโทก
62083010398 นายทองดา นูพิมพ�
62083010399 นางสาวเบญจรัตน� พูนพัฒนาพันธุ�
62083010400 นางสาวปรียานุช วชิรวงศ�วรกุล
62083010401 นางสาวอาภัสรา บุญสง%า
62083010402 นางสาวเบญจรงค� ธัญญานนท�
62083010403 นายวุฒิพงศ� พรมผิว
62083010404 นายกณิกนันต� ปKดวิชัย
62083010405 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอาทิตยา ชนะพล
62083010406 นางสาวอัญฑิกา ภัททกวงศ�
62083010407 นางสาวมินตรา ธงภักดี
62083010408 นางสาววรรนิดา สุขวงษ�
62083010409 นางสาวรัศมี สถิตสุข
62083010410 นางสาวชญาภา สุพโส
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62083010411 นางสาวปานตะวัน ตระกูลรัมย�
62083010412 นายณัฐวัฒน� สุขสมกลิ่น
62083010413 นางกรรณิการ� กําเนิดบุญ
62083010414 นางสาวนารี ชุมศรี
62083010415 นางสาวลฎาภา ณัฐกรชวัล
62083010416 นายพงษ�พิเชษฐ� สมบัติธีระ
62083010417 นางสาวจุฑาพร แหยมแก�ว
62083010418 นายสรินทร โสภักดี
62083010419 นางก่ิงกาญจนา จันทร�สุข
62083010420 นางสาวอําไพพร เทวา
62083010421 นางสาวชบาไพร คงคาใส
62083010422 นางสาวสุชาดา คะชา
62083010423 นายอภินันท� นภาภรณ�
62083010424 นางสาวศิรินภา พิมพกรรณ�
62083010425 นางสาวสุทธิวรรณ นิ่มสุวรรณ
62083010426 นายกฤษดา ฉัตรฉิมพลี
62083010427 นายวรวุธ สายเพ็ชร
62083010428 นางสาวฉัตฑริกา ฉัตรพรมราช
62083010429 นางสาวโชติกา ราชิวงค�
62083010430 นางรุจาภา ศรีพุทธางกูร
62083010431 นางสาวโสภิตา หาญแท�
62083010432 นางสาวธัญสญา รามมะเริง
62083010433 นางสาวยุวธิดา ถ่ัวกระโทก
62083010434 นางสาวชญาน�นันท� แสวงสุข
62083010435 นางสาวพรพรรณ เพชรรักษา
62083010436 นางสาวปฏิพัทธ� ผันกลาง
62083010437 นางสาวสุพิชญา รฤกชาติ
62083010438 นางสาวสุดารัตน� ลิศนันท�
62083010439 นางสาวรินรดา ยะสูงเนิน
62083010440 นางสาวจิราภรณ� พยุหะ
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62083010441 นางสาวทิวาภรณ� จิตรภิรมย�
62083010442 นางสาวเจนจิรา เลิศกลาง
62083010443 นางสาวแสงดาว นิราศภัย
62083010444 นางสาวเกศริน งัดสันเทียะ
62083010445 นางสาววรรณวิสา แบนสุขะ
62083010446 นางสาวพนิดา สนทนา
62083010447 นายเจษฎากรณ� เดคํากาศ
62083010448 นางสาวคณิศร ปKดถานัง
62083010449 นางสาววนิดา ฐานบุรี
62083010450 นายสุรเชษฐ� ศรีประโคน
62083010451 นางสาวชุติกาญจน� กระแสร�
62083010452 นายรัชพล ศรีจันทร�รัตน�
62083010453 นางสาวเจนจิรา สิทธิพร
62083010454 นางสาวสุจิตรา สวนเพชร
62083010455 นางสาววิรากานต� อาจสูงเนิน
62083010456 นางสาวอาภัสรา รอดกลาง
62083010457 นายวัฒนา พืชทองหลาง
62083010458 นางสาวอารีนันท� ธนิสานันทนัช
62083010459 นางภณิตา จันทวงค�
62083010460 นายคมสัน นิ่มนวล
62083010461 นางสาวฐิดาภรณ� ทองทิพย�
62083010462 นางสาวศิริลักษณ� อักษรณรงค�
62083010463 นางสาวกัณฐมณี สภาพพร
62083010464 นางสาวศุภรดา เพชรเลิศ
62083010465 นางสาวป@ยวดี พันภักดี
62083010466 นายอุทัย หนาดสําโรง
62083010467 นายนภสินธุ� โพธ์ิศรี
62083010468 นางสาวกมลชนก วังไธสง
62083010469 นายสุจินดา ตราดไธสง
62083010470 นางสาวสุรัตน�วดี รัตนเสนศรี
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ระดับปริญญาตรี

62083010471 นายรวินท�วัฒน� ชํานาญรัมย�
62083010472 นางสุพิชชา หงษ�อินทร�
62083010473 นางสาวสมฤทัย แก�วหม่ืนไวย
62083010474 นางสาวจิราภรณ� อังกระโทก
62083010475 นางสาวพิมพ�ใจ ประสารศรี
62083010476 นางสาวภัทราพร ช%วยงาน
62083010477 นางสาวมนภัทร ทิพนัส
62083010478 นายอนุชา สุขสูงเนิน
62083010479 นางสาวณัฐภัสสรา ฉัตรธนาทิพานัน
62083010480 นางสาวศรันยา ศิลปKกษา
62083010481 นายจัตตุพล โอ%งรัมย�
62083010482 นายศุภฤกษ� บัวสกุล
62083010483 นางสาวสุดารัตน� มุ%งพังกลาง
62083010484 นางสาวศิริวรรณ ยืนย่ัง
62083010485 นายอรรถพล ชั้นกลาง
62083010486 นางสาวพรรณิภา มาลีหวล
62083010487 นางสาวศิรินทิพย� มีศรี
62083010488 นายพลวัฒน� แสนมณี
62083010489 นางสาวฐิติมากร กลึงพุดซา
62083010490 นางสาวกุลิสรา ธีรคุณัญญา
62083010491 นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ
62083010492 นายนพดล คลังตระกูล
62083010493 นางสาวกัญญาพัชร ลาภารัตน�
62083010494 นายธนาพิสุทธ์ิ วงษ�ทอง
62083010495 นางสาวศิริญาภรณ� อยู%บุรี
62083010496 นางสาวพิมภา สัชชานนท�
62083010497 นายอดิเทพ สิงห�ชัยภูมิ
62083010498 นางสาวสิรินพร ดวงมาลัย
62083010499 นางสาวณัฏฐณิชา ใจต้ัง
62083010500 นางสาวประภาพร แรงประโคน
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ระดับปริญญาตรี

62083010501 นางสาวรัฐชฎา ประดับวงษ�
62083010502 นางสาวชนาภา กันเฉย
62083010503 นางสาวอิงกมล สมัครการ
62083010504 นายสามารถ ไวยราบุตร
62083010505 นางสาวฐิตารีย� ศิริไสย�
62083010506 นางสาวทรายศิรินทร� ภู%กันมาศกุล
62083010507 นางพัชราภรณ� มาตรไตร
62083010508 นายชาญทิศ เกษมวรวงศ�
62083010509 นายเกียรติทิพวงศ� แก�วนพคุณ
62083010510 นายยุทธศักด์ิ มิตรมาตร
62083010511 นางสาวรุ%งฟ>า ไวทยาชีวะ
62083010512 นางสาวรัชนีวรรณ หวังฆ�องกลาง
62083010513 นางสาวจุลลดา แคบขุนทด
62083010514 นางสาวศศินิภา สนตาเถร
62083010515 นายธนสาร บรรพบุตร
62083010516 นายอนุวัฒน� ลอยกระโทก
62083010517 นางขนิษฐา หม่ืนสมฤทธ์ิ
62083010518 นางสาวสาคร น�อมจันทึก
62083010519 นางสาวรวิสรา แก�ววิเชียร
62083010520 นางสาวฐิติมา พรมมา
62083010521 นางสาวกุลสตรี ศิลารัมย�
62083010522 นางสาวศิริวรรณ เนื่องแก�ว
62083010523 นางสาวป@ยนันท� พบพิมาย
62083010524 นางสาวญาณิศา สุระศิลป@กุล
62083010525 นางสาวศิรินันท� พลค�า
62083010526 นางสาวเกษศิณี น�อยใจบุญ
62083010527 นางจิดาภา เปลี่ยนกระโทก
62083010528 นางสาวพิมพกานต� สาดจุ�ย
62083010529 นางสาวสุกานดา พายสําโรง
62083010530 นางสาวจุไรรัตน� แจ�งเศรษฐ�
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ระดับปริญญาตรี

62083010531 นางสาวจีระนันท� ภูละคร
62083010532 นายอรรถพล ประทีปทอง
62083010533 นางสาวประดับเพชร คงถือหม่ัน
62083010534 นายฉัตรเกล�า แก�ววิเชียร
62083010535 นายจิรายุ สาทรอด
62083010536 นางสาวพรสุดา กึงรัมย�
62083010537 นางสาวศุภิสรา รอดจากเข็ญ
62083010538 นายธนกฤต ศรีโคตร
62083010539 นางสาวจุฬาลักษณ� ประทุมจร
62083010540 นางสาวดวงใจ อารีชาติ
62083010541 นางสาวอารญา ประจงเศษ
62083010542 นายวรวุฒิ ภู%พงษ�
62083010543 นายสุทธิพงศ� พันธุวร
62083010544 นางสาวมัทยา ทับธานี
62083010545 นางสาวจุฑามาศ แซ%จึง
62083010546 นางสาวสุริวิภา แดงประเสริฐ
62083010547 นางสาวรัชชุพรรณ สมอินทร�
62083010548 นายชัยยันต� สุพรรณ�
62083010549 นางสาวกุลฤดี สุขสนิท
62083010550 นางสาวกนกดาว สิงห�ทอง
62083010551 นางสาวมณิสรา แพงบุดดี
62083010552 นางสาวพรรณกร พลศรีดา
62083010553 นางสาววริศรา ธีรวรกาญจน�
62083010554 นางสาวจุฑามาศ กิมจ๊ีพันธ�
62083010555 นางสาวสุชาดา ยังนา
62083010556 นางสาวปภาวรินทร� กองพรม
62083010557 นายรัชชานนท� สุทธิพร
62083010558 นางสาวสุละนัน กุสุมาลย�
62083010559 นายณประเสริฐ ประเสริฐสวัสด์ิ
62083010560 นางสาวอรุณรัชนี แสนนอก
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ระดับปริญญาตรี

62083010561 นางสาวจามรี จุลสันเทียะ
62083010562 นางสาวจิราภรณ� พวงสันเทียะ
62083010563 นางสาวจริยา สอนโยหา
62083010564 นายภักดี ประทุมคํา
62083010565 นายกรกฎ ดงงาม
62083010566 นางสาวอันธิกา คงประโคน
62083010567 นายอานนท� หมู%ศิริ
62083010568 นายสุรเชษฐ� กมลคราม
62083010569 นายกฤษณะ แขมภูเขียว
62083010570 นางสาวป@ยนุช วิไลจิตเลิศ
62083010571 นายจิณณวัตร สุทธิยานุช
62083010572 นางสาวเรณู เกษียนจังหรีด
62083010573 นายรัฐพงษ� จันทคณานุรักษ�
62083010574 นายกานต�สุกฤต ชุณหกมลรักษ�
62083010575 นายศิริศักด์ิ สังสีมา
62083010576 นายสิทธิชัย มิหายศ
62083010577 นางสาวอรอนงค� คงสนิท
62083010578 นางสาวบุปผา เผ%าพันธ�
62083010579 นายสุภวัชร� บุญเจิด
62083010580 นางสาวนิภา เบญจศาสตร�
62083010581 นางสาวอัญชลี ภูมิพัฒน�
62083010582 ส.ท.ณฤทธ์ิ เรืองธีรวงศา
62083010583 นางสาวสุพรรษา ราวีศรี
62083010584 นางสาววนิดา ดกประโคน
62083010585 นางก่ิงกมล บุษรา
62083010586 นางสาวกังสดาล อภัยจิตร
62083010587 นางสาวชวนชม พิทักษ�ธรณินทร�
62083010588 นางสาวสุตะกาล กางนอก
62083010589 นายณัฐปคัลภ� ป@Pนทอง
62083010590 นางสาวสาวิตรี แก�วกูล
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ระดับปริญญาตรี

62083010591 ว%าที่ร�อยตรีหญิงณัฐกาญจน� ปKญญาประสิทธ์ิ
62083010592 นางสาวเดือนเพ็ญ อาจสม
62083010593 นางสาวศิรินันท� วงค�นันท�
62083010594 นายธนกฤต โพธ์ิงาม
62083010595 นางสาวชรินทิพย� จันทรังษี
62083010596 นายรวีโรจน� ฉาดพิมาย
62083010597 นางสาวนุชิตา มะปะโท
62083010598 นางสาวธัญชนก พจน�พิพัฒน�
62083010599 นางสาววีรยา ชะนัน
62083010600 นางสาวกรรณิการ� เจริญ
62083010601 นางสาวศิริรัตน� คุนดีย่ิง
62083010602 นายกษิด์ิเดช อุนนิมิตร
62083010603 นางสาวปรารถนา เก%งนอก
62083010604 นางศันสนีย� บัวมาตย�
62083010605 นางยุพา ละครรํา
62083010606 นางสาวเสาวณีย� วงค�ลําดวน
62083010607 นางสาวฐิฏิลักษณ� เครือพฤกษ�
62083010608 นางสาวจิรภา ปKนรัมย�
62083010609 นายรัตนชัย วงษ�ประเสริฐ
62083010610 นายพยุงศักด์ิ กุลอ%อน
62083010611 นายเทวฤทธ์ิ สาระวงศ�
62083010612 นายจาตุรงค� สร�อยสูงเนิน
62083010613 นางสาวศุทธินี สมบูรณ�
62083010614 นายพยุงศักด์ิ น�อยสุพรรณ�
62083010615 นายไพรวัลย� ชํานิไกร
62083010616 นางสาววิรตี ตะโพนทอง
62083010617 นายวิษณุ นุ%มพรม
62083010618 นางสาวปรีชญา ทั่งพรม
62083010619 นางสาวรุจิรัตน� ขันเมืองปKก
62083010620 นายมนตรี ศรีแสง
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62083010621 นางสาวปรียานุช บุรุษ
62083010622 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�สูงเนิน
62083010623 นางสาวดวงหทัย แก�วเกตุ
62083010624 นางสาวขวัญสุดา มุ%งเข่ืองกลาง
62083010625 นายอนุสรณ� ทองคํา
62083010626 นางสาวกฤตยา ศรีผดุง
62083010627 นางสาวศิริฉาย นิตย�กระโทก
62083010628 นายธนพงศ� เพ็งสูงเนิน
62083010629 นายธนกร รสหอม
62083010630 นายศิวพงศ� พลธรรม
62083010631 นางสาวเสาวรีย� เลิบไธสง
62083010632 นางสาวดาราวรรณ อุตมะพันธุ�
62083010633 นายวายุ มาระสูตร
62083010634 นายสุกฤตยพงษ� จําปาสาร
62083010635 นางสาวเบญจพร เรืองขันธ�
62083010636 นางสาวศิริลักษณ� เหี่ยวเกิด
62083010637 นางสาวอภัสรา ดวงเดียว
62083010638 นายอนุกูล สิงห�สวัสด์ิ
62083010639 นายอรรถพล ธรรมเนียมจัด
62083010640 นายณรงค�ศักด์ิ พรมดี
62083010641 นายอภิสิทธ์ิ อมรชร
62083010642 นางสาวกาญจนา พุทธรักษา
62083010643 นายปริวัติ จําเนียรกูล
62083010644 นางสาวสุนิสา วงษ�ลา
62083010645 นายสุวิจักษณ� พิธรรมศรัทธา
62083010646 นางสาวกัญญาภัทร แร�นพิมาย
62083010647 นายวีระพงษ� บุญสกุล
62083010648 นายวรัญ^ู สกุลไพศาล
62083010649 นายศุภวิชญ� วิชญะไพบูลย�
62083010650 นายวิศรุต บุปผาชาติ
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62083010651 นางสาวเมธานันท� ภูมูลนา
62083010652 นางสาวสวิตตา ตระการปKญญา
62083010653 นางสาวพลอยภัสศรณ� อินสําราญ
62083010654 นางสาวธันยพร ตุลาการ
62083010655 นางสาววราภรณ� นิ่งกลาง
62083010656 นางสาวพรทิพา เจริญผล
62083010657 นางสาวกัญญณพัชณ� การถาง
62083010658 นางสาวณิชาภัทร สวาสุ
62083010659 นางณัฐกานต� จงจอหอ
62083010660 นางปราณีต จุลรัมย�
62083010661 นางสาวศิริยุพา วัฒนากิจพานิช
62083010662 นางสาวสมพร หมึกกระโทก
62083010663 นางสาวอลิษา พงศ�เสนา
62083010664 นางสาวสุภาภรณ� มะลิใหม%
62083010665 นางสาววิรวรรณ พันเผ%าพยัคฆ�
62083010666 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�ตา
62083010667 นายสุทัศน� ดอกพอง
62083010668 นางสาวกนกวรรณ โชคกลาง
62083010669 นางสาวนฤมล บุญเสม
62083010670 นางสาววรัญญา โสภางค�
62083010671 นางสาวพรพิมล ไทยธานี
62083010672 นางสาวสุภาวดี ปKญญาส%าน
62083010673 นางสุภาวิณี น�อยพลี
62083010674 นางสาววิภาวดี เหมสลาหมาด
62083010675 นางสาวพิมพ�นิภา แก�วทิพย�วรรษ
62083010676 นางสาวกุลชญา โชติขุนทด
62083010677 นายลิขิต สยาม
62083010678 นางสาวนัฏฐิกา ทองภูบาล
62083010679 นายธิติ เรืองสุวรรณ
62083010680 นางสาวสชีรา น�อยทิม
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62083010681 นายวรภัส จันทร�หอม
62083010682 นายดนัย อัยรา
62083010683 นายจักราวุธ โตสุข
62083010684 นางสาวกมลวรรณ หอยสังข�
62083010685 นางสาวมนต�ทยา ย้ิมละมัย
62083010686 นางสาวกัญญารัตน� แป>นทองหลาง
62083010687 นางสาวพรสุภา ป>อกระโทก
62083010688 นางสาวสายพิรุณ จําปามูล
62083010689 นางสาวญดาณัฏฐ� สืบกมลเศรษฐ�
62083010690 นางสาวนิตยา คําขาว
62083010691 นายณัฐิวุฒิ หนุนไธสง
62083010692 นางสาวนันทิยา อังค�ยศ
62083010693 นางสาวศรสวรรค� ทับทิมศรี
62083010694 นางสาวอรอุมา สร�อยเสน
62083010695 นายสหรัฐ คุ�มภัย
62083010696 นางสาวปรีดาภรณ� สุวรรณทา
62083010697 นางสาวธัญภัทร บุญมี
62083010698 นางสาวปฐมาวดี มังกรแก�ว
62083010699 นางสาวสุภาภรณ� แปลงศรี
62083010700 นางสาวสุธิตา พรมศรี
62083010701 นางสาววิปKสสนี ภักดีเกียรติ
62083010702 นางสาวเกษมศรี เพชรน�อย
62083010703 นายวิทยา สารจันทร�
62083010704 นายกิตติชัย หงษ�จุมพล
62083010705 นายสุรสิทธ์ิ วอนทองหลาง
62083010706 นายบริวัตร โชคเหมาะ
62083010707 นายณัฐพงษ� บังเกิด
62083010708 นายวุฒิชัย หาญเสมอ
62083010709 นางสาวรสธร อู%เงิน
62083010710 นางสาวศิริพร บุญกลาง
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62083010711 นางสาววิไลลักษณ� แคนสุข
62083010712 นางสาวสาวิตรี เจียมทอง
62083010713 นางสาวอังคนาง นุเรศรัมย�
62083010714 นางสาวอรพรรณ บุญศักดาพร
62083010715 นางสาวนวลปราง กริดกลาง
62083010716 นางสาวอริษา จิกจักร�
62083010717 นายธีรพงษ� ทองจํารูญ
62083010718 นางสาวณิชาดา สายป>อง
62083010719 นางสาวกมลชนก พ่ึงจะโปะ
62083010720 นางสาวชนิชา พิมศร
62083010721 นางสาวสุวนันตรา หงษ�โสดา
62083010722 นางสาวณินทิรา อ�วนลาน
62083010723 นายภาณุพัฒน� ปKนจัตุรัส
62083010724 นางภุมรินทร� วิมลธรรม
62083010725 นายกฤษฎา หมายกลาง
62083010726 นายธนภัทร พาลาด
62083010727 นางสาวสุรีพร ตาจันทะ
62083010728 นางสาวสิณีนาฏ ป>องศรี
62083010729 นางสาวศิวดาต์ิ ลิ้มวงษ�สกุล
62083010730 นางสาวศิริพร คุณชื่น
62083010731 นายสรรพัชญ� เกรียงไกรยศ
62083010732 นางสาวดลธิชา มนตรีพิลา
62083010733 นางสาวขนิษฐา บุญม่ัน
62083010734 นางสาวนุชรินทร� ทองแม�น
62083010735 นายธานิน สุดตาชาติ
62083010736 นายชานนท� บํารุงเกาะ
62083010737 นางสาวชลิยา ราชประโคน
62083010738 นางสาวพรทิพย� อะปะหัง
62083010739 นายวัชระ ราชประโคน
62083010740 นายอนุศักด์ิ อ%างมณี
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62083010741 นางสาวชุติกาญจน� คําเงิน
62083010742 นางสาวเก็จตะวัน แพนชัยภูมิ
62083010743 นางสาวน้ําทิพย� เพ%งพิศ
62083010744 นางสาวพรสรส รักษาสัตย�
62083010745 นางสาวทัศนีย� สองศรี
62083010746 นางสาวป@ยาภรณ� สุขบัณฑิตย�
62083010747 นางสาวสุริยาพร ขยันดี
62083010748 นายเสฎฐสิทธ์ิ พดขุนทด
62083010749 นางสาวปนัดดา ลมสูงเนิน
62083010750 นางสาวกรรณิการ� เจริญย่ิง
62083010751 นางสาววรรณชาติ สุขสวัสด์ิ
62083010752 นางสาววรปภา ใบโพธ์ิ
62083010753 นางสาวสมัญญา อัประมรโก
62083010754 นางกัลยาณี สกุลทอง
62083010755 นางสาวสุภาภรณ� เกตุประกอบ
62083010756 นางสาวนงค�ลักษณ� อินทรศร
62083010757 นางสาวปริยาภรณ� สักบุตร
62083010758 นายสุภาพ ด%อนวุ%น
62083010759 นางสาวชนัดดา ระย�าทอง
62083010760 นายธนสาร หลอมประโคน
62083010761 นางสาวหัทยา ชาติศักด์ิ
62083010762 นางสาวสิริมา ศรีหาวงษ�
62083010763 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� นาคสุริยศ
62083010764 นางสาวรุ%งอรุณ เมนขุนทด
62083010765 นางสาวสินีนาท สิงห�ยอย
62083010766 นางสาวสุกัญญา สิทธิศักด์ิ
62083010767 นายคมสันต� ตอบกลาง
62083010768 นางสาวปอรนันท� รัดทํา
62083010769 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�เพ็ง
62083010770 นางสาวพัชรณัฏฐ� กองจันทร�
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62083010771 นางสาวสิภาลักษณ� ลัทธิศุภเศรษฐ�
62083010772 นายธีระพงษ� คงเจริญศักด์ิ
62083010773 นางสาววิไลวรรณ แก%สําโรง
62083010774 นางสาวปรางทิพย� เกิดศิริ
62083010775 นางสาวนิตยา สาครสูงเนิน
62083010776 นางสาวเพชรดา นวลชื่น
62083010777 นางสาวจิราพร ธนบุรี
62083010778 นางสาวสุวรรณา ศรีจุดานุ
62083010779 นางสาวกันยา เคลือบสูงเนิน
62083010780 นางสาวสุนภา ด�วงสูงเนิน
62083010781 นางสาวปรียาวดี วัจนศิริเสถียร
62083010782 นายป@ยะ กุลเพชร
62083010783 นางสาวรัตนาพร พุทธเสน
62083010784 นางสาวภัทรกานต� พูนสกุล
62083010785 นางสาวชุติกาญจน� ขอวาดกลาง
62083010786 นางเพ็ญศิริ ครองหมู%
62083010787 นางสาวเบญจรัตน� ปุZกกระโทก
62083010788 นางสาวพรพิมล คือพันดุง
62083010789 นางสาวกุลลัดดา ชัยสุวรรณ
62083010790 นางสาวปาริฉัตร เตียนพลกรัง
62083010791 นางสาวศิรินภา อาญาเมือง
62083010792 นางสาวชนิดาภา ศิลปางค�กุล
62083010793 นางสาวสุทัตตา ไผผักแว%น
62083010794 นางสาวกานติมา น�อมมนัส
62083010795 นางสาวณัฐสุดา บุญรวม
62083010796 นางสาวมัลลิกา แฮดหม่ัน
62083010797 นายสุริยา ศรีโกตะเพชร
62083010798 นายขวัญชัย ขัดโพธ์ิ
62083010799 นางสาววราภรณ� แหลมทองหลาง
62083010800 นางสาวขวัญสุดา โสภา
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62083010801 นางสาวศิรินภา ศิรินอก
62083010802 นางสาวสุวิมล สมภักดี
62083010803 นายมนตรี ชวนนอก
62083010804 นางสาวนงนุช ยุทธยงค�
62083010805 นางสาวจิตราภรณ� พุทธเสน
62083010806 นางสาวลักขณา สมทอง
62083010807 นางสาววนิดา นันตHะยศ
62083010808 นางสาวอรวรรณ ม%วงอ%อน
62083010809 นายชิดพงษ� บุญโยธา
62083010810 นางสาวทวินันท� เขียวทะเล
62083010811 นางสาวฐานิต จันธิมา
62083010812 นางสาวสุวรรณา วาไธสง
62083010813 นายกรกช บุญส%งเสริม
62083010814 นางสาวจุฑามาศ จอนสําโรง
62083010815 นางสาวอติภา นงนุกูลชัย
62083010816 นายวีรยุทธ พลเลื่อย
62083010817 นายสมพร ทําดี
62083010818 นางสาวอรพรรณ คํายันต�
62083010819 นางสาวพัชรี หล%าจันดี
62083010820 นางสาวสโรชา สมอยู%
62083010821 นายพัชรพล นาสิงห�คาน
62083010822 นางสาวป@ยวรรณ อินทะเล
62083010823 นายณัฐดนัย อุปถัมภ�
62083010824 นางสาวเกศราภรณ� หล%วงกระโทก
62083010825 นายสิรวุฒิ พัดผล
62083010826 นางสาวสุวิษา กกหนุน
62083010827 นางสาวนุสบา แขมภูเขียว
62083010828 นางสุชานันท� ทะรารัมย�
62083010829 นางสาวศรรชณี ย%อมไธสง
62083010830 นางสาวอาภาศิริ พันธุ
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62083010831 นางสาวชนาภา นาคการะสิน
62083010832 นายนิติกร ห%อไธสง
62083010833 นางสาวศิริกาญจน� คํากอง
62083010834 นางสาวนงค�ลักษณ� บุญทัน
62083010835 นายปวินท� บริสุทธ์ิ
62083010836 นางสาวจุฬาสินี สงขาว
62083010837 นางสาวปวีณนันท� มนตะเสวี
62083010838 นางสาวสุภัสสร ศิริเวช
62083010839 นางสาววราภรณ� เชิญรัมย�
62083010840 นายจักรกฤษณ� เหงกระโทก
62083010841 นางสาวกรรณิการ� สุดสายเนตร
62083010842 นางสาวณโส สิทธิเวช
62083010843 นางสาวสุวนันท� ชูคันหอม
62083010844 นางสาวอรุณี ขอเชื่อมกลาง
62083010845 นางสาวปุณยาพร โกสูงเนิน
62083010846 นางสาววิสารักษ� ยอดย่ิง
62083010847 นางสาววิลาวัลย� เทียนวัน
62083010848 นางสาวดุสิตา บูรณ�กุศล
62083010849 นางสาวเจนจิรา ศรีวิชัย
62083010850 นางสาวพัฒญา ประชานอก
62083010851 นายปริญญา ไทยกลาง
62083010852 นางสาวน้ําเพ็ชร ม่ังคล�าย
62083010853 นางสาวณัฐภัสสร ทรงสุนทรวงศ�
62083010854 นางสาวนฤมล จันทร�รัตน�
62083010855 นางสาวดัชนีย� ศรีเคลือบ
62083010856 นางสาวจิรภัทร ทบบุญ
62083010857 นางสาวณัฐภรณ� เดชก�อง
62083010858 นางสาวสุนันทา วงศ�ณรงค�
62083010859 นายทศพร ท�าวนาง
62083010860 นายสมภพ นะพรรัมย�
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62083010861 นางสาวนันทภัทร ศรีชอบสุข
62083010862 นายนิรุตต์ิ พวงพิมาย
62083010863 นางสาวเสาวลักษณ� ขันอาษา
62083010864 นางสาวจันทิมา จีนมะเริง
62083010865 นายภมร เจิมจันทึก
62083010866 นางสาวปริญญาพร ไชยสวนดอก
62083010867 นางสาวจิราภรณ� วงค�ขัติย�
62083010868 นางสาวรุ%งนภา สว%าง
62083010869 นางสาวกมลวิไล ศรีจันทร�
62083010870 นางสาวกุลธิดา ร%วมจิตร
62083010871 นายกิตติพงษ� คงสตรี
62083010872 นางสาวสาลิกา ทองศรี
62083010873 นางสาวผกาพันธ� สุขรัตน�
62083010874 นางสาวปองขวัญ สานวล
62083010875 ว%าที่ร.ต.ธนัท ณฐกมลวร
62083010876 นายภิธิสรณ� สุนทรสิน
62083010877 นางสาวสุชาดา หลงสอน
62083010878 นางสาวอุทัยวรรณ พิลาศาสตร�
62083010879 นางสาวภัทรวรรณ คบขุนทด
62083010880 นายจินตวัฒน� วงษ�สง%า
62083010881 นายนพนันท� แก�วบัวไข
62083010882 นางสาวสุภาพร ประทุมวัน
62083010883 นายสุวัจน� วัฒนาศิลปL
62083010884 นายรพีพัฒน� แช%มพุทรา
62083010885 นางสาวศิริวรรณ วายประโคน
62083010886 นางสาวกมลวรรณ แก�วกัน
62083010887 นางสาวทิพวรรณ แฝงสวรรค�
62083010888 นางสาวอัญชนา ใสพลกรัง
62083010889 นายนิรุตต� เสาร�สูงเนิน
62083010890 นางสาวนิศากร วรรณสุข
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62083010891 นางสาวมลฤดี สร�อยเพชร
62083010892 นางสาวสุพัฒตรา บํารุงธรรม
62083010893 นางสาวพิกุล อินธิลาด
62083010894 นางสาวณิชารีย� ลักษณาวงศ�
62083010895 นางสาวฐาปนี ไชยทะ
62083010896 นางสาวแพรตะวัน จันทร�เปา
62083010897 นางสาววิไลมาล ชูเชิดเชื้อ
62083010898 นางสาวสุภาวดี คล%องดี
62083010899 นายภูมิ รัตนะ
62083010900 นางสาววรพรรณ ไสวงาม
62083010901 นายวิศิษฐ� มานะสถิตพงศ�
62083010902 นางสาวสุรัชษา กระจ%างโคกกรวด
62083010903 นางสาวสุทิพย� ทวีหนุน
62083010904 นายสันติพงษ� สิงห�คํา
62083010905 นางสาวเพียงจันทร� เพชรกระโทก
62083010906 นางสาวพัชราพร สิงห�จับ
62083010907 นายอังคาร งามปอด
62083010908 นางสาวมัทนา เครือสูงเนิน
62083010909 นางสาวณัฐกาญจน� นามโคตร
62083010910 นายเศรษฐวุฒิ รื่นกลิ่น
62083010911 นายณภดล ทวีรักษากุล
62083010912 นางสาวจันทิมา เสียงอ%อน
62083010913 นายณัฐวุฒิ นะธี
62083010914 นางสาวประภัสสร บุตรโคตร
62083010915 นางสาวณัฐธิรา ไตรศรีสุข
62083010916 นางสาวรัชนก บุรัมย�สูงเนิน
62083010917 นางสาววิภารัตน� ฤทธิวรรณ
62083010918 นางสาววราภรณ� ตรีเมฆ
62083010919 นางสาวขวัญเรือน เขนงแก�ว
62083010920 นายโชติพงศ� พันธ�อุดม
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62083010921 นางสาวเจนจิรา กนขุนทด
62083010922 นางสาวนุชนาฏ เก็บสําโรง
62083010923 นางสาวจริยา กองนาค
62083010924 นางสาวณัฐชยากานต� นวดไธสง
62083010925 นางสาวกฤษติกา เกียรติดํารงพร
62083010926 นางสาวกิตินันท� มูลศรีนวล
62083010927 นางสาวรัตติยา คําสอน
62083010928 นางสาวนภัสสร กริกเพ็ชร
62083010929 นายณัฐพล เกตุเกล�า
62083010930 นางอุษณีย� ภาคไม�
62083010931 นางกรัณฑรัตน� จงปลื้มป@ติ
62083010932 นางสาวตรีประดับ เอี่ยมป@Pน
62083010933 นางสาวสุมิตรา รักศรี
62083010934 นางสาวปาริฉัตร แสงใสย�
62083010935 นางสาวพรนภา ชาลี
62083010936 นางสาวกัญญารัตน� วารสนาม
62083010937 นายนฤเบศร ชาลีพรม
62083010938 นางสาวสุนิดา สุดสาคร
62083010939 นายณัฐพล ปุ[นนอก
62083010940 นายไชยศักด์ิ โชติกวณิก
62083010941 นายรณชิต ชํานาญนาค
62083010942 นางสาวเบญจวรรณ ไชยณรงค�
62083010943 นางสาวจุรีรัตน� ภาษี
62083010944 นายนันทิพัฒน� มโนรัตน�
62083010945 นางสาวรณทกานต� เขียวเขว�า
62083010946 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณคีรี
62083010947 นายเอกรัตน� ศึกษากิจ
62083010948 นายไชยพร เจียรสกุลสุข
62083010949 นางสาวชนิตา ปานจันทร�
62083010950 นายสมใจ ไชยสนาม
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62083010951 นางสาวรัตนาภรณ� จอมหงษ�
62083010952 นายกฤษฎา ก�อนจันทร�เทศ
62083010953 นางสาวเกตุชฎาภรณ� โคตรสมบัติ
62083010954 นายสุรชัย ถะเกิงสุข
62083010955 นายพงศ�ธรรม เคยพุดซา
62083010956 นางสาวดรุณี นุชผักแว%น
62083010957 นางสาวสมัชญา สงวนกลาง
62083010958 นางสาวฐสิตา ศักด์ิคําดวง
62083010959 นางสาวอุทุมพร ภายจันทึก
62083010960 นายชลวิทย� คละสูงเนิน
62083010961 นางสาวเบญจมาศ ศิริแวง
62083010962 นางสาวธัญญรัตน� ไกรสูงเนิน
62083010963 นางสาวป@Pนแก�ว ยันรัมย�
62083010964 นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย�
62083010965 นางสาววรรณศิริ แก�วแสน
62083010966 นางสาวจตุรพร คําพันธุ�
62083010967 นายนิธิวัชร� เสือไพร
62083010968 นายอานนท� น�อมสูงเนิน
62083010969 นางสาวนัฐยา ชํานาญ
62083010970 นางสาวจันทร�เพ็ญ มีเปXPยม
62083010971 นางสาวพิชญ�ชฎา รุ%งเรือง
62083010972 นายทัศพร ศรีสังข�
62083010973 นางสาววรณิฐฎ�ยา เปล%งงูเหลือม
62083010974 นางสาวกชกร กันจันทร�วงศ�
62083010975 นายอรุณ สักขุนทด
62083010976 นางสาวทิติยา สว%างวงษ�ไว
62083010977 นางสาวรจนา พูนศรี
62083010978 นางสาวชัชชญา สุขสวัสด์ิ
62083010979 นางสาววัลภา สิมาชัย
62083010980 นางสาวลัดดามาศ เนนเลิศ
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62083010981 นางสาววรรณภา หมายเงา
62083010982 นางสาวภัทรธีรา บุญถม
62083010983 นายธีรเดช ขาขุนทด
62083010984 นายภูมินาค ภู%นาค
62083010985 นางสาวลลิตภัทร สีหวงษ�
62083010986 นางสาวพรชนก สอนศักดา
62083010987 นางสาวนิตยา คะเณรุพันธ�
62083010988 นางสาวอรพรรณ สมบัติหอม
62083010989 นางสาวเกษร สีดาสะมา
62083010990 นางสาววรลักษณ� พยัคฆ�ศรี
62083010991 นายวุฒิพงศ� บริพันธ�
62083010992 นางวิไลลักษณ� รูปสะอาด
62083010993 นายจักรชัย จุงพันท�าว
62083010994 นางสาวฐิตินันต� ป>อกระโทก
62083010995 นางสาวปาริชาต ประสิทธ์ินอก
62083010996 นางสาวสุพิชญา พงศ�ญาณกร
62083010997 นายอธิวัฒน� เพ็ชรนอก
62083010998 นายศิริกูล ยอกระโทก
62083010999 นายวโรดม บุญมี
62083011000 นางสาวพิมพ�พรรณ หอมจันทร�
62083011001 นางสาวชิดชนก พระภักตร�
62083011002 นายภัทรนันท� สุดโสม
62083011003 นายพงศ�ฐกร กองไธสง
62083011004 นายณัฐวัตร นพนนท�
62083011005 นางสาวหทัยชนก อรัญโสต
62083011006 นางสาวรุ%งนภา ตุรงค�เรือง
62083011007 นางสาวนิรชา คํายา
62083011008 นายธาม รัชตะประกร
62083011009 นางสาวชนินาถ เผือกผ%อง
62083011010 นายเอกราช คําจัตุรัส
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62083011011 นางสาวกนกวรรณ ฝ[ายสิงห�
62083011012 นายวัชรัตน� จุ�ยสกุล
62083011013 นางสาวกุสุมา อนุพันธ�
62083011014 นางสาวอรยา สุขล้ําเลิศ
62083011015 นางสาวรัชญา ประสารรส
62083011016 นายประเสริฐ ปาจิตต�
62083011017 นางสาวชุติมา แก�วกาหลง
62083011018 นายสากล อินทะพันธ�
62083011019 นางสาวนภัสสร โด%งดี
62083011020 นางสาวปฐมพร ลอยครบุรี
62083011021 นางสาวภูพิงค� สร�างกลาง
62083011022 นางสาวกัญญ�ญานันทน� เจริญสุข
62083011023 นางสาวชรัญญา ศิริบูรณ�
62083011024 นางสาวกมลนิตย� ปXย�เจริญธนกุล
62083011025 นางสาววาสนา พิมสอน
62083011026 นางสาวสุรัตนาภรณ� สมบูรณ�รัตน�
62083011027 นายนรินทร� เจริญรัมย�
62083011028 นางสาวสุรีพร เม็งทะราช
62083011029 นางสาวสุภาพร น�อยม่ิง
62083011030 นางสาวขวัญหทัย นาคกุญชร
62083011031 นางสาวเยาวภา นกไธสง
62083011032 นางสาวป@ยะวรรณ แก�วหนองแสง
62083011033 นางสาวพณิดา ภาษี
62083011034 นางสาวเกศกมล ภาสวัสด์ิ
62083011035 นางสาวสมฤดี ทองงาม
62083011036 นางสาววิภาดา กิรัมย�
62083011037 นางสาวอิศราภรณ� ปรากฎหาญ
62083011038 นางสาวกุสุมา เล%าท%า
62083011039 นางสาวปนัดดา กลกลาง
62083011040 นางสาววิไลวรรณ ชื่นสันเทียะ
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62083011041 นางสาวจริยา ดวดไธสง
62083011042 นางสาวสุธาสินี ศรีสูงเนิน
62083011043 นางสาวมณีรัตน� กายดี
62083011044 นางสาวภัทรวดี อุส%าห�รัมย�
62083011045 นางสาวคณิตา โนนใหญ%
62083011046 นางสาวภัทราภรณ� ศรีแก�ว
62083011047 นายธีรภัทร แก�วประดิษฐ�
62083011048 นางสาวนุชนาฎ ชัยเมืองปKก
62083011049 นางสาวรุจิตตา ชํานิพงษ�
62083011050 นางสาวอัญชลี ภูบุญทึง
62083011051 นายพงศกร โพธ์ิศาลาแสง
62083011052 นางกานต�พิชชา จันทร�ด�วง
62083011053 นางสาวอมรรัตน� บุญนอก
62083011054 นายเกียรติศักด์ิ จิตรน�อม
62083011055 นางสาวยุวเรศ วงษ�จันทร�
62083011056 นายภูวเดช ประกอบศรี
62083011057 นางสาวชิดชญา เปUนสุข
62083011058 นางสาววิจิตร ดาดสันเทียะ
62083011059 นายคมเพชร ศรีขันชมา
62083011060 นางสาวมนัสนันท� โชว�สูงเนิน
62083011061 นายรบพิเศษ นวลเกษร
62083011062 นางสาวมยุรา ยอดมีสี
62083011063 นางสาวกนกอร สามารถกิจ
62083011064 นางสาวศิรินญา สายแก�ว
62083011065 นายอรรถพล โนนศรี
62083011066 นายพงศกร อัตถยุตต�
62083011067 นางสาวรจนา โกติรัมย�
62083011068 นางสาวพรรณ�นิภา คําแสน
62083011069 นางสาวจุฑามาศ บุญนอก
62083011070 นางณัฏฐ�ชนากานต� หงษ�ร%อน
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62083011071 นางสาวกนกพรรณ โบสถ�จะโปะ
62083011072 นางสาวธีรนาฎ เลากลาง
62083011073 นางสาวอารียา สินสร�าง
62083011074 นางกรรณิกา ประดิษฐพงสุเมธา
62083011075 นางสาวยุวดี ประสมสี
62083011076 นายปKญญา สํารวมจิตร
62083011077 นางสาวนฤมล วันก๋ึง
62083011078 นางสาวสาวินี แก�วมะลัง
62083011079 นางสาวพิรุณ สวนจะบก
62083011080 นางสาวสุนันทา ชื่นจิตร
62083011081 นางสาวกานธิดา อ%อนละออ
62083011082 นางสาววิลาสินี จันทะเสน
62083011083 นางสาวธีราภรณ� หาศิริ
62083011084 นางสาวปรียาภรณ� ย่ืนกระโทก
62083011085 นางสาวมณีจันทร� หม่ันจํารูญ
62083011086 นางสาวปุณยวีร� จันทร�ธีระวงศ�
62083011087 นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน
62083011088 นายพิสิฐ วัชรวิชานันท�
62083011089 นางสาวสุภาวดี อินตHะจักร�
62083011090 นางสาวปนิดา เวียงนนท�
62083011091 นายหาญณรงค� จรรยาประเสริฐ
62083011092 นางสาวศุภลักษณ� แต�มพิมาย
62083011093 นางสาวขวัญใจ สร�างนานอก
62083011094 นางสาวทวิชากร ขอร%วมกลาง
62083011095 นางสาวอภิสรา เอี่ยมง�วง
62083011096 นางสาวอัญชนา แก�วไธสง
62083011097 นางสาวธนัญพรรธน� อภิธนาภิรักษ�
62083011098 นายกษมา ตรีกุล
62083011099 นางสาวอนงค�นาถ พรมสุคนธ�
62083011100 นางสาวกรรณิการ� เกษมสุข
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62083011101 นางสาวฉัตรทิพย� สลิดกุล
62083011102 นายนิธิวิทย� ขาวประเสริฐ
62083011103 นางทัศนีย� โยงไธสง
62083011104 นางสาววริศรา คํ้าชู
62083011105 นางสาวอัจฉรา โพธ์ินอก
62083011106 นายภาณุพงศ� ผ%านอ�น
62083011107 นางสาววงษ�ศรี มีแก�ว
62083011108 นางสาวกัญญารัตน� ศรีอักษร
62083011109 นางสาวพรนิภา เสาทอง
62083011110 นางสาวธัญพิชชา สิงห�เดช
62083011111 นางสาวพงศ�ภรณ� ทนผักแว%น
62083011112 นางสาวองค�ชนิตา แย�มประโคน
62083011113 นางสาววัชรี ศรีประภาพงศ�
62083011114 นายกฤติกร หวังอ�อมกลาง
62083011115 นางสาวภาพิมล สมัครสมาน
62083011116 นายเอกชัย ยังปรางค�
62083011117 นายกันตพงศ� ศิริเสรีวรรณ
62083011118 นางสาววชิราภรณ� บุญเศษ
62083011119 นางสาวลักษณ�คณา สว%างจิตร
62083011120 นางสาวณัฐชนม� ปะนะตัง
62083011121 นางสาวมาริษา วงศ�ศร
62083011122 นายวรพจน� วอดทอง
62083011123 นางสาวก่ิงกมล แอบบัว
62083011124 นายชาคริต ตาทอง
62083011125 นางสาวสุชาดา แซ%ซึง
62083011126 นางสาวศศิวิมล เสริฐประสม
62083011127 นายอนุศาสน� โยธะวงษ�
62083011128 นายณัฐพงษ� โคตะ
62083011129 นางสาวภัทราทิพย� ตรัสอริยะกุล
62083011130 นางสาวณิชกานต� โพธ์ิพันธ�
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62083011131 นางสาวณิชดา เครือจันทร�
62083011132 นายโกเมศ แท%นนอก
62083011133 นางสาวนิศามณี บุญมี
62083011134 นางสาวเจนจิรา จอดนอก
62083011135 นางสาวอารยา เทียนชัย
62083011136 นางสาวสุวรรณภา ฝาคํา
62083011137 นางสาวภิญญดา อินทรจันทร�
62083011138 นางสาวเมนิษรา เกยสูงเนิน
62083011139 นางสาวนิภาภรณ� ตรากลาง
62083011140 นางสาวมาริษา พวงสุวรรณ
62083011141 นางสาวพัชรี ฤทธิทิศ
62083011142 นางสาวโสภาวดี สายแก�ว
62083011143 นายอนนท� เตียงต้ังรัมย�
62083011144 นางสาวชนิกานต� ทานะขันธ�
62083011145 นางอนงค� สมาธิ
62083011146 นางสาวลักขณา ล�อมไธสง
62083011147 นางสาวณิชนันท� บัวแก�ว
62083011148 นายธนิน เหมวิพัฒน�
62083011149 นางสาวสุปรียา แดดภู%
62083011150 นางสาวพรรณธิตา วรรณูปถัมภ�
62083011151 นางสาวณัฏฐากูร อรุณรัมย�
62083011152 นางสาวกรกมล ไชยแก�ว
62083011153 นายรัชชานนท� วิชัยศร
62083011154 นางสาวเจนจิรา สาระรัมย�
62083011155 นางสาวทิชานันท� ช%วยกระโทก
62083011156 นายวสันต� โสดา
62083011157 นางสาวสายธาร เขินไพร
62083011158 นางสาววานิสา เกษหอม
62083011159 นางสาวอรจิริญา บํารุงเอื้อ
62083011160 นายสุรสิทธ์ิ ชมพูพื้น
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62083011161 นางสาววิภาดา บุญญาพิจิตร
62083011162 นางสาวสุนัดดา อภัยนอก
62083011163 นางสาวปาณิสรา ป@Pนตุรงค�
62083011164 นายชโลธร สิทธิขุนทด
62083011165 นายอนุวัฒน� มลัยทอง
62083011166 นายกิตติศักด์ิ นามเมือง
62083011167 นางสาวอําภรณ�รัตน� ขอเหนี่ยวกลาง
62083011168 นางสาวประอรศิริ กระจ%างโพธ์ิ
62083011169 นางสาวช%อผกา มากมี
62083011170 นางสาวจุฑามาศ เทพวงศ�ษา
62083011171 นางสาวนภาลัย อภัยพันธ�
62083011172 นายอนุสรณ� บุญพันธ�
62083011173 นายสมพร งามทวี
62083011174 นายทยากร พันธ�ศรี
62083011175 นางสาวปาริชาติ ไชยนาม
62083011176 นางสาวขนิษฐา มะกา
62083011177 นางสาวนฤมล สินทร
62083011178 นางสาวพรอุมา กมลจรัสโชติ
62083011179 นางสาวสาเร% แอบทองหลาง
62083011180 นางสาวรจเรศ แก�วคําเครือ
62083011181 นางสาวจุฑาภรณ� เพียซ�าย
62083011182 นายนุกูล ศุภมาตร
62083011183 นางสาวสุภานัน ชูพินิจ
62083011184 นางสาวปภัสรา แก�วอ%อนตา
62083011185 นางสาวภาวนา รัตนศาลาแสง
62083011186 นายสิทธิโชค นิ่มสุวรรณ
62083011187 นายธนัท พักพิง
62083011188 นางสาวหัสยา เกิดดี
62083011189 นายวิศรุต ต%างกลาง
62083011190 นายภาคิน หาระปานันท�
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62083011191 นายนพรัตน� อัศวาภรณ�
62083011192 นายศราวุธ ทาทองหลาง
62083011193 นางสาววริญญา พรหมมากุล
62083011194 นายนิพนธ� ปKญญาวงษ�
62083011195 นางสาวภัทราภรณ� วงค�อามาศ
62083011196 นางสาวนิตยา จันทร�กลาง
62083011197 นางสาวอินทิรา คาแพง
62083011198 นางสาวสุกัญญา กาทอง
62083011199 นางสาวชลาลัย มุ%งสันติวงษ�
62083011200 นางสาวจิราพร พุดขุนทด
62083011201 นางสาวกชพร สมลือชาชัย
62083011202 นางสาวมาลิณี ปรีชาบุญฤทธ์ิ
62083011203 นางสาวกมลทิพย� เสาวรส
62083011204 นายจักรพันธุ� บอกสันเทียะ
62083011205 นางสาวณัฐวดี โคกรัมย�
62083011206 นางสาวปKณณ�ณัฐสา กรุณา
62083011207 นางสาวมณีรัตน� สีดํา
62083011208 นายกีรติ แก�วจันดา
62083011209 นางสาวณัฏฐณิชา พนมอาภรณ�ชัย
62083011210 นายคําดี คู%แก�ว
62083011211 นางสาวดวงพร รักษา
62083011212 นางสาวประภัสสร กองคําฟู
62083011213 นางสาวราตรี กะตะศิลา
62083011214 นางสาวมะลิวัลย� นามสีทา
62083011215 นายชัชพล ศรีแก�ว
62083011216 นางสาวดวงใจ เชยชม
62083011217 นายณฐวัฒน� ย้ิมเสง่ียม
62083011218 นางสาวภัทรินทร� อิ่มอินทร�
62083011219 นางสาวสิริยากร คงสุดี
62083011220 นายยมนา บุญเย่ียม
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62083011221 นางสาวชุติมา ต%อกระโทก
62083011222 นายณัฐดนัย มีมุข
62083011223 นางเยาวเรศ ศรีไตรรัตน�
62083011224 นางสาวศศิปรียา บุญจันทร�
62083011225 นางสาวพรพิรุณ สีลา
62083011226 นางสาวมยุรี มิตรเจริญ
62083011227 นางสาววันนิศา พันธ�อินทร�
62083011228 นางสาวอมรรัตน� เวชแพทย�
62083011229 นางสาวขวัญเรือน สงค�สันเทียะ
62083011230 นางสาวโสภิตสุดา บุตรไทย
62083011231 นางสาวเสาวนีย� ปลายสวน
62083011232 นางสาวพรนิภา สมลือชาชัย
62083011233 นายนนทกร ทองนวล
62083011234 นางสาวนัทมล ขอเขียนกลาง
62083011235 นางสาวรจเรศ ร%วมชาติ
62083011236 นางสาวศศิกานต� บุญกลาง
62083011237 นางสาวอินทุกานต� กายสันเทียะ
62083011238 นายศักด์ิสิทธ์ิ วิเศษวงษา
62083011239 นางสาวรักษิณา วงษ�ดี
62083011240 นายโภคิน ม่ังค่ัง
62083011241 นายไดอิจิ มุงขุนทด
62083011242 นายนันทปรีชา สุขจิตร
62083011243 นายเลิศศักด์ิ ลับโกษา
62083011244 นายภานุมาศ จุลศรี
62083011245 นางสาวเพ็ญไพลิน ทุมา
62083011246 นางสาวภาวิณี ขลากระโทก
62083011247 นายอภิชาติ ดุมใหม%
62083011248 นางสาวสุภลักษณ� กลิ่นพิกุล
62083011249 นางสาววิลาสินี นิ่มนวล
62083011250 นางสาวปรารถนา เพ็งสลุง
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62083011251 นายอัครวัฒน� เผ%ากรณ�พัฒน�
62083011252 นางสาวเพ็ญนภา อุพลรัมย�
62083011253 นางสาวปริยา บุญแจ%ม
62083011254 นางสาวสมมาตร� ดอกกระโทก
62083011255 นางสาวนงค�นุช เอ็มโอษฐ�
62083011256 นางสาวฉันทิสา ปรีเปรม
62083011257 นางสาวภคมน ศรีธรรมมา
62083011258 นางสาวณัฐธิดา นาคสัมฤทธ์ิ
62083011259 นางสาวเกศสุดา ชมนาวัง
62083011260 นางสาวกัลยรัตน� เทพกมล
62083011261 นางสาวบุญยรัตน� ดอกง้ิว
62083011262 นางสาววิชชุอร ต�นทอง
62083011263 นายปรัชญ�พล ฉิมพระราช
62083011264 นางอมรา แสนประสิทธ์ิ
62083011265 นางสาวพรสวรรค� จรถวิล
62083011266 นายภัคพล รถเพ็ชร
62083011267 นางสาวปภัสรา เดิงขุนทด
62083011268 นางสาวศันสนีย� ธรรมโชติ
62083011269 นายเตชินท� รังพงษ�
62083011270 นางสาวสุมารินทร� เพียรสูงเนิน
62083011271 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย
62083011272 นางสาวอนุสรา บุมี
62083011273 นายทศพล สมานชัย
62083011274 นางสาวกานต�นิภา เนาว�รักษ�
62083011275 นางสาวฐิติกาญจน� สุขวัน
62083011276 นางสาวธนัญญา บุญมา
62083011277 นายธนาคาร ทูลไธสง
62083011278 นางสาวนันทินี แสนใจ
62083011279 นางสาวอณัญญา ดวงดารา
62083011280 นางสาววราภรณ� เล็กฟู
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62083011281 นายกันต� ทิพอาศน�
62083011282 นายนันทโชค อินสว%าง
62083011283 นางสาวอาริษา สุขพันธ�
62083011284 นางสาวป@ยวรรณ โชตินิภาเจริญสุข
62083011285 นางยุพาพร หงวนไธสง
62083011286 นางสาวณิชนันทน� พันธ�สง%า
62083011287 นางสาวอภิญญา สมานทอง
62083011288 นางโสภิดา ยศรุ%งเรือง
62083011289 นางสาวจิราภรณ� ต้ันภูมี
62083011290 นางสาวมุกดา ดีตลอด
62083011291 นางสาวอภิญญา ปทุมทอง
62083011292 นางสาวสุธาสินี แสงคํากุล
62083011293 นางสาวทิพาวรรณ พุทธสิน
62083011294 นางสาวจิรัชยา หนองทองทา
62083011295 นายทรงวุฒิ ปวงคํา
62083011296 นายวุฒิวัฒน� เชื่อมสกุลรัตน�
62083011297 นายอภินพ ระดาพัฒน�
62083011298 นางสาวจารุตา เพ็งกรูด
62083011299 นางสาวเมษา เลียบกระโทก
62083011300 นางสาวพนิดา วาลมูลตรี
62083011301 นางสาวโชติมณี กระจ%างโพธ์ิ
62083011302 นายสุธี แสงพระเวช
62083011303 นายณัฐวุฒิ สิงหราช
62083011304 นายสันติภาพ เปาจันทึก
62083011305 นายกมลภพ การสูงเนิน
62083011306 นางสาววันทนา สุขชัง
62083011307 นางสาวมัตติกา พลับขาว
62083011308 นางสาวนิภาธร มิสา
62083011309 นางสาวปนัดดา พวงยอด
62083011310 นางสาววาสนา สารรัมย�
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62083011311 นางสาววิภาพร หงษ�เวียงจันทร�
62083011312 นางสาวณัษฎา ศรีจันทร�
62083011313 นายก�องเกียรติ ติดใจดี
62083011314 นายกิตติศัพท� ปลั่งกลาง
62083011315 นางสาวสายพิน พลอนันต�
62083011316 นายชินวัชร� ศรีคงคา
62083011317 นางสาวสโรชา สุขสมบัติ
62083011318 นางสาวภักด์ิ ทุมนาหาด
62083011319 นางสาวนฤมล จุงศิริ
62083011320 นายเจษฎา วงศ�จีน
62083011321 นางสาวสุวัจนี กล�าประจัน
62083011322 นางสาววิลาวัณย� ทัดไทย
62083011323 นางสาวจุฑาทิพย� พรมทอง
62083011324 นายบุญเหลือ สุรัตน�
62083011325 นางสาวทัศนีกรณ� ภัททิยะโพธ์ิทอง
62083011326 นายคิมหันต� โชติวุฒิชัยนันท�
62083011327 นางสาวศิริรัตน� หาสุข
62083011328 นางสาวพนิดา เทศจันทึก
62083011329 นายวิศรุต โตจันทึก
62083011330 นายสากล ดีสุทธิ
62083011331 นายรัฐศาสตร� กรึมกระโทก
62083011332 นายกิตติพศ เทศสิงห�
62083011333 นายพงศกร พระไตรยะ
62083011334 นางสาวเบ็ญญา ไม�จันทึก
62083011335 นางสาวนวลสุคนธ� สีสาสีมา
62083011336 นายอาทร บุญต%อ
62083011337 นายสุรัตน� แก�วงาม
62083011338 นางสาวจิรัชยา ทอนสระน�อย
62083011339 นายโกสินทร� สุจินพรัหม
62083011340 นางสาวอัญมณี ดีมา
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62083011341 นายวิทวัส ราตรีหว%าง
62083011342 นางสาวสุทธิดา วงษ�วิเชียร
62083011343 นางสาวสุดารัตน� สนิทเชื่อ
62083011344 นายเกียรติศักด์ิ พุ%มพฤกษ�
62083011345 นายสุจิน ทวันเวทย�
62083011346 นายอภิชาต หวันลา
62083011347 นางสาวรจนา ศรีหาตา
62083011348 นางสาวจุฑาพร ศรีสมบูรณ�
62083011349 นางสาววรางคณา สุขรักษา
62083011350 นางสาวนิตยา อันประเสริฐ
62083011351 นางสาวพรพิมล ซองเหล็กนอก
62083011352 นางสาวจุฑารัตน� นวลสกุลนิภา
62083011353 นายรชฏ สุวรรณกลาง
62083011354 นางสาวป@ยะธิดา ภูโอบ
62083011355 นางสาวกรชนก คล%องขยัน
62083011356 นายธีรวัฒน� นาฤชาติ
62083011357 นางสาวอรดา สาลีหอม
62083011358 นางสาวธัญสินี สุขดี
62083011359 นางสาวศิริวิมล โพธ์ิกุล
62083011360 นางสาวมณีรัตน� ฟรีสันเทียะ
62083011361 นางสาวพรพิมล หอมหวล
62083011362 นางสาวน้ําอ�อย ลาดนอก
62083011363 นางสาวณัชชา เงาเกาะ
62083011364 นางสาวอ�อม อ%อนขาว
62083011365 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ
62083011366 นายณัฐวุฒิ สันสา
62083011367 นางสาวญาณิกา เดชยศดี
62083011368 นางสาวเสาวลักษณ� กาพล
62083011369 นายจิรศักด์ิ ชัยบํารุง
62083011370 นางสาวปวีณา ถ่ินนอก
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62083011371 นางสาววันเพ็ญ เกษี
62083011372 นางสาวธัญกมล บัวแก�ว
62083011373 นางสาวป@รัญญา หาญเชิงชัย
62083011374 นายจักรกฤษ กาบุตร
62083011375 นางสาวกฤษณา ลีประโคน
62083011376 นางสาวภาวินีย� ผิวจันทร�
62083011377 นายสิปปกร สมานรักษ�
62083011378 นางสาวอัญชลี รุณรด
62083011379 นางสาวนุสบา ขุยชัยภูมิ
62083011380 นางสาวเจนจิรา ทองอินพงษ�
62083011381 นางสาวณัฐณิชา อร%ามเรือง
62083011382 นางสาวสมฤดี ธนะโสธร
62083011383 นางสาววราภรณ� สถิระรัตน�
62083011384 นางสาวน้ํารินทร� พรมเขียว
62083011385 นางสาวภัทราภรณ� มูลขุนทด
62083011386 นางสาวอลิสา กางรัมย�
62083011387 นางสาวกนกวรรณ กรก่ิง
62083011388 สิบตํารวจโทสุรเชษฐ� เกตุศรี
62083011389 นายธนพล บาตรโพธ์ิ
62083011390 นางสาวสุจิตรา เพ็ชรโยธา
62083011391 นายศิริโชค บุญทาทอง
62083011392 นายวรัญ^ู ใจอาสา
62083011393 นางสาวอัสณี เจริญจิต
62083011394 นายประภาส แสนสิงห�
62083011395 นางสาวสุธิดา อาจทวีกุล
62083011396 นางสาวอภิญญา สว%างเกษี
62083011397 นางสาวรุ%งนภา ยอดรัก
62083011398 นางสาวณัฎฐ�ณภัทร กิจโกศล
62083011399 นางสาวธัญญรัตน� พงษ�นา
62083011400 นางสาวรังสิมา ศรีชัย
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62083011401 นางสาวจารี แป>นดวงเนตร
62083011402 นางสาวภัทริยา ศรีพูล
62083011403 นางลัดดาวัลย� แสงปราบภัย
62083011404 นายเจนวิทย� รักษาพันธ�
62083011405 นายณัฐนันท� ปานเจริญศักด์ิ
62083011406 นางสาวณัชชา อยู%ภักดี
62083011407 นางสาวสุรีภรณ� จันทร�ปาน
62083011408 นางสาวธัญชนก รัตนวารินทร�ชัย
62083011409 นางสาวรัชฎาภรณ� ประเสริฐพงษ�
62083011410 นางสาวดรุณี งอนกระโทก
62083011411 นางสาวปKญกร แจ%มฟ>า
62083011412 นางสาวธนาภรณ� เกษาวงศ�
62083011413 นางสาวเบญญาภา พงษ�ชะอุ%มดี
62083011414 นายคมสันต� ตะลาโส
62083011415 นางสาวกัณฐิกา เกาะสระน�อย
62083011416 นายพงศกร คันธะรัตน�
62083011417 นางสาวศิริรักษ� สร�อยสีคํา
62083011418 นายสุวรรณ พลาทิพย�
62083011419 นางสาวเบญจศิลปL ภู%โกสีย�
62083011420 นางสาวปราณี เคิมชัยภูมิ
62083011421 นางสาวภัคธมล ภูธนรัศม�
62083011422 นางสาวโชติรส เวียงปฎิ
62083011423 นางสาววิรากานต� ชุมกระโทก
62083011424 นางสาวตรีนภา ทุมจํานงค�
62083011425 นายศักดา คําอุ%น
62083011426 นายเฉลิมเกียรติ ยะงาม
62083011427 นางสาวสมพร จันลิ้ม
62083011428 นางสาวกมลวรรณ แสวงมี
62083011429 นางสาวจิรภา ศรีเชียงสา
62083011430 นางนาริน แจ�งเมือง
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62083011431 นายธนาทิน จําบัวขาว
62083011432 นายธีระพงษ� สีแพน
62083011433 นายราเชนทร� จีนติประเภท
62083011434 นางสาวนิลุบล พลอยชุม
62083011435 นางสาวณัฐริกา พุทธศรี
62083011436 นางสาวกชพร หงิมเพ็ง
62083011437 นางนุชรี คัชเขียว
62083011438 นางสาวอมร เทพสุทธิ
62083011439 นายสมพร ภูมิสนิท
62083011440 นางสาวอรอมล ภูมิโคกรักษ�
62083011441 นายบุตตระคุณ รื่นจิตร
62083011442 นางสาวเบญจวรรณ คงปวน
62083011443 นางสาวมยุรี เหมือนกูล
62083011444 นางสาวสุพิศ แสงฉาย
62083011445 นางสาวมณีรัตน� โสมวงค�
62083011446 นางสาวยุถิตรา ศิลา
62083011447 นางสาววรรณภรณ� ขวัญทอง
62083011448 นางสาวสิริโสภา สง%าวาจาสิทธ์ิ
62083011449 นางสาวจินตนา แปลกไธสง
62083011450 นายนวภัณฑ� ขุนทอง
62083011451 นายวุฒิชัย พอกพูน
62083011452 นางสาวเจนจิรา สนณรงค�
62083011453 นางสาวสําอางค� ช�างน้ํา
62083011454 นางสาวศศิวิมล ประกอบดี
62083011455 นางสาวจินตนา อุ%นวงค�
62083011456 นางสาวสุนีพร ทองมี
62083011457 นายกิตติ พ่ึงกระบือ
62083011458 นางสาววาสนา ทายา
62083011459 นางสาวเนรัญชลา พันชา
62083011460 นางสาววิสุณี สุบรรณจุ�ย
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62083011461 นางสาวอธิตยา ชุมศรี
62083011462 นางสาวพรนภา ก่ิงสําโรง
62083011463 นางสาวพรรณธิภา แขนรัมย�
62083011464 นางสาวฑิฆัมภา วิชัย
62083011465 นางสาวเครือวัลย� โงนมณี
62083011466 นางสาวรัตนาภรณ� เอมโคกสูง
62083011467 นายวีระยุทธ ด%านขุนทด
62083011468 นางสาวสินิทรา หวังเจือกลาง
62083011469 นายทองแท%ง โพธิปKญญา
62083011470 นางสาวสุดใจ เยรัมย�
62083011471 นางสาวธิมารัตน� สวัสด์ิชัย
62083011472 นางสาวฤดี ม่ิงขวัญ
62083011473 นายพิษณุวัฒน� บัวบาน
62083011474 นางสาววฤณฎา นุกูลกิจ
62083011475 นางสาวอภัสสร ยศดา
62083011476 นางสาวอรุณวดี พรมเด่ือ
62083011477 นายทวีวุฒิ แก�วสังข�
62083011478 นางสาวชุติพร โตนา
62083011479 นางสาววัจนารัตน� แก�วเหลือง
62083011480 นางสาวนิภาวรรณ จัดรัมย�
62083011481 นางสาวศิโลวัลย� ทองเกล็ด
62083011482 นางสาวสมใจ รื่นรส
62083011483 นายอิสรา โอนสันเทียะ
62083011484 นางสาวสุนิดา รุ%งเรือง
62083011485 นางสาวจุฑามาศ เอกวชิราเดชากูล
62083011486 นางสาวบุษราภรณ� สีนาค
62083011487 นางสาวสุกัญญา โสโนนสูง
62083011488 นางสาวสินีนาฏ มูลบุตร
62083011489 นางสาวแสงดาว หวังสําราญ
62083011490 นางสาวศรัญญา เขียวสันเทียะ
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62083011491 นางสาวพัชรี เค�ากระโทก
62083011492 นางสาวนวลฉวี แสนรัง
62083011493 นางสาวณัฐนันท� ศรีพุทซา
62083011494 นายวารุตม� นาคศรี
62083011495 นางสาวแก�วใจ นวลเถลิงศักด์ิ
62083011496 นางสาวสุธิดา แก%งสันเทียะ
62083011497 นางสาวธีระนุช ผดุงสินประเสริฐ
62083011498 นางสาวธิติมา บุญนา
62083011499 นางสาวกัลยา สีเสน
62083011500 นายอนุชา เกียรติแสวงสิงห�
62083011501 นางสาวพัทชรกร สูญไธสง
62083011502 นางสาวกิติยา เพียรวิชา
62083011503 นางสาวศิริรัตน� เพ่ิมสมบัติ
62083011504 นายชฎิล สุยะ
62083011505 นางสาวจันทิมา เข็มเมือง
62083011506 นางสาวร�อยบุปผา จิราพงษ�
62083011507 นางสาวการณ�ภัสร� คมปวีณ�ขวัญ
62083011508 นางสาวกรวิกา พนานุสรณ�
62083011509 นายภัทรพล เรืองนา
62083011510 นางสาวจินตนา น�อยโพนทัน
62083011511 ว%าที่ร�อยตรีหญิงธิฐิยา อันทะชัย
62083011512 นายเดชา อุ%นแก�ว
62083011513 นางสาวอาภรณ�สิริ เภสัชชา
62083011514 นางสาววิลัดดา ทรงจอหอ
62083011515 นายณัฐพงษ� ปKนกาโล
62083011516 นางสาวธนัญญา เทียบโพธ์ิ
62083011517 นายวีระ วิเชียรดี
62083011518 นางสาวจิราวรรณ สุขแสวง
62083011519 นายเทวัญ จันทร�แก�ว
62083011520 นางสาวรัชต�รวีย� สิงห�บูรณ�
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62083011521 นางสาวนริษรา ถานอก
62083011522 นายณัฐพงษ� สีเหลือง
62083011523 นางสาวชลธิชา โปกสันเทียะ
62083011524 นางสาวเกศชฎา ก่ิงจันทร�
62083011525 นางสาวอนุสรา ชุมภูวัง
62083011526 นายวัชรากร อุตรัตน�
62083011527 นางสาววิภารัตน� กระแสร�
62083011528 นางสาววิไลลักษณ� อินทร�สําราญ
62083011529 นางสาวธัญญธร ประเปรียว
62083011530 นางสาวสุพัตรา ดาทองหลาง
62083011531 นายธนาทร รักษา
62083011532 นางสาวน้ําฝน กาศรัมย�
62083011533 นายภานุวัฒน� น�อมมะณี
62083011534 นายชาตรี ในจิตร
62083011535 นางสาวแก�วผกา เห็นครบ
62083011536 นางสาวนิตยา ยศเฉลิม
62083011537 นายทศพล เภตรายนต�
62083011538 นางสาวปวีณา โคกยะสุพรม
62083011539 นางสาวสุพรรษา พลดงนอก
62083011540 นางสาววรินดา สําราญสม
62083011541 นางสาววิชญาพร สุดกระโทก
62083011542 นายธีรวุฒิ สนุกแสน
62083011543 นางสาวณิชาภัทร สุขรัตน�
62083011544 นายอานนท� ถมจอหอ
62083011545 นางสาวณิญาพัณณ� ภูพิริยะวงศ�
62083011546 นางสาวสุนิสา เปXยสันเทียะ
62083011547 นางสาวปฐมา เลือดกุมภา
62083011548 นางสาวสุภาวดี ใสพลกรัง
62083011549 นางสาวลักขณา เรืองสิน
62083011550 นางสาวพันทวี วิลัยรัมย�

หน�า 385 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083011551 นางสาวสาริญา พิมพ�โนนทอง
62083011552 นางสาวศิริลักษณ� บุญชัยสุข
62083011553 นางสาวพจนวรรณ ทองเย็น
62083011554 นางสาวเจนจิรา หึกขุนทด
62083011555 นายนวพันธ� นันโช
62083011556 นายนัฐพงษ� กิจสุจริตกุล
62083011557 นางพัลลภา มีดา
62083011558 นางสาวอมรรัตน� มะเลิศ
62083011559 นายชนกนันท� สิงหมารศรี
62083011560 นางสาวนริศรา ศรีบุรินทร�
62083011561 นางสาวพิมพิลาลัย นรสี
62083011562 นางสาววรัญชลี คําดี
62083011563 นางสาวนิตยา ฤทธิศักด์ิ
62083011564 นางสาวอรทัย ทองแสง
62083011565 นางสาวเบญจมาศ สุขคงพะเนาว�
62083011566 นางสาวชวัลรัตน� ชินวงษ�
62083011567 นางสาวกัญญาณัฐ สายสุวรรณ�
62083011568 นางสาวสุรีรัตน� ภาวงค�
62083011569 นางสาวอรนุช ฤทธ์ิไธสง
62083011570 นางสาวจริยาภรณ� ทรวงโพธ์ิ
62083011571 นางสาวสุดา เรืองประโคน
62083011572 นางสาวฐิติมา กุมภาว�
62083011573 นางสาวธนพร ลิ้มวงศ�ยุติ
62083011574 นางสาวรัชนี ทุนิจ
62083011575 นางสาวสิริพร แจ%มแจ�ง
62083011576 นางสาวศันสนีย� ศิลปไชย
62083011577 นายจรูญวิทย� ไชยารัมย�
62083011578 นายฉัตรชัย ฉัตรสูงเนิน
62083011579 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ภู%หลํา
62083011580 นางสาวจันทิมา กุนะ
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62083011581 นายวิชญะ ตัญญะ
62083011582 นางสาวยุลดา ก่ิงโพธ์ิ
62083011583 นางสาวรัชนีกร ไวยกรรณ�
62083011584 นางสาวสาลินี ควรดี
62083011585 นางสาวนันทิดา ดาดี
62083011586 นางสาววริยา อบภิรมย�
62083011587 นางสาววิภาดา สลากัน
62083011588 นายสิรภพ ล�อมแพน
62083011589 นายกิตติพล คล�ายมุข
62083011590 นางสาวกาญจนา โพนภาค
62083011591 นางสาวจินตนา พับโพธ์ิ
62083011592 นายกรเทพ ดิเรกโภค
62083011593 นายศิมนัส เถียรหนู
62083011594 นายนัฐพงษ� โสชัยยันต�
62083011595 นางสาวจรูญลักษณ� โฉมงาม
62083011596 นายสุชาติ พิทักษ�
62083011597 นางสาวสิริยากร แก�วสมบูรณ�
62083011598 นางสาวสุรีรัตน� ขอพ่ึงกลาง
62083011599 นายจตุพงศ� สาสูงเนิน
62083011600 นางสาวสุดา พุทธชาติ
62083011601 นางสาวกิตติยา แผนจะบก
62083011602 นางสาวฐิติรัตน� สุดไพรักษ�
62083011603 นายวรเชษฐ� จันชู
62083011604 นางนวลรัตน� พุ%มจําปา
62083011605 นางสาวสิรินันท� แก�วกัญจร
62083011606 นางสาวจินห�จุฑา ดารา
62083011607 นางสาวผ%องอัมพร ภู%ระหงษ�
62083011608 นางทิฆัมพร วัจนะลักษณ�
62083011609 นางสาวนัติญา แทนสอ
62083011610 นางสาวอารีรัตน� หงวนไธสง
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62083011611 นางสาวอริษา ดวงเกวียน
62083011612 นางสาวอารีรัตน� รัตนนันท�
62083011613 ว%าที่รต.หญิงนัยนา อินโคกสูง
62083011614 นายศุภกฤต นรารัตน�กุล
62083011615 นางสาวขนิษฐา ภาชีรัตน�
62083011616 นางสาวศศิกมล จงอ�อมกลาง
62083011617 นายบัววร บ�งจ%า
62083011618 นางสาวพิมพ�พร แซ%อึง
62083011619 นางสาวปภาวรินท� ศรีวิชัย
62083011620 นายศุภกร ศรีละเริง
62083011621 นางสาวอัจฉราภรณ� ชัยหนองแปน
62083011622 นางสาวพัชราภรณ� สุรนารถ
62083011623 นางสาวการะเกต มุ%งจูงกลาง
62083011624 นางสาวอรทัย เป@นรัมย�
62083011625 นายเอกลักษณ� เสนอกลาง
62083011626 นายเข็มทอง ปะติตานัง
62083011627 นายนราวิชญ� หล�าอัมพร
62083011628 นายสมรักษ� พันธุ�เอี่ยม
62083011629 นางสาวศศิธร สุจิมงคล
62083011630 นางสาวนิลภัทร พันธุ�บุญมี
62083011631 นายฐปกรตรงศร จงรัตน�กลาง
62083011632 นางสาวอรวรรยา วัตตะโร
62083011633 นางสาวศศิธร สิริสุทธ์ิ
62083011634 นางสาววรารัตน� นําพันธุ�
62083011635 นางสาวชนกานต� อังกาบศรี
62083011636 นางสาวฑิตฐิตา บุญเจียม
62083011637 นางสาวกมลวรรณ ประทุมวงศ�
62083011638 นางสาวธรรมหทัย แสงรัมย�
62083011639 นางสาวทิพย�สุมน ทรงจอหอ
62083011640 นายกิตติชัย กินนารี
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62083011641 นางสาวนาฏยา โปร%งทอง
62083011642 นายกฤษฎา นวลนิ่ม
62083011643 นางสาวสุธิดา จุพิมาย
62083011644 นางสาวสมฤดี ปรุกระโทก
62083011645 นายสุชาครีย� บุญเพ็ง
62083011646 นายอดิศักด์ิ วัฒนากลาง
62083011647 นางสาวป@ยนุช บุตรอุดม
62083011648 นางสาวภานิดา ศิริสุดโท
62083011649 นายปKฐกานต� ขวัญสันเทียะ
62083011650 นางสาววิมลวรรณ อุ�มพิมาย
62083011651 นายชิษณุ ขาวมะเริง
62083011652 นางสาวมนัสภรณ� ศรีมงคล
62083011653 นางสาวจุฑามณี วิทยา
62083011654 นางสาวกาญจนา ชิ้นจอหอ
62083011655 นางสาวอภิชญา มูลศาสตร�
62083011656 นางสาวบัณฑิตา เคจันทึก
62083011657 นางสาวธัญยธรณ� สวัสด์ิธนาสกุล
62083011658 นางสาวสุปราณี สีสุพันธ�
62083011659 นางสาวภาวิณี ป@นตา
62083011660 นางสาวพัชรีพร ยวงโป[งแก�ว
62083011661 นางสาวอรอนงค� คนเที่ยง
62083011662 นางสาวบุบผารัตน� คํายางจ�อง
62083011663 นางสาวพุ%ม โกนไธสง
62083011664 นางสาวรัสวดี สุขเจริญ
62083011665 นายสมบูรณ� เสนะวัต
62083011666 นายศุภโชค พิพิธกุล
62083011667 นายภาสกร เทพพันธ�
62083011668 นางสาวรุ%งนภา สวนจะบก
62083011669 นางสาวอรทัย ใจเดียว
62083011670 นางสาววัชรี สุนทโรทก
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62083011671 นางสาววราภรณ� ส%งเสริม
62083011672 นางสาววิราสินี น�อยพลาย
62083011673 นางสาวพรรณทิภา อินทร�สว%าง
62083011674 นายชยางกูร มีศรี
62083011675 นางสาวนูรไรมี เลHาะ
62083011676 นายจักรพงศ� ภูมิลุณ
62083011677 นางสาวญาณิศา หอมกระโทก
62083011678 นางขวัญชนก วิเศษมงคลชัย
62083011679 นางสาวสุภารัตน� ปK\นเขียนดี
62083011680 นางสาวสุธิดา จําปาบุรี
62083011681 นางสาวญานิษา ไชยช%วย
62083011682 นางสาวฑิตฐิตา หินชัยภูมิ
62083011683 นางสาวป@ยะลักษณ� เดือนกอง
62083011684 นางสาวจริยา อนันเต%า
62083011685 นางสาววิลาวัลย� เวชชกรรม
62083011686 นางสาววรรณวิจิตร ใจงาม
62083011687 นางสาวจิตราวิณี ธงสันเทียะ
62083011688 นายชินวัตร เหลืองรัตนวิมล
62083011689 นางสาวอมรรัตน� บุตรเพ็ชร
62083011690 นายวรภพ จงเลิศสิริกุล
62083011691 นางสาวปฏิญญา ยอดสุรินทร�
62083011692 นายกรกฏ ใจเสง่ียม
62083011693 นางสาวศิริลักษณ� เข่ือนคํา
62083011694 นายบัณฑิต ตองติดรัมย�
62083011695 นางสาววิรัตน�ดา กะตะศิลา
62083011696 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณขันธ�
62083011697 นางสาวไพลิน ชุ%มเสนา
62083011698 นางสาวเกวลี เคียงสันเทียะ
62083011699 นางสาวโศภิษฐ� นิลสว%าง
62083011700 นางสาวชุติกาญจน� นาคสวน
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62083011701 นางสาวปKณฑิตา สหฐิตาธรรม
62083011702 นายไกรวิชญ� พุ%มพฤกษ�
62083011703 นางสาวพรภิมล โนนโพธ์ิ
62083011704 นางสาวพรพิมล เจียมโพธ์ิ
62083011705 นางสาวนิภาวรรณ ศรีเรือง
62083011706 นายนราสิทธ์ิ โนพันธุ�
62083011707 นางสาวฟารีดา ประวันนา
62083011708 นางสาวพิมพา แก�วดอนรี
62083011709 นางสาวสุจิตรา แก�วตะคุ
62083011710 นางสาวรัศมี จันทน�หอม
62083011711 นายประกาศิต พันธุ�สมบัติ
62083011712 นางสาววันวิสา จงสมัคร
62083011713 นายอภิสิทธ์ิ โนราช
62083011714 นายธิติ ทรงประโคน
62083011715 นางสาวพิชชาพร ตาปราบ
62083011716 นายผดุง กองทองนอก
62083011717 นายเจนณรงค� ลี้ทักษ�พิมาย
62083011718 นางสาวณัฐนันท� ชูรัตน�
62083011719 นางสาวชลดา เรียงหา
62083011720 นางสาวมุกวารินทร� เมฆตรง
62083011721 นายเอกวัฒน� สีหามุลตรี
62083011722 นางสาวขวัญสุดา บุญรอดรัมย�
62083011723 นางสาวชุติญา เชาว�วรากร
62083011724 นางสาวธฤดี ดอนจังหรีด
62083011725 นายอดิลักษณ� ป>อมทะเล
62083011726 นางสาวสุพรรณษา ก่ิงโพธ์ิ
62083011727 นายอภิวัฒน� สิงห�ผง
62083011728 นางสาวอลิษา บุญสุยา
62083011729 นายสําเริง ดอกกระโทก
62083011730 นายเรวัต บุญเลิศ
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62083011731 นายพงศ�พล พรหมเอาะ
62083011732 นางสาวอมรพันธ� ฉลาดเฉลียว
62083011733 นางสาววิภาดา ธรรมสมบัติ
62083011734 นางสาวนิโรบล เติมสุข
62083011735 นางสาวสุชาวดี ศรีไสว
62083011736 นางสาวสุมิตรา เจริญ
62083011737 นางสาวบุษบา ตลอดไธสง
62083011738 นางสาวอัยดา คําผุย
62083011739 นางสาวดวงกมล ชัยสงคราม
62083011740 นางสาวนันทวัน นันทราทิพย�
62083011741 นางสาวล�อมดาว จูด�วง
62083011742 นายพงษกร มหาจันทวงศ�
62083011743 นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา
62083011744 นางสาวจารุวรรณ โมธินา
62083011745 นางสาวขวัญฤทัย ย้ิมเสง่ียม
62083011746 นางสาวจุฬามณี โคษา
62083011747 นางสาวพิกุลทอง สลับศรี
62083011748 นางสาวศุภรัตน� มาลาทอง
62083011749 นางสาวณัฐพร ยายิรัมย�
62083011750 นางสาวรวิพร นิชาญกลาง
62083011751 นางบงกช ฉายศิลปL
62083011752 นายเศรษฐพงศ� นิลชํานาญ
62083011753 นางสาวอังคณา นุเรศรัมย�
62083011754 นางสาวจิราพัชร สุป@รยะ
62083011755 นายภูวนาถ เหล%าบัณฑิตสกุล
62083011756 นางสาวณัฐธิดา หมายเครือกลาง
62083011757 นางสาวศศิธร ยอดจันทร�
62083011758 นายพิธิพัฒน� เพ็ชรโยธา
62083011759 นางสาวกณิศนันท� แม�นขุนทด
62083011760 นางสาวกฤษณา สระแก�ว

หน�า 392 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083011761 นายจตุรงค� สวนวิจิตร�
62083011762 นางสาวสุภาพร เจนบ�านผือ
62083011763 นางสาวยุพยงค� ทอนพลกรัง
62083011764 นางสาวป@ยะพร ชมชื่น
62083011765 นางสาวขนิษฐา ศรีสมุทร
62083011766 นางสาวอรณัส วันจันทร�
62083011767 นางสาวณัฐชยา แป>นเพชร
62083011768 นางสาวอภิสรา ทวีผล
62083011769 นางสาวกัลยารัตน� วงค�ไชยชาญ
62083011770 นางสาวป@ยะรัตน� ไทยตระกูลพาณิช
62083011771 นายพีณพัทธ� จันทวลี
62083011772 นางสาวมุขเอก เจียมจีรกุล
62083011773 นางสาวพรพรรณ มูลยะ
62083011774 นางสาวพิมพ�ชนก หงษ�สุนทร
62083011775 นางสาวเกศริน อ%วมกระโทก
62083011776 นางสุพัตรา มอร�ริส
62083011777 นางสาวสิริลักษณ� วางขุนทด
62083011778 นางสาวรัตติกาล ชนะพาล
62083011779 นางสาวรวินท�นิภา คําภู
62083011780 นางสาวพิมพ�ชนก วนะภูติ
62083011781 นางสาวทิพวรรณ กรุกรัมย�
62083011782 นายชนม�พัฒน� โอปณะโสภิต
62083011783 ว%าที่ร�อยตรีหญิงจิราภรณ� แสงดา
62083011784 นางสาวสุนทรา เสนาลาด
62083011785 นางสาวสายสมร แก�วคูณนอก
62083011786 นายเมธา กิตติภูติกุล
62083011787 นางสาวปริษา ศรีแก�ว
62083011788 นางสาวจารุวรรณ รอดวินิจ
62083011789 นายติยะ สํารวมจิต
62083011790 นายสรายุทธ เสาทอง
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62083011791 นางสาวชโลธร งามพลกรัง
62083011792 นางสาวสายน้ําทิพย� รังดิษฐ
62083011793 นางสาววิลาสินี ภาพพิมาย
62083011794 นางสาวณัฐกฤตา พะนิรัมย�
62083011795 นางสาวป@ยมน สุนทรวีระ
62083011796 นางสาวศิริพร อ่ําพร�อม
62083011797 นางสาวพรพิสุทธ์ิ บูรณสถิตวงศ�
62083011798 นางสาวนุชชินัน ตลับทอง
62083011799 นางสาววรรณภา แก�ววัฒน�
62083011800 นางสาวชรินทร�ทิพย� เขียวอรุณ
62083011801 นายวุฒิภัทร ศรีสวดโม�
62083011802 นางมณีรัตน� คงนาค
62083011803 นางสาวอนุสรา มีสําโรง
62083011804 นายสิทธินนท� อุ%นนันกาศ
62083011805 นางสาวลักษมี สามิภักด์ิ
62083011806 นางสาวสโรชา หาญโคกกรวด
62083011807 นางสาวจุฬาภรณ� ทวยขุนทด
62083011808 นางสาววรรณิกา เอี่ยมประโคน
62083011809 นายณัฐวุฒิ นพเก�า
62083011810 นางสาวเมตตา กันยาประสิทธ์ิ
62083011811 นายชานนท� เมืองงาม
62083011812 นายจิราภัทร สมมุติรัมย�
62083011813 นายจาตุรนต� สุดกระโทก
62083011814 นางสาวสุดารัตน� สมานมิตร
62083011815 นางสาวณิฎา ฤทธิเชษฐ�
62083011816 นางสาวอาภัสรา โหรสกุล
62083011817 นางสาวนิ่มนวล ชานุบาล
62083011818 นางสาวโศภิตา พรดังใหม%
62083011819 นางจินตนา เชิดสุข
62083011820 นายกลวัชร กาญจนะแก�ว
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62083011821 นางสาววิลาวัลย� ทิมา
62083011822 นางสาวดิษยกาญจ� ศิริประภา
62083011823 นางสาวกุลณัฐ จันทร�ศรี
62083011824 นางสาวเบญจาณัฏฐ� อินทร�ผลสุข
62083011825 นางสาวสุธารดี เพียรการ
62083011826 นางสาวศิริลักษณ� เนียมสันเทียะ
62083011827 นางสาวยุภาพร บุญโต
62083011828 นางสาวนฤมล ถินทอง
62083011829 นางสาวชนัญชิดา สายคุณากร
62083011830 นางสาวปรัชวิกรณ� ศกุนตนาค
62083011831 นางสาวอรุณทิพย� ป@นะพัง
62083011832 นางสาวประภัสสร ดวงปากดี
62083011833 นางสาวสุคนธ�ป@ยา เพ็งชื่นพะเนา
62083011834 นายพิพัฒน�พงษ� ฝางคํา
62083011835 นางสาวภัทรสุดา ยอดไธสง
62083011836 นายเตชิต รื่นธนากูล
62083011837 นายภานุวัฒน� วารินทร�
62083011838 นายนันทภพ ช%วยรัมย�
62083011839 นางสาวกมลชนก นุ%นบุญคง
62083011840 นางสาวฉัตรพร เพียรชอบ
62083011841 นางสาวพลอย เหมือดขุนทด
62083011842 นางสาวสุภาพร คําแพงศรี
62083011843 นางสาวยุวดี คุณโน
62083011844 นายอนวัฒน� สิมสีดา
62083011845 นางสาวนทภร หม่ืนมะเริง
62083011846 นางสาววรพีพรรณ� จันทร�ฝาง
62083011847 นางสาวภาวิดา รัทธนี
62083011848 นางสาวสรัญญา น�อยยา
62083011849 นางสาวมณี มณีรัตน�
62083011850 นายวีระ วิเศษพงษ�
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62083011851 นางสาวนุชติมา หมัดลHะ
62083011852 นายจักรกฤษณ� ปลูกกิน
62083011853 นางสาวศิริกัลยา ตาแสง
62083011854 นายนราธิป สงฆ�จันทร�
62083011855 นางสาวยุวดี ลุนรักษา
62083011856 นางสาวณัฐธิดา ปKญญาปรุ
62083011857 นางสาวอุมาภรณ� ชุมสงฆ�
62083011858 นางสาวจนาพร ไทยจิตร
62083011859 นางสาวอุมารินทร� บัวพัฒน�
62083011860 นางสาวกุสุมา ศิลปKกษา
62083011861 นายกฤชณัท กองหาโคตร
62083011862 นางสาวสุนทรียา เที่ยงธรรม
62083011863 นายอติราช ชัชวาลย�
62083011864 นางโชติกา แก�วอารี
62083011865 นางสาวอาทิตยา หนองนา
62083011866 นายกฤษณะ กลางโสภา
62083011867 นายวรนันท� ชูแสง
62083011868 นางสาวณัฏฐ�กานดา บุราช
62083011869 นางสาวสุดารัตน� กิตติเวชการ
62083011870 นางสาวปาลิตา เสยกระโทก
62083011871 นางสาวปรีญาภรณ� บุญญะฤทธ์ิ
62083011872 นายณัฐชัย พรหมนวล
62083011873 นางสาวอรชพรกานท� หิรัญวีรานันท�
62083011874 นางราตรี งันขุนทด
62083011875 นางสาวอนงค�นาถ กล%องพุดซา
62083011876 นางสาววัลยา แก%นจันทร�หอม
62083011877 นางสาวสุรีรัตน� สุวรรณพัฒน�
62083011878 นางสาวศิริเพ็ญ ก�อนสิงห�
62083011879 นางสาวอรพิมพ� น�อยเทียม
62083011880 นางสาวสุภวรรณ อ%อนวงษ�
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62083011881 นางสาวพวงทอง บริบูรณ�
62083011882 นางสาววรรษมน จันทร�สุวรรณ
62083011883 นางสาวพรชนก กาศพรมราช
62083011884 นางสาวเบญจภรณ� อุ%นศรี
62083011885 นางสาวรุ%งฤดี ชื่นพิมาย
62083011886 นางสาวธัญญาเรศ โกเมส
62083011887 นางสาวสาวิตรี เชิดชูณรงค�
62083011888 นางสาวกษมา ปKดไธสง
62083011889 นางสาวอรวรรณ กล�าหาญ
62083011890 นางสาวสุภาภรณ� รัตนวัน
62083011891 นางสาวอรัญญา บรรหาร
62083011892 นางสาวดาริกา เถียนใหม%
62083011893 นางสาววิภาวดี แพไธสง
62083011894 นางสาวยลวิสุทธ� รักแดน
62083011895 นางสาวจารุวรรณ คงคาอินทร�
62083011896 นางสาวสุธิตา รอดป@Pนทอง
62083011897 นางสาวชญานิศ นาคชื่น
62083011898 นางสาวนัยนา ดิษฐ�ผักแว%น
62083011899 นายธนชัย ฉิมญานุวัฒน�
62083011900 นางสาวภัทราวรรณ เสาม่ัน
62083011901 นายวรากร สุภาสกุล
62083011902 นางสาวณัฐธิดา โนนหมอ
62083011903 นางสาวกุลสตรี โนนกอง
62083011904 นางสาวจุฑามาศ กล�าหาญ
62083011905 นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง
62083011906 นายสามารถ สุวรรณดี
62083011907 นายอานนท� ชูจัตุรัส
62083011908 นางสาววนิดา ป[านแก�ว
62083011909 นางสาวไพลิน ธนาบูรณ�
62083011910 นางสาวสุภา ปุ>มแสง
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62083011911 นางสาวศันสนีย� แสนรัมย�
62083011912 นางสาวปKทมาวรรณ หม่ืนพรม
62083011913 นางสาวเขมณิจ จําพิมาย
62083011914 นางสาวจุฑาทิพย� สินปรุ
62083011915 นางสาวประภาพร ไวมือ
62083011916 นายธํามรงค� ขอสันติกุล
62083011917 นายวิชา ภู%นาค
62083011918 นางสาวเยาวลักษณ� คิดถูก
62083011919 นายศักด์ิสิทธ์ิ พงษ�พิมาย
62083011920 นางสาวพรพิมล แกดสันเทียะ
62083011921 นางสาวสิริลักษณ� นราพล
62083011922 นางสาวสุภาวดี มะเริงสิทธ์ิ
62083011923 นางสาวคุณเร เต%าแก�ว
62083011924 นางสาวสุภารัตน� คําเสียง
62083011925 นางสาวชนิดาภา แซ%ลิ้ม
62083011926 นายศราวุธ จูมทอง
62083011927 นางสาวแสงรวี ทับทิม
62083011928 นางสาวแก�วกานต� แสงบุรมย�
62083011929 นางสาวทองอร บานกลีบ
62083011930 นายวุฒิชัย เพียงไธสง
62083011931 นางสาววรัญญา ดาทอง
62083011932 นางอารยา สินสวัสด์ิ
62083011933 นางสาวสิฐาบุษ จันมณี
62083011934 นางสาวอาภรณ� ลวกไธสง
62083011935 นางสาวจันทร�สุดารัตน� ขาวงาม
62083011936 นางสาวขวัญฤทัย ย่ิงแก�ว
62083011937 นางสาวบังอร พงษ�อุดทา
62083011938 นายจิระเดช พลสวัสด์ิ
62083011939 นางสาวจุติกุล สุขสุมนต�ศิลปL
62083011940 นางสาวจิรภา เกษามา
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62083011941 นางสาวดุษฎี โพธ์ินอก
62083011942 นางสาวศิรประภา นามโคตร
62083011943 นางสาวสายหยุด เรืองน�อย
62083011944 นางสาวสุดารัตน� รื่นศิริ
62083011945 นางสาวอัญญารัตน� นาดี
62083011946 นางสาวอมรนลิน จันทร�พายัพ
62083011947 นางสาวอมรา จันทรารักษ�
62083011948 นายพงษ�ศักด์ิ อ%อนเหลา
62083011949 นายสุรธรรม ซ่ือสัตย�
62083011950 นางสาวสุกัญญา บุญนามน
62083011951 นางสาวนาตยา ราศรี
62083011952 นางสาวกัญญาภัทร บุญปก
62083011953 นายอุดมศักด์ิ กระจ%างโพธ์ิ
62083011954 นายธนชัย ไกรทิพย�
62083011955 นางสาวสุนิทรา ลิ่มซ้ิว
62083011956 นางทิพวรรณ สุธรรม
62083011957 นางสาวศิรินันท� ขันโคกกรวด
62083011958 นายธงชัย นันตา
62083011959 นางสาวจันจิรา วารีคํา
62083011960 นางสาวสุมาลี ขอย�ายกลาง
62083011961 นางสาวจิรนันท� สอดศรีจันทร�
62083011962 นางสาวสุภาวดี เทพสุวรรณ�
62083011963 นายศตคุณ ชานอก
62083011964 นางสาวอริสา ยกสันเทียะ
62083011965 นายกมลเศรษฐ� ทองเล็ก
62083011966 นางสาวสุรารัตน� บุญญาวงศ�
62083011967 นายเกษม สุวรรณโอภาส
62083011968 นายธีระ ไชยรัตน�
62083011969 นางสาวเมทยา ภูมิโคกรักษ�
62083011970 นายพลวัฒน� สวัสด์ิพูน

หน�า 399 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083011971 นางสาวกรรณิกา สมรูป
62083011972 นางสาวโฉมฉาย อิ่มรัมย�
62083011973 นางสาวเบญจวรรณ ทัพโพธ์ิ
62083011974 นางสาวพิมลพรรณ ชนะสิมมา
62083011975 นางสาวมุกรินทร� คงชื่นจิต
62083011976 นางสาวสุธีรัตน� เจิมสูงเนิน
62083011977 นางสาวประภาพรรณ อุปถัมภ�
62083011978 นางสาวพิชญา รักษาชาติ
62083011979 นางสาวณัฐชา โชติประทุม
62083011980 นางสาวสริตา เลาหะวรนันท�
62083011981 นางสาวลลิตา คําภาพันธ�
62083011982 นายณัฐวัศ ศรีสะเทือน
62083011983 นางสาวบุษบา เสาโร
62083011984 นางสาวอนุสรา ยอดบุตร
62083011985 นางสาวพิชชาพร แสงอรุณ
62083011986 นายสุรวุธ มากแสน
62083011987 นางสาวนิติพร มาลาชาติ
62083011988 นางสาวสิริลักษณ� แซ%อึง
62083011989 นางสาวประวีณา คําคูณ
62083011990 นางสาวณัชชารีย� ธนเจริญพิลาศ
62083011991 นางสาวเพียงเพ็ญ ศรีฤทธ์ิ
62083011992 นางสาวสุดารัตน� หวังกลุ%มกลาง
62083011993 นางสาวปKณญพัฒน� สวัสด์ิวงศ�
62083011994 นางสาวสุปราณี วงค�สาลี
62083011995 นางสาวจุฑามาศ วงษ�สุวรรณ�
62083011996 นางสาวจามจุรี เจ็กแตงพะเนา
62083011997 นายอธิเมศร� พัชรพุฒิพัฒน�
62083011998 นายปฏิภาณ อินธิสาร
62083011999 นางสาวอรวรรณ รอซีดี
62083012000 นางสาวนงค�ลักษณ� ศรีคุณ
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62083012001 นางสาวศศิวิมล พิมพ�บูลย�
62083012002 นางสาวแค็ทริญา สุกใส
62083012003 นางสาวนฤมล แก�วสุข
62083012004 นางสาวชลาลัย ทิพย�สันเทียะ
62083012005 นางสาวพรรณนิภา โลนไธสง
62083012006 นางสาวศิริรัตน� พินิจอักษร
62083012007 นายนัฐพล สิงห�ขร
62083012008 นายกิติชัย เนื้อนุ%ม
62083012009 นายภานุวัฒน� บิงกระโทก
62083012010 นายป@ยะ ตอฤทธ์ิ
62083012011 นางสาวเกตสุดา มานุจํา
62083012012 นางสาวกัลยา สมรูป
62083012013 นางสาวป@ยนุช พงษ�พันเทา
62083012014 นางสาวสิริรัตน� บุญสําโรง
62083012015 นางสาวนงลักษณ� แจ�งขํา
62083012016 นางสาวรชาดา สมยาทวี
62083012017 นายทัศน�พงศ� มหรรทัศนะพงศ�
62083012018 นางสาวศศิเกตุ นิลผาย
62083012019 นางสาวโสริญา มีรูด
62083012020 นางสาวอนุชิดา ช่ําชอง
62083012021 นางสาวณัฐธิดา แจ%มใส
62083012022 นายกิตติสิน ประเสริฐ
62083012023 นางสาวอสิมา ชอบด%านกลาง
62083012024 นางสาวกนกนัฎชา ธรรมโชติ
62083012025 นางสาวปาริชาติ โปร%งจิต
62083012026 นางสาวเกศศิริ นีระพันธ�
62083012027 นางสาวสุนันทา ศรีโพธ์ิ
62083012028 นางสาวกุสุมนิภา เลี้ยงเชวงวงศ�
62083012029 นายศุภฤกษ� อุยบอน
62083012030 นายพงษ�ศักด์ิ ไกรษร
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62083012031 นางสาวติมาพร ตองติดรัมย�
62083012032 นางสาวกฤษณา ชุมภูจันทร�
62083012033 นางสาววาสนา นากกลาง
62083012034 นางสาวสุดารัตน� สอยสันเทศ
62083012035 นายกฤษณะ จิตต�พิพัฒน�
62083012036 นางสาวสุทิวา เกิดมัง
62083012037 นายณัฐวุฒิ สังข�ประไพ
62083012038 นางสาวปรัชญาภรณ� ยันตะบุษย�
62083012039 นางสาวปKทมาวรรณ ตินานพ
62083012040 นางสาวอารียา พันวัน
62083012041 นายวิชัย ศรีษะแก�ว
62083012042 นางสาวอลิสรา หนูสังข�
62083012043 นางสาวสุวนันท� สูงปานเขา
62083012044 นางสาวกวินท�รัตน� โคตา
62083012045 นางสาวชฎาวรรณ ทวีนันท�
62083012046 นางสาวอนุตรา บุตรสุวรรณ�
62083012047 นางจิราวรรณ ถึงกลาง
62083012048 นายพงศ�พันธ� พานทอง
62083012049 นางสาวเจนจิรา นครไชย
62083012050 นางสาวกรวรรณ จันทร�เพ็ง
62083012051 นางสาวพัชริดา ทิวกลาง
62083012052 นายธนาวุฒิ สุพร
62083012053 นายณัฐนันท� ยาวโนภาส
62083012054 นายประมาณ มีศิลปL
62083012055 นางสาวสุพรรษา คํ้าคูณ
62083012056 นางสาวจิตรกัญญา ทิพย�กระโทก
62083012057 นายตูแวยะโกะ จูนิ
62083012058 นางสาวทัศนีย� วิชัยดิษฐ
62083012059 นายวีรยุทธ โผดนอก
62083012060 นายไพศาล บุญศรีรัมย�
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62083012061 นางสาวภัทราภรณ� แสดใหม%
62083012062 นางสาวสายใจ สายจันทร�
62083012063 นางสาวเบญจมาภรณ� ป@Pนป>อง
62083012064 นายจักรกฤษณ� แก�วพรมมา
62083012065 นางสาววิภาพร วิชัย
62083012066 นางสาวกฤษณา สวัสดีลาภา
62083012067 นางสาวพัฒธนา สวงกระโทก
62083012068 นางสาวพรพิมล วัดใย
62083012069 นางสาวขวัญประไพ ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา
62083012070 นางสาวธนัชชา โบขุนทด
62083012071 นายณัฐฐ� ยํายวน
62083012072 นางสาวยุวดี พ่ึงสําโรง
62083012073 นางสาวธนพร อภิสุขสิริ
62083012074 นางสาวจินดารัตน� พิศเพลิน
62083012075 นางสาวจันทนา แววดี
62083012076 นายวรศักด์ิ เปลี่ยนขํา
62083012077 นางสาวนฤมล คําก่ิง
62083012078 นายสันติสุข คําสํารวย
62083012079 นายนรินทร� งามเลิศ
62083012080 นางสาวพรทิวา ขวัญรักษา
62083012081 นายณัฐพงศ� อุดม
62083012082 นางสาวกานดา วาสเกษม
62083012083 นางสาววันวิไล กล้ําทอง
62083012084 นางสาวอารีพร จงบวกกลาง
62083012085 นายเสกสรร โคตรสา
62083012086 นายกิตติศักด์ิ กองแก�ว
62083012087 นางสาวป@ยกุล กิจจาไกร
62083012088 นางสาวสุตาภัทร จอมประโคน
62083012089 นางสาวเวณิกา อ%อนพวย
62083012090 นางสาวบุญนิธิ ชัยวีรพันธ�
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62083012091 นายเสถียรพงษ� เหลานอก
62083012092 นางสาวปราณปรียา อินผูก
62083012093 นางสาวภคพร ผลตาล
62083012094 นางสาวลินดา ประเสริฐชัย
62083012095 นายธงชัย แซ%แต�
62083012096 นางสาวสิตมณี จูมทา
62083012097 นายทศพล แซ%ล�อ
62083012098 นายยุทธศักด์ิ ศรีชมชื่น
62083012099 นางสาวเจตฤดี มีอนันต�
62083012100 นางสาวอรอนงค� บุปผานิล
62083012101 นางสาววราลี ธารากุล
62083012102 นางสาวณัฐณิชา วงษ�สิงห�
62083012103 นายสราวุธ พรมธาดา
62083012104 นายกษิดินท� เกษสุวรรณ
62083012105 นางสาวอรวรรณ ขําโตนด
62083012106 นางสาวศรีวริญ คําภานิล
62083012107 นางสาวสุวนันท� จันทณ�ฝอย
62083012108 นางสาวเกศสุดา นามใหม%
62083012109 นายเมธี ภูริธรรม
62083012110 นางสาวอรุณศรี จรรยาประเสริฐ
62083012111 นายณัฐกิจ อภิรักษ�เมธาวงศ�
62083012112 นางสุพรรษา คลังตระกูล
62083012113 นางสาวรัตติยากร นามพงษ�
62083012114 นางสาวศยามล ไพสาร
62083012115 นางสาวมัลลิกา อยู%แล�ว
62083012116 นางสาวปKญญาพร พุดละ
62083012117 นายพนมพร บุญนํารัตน�
62083012118 นางสาวรุ%งระวี ศรีวงศ�อุดมสิน
62083012119 นายนัฎฐชา วงศ�กัน
62083012120 นายศรชัย อ�อนอุบล
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62083012121 นายชนายุทธ คนขยัน
62083012122 นางสาวดวงนภา กระจาดเงิน
62083012123 นางสาวอรพรรณ บุญมาพบ
62083012124 นางสาวปริยฉัตร ศรีวรานนท�
62083012125 นายธนวัฒน� ประจําที่
62083012126 นางสาวปKทมาพร องอาจ
62083012127 นายสมประสงค� ผายพิมาย
62083012128 นางสาววาสนา มังกร
62083012129 นายวีระพงษ� อึงวัชณปาน
62083012130 นางธิดาวรรณ ทัพวิชัย
62083012131 นางสาวป@ยพร เทพรักษา
62083012132 นายเชาว�วรรธน� สุพันธะ
62083012133 นางสาวภานิดา คณธา
62083012134 นายโยธิน ครุธพันธ�
62083012135 นางสาวรุ%งนภา จําปาทอง
62083012136 นางสาวสุภาวดี สตาเจริญ
62083012137 นายมาโนช แสงจันทร�
62083012138 นางสาวสร�อยทอง พิมพ�พวง
62083012139 นายกษิดิศ ตลอดไธสงดาภา
62083012140 นางสาววรรณวิษา ไกรรัมย�
62083012141 นางสาวสุดารัตน� หมิดปล�อง
62083012142 นางสาวอาจาวรรณ บุญศรี
62083012143 นางสาวสรชา พันธุรัตน�
62083012144 นางสาวณัฐกาญน� จอนสูงเนิน
62083012145 นางสาวอรพรรณ ปนรัตน�
62083012146 นางสาวสุภัตรา สีดากูด
62083012147 นางสาวลีลาวดี วงศ�คําจันทร�
62083012148 นางสาวพัชรี จงจัดกลาง
62083012149 นางสาวสุพัตรา สีดํา
62083012150 นางสาวกิตติยวดี วรรธนะโกเมศ
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62083012151 นางสาวศุภนิดา สุขสกล
62083012152 นางสาวเกวลี วงษ�ประวิช
62083012153 นางสาวพิทยาธร กลิ่นกุหลาบ
62083012154 นางสาวสุนิษา งอนสันเทียะ
62083012155 นางสาวดวงดาว ปะริวันตา
62083012156 นายภาคภูมิ หงษ�รุจิโก
62083012157 นางสาวภาสินี อ%อนกลาง
62083012158 นางช%อทิพย� พรมชื่น
62083012159 นางณัฐวดี สวนไผ%
62083012160 นางสาวกมลวรรณ ไพรนารินทร�
62083012161 นายธนารักษ� เขียวไสว
62083012162 นางสุภาวดี เทียนศิริ
62083012163 นายธนรัชต� ภักดีพินิจ
62083012164 นายจิรพัฒน� พงชะอุ%มดี
62083012165 นางสาวกาญจนา มะลิแก�ว
62083012166 นางสาววิมลรัตน� ปรางค�ปรุ
62083012167 นายณฐพล ราชคม
62083012168 นางสาววรรณิศา ทองแม�น
62083012169 นางสาวกัลยรัตน� เกณฑ�กระโทก
62083012170 นางสาวละอองดาว สาวิสิทธ์ิ
62083012171 นางสาวสุทามาศ อุทธพรมราช
62083012172 นางสาวรจนา บริบูรณ�
62083012173 นายภูริทัต วังสันต�
62083012174 นางสาวสุภาวดี คําหนองไผ%
62083012175 นายพงศธร วงค�มูล
62083012176 นายธนากร บุญโต
62083012177 นางสาวสิลาณี แก�วสุข
62083012178 นางสาวนรีรัตน� รูปสูง
62083012179 นายจิติวัฒนา วันดี
62083012180 นางสาวภาวิณี สถิตพงษา
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62083012181 นางสาวชนาภา บํารุงชัย
62083012182 นางสาวจิรนันท� มะณีเติม
62083012183 นายศรนรินทร� ตันติมาลา
62083012184 นางสาวเจนจิรา สดชื่น
62083012185 นางสาวมนัสนันท� ศรีจันทร�
62083012186 นางสาวป@ยพร ถํ้ากลาง
62083012187 นางสาวณัฐ�ฐนันท� ฤทธาพรหม
62083012188 นายณัฐพล ยอดสง%า
62083012189 นางสาวกิติมาภรณ� ต%อศรี
62083012190 นางสาวมงคลฉัตร อาจสูงเนิน
62083012191 นายสยามชาย เนื้อทอง
62083012192 นางสาวชลลดา ชาญวิทยากร
62083012193 นางสาวจิรพรรณ มูลจันทร�
62083012194 นางสาวศศิภา กันยาสาย
62083012195 นายชัยวัฒน� พันธ�ชัย
62083012196 นางสาวชุติพร จรแก�ว
62083012197 นางสาวกมลทิพย� ลองจํานงค�
62083012198 นางสาวสิริลักษณ� ถินคําไสย�
62083012199 นางสาวกาญจนา คะณะนา
62083012200 นายสหรัฐ ยอดวงษ�
62083012201 นางสาวสุทธิดา สังข�อาษา
62083012202 นางจุฑามาศ รุ%งวิกรัยชร
62083012203 นายพัฒนพล แสงจันทร�
62083012204 นางสาวฅีติกา ศรีวาจร
62083012205 นางสาวรจนาภรณ� ทีปสว%าง
62083012206 นางสาวนุชนาฏ บรรจงปรุ
62083012207 นางสาวแคทรียา อําไพ
62083012208 นางสาวจิราภา โพธ์ิชัย
62083012209 นายนันทวัฒน� เฮงสันเทียะ
62083012210 นายวัชรพล ยอดผล

หน�า 407 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083012211 นางสาวอรวรรณ เณรชู
62083012212 นายธนเสริฐ ต้ังตรงสกุลดี
62083012213 นายธราธิป บุ�งจันทร�
62083012214 นางสาวปริมาส เดิงขุนทด
62083012215 นายสัญเกียรติ มุ%งสันติ
62083012216 นายพันธุ�ศักด์ิ บัวจันทร�
62083012217 นางสาวสุภาวดี ลินไธสง
62083012218 นางสาววรายุภัสร� ธนเปXPยมขวัญ
62083012219 นายอรรถวัฒน� วิทูรภัทร
62083012220 นางสาวสุนารี นาราช
62083012221 นางสาวป@Pนปริณัฐ ปลั่งกลาง
62083012222 นางสาวภัทรสิริ ยอดโยธี
62083012223 นายสร�างสรรค� สืบมี
62083012224 นายปกรณ� จ่ันเอี่ยม
62083012225 นายวิศรุต ชลาธารธรรม
62083012226 นางสาวจีราภรณ� แซ%โซ�ง
62083012227 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองเสือ
62083012228 ว%าที่ร�อยตรีอนิรุทธ์ิ ป@ดตามานัง
62083012229 นางสาวชนิกานต� โมพันธุ�
62083012230 นายพุทธวัธน� ช%วยสระน�อย
62083012231 นางอุทัยวรรณ สมหวัง
62083012232 นางดุษยา แสงสุวิมล
62083012233 นางสาวกนกพรรณ อภัย
62083012234 นางสาวเสาวลักษณ� กกอู%
62083012235 นางสาวสวภัทร แสงสมบัติ
62083012236 นางสาวธนินี ธีระวุฒิ
62083012237 นางสาวรุจิราพร สายมณี
62083012238 นางสาวฐิติยา มีศรี
62083012239 นางสาวนนชนันท� สระปKญญา
62083012240 นางสาวจรรยา จอดนอก
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62083012241 นายจักรกฤษณ� อุ%นไธสง
62083012242 นางสาวเรณู สระขุนทด
62083012243 นายธีระวัฒน� ชัยวิรัตน�
62083012244 นางสาวอารีรัตน� มาสพันธ�
62083012245 นางสาวสมฤดี สิงห�สถิตย�
62083012246 นางสาวชุติมา สุดเนตร
62083012247 นางสาวนัยเนตร เวทไธสง
62083012248 นายชัยภัทร วงษ�วิลา
62083012249 นางสาวปลิษา พลโดด
62083012250 นายธีรยุทธ ทองมี
62083012251 นางสาวไพลิน ใจพุดซา
62083012252 นางสาวปาณิสรา อุ%นทานนท�
62083012253 นางสาวบุญจันทร� บุญสวัสด์ิ
62083012254 นายดิศรินทร� ผลย่ิง
62083012255 นายเฉลิมวุฒิ ศรีมาวงศ�
62083012256 นางสาวขนิษฐา เดือนกระโทก
62083012257 นายธีรภัทร หวานคง
62083012258 นายวายุ จินดาพล
62083012259 นางสาวปรียานุช แสงนาฝาย
62083012260 นางสาวพิมลรัตน� พูนแสง
62083012261 นางสาวรมณีย� วิเศษนคร
62083012262 นางสาวเกศกมล เกศกรองทอง
62083012263 นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม
62083012264 นางสาวปKทมาวรรณ บรรลือทรัพย�
62083012265 นางสาวนษิวรรณ อิ่มเลิศสกุลชัย
62083012266 นายวิสิทธ์ิ พอกทรัพย�
62083012267 นางสาวสุทธิดา จันทร�ดัด
62083012268 นางสาวชนินาถ ขอนบกลาง
62083012269 นายกรกต หนองน้ํา
62083012270 นางสาวชลาธร เกษมสุข
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62083012271 นางสาวมรรษสุชา ศิริมาศ
62083012272 นายเทวินทร� กองพันธ�
62083012273 นางสาวนันทิยา บุญเที่ยง
62083012274 นางสาวสุวนันท� ชิดรัมย�
62083012275 นายณวัฒน� รุมพรสระน�อย
62083012276 นางสาวพิมพ�พรรณ หิรัญเขว�า
62083012277 นางสาวอุสิชา คงวิญ^ู
62083012278 นางสาวเสาวณีย� พิมพ�ปรุ
62083012279 นางสาวชนนิกานต� คิดสุขุม
62083012280 นางสาวสายรุ�ง แถนสีแสง
62083012281 นางสาวสุวนันท� มูลดับ
62083012282 นางสาวสุดารัตน� กุมขุนทด
62083012283 นางสาวกวินธิดา จงประเสริฐ
62083012284 นางสาวสายฝน พัฒนะแสง
62083012285 นางสาวพรพิมล ดวนสูง
62083012286 นางสาวปาริชาต เสาร�ศรี
62083012287 นางสาวยุภารัตน� บุหงา
62083012288 นายอุกฤษฏ� ลิขิตกิจเกษตร
62083012289 นายศักด์ิชัย ยนต�จอหอ
62083012290 นายณัฐสิทธ์ิ เมินกระโทก
62083012291 นายจักรพงศ� จุลสงค�
62083012292 นางสาววิภาดา ไพศาลพิทยา
62083012293 นางสาวสิริกานดา เข็มหม่ืนไวย
62083012294 นายพีระวิทย� กาญบุตร
62083012295 นางสาวเบญจรัตน� ท%อกระโทก
62083012296 นางสาวสุดารัตน� เขลากระโทก
62083012297 นางสาวชมพูนุช คล�องกาญ
62083012298 นางสาวเบ็นนิภา แสงเนตร
62083012299 นางสาวเสาวณีย� แก�วแพ
62083012300 นางสาวป@ยะดา ลื่นกลาง
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62083012301 นางสาวศศิพร บวบขม
62083012302 นางสาวจริดา จ%าพิมาย
62083012303 นางสาวอุมาพร นาคลัดดา
62083012304 นายพงศกร ย้ิมขาวผ%อง
62083012305 นายเบญจรงค� เวียงสิมมา
62083012306 นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร�หอม
62083012307 นางสาวมานิดา บึงระงม
62083012308 นางสาวกัณฐิกา อุไรพันธ�
62083012309 นางญาณภัทร ภูพันนา
62083012310 นางสาวชัญญา วันทายนต�
62083012311 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก
62083012312 นางสาวธิดารัตน� อุณหบัณฑิต
62083012313 นางสาวนุชราภรณ� ฤทธ์ิไธสง
62083012314 นางสาวโสริยา ธรรมดารพ
62083012315 นางสาวอรอนงค� พร�อมจิต
62083012316 นางสาวญปภัฒ ผลทวี
62083012317 นางสาวแพรวพัตรา ถิตย�รัศมี
62083012318 นางสาวสริตา หนชัย
62083012319 นางสาวลัทธพร ธงกระโทก
62083012320 นายบุญโชค ขอจัดกลาง
62083012321 นางสาวหัสยา นิสัยพราหมณ�
62083012322 นางสาวราตรี รั่งจันทึก
62083012323 นางสาววรรณวณัช โนนสัง
62083012324 นายอิฎฐนิตย� อินทร�จันทร�
62083012325 นางสาวนําพร พลสง
62083012326 นายนฤเบศ พลตาล
62083012327 นางสาวธิติมา บุญประชม
62083012328 นายยศชพัตมศักด์ิ ดาวภักศรี
62083012329 นางสาวจิดาภา รักแหลมแค
62083012330 นางสาวสุภัทร�ศร มีปKญญา
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62083012331 นางสาวพัชราภรณ� แก�วกลาง
62083012332 นางสาวรัตติยาภรณ� เขียวพรม
62083012333 นายณต ทิพยางกูร
62083012334 นางสาวจิราพัชร หงส�ทองสกุล
62083012335 นางสาวเอมวิกา แก�วเทศ
62083012336 นางสาวชุลีพร ขอร%วมกลาง
62083012337 นายหัสนัย โตวิวัฒน�
62083012338 นางสาวนิภานันท� ชูเดช
62083012339 นางทัตพิชา ฦาชา
62083012340 นายณัฐศักด์ิ สมัครณรงค�
62083012341 นางสาวอริสา ทองกระจาย
62083012342 นายสมบัติ วาพัดไทย
62083012343 นางสาวฉันฐณี เกิดสมบูรณ�
62083012344 นางสาวศนัญญา สุขตาม
62083012345 นางสาวน้ําทิพย� ชุ%มพะวงค�
62083012346 นางสาวนฤมล อินป[าน
62083012347 นางสาวอัฐภิญญา ไปแดน
62083012348 นายสุวัฒน� ทิพจันทร�
62083012349 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ
62083012350 นายอนุวัฒน� เสือขุนชัย
62083012351 นายมานิตย� พาขุนทด
62083012352 นายปรีด์ิณัฐ ไตรทศเศรษฐ�
62083012353 นางสาววรัญญา ประสานสาย
62083012354 นางสาวจันทัปปภา วิริยะยอดเย่ียม
62083012355 นายกิตติศักด์ิ วงษ�ไทย
62083012356 นางสาวพรรณธิภาภรณ� เซียงหลิว
62083012357 นางสาวสุพัตรา รจนาสม
62083012358 นายสิทธิโชค ธูปกลาง
62083012359 นางสาวหยาดรุ�ง แก�วพินิจกุล
62083012360 นางดวงนภา แสนปลื้ม

หน�า 412 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083012361 นางสาวแพรวพรรณ มุขจร
62083012362 นางสาวสรวีย� ศรีสุวรรณ�
62083012363 นายป@ยะณัติ เจริกรัมย�
62083012364 นางสาวทิพา จันทรนาคี
62083012365 นางสาวณัฐิดา หันประดิษฐ�
62083012366 นายอนุสรณ� ดุนขุนทด
62083012367 นางสาวรสสุคนธ� หมวกคํา
62083012368 นางสาวดวงเดือน พวงมาลา
62083012369 นางสาวจารวี เกษมกุลวัฒนา
62083012370 นางสาวสุวรรณา ชัยวรรณ�
62083012371 นายนที โฉมดี
62083012372 นางสาวธัญญาเรศ สะอาดภัย
62083012373 นางสาวแพรวพรรณ ชุ%มสูงเนิน
62083012374 นางสาวมาลินี พวงพี
62083012375 นายชญานนท� สว%างหล�า
62083012376 นายสุรีวัฒน� บุญหาญ
62083012377 นายชัยวัฒน� สมใจ
62083012378 นางสาวจิตรา นาดี
62083012379 นางสาวจิรภิญญา รุ%นสูงเนิน
62083012380 นางสาวสุกัญญา จันทร�ทอง
62083012381 นางสาวศิวนาถ เจียรกุล
62083012382 นายธานินทร� พายสําโรง
62083012383 นางสาวนริศรา ชวดสุวรรณ�
62083012384 นายศุภกร คตวงค�
62083012385 นางสาวชลธิชา หน�าดีแท�
62083012386 นายสุนทรา ฉวีวงศ�
62083012387 นางสาวธนิษฐา ลุงไธสง
62083012388 นางจิตติภรณ� เชิดฉาย
62083012389 นายพรพิพัฒน� สายรัมย�
62083012390 นายอํานาจ สมศรี
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62083012391 นางสาวกนกวรรณ กอเงินกลาง
62083012392 นางสาวเนตรนภา กระแสร�
62083012393 นางสาวสาวิตรี กกรัมย�
62083012394 นายธนะพล ณรงค�ชีวพัฒน�
62083012395 นางสาววิภาวดี วงศ�สุริยา
62083012396 นางสาววนิดา พิมพ�เพียง
62083012397 นางสาวนิศากร โตจาด
62083012398 นางสาวสุนิสา ขวัญเกตุ
62083012399 นายธนาพัฒน� ขันติปกรณ�กุล
62083012400 นางสาวศิริพร นราพล
62083012401 นางสาวศิริลักษณ� เอ�กระโทก
62083012402 นายเอกศิษฏ� สันโดษขจรพงศ�
62083012403 นายคณานนท� ฝ[ายโชคชัย
62083012404 นางสาวทยิดา เปXPยมดนตรี
62083012405 นายสมชาย บุญหว%าน
62083012406 นายเจษฎา มูลธรรม
62083012407 นายธีรพล มูลจันทร�
62083012408 นางสาวศรุชา กุลภาเมธาวุฒิ
62083012409 นางสาวนุชจรี ปนสันเทียะ
62083012410 นายพฤทธ์ิ นามโนนเขวา
62083012411 นายสุรศักด์ิ แก�วคําไสย�
62083012412 นางสาวพรพิมล จันทินมาธร
62083012413 นางสาวชฏรัตน� ไชยมงคลพร
62083012414 นายอนุวัฒน� คุณเศษ
62083012415 นางสาวสุทธิดา คําสุมาลี
62083012416 นางสาวสุเบ็ญจา พนมอาภรณ�ชัย
62083012417 นางสาวฉัตรนภา โค�งอาภาส
62083012418 นางสาวรุ%งกานต� น�อยจัตุรัส
62083012419 นางสาวศนิชา โพธิสาจันทร�
62083012420 นางสาวแสงอุษา สิงห�ทอง
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62083012421 นางสาวจิตรตรี ใยนนท�
62083012422 นายชาญวิทย� ทินารัมย�
62083012423 นางดลพัทร ยอดขาว
62083012424 นางสาวสกุณกัลญา เวทไธสง
62083012425 นางสาวพิรญาณ� หล�าอัมพร
62083012426 นางสาวปรัญญา อัสสาภัย
62083012427 นางสาวจุรีรัตน� เอี่ยมสะอาด
62083012428 นางสาวศุภรดา จันทร�ประโคน
62083012429 นางสาวสุวิมล หม่ันหาโชค
62083012430 นายพีรวิชญ� มุ%งดี
62083012431 นางสาวชนาธิป วงค�ศรีสังข�
62083012432 นางสาวณัฎฐรวีย� ดีประเสริฐ
62083012433 นายสุริยากานต� อุตมานุวัฒน�
62083012434 นางสาวลัดดาวัลย� น�อยสุพรรณ
62083012435 นางสาวประภัสสร พุ%มอรุณ
62083012436 นางสาวศุภลักษณ� ประยูรสุข
62083012437 นายวิศรุต ญาณวุฒิวงศ�
62083012438 นายกฤษฎา คําจุมพล
62083012439 นางสาวรัชนี ชายประโคน
62083012440 นางสาวพรสุดา คําภู
62083012441 นายอลงกรณ� อินทรสิทธ์ิ
62083012442 นางสาวมนัสวี ลาสอน
62083012443 นางสาวอนุธิดา อุส%าห�ค�า
62083012444 นางสุจิตรา เมฆะวัฒนะ
62083012445 นายณรงค� พรมเสน
62083012446 นางสาวนิพรรษา อินทร�แสง
62083012447 นายเกริกพงศ� ยืนยาว
62083012448 นายศุภวิชญ� ภักดีนอก
62083012449 นางสาวทิพยาภรณ� หวังกลุ%มกลาง
62083012450 นางสาวสายทอง ศรีบาง
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62083012451 นางสาวเธียรธิดา หาญรักษ�คล�ายเพ็ง
62083012452 นางสาวอุไรวรรณ อินทร�แก�ว
62083012453 นางสาวสุชาดา เทศน�อย
62083012454 นางสาวกัญญพัชร เจสันเทียะ
62083012455 นางสาวกมลรัตน� นาครอง
62083012456 นางสาวนิตา หนุนกระโทก
62083012457 นางสาววนิดา นามโคตร
62083012458 นางสาวจริยาภรณ� สอนเสนา
62083012459 นางสาวสุนารี พรหมเสนา
62083012460 นางสาวทัศนีย� ปลาโพธ์ิ
62083012461 นางสาวสุภาวดี อินทร�สอาด
62083012462 นางสาวพัชราภรณ� จิตต�สกุล
62083012463 นางสาวสุวนันท� สายสุด
62083012464 นายพรภวิษย� ถนอมสัตย�
62083012465 นายสิทธิศักด์ิ ม%วงเจริญ
62083012466 นางสาวพรพันธ� ผลช%วย
62083012467 นายภีมเดชา พรมโคตร
62083012468 นายดนัย หวังรักกลาง
62083012469 นายคณิศร� อุตตมะบูรณ
62083012470 นางสาวอุษารัตน� แลดไธสง
62083012471 นางสาวสุพัตรา เจริญสุข
62083012472 นางสาวจิรนันท� พุธชุมแสง
62083012473 นางสาวสิริกร นามวัฒน�
62083012474 นายพิษณุ ราชธรรม
62083012475 นายสัมฤทธ์ิ สมเพชร
62083012476 นางสาวศิยามล เปXยคํา
62083012477 นางวนิดา ไทยทะเล
62083012478 นางสาวประกายดาว เสลากาย
62083012479 นางสาวศิรประภา ใจสูงเนิน
62083012480 นายอาทิตย� บุญมาก
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62083012481 นางสาวกิตติยา เลิศจันทึก
62083012482 นางสาวอัจฉรา ลามคํา
62083012483 นางสาวปภาวดี ตาไล
62083012484 นางสาวอรนุช เนียนไธสง
62083012485 นางสาวสมฤทัย ศรีนวล
62083012486 นายสุธาวี เจริญศิริ
62083012487 นายปาราเมศ วงษ�วัฒนะ
62083012488 นางสาวณภัสวรรณ หนุนพลกรัง
62083012489 นางสาวสุกัญญา ไชยพันโท
62083012490 นางสาวสุภาภรณ� อ%อนโสม
62083012491 นายเจนณรงค� เจริญศิริ
62083012492 นางสาวจารุวรรณ จารัมย�
62083012493 นางสาวระวีวรรณ เรืองเกษม
62083012494 นางสาวณัฐชา ฮัววานิช
62083012495 นายสุดใจ โตจันทึก
62083012496 นางสาวทวิวรรณ โชติรอด
62083012497 นายเชิดพงษ� ระวินู
62083012498 นางสาวจุรีพร คํากัด
62083012499 นางสาวเบญจวรรณ กัณเหตุ
62083012500 นายรหัท ออสวัสด์ิ
62083012501 นางสาวศรัญญา อินทสอน
62083012502 นางสาวงามสิรี งานโคกสูง
62083012503 นายพันธ�ศักด์ิ น�อยบัวทิพย�
62083012504 นางสาวเมวดี เอมสมบูรณ�
62083012505 นายพิสุทธ์ิ เพ็งธรรม
62083012506 นางสาวสุพรรณี กองเลิศ
62083012507 นางสาวอัญตรา อาสานอก
62083012508 นางสาวภัสพร วรรณูปถัมภ�
62083012509 นายกริชเพ็ชร ศิริพัฒนาเจริญสุข
62083012510 นางสาวชนิดาภา ปKดจังหรีด
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62083012511 นางสาวเกศศิรินทร� วิสุทธิญาณภิรมย�
62083012512 นางสาววนิดา บรรเทิงใจ
62083012513 นางสาวนัฐธิชา มูลเมือง
62083012514 นายณฐภพ ณ นครพนม
62083012515 นายไตรภูมิ ม%วงดี
62083012516 นางสาวศศิธร ปุลันรัมย�
62083012517 นางสาวภาวิดา จรจอม
62083012518 นางสาวกิตติมา เรืองศรี
62083012519 นางสาวสุดารัตน� เทพบุรี
62083012520 นางสาวอรอุวรรณ โคมารัมย�
62083012521 นางสาวสุดารัตน� สมพิมาย
62083012522 นางสาวธนพร เกษรทอง
62083012523 นางสาวสุทธิวัฒน� รอบรู�
62083012524 นางสาววรรณิภา เทศพิทักษ�
62083012525 นายขวัญชัย นบน�อม
62083012526 นายวุฒิชัย วาริน
62083012527 นางสาวสุชัญญา ยอดสุรินทร�
62083012528 นางสาวพัชรินทร� ชอบใจ
62083012529 นางสาวป@ยธิดา เขาหา
62083012530 นางสาวอรพรรณ พงษ�กิจการุณ
62083012531 นางสาวณัฐชาวลักษ� ผาจันทร�
62083012532 นางสาวนาตาลี สร�อยศิริกุล
62083012533 นางสาวนัฐชา จันทะเลิศ
62083012534 นางสาวพัชราภรณ� วังนันท�
62083012535 นางสาวสุชาดา ม่ังมูล
62083012536 นายอานุภาพ งีสันเทียะ
62083012537 นางสาวมนทิรา ภักดีพุดซา
62083012538 นางสาวขนิษฐา นาคเกษม
62083012539 นางสาวณัฐสินี สอนโคกสูง
62083012540 นายฤทธิชัย ศรีโพธ์ิงาม
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62083012541 นายพงษ�ศักด์ิ สอดทรัพย�
62083012542 นางสาวยุวดี อุ%มประโคน
62083012543 นางสาวธิญาพร พลดอน
62083012544 นางสาวสุดารัตน� กระแจเหิน
62083012545 นางสาวพิชญา จานฉิมพลี
62083012546 นางสาวรัตนา สุขกลาง
62083012547 นางสาวขนิษฐา บุญกล�า
62083012548 นางสาวจิราภรณ� บัวโคกรัง
62083012549 นางสาวอรอนงค� พินิจผล
62083012550 นางชลิตา แตะกระโทก
62083012551 นายโกวิท บุญเที่ยง
62083012552 นางสาวศรสวรรค� กุมภาภิรมย�
62083012553 นายภาสกร ดุ%งมะรี
62083012554 นางสาวจุฑาภรณ� คําผาย
62083012555 นางสาวณัฐฐา แก�วหิน
62083012556 นางสาวศิริวรรณ หนันกระโทก
62083012557 นายกิตติพงษ� โพธ์ิสุวรรณ
62083012558 นางสาวเกษรา เคียวสูงเนิน
62083012559 นางสาวสิริรัตน� แหลมไธสง
62083012560 นางสาวมาลี เงินโพธ์ิ
62083012561 นายพัทธมน วิสุทธิอาภา
62083012562 นายชญานิน จันทร�ลิ่ม
62083012563 นางสาวนันทิพร สินม่ัน
62083012564 นางสาวจิรัชญา ศรสังข�
62083012565 นางสาวสุกฤตา จากนอก
62083012566 นายธีรวัฒน� เกลี้ยงเทศ
62083012567 นางสาวอัญธิกา จุ�ยทองหลาง
62083012568 นางสาวพรสิริ ศรีพูน
62083012569 นายพมลวัชร พินิตธรรมนาถ
62083012570 นางสาวชลดา ไชยชา
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62083012571 นางสาวศิริลักษณ� ขันนอก
62083012572 นางสาวกมลทิพย� เรืองย่ิง
62083012573 นางสาววิไลพร กะตุดเงิน
62083012574 นายมงคล สุทธิทักษ�
62083012575 นางสาวอรปรียา แย�มทะเล
62083012576 นางสาวแคทรียา ภิญโญศรี
62083012577 นางสาวพรชญา มะธิป@ไขย
62083012578 นางสาววีนัส ขันทอง
62083012579 นางสาวฐัทธิฎา อินทิสาน
62083012580 นางสาวอารีรัตน� ศาร�ทรัตน�
62083012581 นางสาวชุดาพร บุญเย็น
62083012582 นางสาวเอื้อมพร ชะอ�อนรัมย�
62083012583 นายธนภัทร เพ็งเล็งดี
62083012584 นายปองพล คํ่าคูณ
62083012585 นางสาวรุ%งทิวา พระงาม
62083012586 นางสาวกมลชนก ตันติพัฒนะมนตรี
62083012587 นางสาวดวงฤทัย ทํานา
62083012588 นายกิตติศักด์ิ บัวพันธ�
62083012589 นางสาวสิรินัดดา เทนโสภา
62083012590 นางสาววรรณ�วิดา ตีไชยรัมย�
62083012591 นางสาววิภาวรรณ สําราญญาติ
62083012592 นางสาวศศิธร อามาตร�
62083012593 นางสาวณัฐณิชา ไกรวสุกุล
62083012594 นางสาวศศิวิมล ชัยสุริยะวิรัตน�
62083012595 นายคฑาวุฒิ หร%ายกลาง
62083012596 นางสาวปลายกมล จงสวัสด์ิ
62083012597 นางสาวอุไรรัตน� พรไธสง
62083012598 นางสาวอรวี ยังกลาง
62083012599 นางสาวกนกกาญจน� เกียรติเกาะ
62083012600 นางสาววาริน มากลอย
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62083012601 นางสาวธิราภรณ� ศรีอภัย
62083012602 นางสาวนภัสมน ไท%กลาง
62083012603 นางสาวทองม�วน พูนสี
62083012604 นายอดิศักด์ิ ยรรยงพาณิชย�
62083012605 นายศิระวัตร ศิลา
62083012606 นายศุภวิชญ� อรัญสาร
62083012607 นางสาวสุจินดา สินสุพรรณ�
62083012608 นายสมคิด ปลิงกระโทก
62083012609 นายณัฐรัตน� หายทุกข�
62083012610 นางสาวอุษามาศ ตุนาค
62083012611 นางสาวมนพร ตันไพบูลย�
62083012612 นายวรลักษณ� จันทร�มุข
62083012613 นางสาวสุธิดา เมืองนิล
62083012614 นางสาววลัยลักษณ� จินดา
62083012615 นางสาวปวีณา เรืองกระโทก
62083012616 นายอดิศักด์ิ เดิมทํารัมย�
62083012617 นางสาวชลัญญา สรงกระสินธุ�
62083012618 นายพงศ�ธร สมางชัย
62083012619 นางสาวสมฤทัย ลาภสูงเนิน
62083012620 นางสาวจุฑามาศ สินจังหรีด
62083012621 นายอาทิตย� ลาภาสระน�อย
62083012622 นางสาววาสนา ตุ�งประโคน
62083012623 นายวัชรพงศ� ฤทธิรณ
62083012624 นางสาวศุภธาร สุวรรณาคม
62083012625 นางสาวจุไรพร จันทอง
62083012626 นางสาวนันทกา สนุกแสน
62083012627 นายจักรกฤษณ� ชาญประโคน
62083012628 นายธนยศ เกิดสมุทร
62083012629 นางสาวหทัยรัตน� ราชรักษ�
62083012630 นายนฤเบศร� เมตตา
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62083012631 นางสาวสุวิมล ผลเจริญ
62083012632 นายยุทธพล ทองแสง
62083012633 นางสาวฉัตรปวีณ� ดาศรี
62083012634 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสุจิตรา ขาวงาม
62083012635 นางสาวขนิษฐา รักษาก่ิง
62083012636 นางสาวชมพูนุช เดชพรมรัมย�
62083012637 นายยุทธนา คํามา
62083012638 นางสาวทรรศนีย� เคนขุนทด
62083012639 นางสาวป@ยะฉัตร ทองอ�ม
62083012640 นางสาวกาญจนา กล�าหาญ
62083012641 นางสาวภัทริกา ปรีดาศักด์ิ
62083012642 นางสาวผุสดี ทองเอี่ยม
62083012643 นางสาวอรทัย นบน�อม
62083012644 นางสาวยุวดี จงเพียร
62083012645 นางสาวกุสุมา หงษ�สุด
62083012646 นางสาวนัยนา ด�วงชํานาญ
62083012647 นางสาวประภาศรี ชื่อมี
62083012648 นางสาวกชกร มาภักดี
62083012649 นางสาววรัญญา แทนกลาง
62083012650 นางสาวจุฑามาศ ดาทอง
62083012651 นางสาวนัชชา นุชนารถ
62083012652 นางสาวพัชราลักษณ� ศรีหาอวน
62083012653 นางสาวเกศศิณี ห%ามกระโทก
62083012654 นางสาวณัฐชยา สนพะเนา
62083012655 นายภพสันต� สิงคเสลิต
62083012656 นางสาวอุไรพร กิจดี
62083012657 นายไกรวิทย� เสริมศิริ
62083012658 นางสาวจิดาภา ศรีสุนทร
62083012659 นางสาวกัญญาณัฐ เอกอัจฉริยา
62083012660 นางปูนปK\น แก�วสมุทร�
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62083012661 นางสาวธนพร จันทราษี
62083012662 นางสาวปรีชยา เพชรประไพ
62083012663 นายสันติราษฎร� คําศิลา
62083012664 นายนนทวัฒน� ตากกระโทก
62083012665 นายเด%นพงษ� มูลเสนา
62083012666 นางสาวศิริลักษณ� ตุละพิพาก
62083012667 นางสาววราลี ชาวกงจักร
62083012668 นางสาวจารุลี กอบัว
62083012669 นายไชยรัตน� ผิผ%วนนอก
62083012670 นางสาวศิริลักษณ� สุดา
62083012671 นายเจษฎา วงศ�กัณหา
62083012672 นางอุดมพร พ่ึงจันดุม
62083012673 นางสาวจิราพร เสนางาม
62083012674 นางสาวณัฏฐ�ชุดา บุญปลูก
62083012675 นายหฤษฎ� หวังบุญกลาง
62083012676 นางสาวพัชรินทร� เผ%าหอม
62083012677 นายเกียรติศักด์ิ ยวงรัมย�
62083012678 นางสาวศิริลักษณ� ประสานสุข
62083012679 นางสาวเสาวลักษณ� แผ%นกระโทก
62083012680 นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย�
62083012681 นายพิสิทธ์ิ หนีกระโทก
62083012682 นางสาวกาญจนา จันทร�รัตน�
62083012683 นางสาวนรินทร� รอดกลาง
62083012684 นางสาวปลายฉัตร เทียบศรี
62083012685 นายศุภณัฐ โสเรรัมย�
62083012686 นายกฤษณะ สอิ้งทอง
62083012687 นายณัฐวัฒน� สําราญ
62083012688 นายฐาปกรณ� ลายภูษา
62083012689 นางสาวปวีณา ชาญเวช
62083012690 นายสัญญา วงค�หินกอง
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62083012691 นางสาวปKทมาภรณ� คําจันวงษา
62083012692 นางสาวกัญญาภัทร คําแสนโคตร
62083012693 นางสาวกิรติกา คงควร
62083012694 นางสาวอาริยา ทองศรี
62083012695 นางสาวศิริพร อนันตภูมิ
62083012696 นายนฤสรณ� อินทรยานยศ
62083012697 นางสาวมลฑกาณต� สุขใหญ%
62083012698 นางสาวศิระภัสสร เสาวดาน
62083012699 นายชัยชนะ ศรีดาวงศ�
62083012700 นางสาวเจนจิรา รอดพิมาย
62083012701 นางสาวทอฝKน รัตนนท�
62083012702 นางสาวจิราภรณ� เจริญแสน
62083012703 นางสาวสุภานัน กุลศรี
62083012704 ส.อ.หญิงสุนิสา อันทรินทร�
62083012705 นางสาวพุทธชาติ เพียรทําดี
62083012706 นางสาวศิรินภา พรดอนก%อ
62083012707 นายกวีนิพนธ์ิ สุวรรณกูฏ
62083012708 นายสิทธิศักด์ิ พิสันเทียะ
62083012709 นางสาวนภัสสร เปรี่ยมหม่ืนไวย�
62083012710 นางสาวเกวลี สุวรรณกาโล
62083012711 นางสาวพัชรีวงศ� วงศ�ทวี
62083012712 นางสาวมณีนุช เรืองเดช
62083012713 นางสาวศศิธร โพธ์ิแก�ว
62083012714 นางสาวสุกัญญา เพ็งจันดา
62083012715 นางสาวพัฒนี พิมภาเรือ
62083012716 นางวิไลลักษณ� ผิวแดง
62083012717 นางสาววรรณภา ช%างเกวียน
62083012718 นางสาวจริยศาสตร� บุตรศาสตร�
62083012719 นางสาวพัชรี พุ%มบัว
62083012720 นางสาวนิศารัตน� ทองทิพย�
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62083012721 นายไพรวัลย� พิกุลทอง
62083012722 นางรัตติกาล โสมวงศ�
62083012723 นางสาวพิมลวรรณ� ผิวเวียง
62083012724 นางสาวสุธิดา กงแก�ว
62083012725 นายชูรศักด์ิ ชูสกุล
62083012726 นางสาวกัลยารัตน� นิมิตรหม่ืนไวย
62083012727 นางสาวฐิตาพร กลึงกลางดอน
62083012728 นางสาวศิรินนา สีดาเลิศ
62083012729 นายชัยวิวัฒน� ท%าเรือ
62083012730 นายแสงเดือน ถาวงษ�กลาง
62083012731 นางสาวโสรยา แสงซ่ือ
62083012732 นางสาวภัทราวดี จารีย�
62083012733 นางสาวอาภา เบญจภุมริน
62083012734 นายธีรศักด์ิ กองกลิ่น
62083012735 นางนันท�นภัส โพธ์ิพัฒน�
62083012736 นางสาวไอรัตน� ตระการจันทร�
62083012737 นางสาวน้ําฝน เลิศล้ํา
62083012738 นางนิสรา เที่ยงสันเทียะ
62083012739 นายดนุพล ดลเจือ
62083012740 นางสาวเบญจมาศ ลอดหนองเข็ง
62083012741 นางสาวระพีพัฒน� อาจริยจตุรภัทร
62083012742 นายธีรวัต กาวิละมูล
62083012743 นางสาวรุจิประภา สุขาทิพย�
62083012744 นายเจษฎากร พรทิพย�
62083012745 นายอธิวัฒน� บุญเปล%ง
62083012746 นายธีรพงษ� ช%องรัมย�
62083012747 นายกําแพง รักษาภักดี
62083012748 นายวิศิษฎ� พรหมณะ
62083012749 นางสาวพิชญามณฑ� รงคะสุทธิโรจน�
62083012750 นายพงษ�พันธ� หาวอ
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62083012751 นางสาวยุพรา ภูชะธง
62083012752 นางสาวพิชชา เชื้อแหลม
62083012753 นางสาวมัลลิกา จันทร�เต็ม
62083012754 นายวรพงศ� สมพร
62083012755 นางลักขณา สังขรัตน�
62083012756 นางสาวธนัชชา บุญเรืองศักด์ิ
62083012757 นายพงศธร ล�วนดํารงค�กุล
62083012758 นางสาวพัชรินทร� อภิรม
62083012759 นางหทัยทิพย� เสนาปKกธงไชย
62083012760 นางสาวกุสุมา ผลจันทร�งาม
62083012761 นางสาวชนากาญ ม่ันวาจา
62083012762 นายวีรวัฒน� พูนทักษิณ
62083012763 นางสาวสกาวเดือน บุญคง
62083012764 นางสาวกณัฐปภา เพ็ชรดี
62083012765 นางสาวจิรภา มีสง%า
62083012766 นางสาวกานต�สุรีย� วัฒน�บุญรอด
62083012767 นางสาวอาทิตยา เทพแสง
62083012768 นายไพโรจน� รักพุทธะ
62083012769 นางสาวจีรภา ลีศรี
62083012770 นางสาวสาวิตรี ไชยเสนา
62083012771 นางสาวมนันญา พลยางนอก
62083012772 นางสาวเกศรินทร� คํากลาง
62083012773 นางสาวกมลชนก พงษ�ธัญการ
62083012774 นายเกษมทัศ อินโอ�
62083012775 นางปริษา เพียรชนะ
62083012776 นางสาวสมฤทัย ตุใยรัมย�
62083012777 นางสาวปรางค�นภา ทาอีเม�ง
62083012778 นางสาวนันธิพา หน�าจันทึก
62083012779 นางสุดารัตน� กกแก�ว
62083012780 นางสาวพิมพ�ชนก สืบสิทธ์ิ
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62083012781 นางสาวตวงรัตน� สังข�น�อย
62083012782 นางสาวสิริกานต� สวัสด์ิสลุง
62083012783 นายเจษฎา หาญนอก
62083012784 นายชญาณัตถภัทร� เทียนคํา
62083012785 นางสาวจุฑารัตน� บุญสงค�
62083012786 นางสาวจุฑามาศ สุหร%าย
62083012787 นายพงษ�พัฒน� พะธะนะ
62083012788 นางสาววริศา ศิลปประพันธ�เลิศ
62083012789 นางสาวณัฐธยาน� เลขนอก
62083012790 นางสาวกองแก�ว สิทธภาศรี
62083012791 นางสาวสุภัทรา คามะดา
62083012792 นายคณิศร ป@ยะเจริญ
62083012793 นางสาวจริยา ชัยแหม%ง
62083012794 นางสาวอาทิติยา วงศ�กาฬสินธุ�
62083012795 นางสาวยุพิน ตูบสันเทียะ
62083012796 นางสาวบุษญารัตน� โกสุม
62083012797 นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตน�
62083012798 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิศรี
62083012799 นางสาวอรวรรณ บุญปราการ
62083012800 นางสาวณัฐริกา โลพันดุง
62083012801 นายปาริวรรต พงษ�นิยะกูล
62083012802 นางสาวธมลวรรณ จรเสมอ
62083012803 นางสาวสุดารัตน� ปานบุญลือ
62083012804 นางสาวเสาวภา รักสัตย�
62083012805 นางสาวกัลยรัตน� ชิตไธสง
62083012806 นางสาวณัชพัณณ� ภูริธนพงษ�เจริญ
62083012807 นายนัณฐวุฒิ เหลาทอง
62083012808 นายนนทพันธ� ธรากุลปวีร�
62083012809 นายวชิรชา วัฒนชานันท�
62083012810 นายฐาปนะ แสงอรุณ
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62083012811 นายสมพงศ� ประสมพันธ�
62083012812 นางสาวอนุรดี จิตคนขยัน
62083012813 นางบัวหลัน อินทจักร
62083012814 นางสาวปนัดดา ภิรมชัย
62083012815 นางสาวธนิษฐา ดีสม
62083012816 นายวรวัฒน� สอดส%องจิตร
62083012817 นางสาวขวัญนภา โพธ์ิชัย
62083012818 นายสุรศักด์ิ พลเย่ียม
62083012819 นางสาววิภาพร แซ%ต้ัง
62083012820 นางสาวศุภลักษณ� สมบูรณ�
62083012821 นางสาวนันทิยา ใหญ%กลาง
62083012822 นางสาวชนพิชญา ชัยรส
62083012823 นางสาวอภัสรา รอดสันเทียะ
62083012824 นายต%อศักด์ิ เจริญชัย
62083012825 นางสาวปราณี แป>นน�อย
62083012826 นางสาวสุนิสา ศรีประสิทธ์ิ
62083012827 นายพชรภัทร บุญเอก
62083012828 นางสาวกนิกนันต� แสนนา
62083012829 นางสาวกิตติยาภรณ� ปุกกลาง
62083012830 นางกมลพัชร ชาลีวงษ�อักษร
62083012831 นางสาวม่ิงขวัญ ศรีสอน
62083012832 นางสาวสกาวมาศ ดวงโพธ์ิทอง
62083012833 นางสาวสุพิชญา คงสุทธ์ิ
62083012834 นางสาวพรรณทิพา นาชัยฤทธ์ิ
62083012835 นางสาวอังคณา เลื่อยกระโทก
62083012836 นางสาวรัตติยา พัฒนวัชรกุล
62083012837 นายวรเดช ผูกแก�ว
62083012838 นางสาวนุชบา ภู%ทองอ%อน
62083012839 นายอดิเรก แก�วเจHก
62083012840 นายกรชวัล รุ%งเรือง
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62083012841 นางสาวณัฏฐญาพัชญ� มะลิด
62083012842 นางจิรัชยา ฝ[ายทะแสง
62083012843 นางสาวธัญญารัตน� สอนสุระ
62083012844 นางสาววนิดา ขันตี
62083012845 นางสาววีรญา พวงศรี
62083012846 นางสาวกานติมา วึกชัยภูมิ
62083012847 นางสาวสาวิตรี อินทปางกูล
62083012848 นางสาววรัญญา วงษ�ชาดี
62083012849 นางศศิพัชร ดวงสาพล
62083012850 นางสาวกาญจนา วอนรัมย�
62083012851 นางสาวสุภาพร สายหล�า
62083012852 นายตุลยา เอนกเมธานุวัฒน�
62083012853 นายสุรชัย คุยสูงเนิน
62083012854 นายภูมีน คําวงศ�
62083012855 นายจักรกฤษ ยาอิ่ม
62083012856 จสอพันธมิตร ป@วจันทึก
62083012857 นางสาวปวีณา เณรแพง
62083012858 นางสาวแพรวพรรณราย เข็มประดับ
62083012859 นายอนุชา ศาสนะ
62083012860 นางสาวกัญญารัตน� อยู%เจริญ
62083012861 นางสาวอรอนงค� พิสุทธ์ิไพบูลย�
62083012862 นางสาวไพรรักษ� วาตานาเบ�
62083012863 นางสาวสุกัญญา สิทธิเจริญสุข
62083012864 นางสาวพิชญา ถ่ินน้ําใส
62083012865 นางสาววลัดดา คําเก้ียง
62083012866 นางสาวป@ยนุช ชํานิกล�า
62083012867 นางสาวกาญจนาภรณ� เจนศิริวงษ�
62083012868 นางสาววรรณกร ศิลปวิทย�
62083012869 นางสาวศันสนีย� เพ็ชรเงิน
62083012870 นายภูริวัจน� สิงห�สระน�อย
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62083012871 นางสาวณัฐชลิตา งามบุษย�ศรี
62083012872 นางสาวธีรรัตน� ทับทิมไสย
62083012873 นางสาวพิมพ�ชนก ทวยจันทร�
62083012874 นายณัฐพล จ�องสระ
62083012875 นางสาวละมัย ทรงจอหอ
62083012876 นางสาวปวีณา นาคํา
62083012877 นางสาวสุพัตรา มานุ
62083012878 นางสาวอริสา แสนทอง
62083012879 นายอรรณพ จิตเงิน
62083012880 นายปฏิญญา ชื่นสระน�อย
62083012881 นางสาวศศิธร ศรีวรสาร
62083012882 นางสาวธนภร ดีเลิศ
62083012883 นางสาวสุกัญญา อมฤก
62083012884 นายภาสกร คงพันธ�
62083012885 นางสาวเพ็ญนภา เนตรศักด์ิ
62083012886 นายภูริเดช ทับจะบก
62083012887 นายพิพัฒน� นวลอาสาชัยกุล
62083012888 สอสุเมธี เข็มมี
62083012889 นายรังสรรค� ศารารัมย�
62083012890 นางสาวศิริยากร เนียมชุมแสง
62083012891 นางสาววรีพันธ� บุญชด
62083012892 นางสาวแก�วตา ทองนอก
62083012893 นายธนกร สันบุกา
62083012894 นางสาวรัตนา ศรีแสง
62083012895 นายอธิป เพ็ญสุข
62083012896 นายประสิทธ์ิ สืบสัตย�
62083012897 นางสาวรักษ�จนา ล%ามจันทึก
62083012898 นายปริญญา โนใหม%
62083012899 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยวัฒน�
62083012900 นางสาวเมวิกา ทองประภา
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62083012901 นางสาวนิลพัฒน� โกทา
62083012902 นางสาวศิริพร นิดหนู
62083012903 นายชยพล พลรัตน�
62083012904 นางสาวนิตยา แทนผักแว%น
62083012905 นางสาวสุธิดา วัฒนะ
62083012906 นางลลิตา หงษา
62083012907 นางสาวปาริชาติ โชคต้ืน
62083012908 นางสาววชิรญาณ� วัชรวิชานันท�
62083012909 นางสาวนิตติยาพร ใยเพ็ง
62083012910 นายนพเก�า ขนังสูงเนิน
62083012911 นายสุรศักด์ิ ไขก่ิง
62083012912 นางสาวภัตราพร ข�างกลาง
62083012913 นางสาวกุลธิดา ฉิมงาม
62083012914 นางสาวจิราพร เพ็ชรอุดม
62083012915 นางสาวบุษยาพรรณ แสไธสง
62083012916 นางสาวจิราภรณ� กําเนิดบง
62083012917 นางสาวนลินกานต� ศรีสุวนันท�
62083012918 นางสาวปภาวี ศรีชุมแสง
62083012919 นางสาวนันทัชพร นรินทร�วงษ�
62083012920 นางมณีรัตน� ดนัยรัมย�
62083012921 นางสาวบุษบา โสภณ
62083012922 นายเอกลักษณ� ประดิษฐจา
62083012923 นางสาวไพลิน เนาว�สุข
62083012924 นายอรรถพล เสดโคกสูง
62083012925 นายพชร พงษ�ศรี
62083012926 นางสาวจารุวรรณ จันทร�น�อย
62083012927 นางสาวเสาวนีย� ต�นกระโทก
62083012928 นางสาวรัชดาภรณ� ภูประวัน
62083012929 นางสาวพรปรียา แสนศรี
62083012930 ว%าที่ร�อยตรีหญิงปนัดดา ปะวันนัง
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62083012931 นางสาวอนุสรา รุ%งกลาง
62083012932 นายจตุพล แพ%งผล
62083012933 นายวรรณกิจ แวงวรรณ
62083012934 นางสาวพจนา ขอแช%มกลาง
62083012935 นางสาวอัมรินทร� สุวรรณเวียง
62083012936 นายวศิน ศรีบุตตะ
62083012937 นางสาวศิริรัตน� อาจสันเทียะ
62083012938 นายทวีศักด์ิ เกิดในหล�า
62083012939 นางสาวญาสุมินทร� บ%อพิมาย
62083012940 นางสาวเสาวรักษ� พบสูงเนิน
62083012941 นางสาวผกาชุดา มณีจักร
62083012942 นางสาวอมรประภา สิทธารัมย�
62083012943 นางสาวสุมินตรา จินดาศรี
62083012944 นายธนากร อุ%นใจ
62083012945 นายพีรวัส ใจเงิน
62083012946 นายอานนท� ศาสตร�ภักดี
62083012947 นายชัชวาลย� อนุวัยยา
62083012948 นายนราธิป รอดประเสริฐ
62083012949 นางสาวพัชรีพร ใหญ%เลิศ
62083012950 นางสาวรัชนีกร คุ�มสุวรรณ
62083012951 นายกฤษดา นวลนุกูล
62083012952 นางสาวอโนชา สองกําปKง
62083012953 นายเกษมสันต� สมคิด
62083012954 นางสาวสาวิตรี สุวรรณ�
62083012955 นางสาวภาณุมาศ กองม%วง
62083012956 นางสาวกุลธิดา ประภายนต�
62083012957 นางสาวนิลาวัลย� ประจิตร
62083012958 นางสาวศันสนีย� อาจกล�า
62083012959 นายณัฎฐจักร พรมใจ
62083012960 นายสิรภพ ไชยสีดา
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62083012961 นายสํารวย อันจันทึก
62083012962 นางสาวปKทมา ขบวนกล�า
62083012963 นางสาววนิดา สุทธิปKญญา
62083012964 นางสาวสุดารัตน� กํามะณี
62083012965 นางสาวสิริภรณ� สุริวงษ�
62083012966 นายนิติศาสตร� ไหวดี
62083012967 นางสาวศุภลักษณ� ลาดนอก
62083012968 นางสาวศศิธร โสภากูล
62083012969 นางสาวรุ%งกมล เรืองเสือ
62083012970 นางสาวอนงค�ลักษ� ยนสีมา
62083012971 นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร
62083012972 นางสาววิวรรธนี ช%างเกวียน
62083012973 นายนําชัย พูนธนางกูร
62083012974 นางสาวสุรีรัตน� แสวงสิทธ์ิ
62083012975 นายสรศักด์ิ สมีใหญ%
62083012976 นางสาววิภาดา เทือกเถาว�
62083012977 นางสาวนันทิยา ทองเกลี้ยง
62083012978 นายชนะชน ลีโย
62083012979 นายธีรพงศ� ยะปะตัง
62083012980 นางสาวรังสินันท� ทิพย�ศิริเดชา
62083012981 นางสาวโสรญา มุ%งแฝงกลาง
62083012982 นางสาวชฏาพร กึนขุนทด
62083012983 นางสาวเบญญาภา ชนะชัย
62083012984 นางสาวศิริพร เอนกพงษ�
62083012985 นางสาวศวรรณฎกรณ� พงไพรยพานิช
62083012986 นางสาวปาริกา สมบุญ
62083012987 นางสาวมาลินี สายยศ
62083012988 นายอดิศักด์ิ สมสะอาด
62083012989 นายกําพล บุญเรือง
62083012990 นางสาวนิตยา โคจํานงค�
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62083012991 นางสาวนันธิวา ปุราทะเน
62083012992 นางสาวศศิธร ภูจําปา
62083012993 นางสาวศยามล เชิดชู
62083012994 นางสาวธนธรณ� ขอหม่ันกลาง
62083012995 นายโชติศิริ ดําเพ็ญศรี
62083012996 นางสาวณัฏฐนันท� เขียวสนาม
62083012997 นางสรวงสุดา เกิดขุนทด
62083012998 นายธนวัฒน� ฉิมกูล
62083012999 นายนพพร แนววัน
62083013000 นายภัทรวัฒน� สิงหะสุริยะ
62083013001 นางสาวนริศรา ท%าประดุจ
62083013002 นางสาวจิรารัตน� รังกลาง
62083013003 นายวรรณจักรี ภุมกา
62083013004 นายเตชธร สุกรินทร�
62083013005 นายชยณัฐ ฉายอรุณ
62083013006 นายธีระพล แสงกุมาร
62083013007 นายสามารถ สมเสลา
62083013008 นางสาววาสนา บัวเสนา
62083013009 นางสาวสุภาวดี ดาศรี
62083013010 นายพงษ�สิทธ์ิ ชนิลกุล
62083013011 นางสาวประทุมพร สุวรรณสถิตย�
62083013012 นายวรพล ปรานกระโทก
62083013013 นายกฤษฎา มองขุนทด
62083013014 นางสาวนารีรัตน� ธนะสังข�
62083013015 นายสารวิน ศักด์ิรัมย�
62083013016 นางสาวกวิสรา พิมพิลา
62083013017 นายอภิสิทธ์ิ แสงงาม
62083013018 นางสาวกวินณา บุญทวี
62083013019 นางฤทัย นาดี
62083013020 นางสาวลลิศรา สังข�กลาง
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62083013021 นายธวัชชัย สุบงกฎ
62083013022 นางสาวชุตินที ป@นะกัง
62083013023 นายภาณุพงศ� คํามา
62083013024 นายสุรชัย บุญสาลี
62083013025 นางสาวกัญญาณัฐ วิกุล
62083013026 นางสาวอรพรรณ หิรัญพิศ
62083013027 นายสมิทธ� วิเศษพูน
62083013028 นายสราวุฒิ บุตรมาตา
62083013029 นางสาวอารีรัตน� จันทร�โท
62083013030 นางสาวรัตนาภรณ� นครไธสง
62083013031 ว%าที่ร�อยตรีจักรกฤช เพ็งสาย
62083013032 นางสาวปุณชรัสม์ิ พลทม
62083013033 นางสาวสุวนันต� นุนารัมย�
62083013034 นางสาวธาริณี เพลินขุนทด
62083013035 นางสาวอมรรัตน� อารักษ�สนอง
62083013036 นางสาวอรทัย เดือนใหม%
62083013037 นางสาวชญานุช คุณธรรม
62083013038 นายทยากร ปลาเงิน
62083013039 นายสิทธา คงศิลปL
62083013040 นางสาวครองขวัญ บัวพินิจ
62083013041 นางสาวกชพร อริยเดช
62083013042 นางสาวสุพาภรณ� ศรีชมภู
62083013043 นางสาวภานุดา คําศิริ
62083013044 นางสาวนาตยา โสสุด
62083013045 นางสาวพรทิพย� สิริวัฒนโสภา
62083013046 นางสาวดรุณี พรมสุข
62083013047 นายศรัณยณัฐ สิงหะนาม
62083013048 นางสาวอิสริยา น�อยนรินทร�
62083013049 นายสิทธิชัย คําโสภา
62083013050 นางสาววชิราภรณ� พิมพา
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62083013051 นายวิวัฒน� เลพล
62083013052 นางชงโค คงสมุทร
62083013053 นางสาวชิตกมล กองเส็ง
62083013054 นางสาวสุราลัย วงษาชัย
62083013055 นางสาวปวีณา ทองนํา
62083013056 นางสาวเพียงกมล บุตรแก�ว
62083013057 นางสาวเสาวลักษณ� ชอบการไร%
62083013058 นางสาวกมลมาศ ทุมพงษ�
62083013059 นางสาวมัญชุภาภรณ� โคตรสาร
62083013060 นางสาวสุพัตรา ชาติอดุลย�
62083013061 นางสาวประภัสรา พลศักด์ิ
62083013062 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสังข�
62083013063 นางสาวอรุณรัตน� พิมล
62083013064 นางสาวจุฑามาศ สิทธิศรี
62083013065 นางสาววิภาดา สวัสด์ิหม่ืนไวย
62083013066 นางสาวศิริกานดา คงเมือง
62083013067 นางสาวนงนุช กงแก�ว
62083013068 นางจริยา พันธุ�ชัย
62083013069 นางสาววราพร มิทราวงศ�
62083013070 นางสาวศศินิภา คําถาเครือ
62083013071 นางสาวสุภาพร ผกาแก�ว
62083013072 นายศาสตร�ศิลปL เศษกลาง
62083013073 นางสาวสุภัสสร สมัครสมาน
62083013074 นายประพันธ� กันหาไชย
62083013075 นางสาวสุดวงมาลย� อิณปุรณ
62083013076 นายนราธร พริ้งเพราะ
62083013077 นางสาววรรณิภา เกษไธสง
62083013078 นายพงศพร กัปตัน
62083013079 นายพีระกานต� ม%วงมา
62083013080 นางสาวพิชชาภา โชติเชวงกุล
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62083013081 นางสาวณิชมน นอบน�อม
62083013082 นางสาวปารณีย� คงมี
62083013083 นางนิติยา ศรีชุม
62083013084 นายสิทธิพงษ� คําเพ็ง
62083013085 นางสาวจิราภรณ� โถเหลือง
62083013086 นายเมรุวัฒน� มะณีแสง
62083013087 นางสาวสายธาร ยอดดําเนิน
62083013088 นางสาวปภัสรา ศรีโพธ์ิกลาง
62083013089 นางสาวดลนภา สว%างวัน
62083013090 นางสาวอนงค�ลักษณ� ลอบกระโทก
62083013091 นางสาวศิริพร อนุทูล
62083013092 นายภูวนาท หอมหวน
62083013093 นางสาวจิตรลดา ศรีวิศาลภพ
62083013094 นางสาวฤดี ขะพินิจ
62083013095 นางสาวดลยา ศรีเมือง
62083013096 นายทศพล สิงห�หม่ืนไวย
62083013097 นางสาววริศรา บุรินทร�รัมย�
62083013098 นางสาวพิรุณ รูปกระโทก
62083013099 นางสาวมณีรัตน� บุญศักด์ิ
62083013100 นางสาวนิรมล หวังเย็นกลาง
62083013101 นางสาวอรุณโรจน� เทียมพล
62083013102 นางสาวพรทิพย� ตังประเสริฐรุจี
62083013103 นางสาวนันตภรณ� จอมคําสิงห�
62083013104 นางสาวภิญญาพัชญ� เชียรสระน�อย
62083013105 นางสาวกนกวัลย� ทุมมี
62083013106 นายอนุกูล ป@นะกาพัง
62083013107 นางสาวดลฤทัย ยืนชีวิต
62083013108 นางสาวอารีนันต� แชจอหอ
62083013109 นางสาวอินทุอร ฦาชา
62083013110 นางสาวกนกสุดา ทองทํามา
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62083013111 นางสาวพรทิพย� อ%อนสี
62083013112 นางสาวปวีณา พวงพี
62083013113 นางสาวสุภาวดี หลังภาค
62083013114 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราช
62083013115 นางสาวกรรณิการ� วงษ�สาย
62083013116 นายตะวัน เพ็งลองตอง
62083013117 นางสาวเจนจิรา หยดสูงเนิน
62083013118 นางสาววิจิตรา เฉียบแหลม
62083013119 นางสาวภัทรวดี วิริยะพงษ�
62083013120 นางสาวนิธินันท� ชนะศรีภูมิ
62083013121 นางสาวกนกพร รอดแสวง
62083013122 นางสาวจุฑามาศ โพธิพัฒน�
62083013123 นางสาวจันทิมา นามประกอบ
62083013124 นางสาวหรรษา นิยมไทย
62083013125 นางสาวธัญญรักษ� ขุนชนะการณ�
62083013126 นางสาวจิราวรรณ สมทอง
62083013127 นายเจตน� บุบผาเฮ�า
62083013128 นายณัฐวรรธน� รางแดง
62083013129 นางสาวรัชนี สีกู%กา
62083013130 นางสาวทิพย�สุดา บุญประสพ
62083013131 นายพงศกร วัฒนาเมธากุล
62083013132 นายวิชัย พุฒิมา
62083013133 นางสาวชารีรัตน� ใจสูงเนิน
62083013134 นางสาวนันทพร หนูโล�น
62083013135 นายสมัชชา วงค�กฎ
62083013136 นายพงษ�ศักด์ิ พิมสมบูรณ�
62083013137 นางสาวน้ําฝน สุขสําราญ
62083013138 นางสาวกัญชลี สีลําใย
62083013139 นางสาวจงรักษ� มีเค�า
62083013140 นางสาวณัฐริกา กองทอง
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62083013141 นางสาวชลันดา แจ%มวงศ�
62083013142 นางสาวนิภาภรณ� จันยะนัย
62083013143 นางสาวสุธนี คชาศิริสกุล
62083013144 นางสาวธัญญา พรมทอง
62083013145 นางสาวรวินท�นิภา ไทรพิพัฒน�พานิช
62083013146 นายภุชงค� วงศ�สมุทร
62083013147 นายธนวัฒน� ศรีสอาด
62083013148 นางสาวจิรภิญญา อินทะเนน
62083013149 นางสาวจุฑารัตน� เทียมทวี
62083013150 นางสาวศุภลักษณ� ชุ%มกลาง
62083013151 นายณัฐพล มุ%งดี
62083013152 นางสาวยุวธิดา เค�าหัน
62083013153 นางสาวฐิติมา ชัยบํารุง
62083013154 นายพิพัฒน� กาญจนกําเหนิด
62083013155 นางสาวพนารัตน� นิลโคกสูง
62083013156 นางสาววิภาพร เขาโคกกรวด
62083013157 นางสาวป@ยะพรรณ ปลาโสม
62083013158 นางสาวธันยา บุตรทะศรี
62083013159 นางพรรณกาญจน� พิริยรุ%งเรือง
62083013160 นางวิภาพร สอนสันติ
62083013161 นางสาวณัฐชานันท� สวัสด์ิธนาคูณ
62083013162 นางสาวภัทรสุดา มาธฤทธ์ิ
62083013163 นางสาวปาริฉัตร เพลงดี
62083013164 นางสาวณัฐณิชา ทะยอมใหม%
62083013165 นางสาวเมย�วดี ดีนาน
62083013166 นางสาวประภาภร ทรงบันดิษฐ�
62083013167 นายนพวิทย� พิรุณ
62083013168 นางสาวภาณุมาศ ลําพา
62083013169 นางสาวศรัณยภัทร หวังมวนกลาง
62083013170 นายนนทกร ทองมี
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62083013171 นางสาววรรณภา ก่ิงแก�ว
62083013172 นายธีรพงศ� นาคเก้ียว
62083013173 นายนิพนธ� ไพฑูรย�
62083013174 นางสาววุฒิพร แก�วเกตศรี
62083013175 นายสมหวัง สมนึก
62083013176 นางสาวสิริพร ตามบุญ
62083013177 นางสาววันวิสา แสงศรี
62083013178 นางสาวอริษา โกยรัมย�
62083013179 นางสาวชานิดา สวงกุดเรือ
62083013180 นางสาวแพรวพราว หินสันเทียะ
62083013181 นายอรรถชน สารคูณ
62083013182 นางสาวจินตนา ใจภักดี
62083013183 นางสาวพิมพ�ใจ แก�วผลึก
62083013184 นางสาวสุพรรณี ทองจะโปะ
62083013185 นายเขมทัศน� มีสมวิทย�
62083013186 นางสาวศิรินาถ พรศักดา
62083013187 นายรัฐศักด์ิสิริ พิบาลกอง
62083013188 นางสาวนิภาพร ขันโพธ์ิน�อย
62083013189 นายสุรชา ชัยทวีธนกุล
62083013190 นางสาวภัทรจิต ม่ันหมาย
62083013191 นางสาวมีนา สะกะมะณี
62083013192 นายศุภกฤต เข็มบุบผา
62083013193 นางสาวพัณณ�ชิตา ศรีคําภา
62083013194 นายมูฮัมหมัดโจฮัน มะนุ
62083013195 นายบัณฑิต จีระออน
62083013196 นางสาวจันจิรา ปKกโคลาพัง
62083013197 นางสาวป@ยะพร ป@Pนสุวรรณ
62083013198 นางสาวชโลธร ทิพย�ธรรมา
62083013199 นายศิริพล นามใหม%
62083013200 นายชโยดม ทิพย�พงศ�ธร
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62083013201 นางสาวคํานาง กาสนิท
62083013202 นายยุทธนา วิชาเงิน
62083013203 นางสาวอรวรรณ แตงสี
62083013204 นายสุรศักด์ิ แก�ววิเชียนร�
62083013205 นางสาวขนิษฐา กองโคกกรวด
62083013206 นางสาวณัฐวดี ลาภขุนทด
62083013207 นางสาวฐิติวรดา ควรประโคน
62083013208 นางสาวสุวิษา ศักด์ิพงษ�
62083013209 นางสาวกรชนก วุยชัยภูมิ
62083013210 นายเกียรติยศ พาพลงาม
62083013211 นายภีญทรรศน� พลีวัน
62083013212 นางสาวรุ%งกานต� จันทะนันท�
62083013213 นายวีระศักด์ิ หลวงสืบ
62083013214 นางสาวชญาดา แก�วประเสริฐ
62083013215 นางสาวสุกัญญา วิชัยรัมย�
62083013216 นางสาวเกษราพรรณ เสนาจักร�
62083013217 นางสาวอารยา ประสานศักด์ิ
62083013218 นางสาวรสสุคนธ� เพ็งไธสง
62083013219 นางสาวยุวดี ชลอธรรม
62083013220 นางสาวเบญจมาศ กองษร
62083013221 นายอภิณัฐ บุญเศียร
62083013222 นางสาวปทุมภรณ� ปานทอง
62083013223 นางณัฎฐิณี คําชุม
62083013224 นางสาวสําราญ มะหันตะ
62083013225 นางสาวมยุรี ภักดีปKญญา
62083013226 นางสาวชนิษฐา อ%อนศรี
62083013227 นางสาววิภาพร กัปโก
62083013228 นางสาวกนกทิพย� ก่ิงแก%นแก�ว
62083013229 นางสาวเพ็ญลักษณ� แก�วตา
62083013230 นางสาวพรประภา ใจบุญนอก
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62083013231 นางสาวอุทัยรัตน� โคตรสมบัติ
62083013232 นางสาวจุฑาลักษณ� วิยาโรจน�
62083013233 นายชัชวาลย� กาญจนะ
62083013234 นางสาวศิรินภา มุกดา
62083013235 นางสาวกนิษฐา ต้ังศิริไพบูลย�
62083013236 นางสาววรัตชนันต� จันทร�อํานวย
62083013237 นางสาวปรียาณัฐ อาจสุนทร
62083013238 นางสาวพรรณธิยา ศรีโยธา
62083013239 นางสาวหัทยา แจ�งอรุณ
62083013240 นางสาวกัญญาภัค ท%อนทอง
62083013241 นางสาวสุพัตรา แจ%มวงค�
62083013242 นางสาวสุนิษา ย้ิมละมัย
62083013243 นางสาววนิชยา โทแสง
62083013244 นางสาวสุกัญญา กุมขุนทด
62083013245 นายเอกรัชต� มังกรณ�
62083013246 นางสาวกานต�พิชชา สุขกลาง
62083013247 นายเจริญพาส มันอาษา
62083013248 นางสาวขวัญสุดา อะช%วยรัมย�
62083013249 นางสาวธมลวรรณ ประสพธรรม
62083013250 นางสาวจุฑาทิพย� โคตรสมบัติ
62083013251 นายชัยวรุตม� ทนุวรรณ
62083013252 นางสาวสุรีย� กิจจะ
62083013253 นางสาวไพลิน เพ่ิมสําราญ
62083013254 นางสาวชโลทร ฟูกลิ่น
62083013255 นายพัฒนศักด์ิ ศิริเกตุ
62083013256 นางสาวแพรวพลอย แดวขุนทด
62083013257 นางสาวยุวดี วงศ�พินิจ
62083013258 นายทศพล ถาวรจงเจริญ
62083013259 นางสาวธัญญาเรศ เดือนแจ�งรัมย�
62083013260 นางชนิตา เขตจัตุรัส
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62083013261 นางสาวณัฐริกา หงษ�อินทร�
62083013262 นางสาววิชุดา ศุขโรชณี
62083013263 นายขวัญมงคล พุฒป[า
62083013264 นางสาวอนุสรา ขบวนฉลาด
62083013265 นางษุฌญา ประจงเศรษฐ�
62083013266 นางสาววรุณยุพา จันทร�พยัพ
62083013267 นายกรวิชญ� เปลี่ยนศรี
62083013268 นางสาวบุษยมาส ศรีจันทร�
62083013269 นางสาวสุดารัตน� ทวีกุล
62083013270 นางสาวอรัญญา ลิอินทร�
62083013271 นางสาวนันท�นภัส จามกลาง
62083013272 นางสาวธารทิพย� ทวีสุข
62083013273 นางสาวสิริพรรณ วิสูตรตระการ
62083013274 นางสาวธนภรณ� จิตนอก
62083013275 นางสาวกัญญานัฐ สุนนท�
62083013276 นางสาวหทัยทิพย� แสงชัย
62083013277 นางสาวรัชฎาภรณ� ลีหัวสระ
62083013278 นางสาวสุณิสา เครือวัลย�
62083013279 นางสาวจักรสุภา ครองยุทธ
62083013280 นายเดชา นอกสระ
62083013281 นางสาวฉัตรฑริกา บุญชุ%ม
62083013282 นายสุภกานต� บุญมาก
62083013283 นางสาวสุภาพร สอนทา
62083013284 นางสาวชวนชม ชํานาญทอง
62083013285 นางสาวชิดชนก สงนอก
62083013286 นางสาวรุจิรา พงษ�ศิริรักษ�
62083013287 นางสุภาพร คําอ%อน
62083013288 นายฐิติภูมิ ศรวิเศษ
62083013289 นางสาวณธิพร เทียนศรี
62083013290 ว%าที่ ร.ต.วารุณี เวนไธสง
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62083013291 นางสาววรรณวิภา จันทร�กลิ่น
62083013292 นางสาวจุไรรัตน� กําพุฒกลาง
62083013293 นางสาวเพ็ญนิภา สังข�งาม
62083013294 นายเอกลักษณ� ไชยพิมพา
62083013295 นายสัตยา จิตแสง
62083013296 นางสาวสกาวรัตน� คําตันบุญ
62083013297 นางสาวศจีวรรณ ทิพย�รักษ�
62083013298 นางสาวพิรานันท� คงภัทร�จิรกิตต์ิ
62083013299 นางสาววิทิตตรา คอนงูเหลือม
62083013300 นายอภิชาติ เชื้อณรงค�
62083013301 นางสาวนิศรา ชํานาญนา
62083013302 นางสาวธัญญากร อิงอ�น
62083013303 นางสาวรัชนก ชุ%มสันเทียะ
62083013304 นางสาวกนกพร นุชประเสริฐ
62083013305 นายศิริพงษ� บาลทะจักร�
62083013306 นางสาวอัจชรินธร ภู%นอก
62083013307 นางสาวนิษาลักษณ� ถือชัย
62083013308 นายธีระพงษ� ระงับรัมย�
62083013309 นางสาวชไมพร มูลศรี
62083013310 นางสาวชุติมา แสวงสุข
62083013311 นางสาวสุกัญญา สิงห�คํา
62083013312 นายสนั่น แหมไธสง
62083013313 นายธนากร ซ่ึงเสน
62083013314 นายกฤตยศ ทองรักษ�
62083013315 นางสาวเจษฎาภรณ� คําภูเงิน
62083013316 นายภานุวัฒน� ชาภักดี
62083013317 นางสาวณิลาวรรณ จิตต�ตรง
62083013318 นางสาวพรนภา พรหมรี
62083013319 นางสาวพิมพร ศิริสําราญ
62083013320 นายพีรพัฒน� ขลังวิเชียร
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62083013321 นายโชคทวี จันทร�สว%าง
62083013322 นางสาวกัญธิยาพร พุทธิสา
62083013323 นางสาวศิริรัตน� เพ็งกลาง
62083013324 นายณัฐวุฒิ เขียวไธสง
62083013325 นายธีรศักด์ิ ประทุม
62083013326 นายชุติไชย พลแสน
62083013327 นางสาวมัทนา ภาประจง
62083013328 นายเทเวศ เรืองกระโทก
62083013329 นายวศิน กัลยาประสิทธ์ิ
62083013330 นายวรัญยู ศิลปชัย
62083013331 นางสาวรัตนาวดี แก�วสามดวง
62083013332 นางสาวสุปราณี ถีสูงเนิน
62083013333 นายถนอมยศ สมสวย
62083013334 นายชูเกียรติ วอสูงเนิน
62083013335 นางสาวดลญา แสงวิโรจน�
62083013336 นางสาวปวีณ�พัชญ� เจริญผล
62083013337 นางสาวศศิวิมล ใบพลูทอง
62083013338 นางสาวณัฏฐา อุ%นศรี
62083013339 นายประพันธ� ระดาบุตร
62083013340 นางสาวธัญชพัชร� เชื้อพหลพลคุณา
62083013341 นายณัฐกิตต์ิ ชนะสุข
62083013342 นายพงษ�ชนก ธารีฤกษ�
62083013343 นางสาวสุจารี อิ่มบุญสุ
62083013344 นางสาวอินทิรา รอดวินิจ
62083013345 นางสาวมาริษา อยู%แพ
62083013346 นางสาวสุมนฑา อุระชื่น
62083013347 นางสาวศิริญาภัส สุภบุตร
62083013348 นางสาวจริยา พสุรัตน�
62083013349 นางสาวสุรัสสา จงเปUนสุขเลิศ
62083013350 นางสาวศุภัทตรา วรรณภักตร�
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62083013351 นางสาวพจมาลย� ศรีอํานวยโชค
62083013352 นางสาวยุรีรัตน� จินดาศรี
62083013353 นางสาวอัจฉริยา เกลี้ยงไธสง
62083013354 นางสาวพิมพ�ชนก กาบกระโทก
62083013355 นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
62083013356 นายนาวิน ลาภโชติไพศาล
62083013357 นางสาวสุพัตรา ก�องเวหา
62083013358 นางสาวแพรวพรรณ สุขเกษม
62083013359 นางสาวดวงกมล ไหลครบุรี
62083013360 นางสาวภัสสร เภตรา
62083013361 นางสาวกนกวรรณ สงล%า
62083013362 นางสาวนิพาวรรณ� แสงพรม
62083013363 นางสาวสุพาพร พิมพาแต%ง
62083013364 นางสาวปาริษา ชัยลา
62083013365 นางสาวแพรวพรรณ พลศักด์ิ
62083013366 นางสาวจุไรพร ร�อยลา
62083013367 นางพัชรี ถ%ายสูงเนิน
62083013368 นางสาวปวิชญา กิจโชคประเสริฐ
62083013369 นางสาวศรันยา แสนกล�า
62083013370 นางสาวธนภรณ� สวายสอ
62083013371 นายวัชรพล เกินชัย
62083013372 นางสาวนารีรัตน� สุขทวี
62083013373 นางสาวดารุณี ไพลกลาง
62083013374 นางสาวธันยาภรณ� จิตรทิกานต�
62083013375 นางสาวศรัญญา แสนสุข
62083013376 นางสาวอรนิภา ยุดกระโทก
62083013377 นางสาวนภาพร นุ%มกลาง
62083013378 นางสาวจีรวรรณ ใจองอาจ
62083013379 นางสาวสุพรรณี กระจ%างพันธ�
62083013380 นางสาวสุภัทร�ษร ภักดีอาษา
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62083013381 นางสาวอุไลวรรณ ตากกระโทก
62083013382 นางสาวศจี ศรีนอก
62083013383 นางสาวนภาพร จ้ีพันดุง
62083013384 นายกิจเกษม แสงทอง
62083013385 นางสาวจิรวรรณ� ปลื้มชัยภูมิ
62083013386 นางสาวเอมอร จันทรประทักษ�
62083013387 นายคามิน ป@งวัง
62083013388 นางสาววาทินี คล�ายสงคราม
62083013389 นางสาวกาญจนา สังข�สุข
62083013390 นางสาวสุพัตรา พุดสูงเนิน
62083013391 นางสาวรัตติกร ทองปอ
62083013392 นางสาวสุธีพร นราพินิจ
62083013393 ว%าที่ ร.ต.หญิงวิจิตรา สุขวิญญา
62083013394 นางสาวนัทมล รอดพันดุง
62083013395 นายเกรียงไกร คําทาสี
62083013396 นางสาวสรารัตน� ดีอ%อน
62083013397 นางสาววรากร พูนนิลรัตน�
62083013398 นางสาวสุดารัตน� ฝางแก�ว
62083013399 นางศิรินทิพย� ศรีโกตะเพชร
62083013400 นางสาวชลลดา อ�นไธสง
62083013401 นางสาวญาณี คงบุญ
62083013402 นางสาวนภัสภรณ� สิงหา
62083013403 นายอํานวย นํานาค
62083013404 นางสาวชนิภรณ� อินทร�ขํา
62083013405 นางสาวพิมพ�ทอง เทศไทย
62083013406 นางสาวรุ%งนภา แย�มเสนาะ
62083013407 นางสาวรัตน�ติกานต� แปลงดี
62083013408 นางสาวกัญญพัชร สว%างโคกกรวด
62083013409 นางสาวอรุโณทัย ทองดํา
62083013410 นางสาวอุไรวรรณ อินแพง
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62083013411 นางสาวสุปราณี จันทร�เพ็ญ
62083013412 นางสาวสุดาพร บัววัฒน�
62083013413 นางสาวสิธิพร อาจิณกิจ
62083013414 นางสาวมุจลินท� โนนสินชัย
62083013415 นายรัชพล จันทร�ศรี
62083013416 นายอภิศักด์ิ เชิดกลาง
62083013417 นางสาววิจิตรา แรมโคกสูง 
62083013418 นางสาวชฎาธาร เรือนเสน
62083013419 นางสาวมะลัยพร ชึดนอก
62083013420 นางสาวพรรณวิภา เดชพลกรัง
62083013421 นางสาวป@ยะนุด ยุวานนท�
62083013422 นางสาวสุนันทา คําสอน
62083013423 นางสาววิชชพร จันทาโพธ์ิ
62083013424 นางสาวสุวรรณี แนวทองหลาง
62083013425 นางสาวกมลฉัตร จิตรประไพ
62083013426 นายอธิพงศ� เจนด%านกลาง
62083013427 นางสาวนฤมล เบ็ญจรูญ
62083013428 นางสาวฉัตรฑริกา เกษมเนตร
62083013429 นางสาวศศิวิมล สุภาพ
62083013430 นางภษิมา รักษ�วิชานันท�
62083013431 นายสุวิช คลี่หม่ืนไวย
62083013432 นายยศรวี ชาจันทึก
62083013433 นางสาวดากานฎา รัตนนนท�
62083013434 นายภูมิสัน บุญสุยา
62083013435 นายวิชิต ทองนอก
62083013436 นางสาวธวัลรัตน� ตุ%มนอก
62083013437 นางสาวพิสมัย คงอ%อน
62083013438 นางสาวสุภลักษณ� เสนานอก
62083013439 นายศุภกร ต้ังจําปา
62083013440 นางสาวสุดารัตน� สร�างกลาง
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62083013441 นางสาวอุไรวรรณ บุญโสภา
62083013442 นายถิรวัฒน� นานอก
62083013443 นางสาวอมรรัตน� อัมรัมย�
62083013444 นายอภิเดช กระจายศิลปL
62083013445 นางสุณิสา เหงกระโทก
62083013446 นางสาวจุฑารัตน� ไผ%แก�ว
62083013447 นายทนงศักด์ิ จันทรวิวัฒน�
62083013448 นางสาวอัญตรา สุภาคง
62083013449 นายวุฒิชัย อัครบุญญานนท�
62083013450 นางสาววชิราภรณ� จันทวงค�
62083013451 นางสาวดวงสุวรรณ พุทธรักษา
62083013452 นางสาววสุนธรา สวัสด์ิศรี
62083013453 นายอดิเทพ เอี่ยมเอม
62083013454 นางสาววรนิษฐา นิธิกุล
62083013455 นายยุทธชัย ปูคะภาค
62083013456 นางสาวจิราวรรณ จอดกระโทก
62083013457 นางสาวจันจิรา คําสุวรรณ
62083013458 นางสาวอายุทัย ลักษณา
62083013459 นางสาวสุวนันท� ธงสันเทียะ
62083013460 นางสาวศิริวรรณ ชัยเชิดชู
62083013461 นางสาวกนกวรรณ สิทธ์ิสังข�
62083013462 นางสาววราลักษณ� แสงดี
62083013463 นางสาวอนุสรา อรรถประจง
62083013464 นางสาวอรุณี รุ%งเป>า
62083013465 นายเมธาสิทธ์ิ คล%องแคล%ว
62083013466 นางสาวสาวิตรี แถมเกษม
62083013467 นายมาธุสรณ� ใจแน%น
62083013468 นางสาวสุวิภา กองพระ
62083013469 นางสาวสุมนัสสา สืบสิงห�
62083013470 นางสาวนลินนิภา โคตรมูล
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62083013471 นางสาวดังใจ ตรีปKญญา
62083013472 นางสาวรุจิเรข สุขะตุงคะ
62083013473 นายทรงยศ จับใจเหมาะ
62083013474 นางสาวนวรัตน� นามกาสี
62083013475 นายพิทักษ�ชัย มาดาโต
62083013476 นางสาวชลดา โอษฐประไพ
62083013477 นางสาวชลธิชา ศรีวิเศษ
62083013478 นางสาวอารีย� คําเขียว
62083013479 นางสาวพัชราภรณ� แสงงาม
62083013480 นายกิติพันธ� วันทอง
62083013481 นายจักราวุฒิ เลิศวิลัย
62083013482 นางสาวศศิวิมล ดวงกระโทก
62083013483 นางสาวศิวพร ยอดสุรินทร�
62083013484 นางสาวอาทิตยา จรกระโทก
62083013485 นายณัฐพงษ� แก�วประเสริฐ
62083013486 นางสาวอรพิน อินทรโลก
62083013487 นางสาวพรรวิภา ชารัมย�
62083013488 นายวัชรพล เพ็ชรสะอาด
62083013489 นางสาวพรรณราย มุ%งแฝงกลาง
62083013490 นางสาวกุสุมา เทพสูงเนิน
62083013491 นางสาวปดิวรัดา ลุนบง
62083013492 นางสาวสุดา วงมหาเทพ
62083013493 นางจุรีรัตน� บุญจวง
62083013494 นายจิรกิตต์ิ สุดอุดม
62083013495 นายคณิน น�อยสุวรรณ�
62083013496 นายนิสิต จุลขุนทด
62083013497 นางสาวอรชนก เมืองกลาง
62083013498 นางสาวสุธิดา สุดมี
62083013499 นางสาวกรรณิการ� พูนเกิดมะเริง
62083013500 นางสาววรรณา ใจงาม
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62083013501 นางสาววิชุดา แก�วแสน
62083013502 นางสาวชนกนันท� ชุมสง
62083013503 นายจีระพงษ� วิลาศรี
62083013504 นายวิวัฒนา มาสุข
62083013505 นางสาวเกสริญญา แก�ววัน
62083013506 นายนพรัตน� ภูมิโคกรักษ�
62083013507 นายชวัลวิชญ� มาลัยเปXย
62083013508 นางสาวมัญชรี ศรีนวกุล
62083013509 นางสาวหทัยรัตน� คําทอง
62083013510 นางสาวศรินภัสร� ธนารัฐบุญญานนท�
62083013511 นางสาวจิราพร โพธ์ิรักษ�
62083013512 นางสาวเจนจิรา บุญกระโทก
62083013513 นายชนาวุฒิ ทรวงดอน
62083013514 นางสาวอังศุมาลี คงหินไธสง
62083013515 นางสาวอัญมณี พิมพ�สัน
62083013516 นางสาวฐาปนีย� พวงปะคํา
62083013517 นางสาวอรพิณ สุขประสงค�
62083013518 นางสาวกัญญ�วรา ฆ�องนอก
62083013519 นางสาวอรวรรณ นุชชัยภูมิ
62083013520 นางสาวชิดชนก กามขุนทด
62083013521 นายคิมหันต� วงกลม
62083013522 นายธีรวัฒน� มังพรมราช
62083013523 นางสาวจิดาภา โชจ้ิงหรีด
62083013524 นางสาวญาดา รอสูงเนิน
62083013525 ว%าที่ร�อยตรีหญิงกนกพร เหมรัตน�
62083013526 นางสาวนงนุช จงมี
62083013527 นางสาวกีรติณัฏฐ� โพธ์ิสิม
62083013528 นางสาวสุธิตา กลิ่นทองหลาง
62083013529 นางสาวสุจิตรา ผูกม่ัน
62083013530 นางสาวพอฤทัย เสมเจริญธรรม
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62083013531 นายกานต�นิธิ การินทร�
62083013532 นายอัจฉริยะ บุญยืน
62083013533 นายบวรวิชญ� บุญเทพ
62083013534 นายสืบสกุล สุขเสนีย�
62083013535 นางสาวณัฐยา บุปะปา
62083013536 นางสาวเสาวภา นายี
62083013537 นางสาวประภากร บํารุงกุล
62083013538 นายธีรศักด์ิ ศรีธาตุ
62083013539 นางสาวกฤติยาณี บุญพัฒน�
62083013540 นางสาวเกษร จันทร�เมือง
62083013541 นางสาวนิตยา กรุพิมาย
62083013542 นางสาวพัชรี นามมูล
62083013543 นางสาววิรันดา เขือนอก
62083013544 นางสาวศิริรัตน� ครองวงค�
62083013545 นางสาวนิตยา บุตรใส
62083013546 นางสาวทัศน�วรรณ ไทยวงษ�
62083013547 นางสาววาสนา เตียงงา
62083013548 นางสาวเพชรดา สวยกลาง
62083013549 นางสาวพิมพร กุดสงค�
62083013550 นายนพรัตน� นนกระโทก
62083013551 นางสาววิลาวัลย� แสงสุวรรณ
62083013552 นายศักดินนท� โยกัญญา
62083013553 นางสาวเมวีญา บุญสง%า
62083013554 นางสาวสุภาพร พรหมบุตร
62083013555 นายอภินันท� เนียมถนอม
62083013556 นางสาววราภรณ� พรหมภมร
62083013557 นางสาวอรทัย ไหมทอง
62083013558 นางสาวชัชวรี แก�วเกลื่อน
62083013559 นายธนาคาร วงศ�คีรีโสภณ
62083013560 นายพูนศักด์ิ สายบุญสา
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62083013561 นางสาวศิริพร น�อยมี
62083013562 นางสาวสุขสันต� หมายป@ดกลาง
62083013563 นางสาวณัฐนันท� สร�อยสมุทร�
62083013564 นางสาวสุพัตรา นิติสิทธ์ิ
62083013565 นางสาวพิมลนาฏ คําต้ือ
62083013566 นายภูวดล อุ%นเจริญ
62083013567 นายเฉลิมขวัญ บังสันเทียะ
62083013568 นายอภิณัฐ โรจนวัน
62083013569 นายธงชัย งานธีระสกุล
62083013570 นางสาวมณีวรรณ ปKญญางาม
62083013571 นายมาโนช อุทรส
62083013572 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอัญชิสา เรืองสุข
62083013573 นางสาวรัตนาภรณ� มูลบัวภา
62083013574 นายชญานนท� ชินนอก
62083013575 นางสาวชุติมา โพธ์ิสองชั้น
62083013576 นางสาวลัดดา มีแก�ว
62083013577 นางสาวผกามาศ ทองคํา
62083013578 นางสาวกมลชนก เนาว�สูงเนิน
62083013579 นายธีรชานนท� รัตนวิชัย
62083013580 นายอดิศร ไกรดงพลอง
62083013581 นางสาวคัทลียา ไชยงาม
62083013582 นางสาวภาวดี โชควณิชกุล
62083013583 นางสาวอารยา หรุ%นเลิศ
62083013584 นางสาววิสา ศรีโพธ์ิ
62083013585 นางสาวยุวนิดา สุภา
62083013586 นางสาวปุญยานุช อินตHะสาร
62083013587 นายวรวัฒน� ศิริสุข
62083013588 นางสาวลลิตา บุญมานันท�
62083013589 นางสาวสุพัตรา ปKกกุลนันท�
62083013590 นางสาวปาลีรักษ� กีรัตน�
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62083013591 นายอานันท� ชาญเลิศชัยกุล
62083013592 นางสาวจิราพร แสงงาม
62083013593 นายจิตติ อุดมบุญ
62083013594 นางสาวนุจรี บัวผันสระน�อย
62083013595 นายวิทย�ธนัตถ� จิตราวรรณชัย
62083013596 นางสาวรุ%งทิวา วะรัมย�
62083013597 นายชนาพร ภานุวิทยานุสรณ�
62083013598 นายณัฐวุฒิ มณฑาทอง
62083013599 นางสาวกนกศรี ประสานสุข
62083013600 นายราชภัฏ แสงภักดี
62083013601 นายจิระเดช รุ%งศรีนาค
62083013602 นางสาวสุวิภา กุนอก
62083013603 นางสาวมัสยา หงษ�คํามี
62083013604 นางสาวสราวลี ศิริวัฒน�
62083013605 นางสาวรินรดา สุทธิรัตน�
62083013606 นางสาวพุธิตา เกตุนอก
62083013607 นางสาววราภรณ� พรมดวงดี
62083013608 นางสาวอารีรัตน� ขับผักแว%น
62083013609 นางสาวปวีณา บุตรมาลา
62083013610 นางสาวอรวรรณ เทียมขุนทด
62083013611 นางสาวสุพัตรา ผุยโพนทัน
62083013612 นายฉัตรธนา สวัสดี
62083013613 นางสาววทันยา คมขุนทด
62083013614 นางสาวอัญชิสา เหมกลาง
62083013615 นายพงศกร บุญกุศล
62083013616 นางสาวธนพร พุดทะเล
62083013617 นางสาวสุนทรี เหล%าบัวบาน
62083013618 นางสาวอรณี ชะนะยงค�
62083013619 นางสาวพรพระพาย เดชาถิรคุณ
62083013620 นายอดุลวิทย� จงโปร%งกลาง
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62083013621 นางสาววิไล สุขพุดซา
62083013622 นางสาวสิริญญา ศรีสูงเนิน
62083013623 นางสาวยุพาพร สอนลา
62083013624 นางสาวนิตยา คงทรัพย�
62083013625 นายพัฒนศาสตร� สิทธ์ิกาญจนพันธ�
62083013626 นางสาวประภัสสร จงสูงเนิน
62083013627 นายอนุชิต เฉลียวไว
62083013628 นางสาวกาญจนา ชวนาคสุมน
62083013629 นางสาวปริศนา กลิ่นด%านกลาง
62083013630 นางสาวสุมาลี ศรีชารัตน�
62083013631 นางสาวชนินญา กาหลง
62083013632 นายวชิระ ศรีมันตะ
62083013633 นายชาญณรงค� ทองดาษ
62083013634 นายปวัตน� กิจคณะ
62083013635 นางสาวสุชาดา พรมศรี
62083013636 นายวชิราศักด์ิ มาสุข
62083013637 นายภควัฒน� สําราญกลาง
62083013638 นางมะลิวัลย� ดอนศรีชา
62083013639 นางสาวขนิษฐา ดอกกุหลาบ
62083013640 นายชาติชาย ไชยตา
62083013641 นางสาวตุลธร แผลงประพันธ�
62083013642 นางสาววรัชยา พูนกลาง
62083013643 นางสาวรจนา นะมิรัมย�
62083013644 นางสาวธนาวรรณ สุขสําราญ
62083013645 นางสาวพจนา ชอบธรรม
62083013646 นางสาวธัญลักษณ� แพมไธสงค�
62083013647 นางสาววิภาวี แก�วกําไร
62083013648 นางสาวภัณฑิรา คําจันทึก
62083013649 นางสาวสุกัญญา นึกชัยภูมิ
62083013650 นางสาวทิพากร เพ็งอ่ํา
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62083013651 นางสาวนิอร รุดชาติ
62083013652 นางสาวธิติยา เที่ยงกอง
62083013653 นายบุญญฤทธ์ิ ทองบ%อ
62083013654 นางสาวกัญญารัตน� สอนเสนาะ
62083013655 นางสาววชิราภรณ� สีแก�ว
62083013656 นางสาวกนกอร แสวงผล
62083013657 นางสาวนิสาชล แสงศรีเมือง
62083013658 นายธงทอง ไกรทอง
62083013659 นายธนธร มีธะระ
62083013660 นายกิตติ สิริสุข
62083013661 นายปริวรรต บุญสร�าง
62083013662 นางปฏิญญา เจตนา
62083013663 นางสาวมณีดาว วงษ�นอก
62083013664 นายองอาจ บุญเจษฎารักษ�
62083013665 นายฑศพนธ� แก�วกัญญา
62083013666 นางสาวณัฎฐธิดา ประยูรหาญ
62083013667 นางสาวประภัสสร กุลวิมล
62083013668 นางสาววราภรณ� พูนทรัพย�
62083013669 นางสาวสุนันทา สุดสันเทียะ
62083013670 นางสาววชิราพรรณ ท�าวพรหม
62083013671 นางสาววรรณภา กุสะรัมย�
62083013672 นางสาวกัญญาลักษณ� สิบรัมย�
62083013673 นางสาวปารนีย� บุญตน
62083013674 นางสาววิภารัตน� เมืองโคตร
62083013675 นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
62083013676 นายนัฐวุฒิ ศรีลาศักด์ิ
62083013677 นางสาวปรารถนา วิเศษภักดี
62083013678 นางสาวทัศนีย� ท�าวพยุง
62083013679 นายไพรวัลย� สีบุตร
62083013680 นายสมประสงค� ตรีภูมิ
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62083013681 นางสาวรัชนก นาคเกษม
62083013682 นางสาวชนม�นิภา สบายใจ
62083013683 นายสราวุฒิ แสงใย
62083013684 นายวัศพล ม่ังสิงห�
62083013685 นางสาวเฌอน�ริลิณญ� วงษ�แพงศรี
62083013686 นางสาวจันทนา ประชุมรักษ�
62083013687 นายนิกร บุญท%วม
62083013688 นางสาวบุญชู จอมเกาะ
62083013689 นางสาวจุฑามาศ มุ%งดี
62083013690 นายศราวุธ ทุ%นกระโทก
62083013691 นางสาวพัชรีย� สมีราย
62083013692 นายพงศ�พิทักษ� ชาญสูงเนิน
62083013693 นายภัคพงศ� พ่ึงฟอง
62083013694 นางสาวศุภวรรณ รัตนทองโรจน�
62083013695 นางสาวรัชดาภรณ� นามวงษ�
62083013696 นางสาวจันทิรา เขียววิจิตร
62083013697 นายพิสิทธ์ิศักด์ิ วงศ�วิวัฒน�
62083013698 นางสาวจิณณ�พัฒน� สายจริงวงค�
62083013699 นางสาวสิรีธร เปรียบจัตุรัส
62083013700 นางสาวจิตตา นาเทเวช
62083013701 นางสาวสุภาดา มีสัมพันธ�
62083013702 นายนภัสนันท� สุขรี่
62083013703 นางสาวศศิพร เสน%หา
62083013704 นางสาวสุพรรณิกา นพคุณ
62083013705 นายวรัญชัย ชมชื่น
62083013706 นางสาวฐิติรัตน จุ�ยมูล
62083013707 นายวิทวัฒน� ปรีจิตต�
62083013708 นางสาวอังคณา กุณฑล
62083013709 นางสาวพริมา โลหะเวช
62083013710 นายขวัญชัย คุ�มวงษา

หน�า 457 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083013711 นายภูรินนท� ต%อสกุล
62083013712 นางสาวพิไลวรรณ สระทอง
62083013713 นางสาวธัญลักษณ� ยอดทอง
62083013714 นางสาวพิมพ�สุดา เอี่ยมพงษ�ไพบูลย�
62083013715 นางสาวอมรรัตน� ภิญโญยาง
62083013716 นางสาวเนตรชนก แก�วพินิจ
62083013717 นายภรันดร พรหมสา
62083013718 นางสาวภัทรลดา สุขผัด
62083013719 นางสาวมนฑา สวายสอ
62083013720 นางศิริณิกาญจน� สุปะโกสัง
62083013721 นายพรทวี บริสุทธ์ิ
62083013722 นางสาวบุษยา มาตย�นอก
62083013723 นางจันทิมา เสาหิน
62083013724 นางสาวพนิตพร เรือนใจดี
62083013725 นางสาวสุภาวดี พันธ�ตะคุ
62083013726 นายเกรียงศักด์ิ ปKกเคเต
62083013727 นายศตวรรธน� นิยมศิริทรัพย�
62083013728 นางสาวณิชาภัทร แกมจินดา
62083013729 นางสาววริศรา ภักดีพงษ�
62083013730 นางสาวธีรดา สีดาพล
62083013731 นางสาวเจนจิรา มาภักดี
62083013732 นางสาวขวัญตา มาลารักษ�
62083013733 นางสาวสุมาลี นุชประมูล
62083013734 นางสาวปภัสสร วัชโศก
62083013735 นางสาวนิตยา แฝงเดโช
62083013736 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวเครือ
62083013737 นายอภิศักด์ิ คลังดี
62083013738 นางสาวฐิติพร แย�มงาม
62083013739 นางสาวจันทิมา นันโท
62083013740 นางสาวกุสุมาลตี ฉอสันเทียะ
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62083013741 นายธัชไท นิวัฒนุวงศ�
62083013742 นายภานุพงศ� ไพรเขียว
62083013743 นางสาววชิราภรณ� แก�วน�อย
62083013744 นางสุรีวัลย� ไชยธรรม
62083013745 นางสาวประไพรชล สร�อยแก�ว
62083013746 นางสาวพัทธ�ธีรา รังษี
62083013747 นางสาวป@ยนุช จันหานาม
62083013748 นางสาวสุกัญญา หลักทอง
62083013749 นางสาวสุนิสา เข็มบุบผา
62083013750 นางสาววศินี สุรโยธี
62083013751 นางสาวป@ยธิดา ยลถวิล
62083013752 นางสาวพัศธนัญญา พรมน้ํา
62083013753 นายบุญทวี ภักดีจอหอ
62083013754 นางสาวพิมลตรา ตันกูล
62083013755 นางสาวพัชรพร นาคสัมฤทธ์ิ
62083013756 นางสาวณัฐรัชต� สุทธิสาย
62083013757 นางสาวมนัฐนันท� ทองมาก
62083013758 นายอาดิษฐ� จีมกลาง
62083013759 นางสาวศรัญญา สองจันทึก
62083013760 นางสาววราทิพย� ยืนยง
62083013761 นายธีรพร ไชยเสนา
62083013762 นางสาวเสาวภา โชกระโทก
62083013763 นายอาทิตย� บุญมาก
62083013764 นายฉัตรชัย คําชนะ
62083013765 นางสาวทัศนีย� เขียมสันเทียะ
62083013766 นางสาวพักตร�พิมาน จงกลรัตน�
62083013767 นางสาวธนารีย� คําสุข
62083013768 นางสาวเสาวลักษณ� พูนกระโทก
62083013769 นางสาวชลธิชา จริยานุกูล
62083013770 นางสาวนฤมล มุตุมาจันทร�
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62083013771 นางสาวปภัสสร พระโบราณเมือง
62083013772 นายรุ%งเรือง โชคมหาชัย
62083013773 นายธราดล ปรีมนวงค�
62083013774 นายเฉลิมพงศ� เยาวภาค
62083013775 นางสาวกาญจนาวดี คินขุนทด
62083013776 นายนิธิรัฐ สิงคเสลิต
62083013777 นายภูมิพงษ� วงษ�ชมภู
62083013778 นางสาวจิรนันท� จันทะสาร
62083013779 นางสาวป@ยะวดี กิตติวณิชย�พันธุ�
62083013780 นางสาวฉัตรสุดา ไชยรัตน�
62083013781 นางสาวเต็มดวง ขอสินกลาง
62083013782 นางสาวอรอุมา คูณพล
62083013783 นายจิรโชติ ประภาสัย
62083013784 นางสาวปาณุษา บัวแสง
62083013785 นายอัษฎา ศิริโส
62083013786 นางสาวพชรพรรณ อึ้งศรีวงษ�
62083013787 นางสาวกนิษฐา แซงขุนทด
62083013788 นางสาวอารดา ชําเรืองฤทธ์ิ
62083013789 นายกรกฎ ภูมิชัยโยธิน
62083013790 นายวิชัยรัตน� สาระติ
62083013791 นางสาวเจียรไน ลองจํานงค�
62083013792 นางสาวอัมพร นครชัย
62083013793 นางสาวพรทิวา ไมล�ขุนทด
62083013794 นายพงศธร กิตติปKญจมาศ
62083013795 นางสาววันวิสาข� ป@นตา
62083013796 นางสาวณฐรฏฐ� แว%นกลาง
62083013797 นางสาวอุท�ธาพร มุกข�ดา
62083013798 นางสาวศรัณญา เพ็ชรคุ�ม
62083013799 นางสาวศุภาพิชญ� สุดตาชาติ
62083013800 นายคมกฤษณ� คล�ายวงษ�
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62083013801 นางจิริยะฉัตร ภาสําราญ
62083013802 นางสาวป@ยะนุช ธรรมวัตร
62083013803 นางสาวนารีรัตน� เปลี่ยนรัมย�
62083013804 นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น
62083013805 นางสาวณิชกานต� คงมัยลิก
62083013806 นายตรีเพชร ตํ่าเกษม
62083013807 นางสาวเสาวลักษณ� ใจสูงเนิน
62083013808 นางสาวบุษราภรณ� นนท�ขุนทด
62083013809 นางสาวจิรพร พิไลชัชวาล
62083013810 นางสาวกริยา กลิ่นจันทร�แดง
62083013811 นางสาวฉัตรชนก หมอปะคํา
62083013812 นางมณีรัตน� นภาคเวชน�
62083013813 นางสาวมนต�นภา เมรุต
62083013814 นางสาวพิไลวรรณ ขาวฉลาด
62083013815 นางสาวกําไลทิพย� คงย่ิงหาญ
62083013816 นางสาวอภิญญา แจ%มใส
62083013817 นายพิพัฒน� แหลมฉลาด
62083013818 นางสาวภัทรวดี บุญมามอญ
62083013819 นางสาวน้ําทิพย� เป>าสร�อย
62083013820 นายปรินทร ทองศรี
62083013821 นางสาวทิพย�ธิดา เลิศบารมี
62083013822 นายฉัตรชัย จันทร�อินทร�
62083013823 นายชยชนม� เปรมานนท�
62083013824 นางสาวปKทมา ชุมใหม%
62083013825 นางสาวสุวิมล จานิกร
62083013826 นางสาวจอมใจ สุวรรณภักดี
62083013827 นางสาวประกายทิพย� สุขชิด
62083013828 นายชินวัฒน� แกมขุนทด
62083013829 นางสาวนันท�นภัส ใจซ่ือ
62083013830 นางสาวรุ%งนภา จันทร�เที่ยง
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62083013831 นางสาวกรกนก กมขุนทด
62083013832 นางสาวกมลฤดี เหล%าคนค�า
62083013833 นางสาวกีรติญา ปะกินังเต
62083013834 นายนิลยา วิริยะสมบัติ
62083013835 นางสาวณัฐริกา ส%งสูงเนิน
62083013836 นางสาวกานต�ญาสิริ คํามี
62083013837 นางสาวธัญญรัตน� ปลั่งกลาง
62083013838 นางสาวศิรินทิพย� ศรีวงษ�
62083013839 นางสาวสุทธิดา ประสิทธิแสง
62083013840 นางสาวสุจินต�ธร วิริยกิจโกศล
62083013841 นางสาวธราภรณ� ทุมสงคราม
62083013842 นายกรกริช ธัญญานนท�
62083013843 นางสาวปนัดดา นาไพวัน
62083013844 นางสาวเยาวลักษณ� ทองสด
62083013845 นายอัศวเทพ เรืองไพศาล
62083013846 นางสาวเสาวลักษณ� สุขสําราญ
62083013847 นางกีรติญา ผิวงาม
62083013848 นายพงษ�ศิริ เหล%าเมืองเหนือ
62083013849 นางสาวอัญชลี ศรีนิลก�
62083013850 นางสาวจิรัฏฐ�ษา พงษ�ชะอุ%มดี
62083013851 นายอนุวรรตน� กระชิรัมย�
62083013852 นางสาวสุภาวดี สืบจะบก
62083013853 นางสาวภันฑ�วิสาข� วงษ�ษา
62083013854 นายเชษฐา ภูจ%าพล
62083013855 นายจิรวัฒน� มณีวงศ�
62083013856 นางสาวอิชญา ตากกระโทก
62083013857 นางสาวกนกพร กองเพชร
62083013858 นายดุษฎี ทองแท%ง
62083013859 นางสาวรัชนี มีสิทธ์ิ
62083013860 นางสาวอธิชา เสมารัมย�
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62083013861 นางสาวธิดารัตน� เรือนริน
62083013862 นายวิษณุ ดวงจันทร�
62083013863 นางสาววนิดา ดวงประสิทธ์ิ
62083013864 นางสาวณัฐญา กองแก�ว
62083013865 นางสาวเนตรนภา พสุนนท�
62083013866 นางสาวกิตต์ิธัญญา โสภัคค�ธนานนท�
62083013867 นางสาวณัฐธิดา เกาะโค�ง
62083013868 นางสาววิภาวรรณ สุตะพันธ�
62083013869 นายสรศักด์ิ อิ่มสมบูรณ�
62083013870 นายกฤษณะ ศรีวงศ�
62083013871 นางสาวเก่ียวดาว จันทร�สว%าง
62083013872 นางสาวชุลีพร กอทรายกลาง
62083013873 นางสาวชญาภา ช%อสูงเนิน
62083013874 นางสาวพจนารถ เลาหะนาคีวงศ�
62083013875 นายประเสริฐ ศรีไพศาล
62083013876 นายฉัตรชัย ยาทองทิพย�
62083013877 นางสาวสาธิยา จําปาจูม
62083013878 นายวีรวัฒน� ด�างถางคํา
62083013879 ว%าที่ร�อยตรีหญิงสาวิตรี แขมนก
62083013880 นางสาวนัติกา บัวขาว
62083013881 นางสาวปณิชา สมฤทธ์ิ
62083013882 นางสาวศิริกันยา เรืองศรีใส
62083013883 นางสาวชนรดี แก�วประถม
62083013884 นางสาวยอดขวัญ เข่ือนงูเหลือม
62083013885 นางวิลัยวรรณ สุภาคุณานนท�
62083013886 นางสาวศุภาวณี รวดชัยภูมิ
62083013887 นายวิทวัส ต้ังประเสริฐ
62083013888 นางหนึ่งฤทัย ปองลาภ
62083013889 นางสาวนฤมล ดาศรี
62083013890 นางสาวปาริชาต ปรีมงคล
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62083013891 นางเปรมฤดี เพ็ชรจํานงค�
62083013892 นายศิริชัย สุขแสนทวี
62083013893 นายบัญดิษย� ชนะค�า
62083013894 นายภูษิต ขวัญยืน
62083013895 นายเอกรัฐ พัฒนตรีคุปต�
62083013896 นางสาวชนนิษฐ� ธนเชียรสกุล
62083013897 นายบุญโชค ป>ายงูเหลือม
62083013898 นายสถาพร หม่ันคง
62083013899 นางสาวพจมาน เจริญบุตร
62083013900 นางสาวรวีวรรณ ยงเมืองน�อย
62083013901 นายธวัชชัย ศรีโรจน�
62083013902 นางสาวอัมพิกา จารัตน�
62083013903 นางสาวภาวิดา วัฒนการุณวงค�
62083013904 นางสาวอรอนงค� สุขสิน
62083013905 นางสาววีรวรรณ จันทร�แก�ว
62083013906 นางสาวธิติสุดา ธีรวิโรจน�
62083013907 นางสาวรุ�งทิพย� ชัยฤทธิพงศ�
62083013908 นายณัฐพงศ� สําราญ
62083013909 นางสาวชนิสรา แก�วคํามา
62083013910 นางสาวกัญญภา จันทร�กาวี
62083013911 นายธนากร โตก่ิงแก�ว
62083013912 นางสาวรัชนก กัณหา
62083013913 นางสาวชัชฎาพร จงเชื้อกลาง
62083013914 นายภาณุพัฒน� เหลือพร�อม
62083013915 นางสาวยลดา ลายกลาง
62083013916 นางสาวชยาภัสร� ตรีเมฆจิรานนท�
62083013917 นางสาววีณา บุญไทย
62083013918 นางสาวชมัยพร ทวีสัตย�
62083013919 นางสาววรรณกร คชพันธ�
62083013920 นายอรรถพล ชุมกระโทก
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62083013921 นางสาวพิชญ�นาฏ จุ�ยทอง
62083013922 นางสาวกรกณก เกตุทองหลาง
62083013923 นางสาวชนัดดา จงหม่ืนไวย�
62083013924 นางสาวกรรณฑิมา สุบินยัง
62083013925 นางสาวชนิภา กระมล
62083013926 นายธีระพงศ� นารินทร�
62083013927 นางสาวจุติมา สินครบุรี
62083013928 นางสาวขวัญฤทัย รุ%งโรจน�
62083013929 นางสาวกมลชนก ชนาวรรธน�สกุล
62083013930 นายยุรพันธ� เที่ยงเต็ม
62083013931 นางสาวอนุธิดา วอไธสง
62083013932 นางสาวบุญญรัตน� ฉิมนอก
62083013933 นางสาววิลาสินี ภุมรินทร�
62083013934 นางสาวจีรภา ดวนจันทึก
62083013935 นางสาวรัตนา ศรีกัน
62083013936 นางสาวชลามน เจริญ
62083013937 นางสาวพรทิวา ฤทธ์ิธวัช
62083013938 นางสาวสุธามาศ หลักดี
62083013939 นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก
62083013940 นางสาวสุดารัตน� นันทกุล
62083013941 นางสาวศุภลักษณ� ศรประสิทธ์ิ
62083013942 นางสาวน้ําผึ้ง ระโส
62083013943 นางสาวทิพวัลย� เสียงวังเวง
62083013944 นายสุรศักด์ิ ล�วนศรี
62083013945 นายณรงวิทย� นาคพิมาย
62083013946 นายเกรียงไกร ประชุมชัย
62083013947 นางสาวชฎาภรณ� ชาญสูงเนิน
62083013948 นางสาวสุภาพร ลอยเลิศหล�า
62083013949 นางสาวเมทะนี ปานเกิด
62083013950 นายศรัญ^ู พบขุนทด
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62083013951 นางสาวรัตนาภรณ� เอกศิริ
62083013952 นางสาวกัญญาภัค วนมา
62083013953 นางสาวนารีรัตน� ใจแผ%นดิน
62083013954 นายวีระพล เนืองนิล
62083013955 นายวัชระ รินนา
62083013956 นางธรัญณภรณ� สัมเลิศรัมย�
62083013957 นางสาวสุมินตรา จําปาหอม
62083013958 นางสาวปKณณภัสร� ศรีอัญญาพงศ�
62083013959 นางสาวพรพิมล วังอินทร�
62083013960 นางสาวพรทิวา ทบคลัง
62083013961 นางสาวสาลินี มนตรี
62083013962 นางสาวปKทมาวดี ชัยบํารุง
62083013963 นางสาวดุจดาว หะปKนนะ
62083013964 นายครรชิต สิทธิสงคราม
62083013965 นายณรงค�เดช รานอก
62083013966 นางสาวสินาภรณ� นามวงค�
62083013967 นางสาวจิราพร หวนไธสง
62083013968 นางสาววิภาพรรณ วัดระดม
62083013969 นางสาวสุณิสา ช%อจันทร�
62083013970 นางสาวอัญมณี กังขรนอก
62083013971 นางสาวพิชามญชุ� ยอดหาญ
62083013972 นายนพรัตน� พิมพ�กลาง
62083013973 นางสาวจินตนา อารมณ�คง
62083013974 นายชาติชาตรี ทัพอาษา
62083013975 นางสาวรุจิรา ออโพธ์ิทอง
62083013976 นางสาวเกวลิน เกลาโพธ์ิ
62083013977 นางสาวพิรญาณ� แก�วกระจ%าง
62083013978 นางสาวเกษธิดา สวนไธสง
62083013979 นางสาวกัลยารัตน� พวงทอง
62083013980 นางสาววิภารัตน� สมแวง
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62083013981 นายปารณัท สุขศาล
62083013982 นางสาวอโณชา ทิพย�อักษร
62083013983 นางสาวสุนีย�นุช สุทธิวรรณ
62083013984 นายปานเทพ อินทร�โคกสูง
62083013985 นางสาวตันหยง ชุมใหม%
62083013986 นางสาวสุชานันท� รักจะบก
62083013987 นายรัฐสภา วรรณโคตร
62083013988 นายพงษ�นรินทร� สาเนียม
62083013989 นางสาวจุรีพร เพลียครบุรี
62083013990 นายณรงค�ฤทธ์ิ สิทธิกัน
62083013991 นางสาวกมลทิพย� อาสนะนันทน�
62083013992 นายฐาปกรณ� จันทร�ดอน
62083013993 นางสาวป@ยะธิดา พิมาน
62083013994 นางสาววราภรณ� ประเสริฐรัมย�
62083013995 นายป@ยณัฐ สุขรัตน�
62083013996 นางสาวอุทุมพร ดงปKญจ%า
62083013997 นางสาวนันท�นลิน เจริญรัมย�
62083013998 นางสาวอธิชา หอมนิยม
62083013999 นางสาวนิตยา แก�วจบ
62083014000 นางสาววีรยา ภูมิฐาน
62083014001 นางสาวศุภัสสร อะช%วยรัมย�
62083014002 นางสาวทิตวรรณ ไพศาลสถาน
62083014003 นางสาวจุฑามาศ บุญมา
62083014004 นางสุนารี ฟุ>งสิริกาญจน�
62083014005 นายประทีป รักษาบุญ
62083014006 นางสาวกรานต�ชนก พันทุม
62083014007 นางสาวนภาพร มีสมบัติ
62083014008 นางเกวลิน สินเปXยง
62083014009 นางสาวจิตราพร ชวนโพธ์ิ
62083014010 นางสาวกัญจน�ณิชา ศรแสง
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62083014011 นายอดิเทพ จอกแก�ว
62083014012 นางสาวจิตตราพรรณ นาคครุฑ
62083014013 นางสาวพรทิพย� คมขุนทด
62083014014 นางสาวสุพิชชา ตันเจริญ
62083014015 นางสาวอัญชลี นาบํารุง
62083014016 นางสาวกรรณิการ� ผาสุข
62083014017 นางสาวยุวรี เรียมไธสง
62083014018 นางสาวธัญญารัตน� พานิชรัมย�
62083014019 นางสาวมณีรัตน� วิชาสี
62083014020 นายวุฒิชัย เพ็ญธิสาร
62083014021 นายประสิทธ์ิ ศิริยา
62083014022 นางสาวหทัยชนก จันทวิมล
62083014023 นางสาววราภรณ� นอสิทธ์ิ
62083014024 นางสาวกรรณิการ� นครังสุ
62083014025 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุมะหิงพันธ�
62083014026 นางสาวพัชรี จูกูล
62083014027 นางสาวณัฐวิภา เหล%าโนนคร�อ
62083014028 นางสาวลัดใจ แซ%โลว
62083014029 นางสาวจุฑารัตน� อินทนารินทร�
62083014030 นางสาวมุกดา งอนโพธ์ิ
62083014031 นางสาวนรีนุช ประทุม
62083014032 นางสาววิภาวดี แพนสมบัติ
62083014033 นายธันวา ศักด์ิศรีท�าว
62083014034 นายพสธร ทองมา
62083014035 นางสาวภาวีญา บินบน
62083014036 นายเอกวัฒน� ชาติจอหอ
62083014037 นางสาวศุธาศินี ศรีอนันต�
62083014038 นางสาวแสงเดือน แสนสุด
62083014039 นางสาวศศิธร วรพรพิสิฐผล
62083014040 นางสาวศศิธร บ�วนนอก
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62083014041 นายวิพุธ ม%วงชูอินทร�
62083014042 นางสาวอรปวีณา พันธุ�ทองหลาง
62083014043 นางสาวณบสมน หมีทอง
62083014044 นางสาวศิริขวัญ อวดกล�า
62083014045 นางสาวสุวนีย� การถาง
62083014046 นายคมกฤษ ดมอุ%นดี
62083014047 นางสาวพัณณิตา ปรินรัมย�
62083014048 นายสุรทิน หมอไทย
62083014049 นางสาวสายธาร พาแก%ดํา
62083014050 นางสาวพรเมริน เลิศประเสริฐ
62083014051 นางสาวสมฤทัย ไตรพรหม
62083014052 นางสาวกริษฐา นะรนรัมย�
62083014053 นายกิตติพงษ� ตรีรัตน�ตระกูล
62083014054 นางสาวสุปภาลักษณ� สุรดิษธิติวัฒน�
62083014055 นายอธิเบศร� สุขเงิน
62083014056 นายสุริยพงศ� เบญจมานนท�
62083014057 นายวิศิษฏ�พงษ� สัตยากุล
62083014058 นายกฤษฎา ดีพาชู
62083014059 นางสาวกนกวรรณ ฝุ[นตะคุ
62083014060 นางสาวกัญญา เจียนเกษม
62083014061 นางสาวปKณณภัสร� สารบุญ
62083014062 นางสาวจิราภรณ� มุกดาหาญ
62083014063 นายสิทธิพงษ� เหลือสืบพันธ�
62083014064 นายศรราม วิปราชญ�
62083014065 นางสาวนันท�นภัส ชัยมีแรง
62083014066 นางสาววิภารัตน� สุดสวาท
62083014067 นางสาววิมลศิริ เหงกระโทก
62083014068 นางธีรารัตน� จันศรีระมี
62083014069 นางสาวปภัสรา อิสสรา
62083014070 นางสาววิลาวัณย� สร�อยสุนเทศ
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62083014071 นางสาวพัชรี เกลี้ยงซอปาน
62083014072 นางสาวเกวลิน ทศภักดี
62083014073 นายธีระศักด์ิ พันดวง
62083014074 นางสาวกนกฟ>า อรุณรัมย�
62083014075 นางสาวนุชจรีย� แก�วสีพรม
62083014076 นางสาวศริญญา ช%วงเมืองปKก
62083014077 นายศรายุท อนุลีจันทร�
62083014078 นางสาวธีมาพร พรมนุช
62083014079 นางสาวสุวลี ประวรรณรัมย�
62083014080 นางสาวชุติมา ข%ายกระโทก
62083014081 นางสาวภัณฑิลา บุนนาค
62083014082 นางสาวป@ยะพร บุตรศรีภูมิ
62083014083 นางสาวจุฑารัตน� นิลสันเทียะ
62083014084 นายขวัญชัย คําชะนะชัย
62083014085 นายป@ยพงษ� วิเศษธร
62083014086 นายภูริพัทร จันทร�ศิริ
62083014087 นายณัฐชนน พุฒขุนทด
62083014088 นายอนุชา สันติเมธานนท�
62083014089 นางสาวสายทิพย� พัทธจารี
62083014090 นางสาวสุภาวดี พิมพ�สอน
62083014091 นางสาวรสรินทร� ก่ิงเกษ
62083014092 นางสาวชนาพร วงค�ทวี
62083014093 นางสาวดวงฤดี ธรรมดา
62083014094 นางสาวพัชรี คุณแก�ว
62083014095 นางสาวประภาภรณ� เกณฑ�กระโทก
62083014096 นางสาวรชยา บุญอินทร�
62083014097 นางสาวกรรณิการ� แย�มกระจ%าง
62083014098 นางสาวจันทร�นิภา ตอรบรัมย�
62083014099 นายไกรวุฒิ กมลเดช
62083014100 นางสาวสุมาลัย หลอดคํา
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62083014101 นายชัดเจน มานะย่ิง
62083014102 นายเมธาสิทธ์ิ จรัสศรีธรรัตน�
62083014103 นางสาวสุรัตนา กันตง
62083014104 นายอุกฤษณ� หม�อทอง
62083014105 นายย่ิงยศ งามแสง
62083014106 นางสาวนพเก�า พุฒิชาติ
62083014107 นายเอกชัย เหล%าลาภ
62083014108 นางสาววิจาริณี จันทวรรณ
62083014109 นางสาวกัญญาพัชร แก�วสุ%ย
62083014110 นางสาวกุลธิดา คะตะวงศ�
62083014111 นางสาวสุกัญญา ช%วงรัมย�
62083014112 นางสาวพรรวินท� สุทธิ
62083014113 นางสาวสายป[าน การหม่ัน
62083014114 นายพายเพชร สุวรรณฉวี
62083014115 นายฐาปนพงษ� รามโกมุท
62083014116 นายปรมะ พัฒนกิตต์ิเดชา
62083014117 นางสาววิชุดา กระพันธ�เขียว
62083014118 นางสาวสุวนิตย� กาพย�พิมาย
62083014119 นางสาววิลาวัลย� ชํานาญสิงห�
62083014120 นายยุทธนา ถนัดค�า
62083014121 นางสาวมลธิชา เชียจอหอ
62083014122 นายศุกร�ทวี โคธิเสน
62083014123 นางสาวสิณากรณ� ศรีพุทธิรัตน�
62083014124 นายภิวัฒน� รัตนวรรณี
62083014125 นางสาวทศพร ชนไธสง
62083014126 นางสาวทิพาวรรณ บานเย็น
62083014127 นายประวิทย� พิศณุ
62083014128 นางสาวกาญจนา สุดดีพงษ�
62083014129 นางสาวพัสวี ชาติมนตรี
62083014130 นางสาวรุจิรัตน� ศรีสัตยานุกูล
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62083014131 นางสาวณัฏฐณิชา ช%วยคํ้าชู
62083014132 นางสาวปวีณ�ธิดา เสนาธรรม
62083014133 นายธีรศักด์ิ ชูเนตร
62083014134 นายไกรสร พิมพาพร
62083014135 นางสาวสุขหรรษา สีเหลื่อม
62083014136 นางสาวอุไรวรรณ หอมจันทร�
62083014137 นางสาวดารัตน� โคกคํา
62083014138 นางสาวกรณ�ศศิ วิโรจน�ภากร
62083014139 นางสาวประภาพร ชัยธงรัตน�
62083014140 นายศิร เจียรกฤติ
62083014141 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเสาร�
62083014142 นางสาวเพ็ญนภา ภู%ปรางค�
62083014143 นายณัฐชนน สอดโคกสูง
62083014144 นางสาวเพ็ญศรี พงษ�เพ็ญศิริกุล
62083014145 นายอภิศักด์ิ อัคพิน
62083014146 นายศิวานนท� แก�วเฮียง
62083014147 นางสาวธัญญาเรศ พลต้ือ
62083014148 นายจิรภาส หงษาครประเสริฐ
62083014149 ว%าทีb่ร�อยตรีอภิเดช พุกทอง
62083014150 นางสาวศุภาวดี ภิรมย�กิจ
62083014151 นางสาวนุชชาวรรณ ชุมจันทร�
62083014152 นางศรุตา สีทํามา
62083014153 นางสาวพรสุดา นภาสกุล
62083014154 นางสาวกมลชนก เปXยนขุนทด
62083014155 นางสาวรุจิรา กาสอน
62083014156 นางสาวณภัทร จันบัวลา
62083014157 นายทินภัทร วารินทร�
62083014158 นางสาวสุพัฒน�ตา ทองเกิดมาก
62083014159 นายณรงค�ฤทธ์ิ อาคะนิช
62083014160 นางสาวอมรประภา ป>อพันธุ�ดุง
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62083014161 นางสาวเมวิกา วิชาฮาด
62083014162 นางสาวจิราวดี วงแวว
62083014163 นายอนุภาส ศรีเสมอ
62083014164 นางสาวฉัตรกมล เถวสูงเนิน
62083014165 นางสาวพัชราพร คําบุรี
62083014166 นายพุฒิพงศ� ทองศร
62083014167 นางสาวณภัคมณฑน� แก�วนอก
62083014168 นายวรวุฒิ ยมชัยภูมิ
62083014169 นางสาวจรีรัตน� สุมรัมย�
62083014170 นางสาวสุนิสา ชนะชัย
62083014171 นางสาวฐิติมา กําพุฒกลาง
62083014172 นางสาวธิดารัตน� ประเสริฐ
62083014173 นางสาวนงเยาว� วงษ�บุตร
62083014174 นางสาวก่ิงดาว ทองพระพักตร�
62083014175 นางสาวนันธิดา ชื่นสระน�อย
62083014176 นางสาววิจิตรา พันธ�มูล
62083014177 นางสาวอจิมา สียางนอก
62083014178 ส.อ.อภิชา ยินดีรส
62083014179 นางสาวดาราพร พิมลนอก
62083014180 นางสาวจิราภา เจริญผล
62083014181 นายฉัตร ฉิมมา
62083014182 นางสาวภัทรจาริน ช%างหล%อ
62083014183 นายชัยณรงค� บุญคุ�ม
62083014184 นางสาวสุรกานต� บุญทวี
62083014185 นางสาวสมพร พันปX
62083014186 นายอํานาจ จุพิมาย
62083014187 นายจักรกฤษณ� ท�าวเงิน
62083014188 นางสาวเมรี สงนางรอง
62083014189 นายกฤษฎา การะเกด
62083014190 นางสาวยศนันท� ครามจันทึก

หน�า 473 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083014191 นางสาวโสรยา เสมอหัตถ�
62083014192 นางสาวณัฐวรรณ เนือนกระโทก
62083014193 นายวัชระ ไผผักแว%น
62083014194 นายมนตรี พิมพ�เงิน
62083014195 นายจิระพงศ� วันจันทร�
62083014196 นางสาววิภาพร เที่ยงสันเทียะ
62083014197 นางสาวโชตศิตา ดลธนวินท�
62083014198 นางสาวมะลิวัลย� เกงขุนทด
62083014199 นางสาวสุรีวัลย� งามแฉล�ม
62083014200 นางสาวอโนชา ชั้นพิภพ
62083014201 นางสาวจันทร�นภา ปานมน
62083014202 นางสาวสุณีย� พรหมเอาะ
62083014203 นางสาวภัทราวรรณ รถเพ็ชร
62083014204 นายพรชัย จิกบงค�
62083014205 นายชัชนันท� แจ�โพธ์ิ
62083014206 นางสาววราภรณ� สาคเรศ
62083014207 นางสาวรัตติยากร เธียรวรรณ
62083014208 นางสาวกมลชนก ลามณี
62083014209 นางสาวสุนิษา วิสารัตน�
62083014210 นางสาวมะลิวัลย� เมืองกลาง
62083014211 นางจีรพรรณ สายสุด
62083014212 นายธนันต� ทองไทย
62083014213 นางสาวธันย�ชนก พรหมเมือง
62083014214 นางสาววิรตา จันทรวิทุร
62083014215 นางสาวสุทธิดา รัตนสงวน
62083014216 นางสาวอภิญญา ประสารสุข
62083014217 นายพิทยา เข็มพุดซา
62083014218 นางสาวอรทัย มูลสันเทียะ
62083014219 นางสาวพิมพ�สุดา คบหมู%
62083014220 นายชลชาติ ทองศรี
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62083014221 นางสาวปนัดดา มุมกระโทก
62083014222 นายฤทธิรงค� โพธ์ิเจริญ
62083014223 นางสาวทวิวรรณ ภารัตนวงศ�
62083014224 นายพละชัย บุญรักษา
62083014225 นางสาวมาลิสา เพียรทําดี
62083014226 นางสาวกชกร เสาวภาคย�
62083014227 นางสาวเกวรินทร� ประจิตร
62083014228 นางสาวศิริรัตน� สวนงาม
62083014229 นางสาวจันทิพร แสงภักดี
62083014230 นางสาวกุลธรา คู%ตระกูล
62083014231 นางสาววิลาสินี ลุนสําโรง
62083014232 นางสาวณปภัช สายสิน
62083014233 นางสาวฐิตาพร จรูญพงษ�
62083014234 นางสาวทานตะวัน โชติเจริญพนิช
62083014235 นางสาวบัวรินทร� มีบุญ
62083014236 นางสาวจานุวี สีวังราช
62083014237 นางสาวสุภาภรณ� ทอยชัยภูมิ
62083014238 นางสาวสาวิตรี ทีไธสง
62083014239 นางสาวสุภานิช สนิทชัย
62083014240 นางสาวบุศราคํา ทะกาเรนะ
62083014241 นางสาวจันจิรา คําอ%อน
62083014242 นางสาวอารียา สมบูรณ�
62083014243 นายณัฐชนวีร� ธีราทรวุฒิสิริ
62083014244 นางสาวสุพัตรา แจ%มในเมือง
62083014245 นางสาวณัฐิธิดา นาคําภา
62083014246 นายทิวากร คงแสนคํา
62083014247 นางสาววรัชยา เหล็กเพ็ชร
62083014248 นางคณพร ลายสนธ์ิ
62083014249 นางสาวกัญญาพัชร ลามคํา
62083014250 นายอนุชิน ดินโคกสูง
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62083014251 นางสาวจิตภัสสร บุญเสริม
62083014252 นางสาวศิริกานดา ปKญญาวัน
62083014253 นางสาววรรณภรณ� วงษ�กระสันต�
62083014254 นายชนะสงคราม สุขโข
62083014255 นางสาวเมธ�วดี อิทธิกุล
62083014256 นางสาวจิตติมา จิณาวัลย�
62083014257 นางสาวศิวลักษณ� อาจฤทธ์ิ
62083014258 นางสาวอุษณี อุรีรัมย�
62083014259 นางสาวรุ%งนภา แก�วคํา
62083014260 นางสุภัสษา เขตต�กลาง
62083014261 นางเจนจิรา สีอ%อน
62083014262 นายไพโรจน� กายขุนทด
62083014263 นางสาววราภรณ� แทวกระโทก
62083014264 นางสาวสุภาพร ศิรินันธกุล
62083014265 นางสาววิสุดา สังสมานันท�
62083014266 นางสาวสุชาดา ดาทอง
62083014267 นางสาวกรรณิการ� ยกดี
62083014268 นางสาวปณัฐฐา กฤติธนาบูรณ�
62083014269 นางสาวอานุภาพ ทิพย�อักษร
62083014270 นางสาวรุ%งไพลิน เวียงสมุด
62083014271 นางสาวศิริยากร วิสุทธิชาติ
62083014272 นายนพพร หวังสุดดี
62083014273 นางสาวธนารัตน� มีแก�ว
62083014274 นางสาววัชราภรณ� วินทะวุฒิ
62083014275 นางสาวอรปรียา ดีบาง
62083014276 นางสาวจิตราภรณ� สูงรัมย�
62083014277 นายนําชัย อนุคุต
62083014278 นางสาวฤทัยรัตน� ลาโสภา
62083014279 นางสาวจิราวดี ชาติรัมย�
62083014280 นายณัฐพัชร ขีดข้ัน
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62083014281 นางสาวศุภรัตน� แม%นชัย
62083014282 นายณัฐวุฒิ ป>อมกลาง
62083014283 นายเนติพงษ� มาตนาเรียง
62083014284 นายเอกพันธ� เลิศนา
62083014285 นางสาวอิศรวรรณ ภูมิโคกรักษ�
62083014286 นางสาวสุพรรษา เงยกระโทก
62083014287 นางสาวน้ําทิพย� ทันทอง
62083014288 นางสาวเกศินี รุ�งสันเทียะ
62083014289 นางสาวปวีณา กล%อมกามิฬ
62083014290 นางสาวเสาวณีย� กิติพันธ�
62083014291 นางสาวปKฐมาวดี แตงจันทึก
62083014292 นางสาวสุนทราทิพย� พันธะไชย
62083014293 นางสาวฉมานันท� รอดตุ%น
62083014294 นางสาวจารุนัย คําม่ิง
62083014295 นางสาวกุสุมา วิเศษธร
62083014296 นางสาวโสรยา บุญครอง
62083014297 นางสาววรรษมน พจน�ฉิมพลี
62083014298 นายศิวกร ธิมา
62083014299 นางสาวขนิษฐา วิสาเทศ
62083014300 นายศุภกฤษ คงดี
62083014301 นางสาวศศิกาญจน� แสนธิการ
62083014302 นางสาววริศรา บุราคร
62083014303 นางสาวจรีย� คําลาย
62083014304 นายกฤษณะ ใจรักดี
62083014305 นางสาวลลิตา ปาธิสัตย�
62083014306 นางสาวฉัตรฎาพร วิเศษ
62083014307 นางสาวจตุพร เถ่ือนสันเทียะ
62083014308 นายธันยวัฒน� แพรวงศ�นุกูล
62083014309 นายวีรยุทธ ชูเลื่อน
62083014310 นางสาวภณิดา ศรีสว%าง
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62083014311 นางสาวจันทนีย� ลําดับจุด
62083014312 นางสาวอังคณา สีอ%อน
62083014313 นางสาวสุจิตรา รอบคอบพรมราช
62083014314 นางสาววรรณิภา วาตาดา
62083014315 นางพัชราภรณ� สอนไกร
62083014316 นางสาวกรรณิการ� คําคุณนา
62083014317 นางสาววิริยา ปรั้วบุตร
62083014318 นางสาวหทัย โกสันเทียะ
62083014319 นายดนัย ไกรจันทร�
62083014320 นายยุทธกฤษณ� อรัณยกานนท�
62083014321 นางสาววรรณพร บุญทวี
62083014322 นายวิทูร สีมา
62083014323 นางสาวกวินตรา ม%วงศรี
62083014324 นางสาวณัฐวรรณ ปรากฏชื่อ
62083014325 นางสาวชุติมา ตรงด%านกลาง
62083014326 นางสาววริยา อนุยันต�
62083014327 นายสถาพร ศรีจุดานุ
62083014328 นางสาวธิดารัตน� เกษมศรีวิทยา
62083014329 นางสาวนิตยา จันทร�สืบแถว
62083014330 นางสาวธมนวรรณ จันทร�โพธ์ิ
62083014331 นางสาวสิรีธร อุปพงษ�
62083014332 นางสาวสุนันทา หุ%นกระโทก
62083014333 นางสาวนงนภัส ปทุมชัย
62083014334 นางสาวสมฤทัย วานะติ
62083014335 นางสาวกาญจนา ทองแสง
62083014336 นายวงศกร จันทรมณี
62083014337 นางสาวณัฐชา คงขํา
62083014338 นางสาวกรทิพย� โชติชุ%ม
62083014339 นางสาวนิชกานต� ภาณุรักษ�
62083014340 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยเดช
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62083014341 นายณรงศักด์ิ ดีสี
62083014342 นางสาวอารีย� ล่ําสัน
62083014343 นายสหรัฐ ดีอ%อน
62083014344 นายจีรศักด์ิ สกุลทอง
62083014345 นางสาวขวัญลดา อินทา
62083014346 นางสาวธัญญากานต� แสงพงศานนท�
62083014347 นางสาวสุปราณี อาศัยป[า
62083014348 นางสาวพรพิมล สมางชัย
62083014349 นางสาวนรินธร คํานาแซง
62083014350 นายภาณุวัฒน� ปะลุวันรัมย�
62083014351 นางสาวนฤมล ลาภจิตร
62083014352 นางสาวนริศรา ซุ%มทองหลาง
62083014353 นายรัฐศักด์ิ สิทธิไชย
62083014354 นายชุตินธร บุญต%อ
62083014355 นางสุพัฒตรา ทิศบดี
62083014356 นางสาวณัชนันทน� พงษ�ศักด์ิชาติ
62083014357 นางสาวทิวาพร วงค�พะเนา
62083014358 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเสริฐ
62083014359 นางสาวหนึ่งฤดี โพนหินกอง
62083014360 นายจีรพรรณ เพชรมะดัน
62083014361 นายศุภชัย แย�มสูงเนิน
62083014362 นางสาวกานดา โอชํารัมย�
62083014363 นางสาวนฤมล หม่ันการ
62083014364 นางสาวสุวลักษณ� เกตุแก�วเกลี้ยง
62083014365 นายอรุษ โปยไธสง
62083014366 นายพงศ�ศิริ สันติภาษิต
62083014367 นายเสฏฐวุฒิ สารบรรณ
62083014368 นายธารา เฉียวกุล
62083014369 นางสาวเบญญาภา ว%าวจังหรีด
62083014370 นายอาจหาญ เผ%าคง
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62083014371 นางสาวณัฐกฤตา บุญศรีวงษ�
62083014372 นางสาวศศิวรรณ ทําไธสง
62083014373 นางสาวกชวรรณ กลัดนุ%ม
62083014374 นางสาวภัคสิริ ปKจฉิมญาติ
62083014375 นางสาวสมฤทัย ศรีสําโรง
62083014376 นายวรัญ^ู รัตนะวัน
62083014377 นายปริญญา สวัสดี
62083014378 นางสาวกัญญารัตน� ฐานวิเศษ
62083014379 นายธนาวิทย� สิทธิวัชร
62083014380 นางสาววณิศรา จุลรักษา
62083014381 นางสาวพรพรรณ คําสอน
62083014382 นางสาวฐิติมา นันโท
62083014383 นางสาวอนุสรา สวาทกลาง
62083014384 นางสาวรวีวรรณ พิมพ�เชื้อ
62083014385 นายนิเวศน� ชะเนินรัมย�
62083014386 นางสาวปKทมาภรณ� คล%องดี
62083014387 นายอดิศร ไม�สูงเนิน
62083014388 นายวรันธร ร%วมสุข
62083014389 นางสาววิภาดา แสนกันยา
62083014390 นางสาวประภาพร เหียดขุนทด
62083014391 นางสาวดาเรศ บัวทอง
62083014392 นางสาวกนกอร ชํานาญจิตร
62083014393 นางสุพัตรา วันณะปะโค
62083014394 นางสาวกุลนิดา ประไพพันธ�
62083014395 นางสาวลักณ�คณา เหง่ียมสูงเนิน
62083014396 นายไชยณรงค� ผลมีศักด์ิ
62083014397 นางสาวปนัดดา วรรณาการ
62083014398 นายพงศธร เลิศภูมิจิต
62083014399 นางสาวสุชานันท� ทองส%งโสม
62083014400 นายยุทธหัตถ� สุขสิงห�
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62083014401 นางสาวสุธาสินี ศรีประพิศกูร
62083014402 นางสาวพิช^ุตา ธนพิทชัย
62083014403 นางสาวกรรณิการ� นพหิรัญ
62083014404 นางสาวธารารัตน� ศรีแสง
62083014405 นางสาวโสภาพรรณ แซ%ล�อ
62083014406 นางสาวสุภาวดี ปKจฉิม
62083014407 นางสาวนิตยา มุ%งงาม
62083014408 นางสาววิมล ปKกไธสง
62083014409 นางสาววรรณิดา ธนกิจวรบูลย�
62083014410 นางสาวก่ิงกาญจนา ดุงโคกกรวด
62083014411 นางสาวกรรณิการ� แสนเมือง
62083014412 นางสาวอัยรินทร� อินทร�แก�ว
62083014413 นายสิทธิศักด์ิ ตะสันเทียะ
62083014414 นายกฤษฎา บุญเชิด
62083014415 นางสาวมธุกร แก�วกุดเลาะ
62083014416 นางสาวอังคณา มานุจัม
62083014417 นางสาวอุทุมพร ปานทองหลาง
62083014418 นางสาวชนิภรณ� ปKดชา
62083014419 นายปฏิภาณ อรรคบุตร
62083014420 นางสาวพัชรี ทองสูรย�
62083014421 นางสาวสุวรรณี บุญรักษา
62083014422 นางสาวมณีรัตน� ภูแก�ว
62083014423 นางสาวจิตตราพร ดินจันทร�
62083014424 นางสาวรัตนาภรณ� แก�วลา
62083014425 นางสาวสุภาภรณ� กล�วยสุข
62083014426 นางสาวชนิกานต� มณีวรรณ
62083014427 นางสาวยลธการ ชูโพ
62083014428 นางสาววิภารัตน� บุญเย่ียม
62083014429 นางสาวปาจรีย� รุ%งรัตน�ชัชวาลย�
62083014430 นางสาวชญานิน พลีตา
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62083014431 นายสมบูรณ� แดงดี
62083014432 นางสาวนันทนา เถ่ือนกลาง
62083014433 นางสาวกนกวรรณ ปKญญาแจ�ง
62083014434 นายชัยอนันต� ตันติสถิรพูล
62083014435 นางสาวปราริฉัตร ศรีสัน
62083014436 นายเลอสันต� จิตร�อ%อง
62083014437 นายเมธาวัฒน� กัลยา
62083014438 นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี
62083014439 นางสาววรนุช ยอดศิลารักษ�
62083014440 นางสาวฐาปนี เณรผึ้ง
62083014441 นางสาวนันทิยา มณฑศก
62083014442 นางสาวพวงพยอม ไลไธสง
62083014443 ว%าที่ร�อยตรีสิงหา ปานามิโก
62083014444 นายสุรเสกข� หลวงเจริญ
62083014445 นายนวพล โนนทะคําจันทร�
62083014446 นางสาววราภรณ� เปลกระโทก
62083014447 นางสาวฐิติพร น�อยพลี
62083014448 นางสาววราพร อิ่มเอม
62083014449 นายสุรวิสิทธ์ิ แสนรัมย�
62083014450 นายวันเฉลิม แก�วปลั่ง
62083014451 นางสาวดลนภา สงค�สอาด
62083014452 นางสาวกรรณิการ� ผาดี
62083014453 นางสาวคนึงนิตย� แสงฤทธ์ิ
62083014454 นางสาวชญานิศ ภิรมย�กิจ
62083014455 นางสาวดลหทัย ประสบดี
62083014456 นางสาววาสนา ครุธพันธ�
62083014457 นายกฤษณะ กอกมลวิทย�
62083014458 นางสุชาวดี รุ%งเรืองพจน�
62083014459 ส.ต.หญิงศศิกานต� ศรีสวาท
62083014460 นายเจนภพ ไขโพธ์ิ
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62083014461 นางสาวชัชรีย� ดีคํา
62083014462 นางสาวกิตติพร อัศจรรย�
62083014463 นางสาวอรัญญา แตะกระโทก
62083014464 นายนนท�ปวิช เพชรดุลย�
62083014465 นายธนพงษ� พ่ึงกุล
62083014466 นางสาวฤดีมาศ เกษีจอหอ
62083014467 นางสาวจันจิรา หมายอมกลาง
62083014468 นางสาวหัทยา สอนพงศ�
62083014469 นางสาวศิรินทร�ทิพย� หาญกาย
62083014470 นางสาวนภัสสร ริ้วกระโทก
62083014471 นางสาวชุติมา ขันหนองจอก
62083014472 นายเฉลิมชัย ปราณีตพลกรัง
62083014473 นางสาวภัคจิรา ช%างเรือนกลาง
62083014474 นางสาวเพ็ญนภา ยอดบุญ
62083014475 นางสาวธิติมา มาสําราญ
62083014476 นางสาวจิราพร มณีรุ%ง
62083014477 นางสาวจันทร�ฉาย ดาแก�ว
62083014478 นางสาวกิตติยา ก�อยจะบก
62083014479 นางสาวจิราพร ฝ[ายครบุรี
62083014480 นายอภิสิทธ์ิ ธรรมดา
62083014481 นางสาวพรไพลิน ดํ่ากระโทก
62083014482 นายถิรเดช สังข�สูงเนิน
62083014483 นายธนานนท� แซ%แขก
62083014484 นางสาวทิพวัลย� ศรีสุรักษ�
62083014485 นางสาวเบญจวรรณ คะริบรัมย�
62083014486 นางสาวศุภรดา เหล%าประทาย
62083014487 นางสาวสิริยากร ประสิทธิคร
62083014488 นางสาวศิริพร ช�อนทอง
62083014489 นายพงศกร พลประเสริฐ
62083014490 นายกฤษณะ โททัสสะ

หน�า 483 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083014491 นายวีระเดช คงรักษ�สัจจา
62083014492 นางสาวกิตติยากร แดนไธสง
62083014493 นางสาวเสาวลักษณ� สุขชัย
62083014494 นางสาวประดิษฐา แสงทวี
62083014495 นายภานุพงศ� ตระกูลเสถียร
62083014496 นายวัชรพงศ� แสนตลาด
62083014497 นางสาววิชชุลดา ตุนาค
62083014498 นายธีรพงษ� สําราญจริง
62083014499 นางสาวยุพดี พาละแพน
62083014500 นายกานต�คณาธิป แร%เงิน
62083014501 นางสาวสุกัญญา ชัยพร
62083014502 นางสาวกาญจนา ลาภปKญญา
62083014503 นางลัคนา วงศ�นาค
62083014504 นายสุจินดา หลําทุ%ง
62083014505 นางสาวรติรส คชเสนีย�
62083014506 นางสาวพัสตราภรณ� กุลนอก
62083014507 นางสาวศุภรัตน� การเพียร
62083014508 นางสาวชนนิกานต� แสงสุข
62083014509 นายจักรกฤษณ� คิดดีจริง
62083014510 นางสาวดวงฤทัย กลีบจําปX
62083014511 นางสาวชญานันท� สุขสวัสด์ิ
62083014512 นายเทอดพงษ� ไชยณรงค�
62083014513 นางสาวเพชรรัตน� พวกสันเทียะ
62083014514 นางสาวต%วนซูรีนา มือกะหามะ
62083014515 นางสาวอนงค� พุทธรักษา
62083014516 นายสงเคราะห� นิธุรัมย�
62083014517 นางสาวธัญญารัตน� สีดาเสถียร
62083014518 นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร
62083014519 นางสาวกรรณิการ� ชาสุทธศรี
62083014520 นายธีรพงษ� พิลา
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62083014521 นายธนารัชต� ฉมารัตน�
62083014522 นางสาวพรปวีณ� ใจยอด
62083014523 นางสาวสุกัญญา แสงรุ%งสว%าง
62083014524 นางสาวพรสวรรค� แร%จ่ัน
62083014525 นายเหมวัต เกษพิบูล
62083014526 นางสาวกนกวรรณ วงค�เค่ียม
62083014527 นายธนะเทพ มีลาภ
62083014528 นางสาววรพรรณ เอียดแก�ว
62083014529 นางสาวสุพรรณี ชาวสวน
62083014530 นางสาวฤดีกานต� พรหมบุตร
62083014531 นางสาวดรุณพร ชาตะกูล
62083014532 นางสาวเมธาพร อาจทวีกุล
62083014533 นางสาวณัฐธยาน� ปานทอง
62083014534 นางสาวธนภรณ� อินทรวรรณ
62083014535 นายวิโรจน� เทพสุวรรณ�
62083014536 นางสาวจตุพร ลีสม
62083014537 นายธนชัย ชมกระโทก
62083014538 นางสาวดวงกมล ประถมเสาร�
62083014539 นายธงชัย คนมาก
62083014540 นางสาวอารีรัตน� จงกล
62083014541 นางสาวธนพร เหล%านนท�ชัย
62083014542 นายพชรพล ศรีจันทร�
62083014543 นายสรเพชร� จุลนันท�
62083014544 นายทวีศักด์ิ เกดขุนทด
62083014545 นายวัชรพงศ� สูงใหม%
62083014546 นางสุรภี เพ%งชยนิษฐ�
62083014547 นางสาวอรณัฐ ไวยพัตร
62083014548 นางสาวสุวนันท� อ�วนสอาด
62083014549 นางสาวมนต�อุมา แสนวัง
62083014550 นายพัชรพล สนสระน�อย
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62083014551 นางสาวอรพิน สืบเพ็ง
62083014552 นางสาวนารีรัตน� เปริบรัมย�
62083014553 นายวิฑูร โยทะคง
62083014554 นางกนิษฐา โพธิษา
62083014555 นายศุภชัย ย่ิงรุ%งโรจน�
62083014556 นางสาวภรณ�ทิพย� ทราเจริญ
62083014557 นางสาวกรรณิการ� จุดติกรี
62083014558 นางสาวนงคราญ พันดี
62083014559 นางสาวนิโลบล วรคํา
62083014560 นางสาวจิรัฐิติกาล โพธ์ิจุมพล
62083014561 นางสาวพรรณทิพา ขุงสันเทียะ
62083014562 นางสาวภัณฑิรา แก�วสมบัติ
62083014563 นางสาวจุฑามาศ สมัครสมาน
62083014564 นางสาวสุทิศา คงไทย
62083014565 นางสาวสกุลทิพย� เข็มทอง
62083014566 นายเพชรรัตน� ชมพู
62083014567 นางสาวณิชาภา หวังอ�อมกลาง
62083014568 นายภูบดินทร� นาบํารุง
62083014569 นางสาวชไมพร พุทธบุรี
62083014570 นางสาวนิศารัตน� ยืนสุข
62083014571 นางสาวอารีรัตน� วิมาลา
62083014572 นางสาวสมศรี สวนทับทิม
62083014573 นางสาววัชรา น%าชม
62083014574 นางสาววาจาทิพย� การกล�า
62083014575 นางสาวกัญญาวีร� ขาวก�านเหลือง
62083014576 นายเปรมนรินทร� กาฬหว�า
62083014577 นายธนากร ตรีโสภณสถาพร
62083014578 นางสาวศศิกานต� เหล%าลาภ
62083014579 นางจิรารัตน� ม่ิงพฤกษ�
62083014580 นายนิธิภูมิ ไชยจําเริญ
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62083014581 นางสาวณัฐการ ทองตัน
62083014582 นางสาวสรนรินทร� สินนา
62083014583 นางสาวจิรวรรณ แหวนวงษ�
62083014584 นางสาวยลลัดดา จีนกระจัน
62083014585 นายนิพนธ� สุขสิงห�ทอง
62083014586 นางสาวชฎาพร เหมือนรัตน�
62083014587 นายศิวพงษ� หอมเนียม
62083014588 นายอุวรรณ วารวาณ
62083014589 นางสาวผกาวรรณ หาญขุนทด
62083014590 นายไตรรัตน� วงษ�สวัสด์ิ
62083014591 นางสาวปฐมาวดี สุทธิคีรีสุข
62083014592 นางสาวสุภาพร ช%องป[า
62083014593 นายกิตติกร ณ ตะก่ัวทุ%ง
62083014594 นางสาวเกษฎา เล็กประโคน
62083014595 นางสาวสมรัตน� ภัทรโสภสกุล
62083014596 นางสาวกาญจนา เรียบร�อย
62083014597 นายพงษ�อนันต� ชวนโพธ์ิ
62083014598 นางสาวเกศินี เจนจัดทรัพย�
62083014599 นางสาวชลีรัตน� จันทร�ศรี
62083014600 นางสาวกันยรัตน� แฉกกระโทก
62083014601 นางสาวนิอร จันทร�โพธ์ิ
62083014602 นายสมาน กองเงิน
62083014603 นายธนากร ปcกไธสง
62083014604 นางสาวเพลินพิศ เพชรนอก
62083014605 นางสาวจุรีพร เภสัชชา
62083014606 นางสาวกุสุมา แบบพิมาย
62083014607 นายมนูญศักด์ิ พรมคุณ
62083014608 นางสาวสุทธิดา สุขสวัสด์ิ
62083014609 นายสาคร สีมอด
62083014610 นายจรินทร�ธร บุญนาคแก�ว
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62083014611 นางสาวอารยา ไพรอุบล
62083014612 นางสาวพิชญดา แข็งแรง
62083014613 นางสาวพรทิพย� กอบสันเทียะ
62083014614 นางสาวพรรณธร พัตรภักด์ิ
62083014615 นางสาวสุนีย� งาตา
62083014616 นางสาวอัจฉราพร เกาประโคน
62083014617 นางสาวสุกานดา เคนโพธ์ิ
62083014618 นางสาววิชุดา กล�าสันเทียะ
62083014619 นายฐานันด�ชัย ป@สา
62083014620 นางสาวสุกัญญา สว%างแสง
62083014621 นายสุรศักด์ิ โชตินิกร
62083014622 นายชัยวัฒน� เบ�าสมบูรณ�
62083014623 นางสาวสุธิมา จินดาน�อม
62083014624 นางธัณยภัทร� ไชยภัทรานนท�
62083014625 นางสาวปาริชาติ เจริญทรัพย�
62083014626 นางสาวดวงใจ ลีสูงเนิน
62083014627 นางขวัญไพร พลรัตน�
62083014628 นายจิรวัฒน� พลสยม
62083014629 นางสาวประภารัตน� เกิดจันทึก
62083014630 นายวสกร วิทยากาญจน�
62083014631 นางสาวมาลินี แผ%นทอง
62083014632 นางสาวโสภิดา บุญกล�า
62083014633 นางสาวเครือวัลย� สารี
62083014634 นางสาวสุริยาพร สิงห�โนนเชือก
62083014635 นางสาวเดือนเพ็ญ ทะส%วย
62083014636 นางสาวเฟOPองฟ>า ดีพาชู
62083014637 นางสาวนันณริญจ� เกียรติฉลอง
62083014638 นายวัชระ วงษ�ชู
62083014639 นายทรงพล ก่ิงจันทร�
62083014640 นางสาวปKทมวรรณ ทองบอน
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62083014641 นางสาวพิราวรรณ สุขใส
62083014642 นางสาวอัญชิษฐา ก่ิงโพธ์ิ
62083014643 นางโสรญา หงษ�ภักดี
62083014644 นางสาววาสินี ภู%ผ%าน
62083014645 นางสาวเบญจวรรณ ย่ิงอินทร�
62083014646 นายธนวัฒน� สุขสําริด
62083014647 นางสาวอ�อยใจ เพ่ิมประโคน
62083014648 นางรัตนาภรณ� แจ%มศรี
62083014649 นายยุพเดช เทศมี
62083014650 นางสาวฐิติวรรณ จําลองมุข
62083014651 นางสาวสกาวรัตน� เจริญรัมย�
62083014652 นายชนทัต ธนัชเกิดผล
62083014653 นางสาวศศิประภา รุดวงษา
62083014654 นางสาวจุฑามาศ แสงภักดี
62083014655 นายตรีพิมาย เปรมเมืองทอง
62083014656 นายศุภณัฐ กาวไธสง
62083014657 นายธนพงษ� พูลวงษ�
62083014658 นางกัลยารัตน� สิมาชัย
62083014659 นางสาวจุฑารัตน� นาคแสง
62083014660 นางสาวธีรารัตน� อยู%แท�กูล
62083014661 นายพิชชากร ชื่นชม
62083014662 นางสุภาวดี ลุนณะบุตร
62083014663 นางสาวจิราภรณ� จํานงค�ภู%
62083014664 นางสาวอุทัยทิพย� น�อยเจริญ
62083014665 นางสาววิไลวรรณ ทองพันธ�
62083014666 นายเกรียงไกร บุญสอน
62083014667 นายอรรถพล พลสุวรรณ
62083014668 นางสาวปาริตา สายนันไชย
62083014669 นายเจนภพ สุขขุนทด
62083014670 นายคมสัน คํานวณ
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62083014671 นางสาวเบญจวรรณ โถมสันเทียะ
62083014672 นางสาวเกศริน ยินมะเริง
62083014673 นายดํารงศักด์ิ เชื่อมรัมย�
62083014674 นางสาววัชรีพร จันทมิฬ
62083014675 นางสาวสุนิษา ประทุมพล
62083014676 นายพุทธิ ศรีอรนันต�
62083014677 นางสาวจิณห�นิภา ศรีสวัสด์ิ
62083014678 นายอานนท� ชอบใจ
62083014679 นายอนุสรณ� งิมขุนทด
62083014680 นายกรวรรธ ศรีพนม
62083014681 นางสาวณัฐฌา ทูลสูงเนิน
62083014682 นางสังวาลย� อ่ําย้ิม
62083014683 นางสาวกรกนก พิชัย
62083014684 นางสาววริศรา ดีวันชัย
62083014685 นางสาวอรจิรา หลักชัย
62083014686 นางสาวนันท�นภัส เกษไธสง
62083014687 นางสาวพรพิมล สุดสงวน
62083014688 นางสาวสุกัญญา จริยพันธ�
62083014689 นางสาวพิมพ�ประภา เพชรเสนา
62083014690 นายณัฐกิจ กมขุนทด
62083014691 นายศุภมงคล โพธ์ิงาม
62083014692 นางน�อมจิต ไตรศรี
62083014693 นางสาวนวนรรณ แม%นศรนรา
62083014694 นางสาวธิดาแก�ว ชาญณรงค�
62083014695 นางสาวสโรชา เส�นขาว
62083014696 นางสาวสุณิสา จาดขํา
62083014697 นายรังสรรค� ฐนยศ
62083014698 นายสุรศักด์ิ ใจปลอด
62083014699 นายลัญจกร โพคําพา
62083014700 นางสาวพิมพ� ปานกลาง
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62083014701 นางสาวอุมาพร อุดมทรัพย�
62083014702 นางสาวอภินันท� เจียกงูเหลือม
62083014703 นายอวยชัย โพธิสัตย�
62083014704 นายธนันต� อําไพ
62083014705 นายมาร�ค หมายสุข
62083014706 นางสาวพัชรินทร� มาลาศรี
62083014707 นางสาวเพชรรัตน� ธรรมสิริรัตน�
62083014708 นางสาวทิพวรรณ จันทร�สิงห�
62083014709 นางสาวสุกัญญา ขุ%ยจ้ิม
62083014710 นางสาวปฏิมา คุ�มพวก
62083014711 นางสาวนนทิยา ไทยโสภา
62083014712 นางสาวรุ%งเกล�า บุญส%ง
62083014713 นางสาวเบญจพร เจตบําเพ็ญกุล
62083014714 นางสาวดรุณี ดีสูงเนิน
62083014715 นายจรินทร� พรศิริกาญจน�
62083014716 นางสาวจิรารัตน� ทองย%อม
62083014717 นางสาวกนกอร เฉลิมชวลิต
62083014718 นายทินกร ปลายไธสง
62083014719 นายสกุลวัฒน� สุภิษะ
62083014720 นางสาวพรสุดา เอี่ยมละออ
62083014721 นางสาวชลธิชา พุ%มเจ�า
62083014722 นางสาวชลธิชา บรรหาญ
62083014723 นางสาวขวัญภิรมย� ชัยสงค�
62083014724 นางสาวญาณิศา ประทุมษา
62083014725 นางสาวป@ยธิดา วงศ�คําสิงห�
62083014726 นางสาวปวีณา อุ%นทรัพย�
62083014727 นางสาวนุจิรา พงษ�ชะอุ%มดี
62083014728 นายกันตภณ แจ�งโสภา
62083014729 นางสาวเขมธัญจิรา สุวรรณรุ%งโรจน�
62083014730 นางสาวลัดดาวัลย� โพยนอก
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62083014731 นางภาวิณี อังกระโทก
62083014732 นางสาวบุญตา โสระวงศ�
62083014733 นางสาววาลุกา บัตรรัมย�
62083014734 นายวิสูตร โทแก�ว
62083014735 นายสันติภาพ วรรณจันทร�
62083014736 นางสาวพรรณอร พลายแสง
62083014737 นางสาวกมลวรรณ หย%องตระกูล
62083014738 นางสาวนาตยา กริดกระโทก
62083014739 นางสาวอัญชณา บุญจันทร�
62083014740 นางสาวณัฐริกุล อินทุรัตน�
62083014741 นางสาวกมลชนก ภูเลาสิงห�
62083014742 นางสาวภาณุมาศ พลโรม
62083014743 นางสาวราณี ถาวรย่ิง
62083014744 นายนิสรุส เบียดนอก
62083014745 นางสาวสุนีย� ใจบุญ 

62083014746 นายอภิโชค นเรกุล
62083014747 นางสาวภาวนา สมบูรณ�ธรรม
62083014748 นางสาวป@ยบุตร สืบสุนทร
62083014749 นายอธิยุต ปานมณี
62083014750 นางสาวธาดารัตน� ยีรัมย�
62083014751 นางสาวสุนิดา สัชชานนท�
62083014752 นายจามินทร� ศรีแก�ว
62083014753 นางสาวจิตติมา สนธิรักษ�
62083014754 นางสาวกิตติยาพร ขลิบกลาง
62083014755 นางสาวสิรินญา หลอมประโคน
62083014756 นางสาวกัญญาพัชร� อํารุงสุข
62083014757 นางสาวสุพรรษา ชัยรัตน�
62083014758 นางสาวนงลักษณ� พิมพา
62083014759 นายไอศูรย� คล%องวิชา
62083014760 นางสาวกัญญารัตน� หิรัญวัฒนะ
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62083014761 นางสาววรัญญา ใจเที่ยง
62083014762 นางสาวยุวธิดา วงศ�คํา
62083014763 นายดาร�วิส ดือเระ
62083014764 นางสาวทิพย�ธิดา บุญชูหล�า
62083014765 นางสาวรชนก พุฒพิมาย
62083014766 นายอลังการ กรวยสวัสด์ิ
62083014767 นางสาวธัญชนก ชุติมาภิรมย�
62083014768 นายปKจธมานนท� ประเสริฐสวัสด์ิ
62083014769 นายอภินันท� ชุ%มชื่นสระน�อย
62083014770 นางสาวรัชนี วรรณศรี
62083014771 นายธีรศักด์ิ ธรรมขันธ�
62083014772 นางสาวสุธาสินี ปKญญารัมย�
62083014773 นางสาวปุณญธิดา แนบฉิมพลี
62083014774 นางสาวเรวดี นิพรรัมย�
62083014775 นางสาวศุทธินี ยมสูงเนิน
62083014776 นายมานิตย� ยอดป>องเทศ
62083014777 นายอนุชา เขียวลาย
62083014778 นายบัญชา เฉียงไธสง
62083014779 นางสาวศรัญญา จําปาดวง
62083014780 นางสาววัชราพร ผุยยะมา
62083014781 นางสาวปภัสจนา ติกระโทก
62083014782 นางสาวณัฐธิดา กิริรัมย�
62083014783 นางสาวเพ็ญประภา กุลอุปฮาด
62083014784 นางสาวจิดาภา เรืองกิจเวช
62083014785 นายณฐ ตุ�มสุวรรณ
62083014786 นางสาวสุภาดา ทรงราษี
62083014787 นางสาววิกานดา เลี้ยวกลาง
62083014788 นางสาวพรทิวา เย็นประสพ
62083014789 นางสาวกัลยรัตน� เครือวัลย�
62083014790 นายบุญญฤทธ์ิ มัดหา
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62083014791 นางสาวพัชรินทร� แก�วประเสริฐ
62083014792 นางสาวปะราลี สุวรรณัง
62083014793 นางสาวรักษิณา ยอดผักแว%น
62083014794 นางสาวกนกนวล ไข%ลาย
62083014795 นางสาวชรินรัตน� พันธุ�ครู
62083014796 นางสาวเดือนเพ็ญ ปทักขินัง
62083014797 นางสาวรัตนาการณ� บุญสูงเนิน
62083014798 นางสาวนิศารัตน� พันธุ�เดช
62083014799 นางอัจฉรา ฉัตรแก�ว
62083014800 นางสาวณัฐฌา มาหม่ืนไวย
62083014801 นางสาวมินตรา บุญกอง
62083014802 นางสาวศศินา ปะติตัง
62083014803 นางสาวจันทนา จันสิม
62083014804 นายภาณุ เภตรา
62083014805 นางสาวนารีรัตน� ทองเลิศ
62083014806 นางสาวฑิฆัมพร เครือหอม
62083014807 นางสาวจุฑารัตน� ชัยจังหรีด
62083014808 นายสุทธิพงษ� ดิบแดง
62083014809 นายสุวัฒนา วงค�จันทร�
62083014810 นางสาวกชพร ธรรมกุล
62083014811 นางสาววารี พะนองรัมย�
62083014812 นางสาวกฤตาชลี แปลงดี
62083014813 นางสาวบุษกร วาสนาม
62083014814 นายภานุวัฒน� สิงห�อังกุระ
62083014815 นายธนาศักด์ิ ห�องแซง
62083014816 นางสาวลนาพร รัตนวิชัย
62083014817 นางสาวประทุมวดี ราษีทอง
62083014818 นางสาวพามิลา เพชรอ%วม
62083014819 นางสาวกัลญา ฮุมโฮม
62083014820 นางสาวเพ็ญนิภา บวนขุนทด
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62083014821 นางสาวอรวรา โข%พิมาย
62083014822 นางสาวอุไรรัตน� การะเกด
62083014823 นางสาวชนาภา บังจันทร�
62083014824 นายวีรพล เขียวขํา
62083014825 นางสาวนริศรา คามตะสีลา
62083014826 นางสาวสุภัชชา ทาจันทึก
62083014827 นางสาวกรุณาภรณ� กบิลพัฒนากุล
62083014828 นางสาวอัญชลี สีทา
62083014829 นางสาวณัฐริกา โคประโคน
62083014830 นางสาวศุภรดา มโนมัธย�
62083014831 นางสาวป@ยนุช หมู%โพธ์ิ
62083014832 นางสาวอรุณรัตน� ศรีทะวงค�
62083014833 นายเสกสรรค� สายอ%อน
62083014834 นายชัยณรงค� โพธ์ิเงิน
62083014835 นายชาญวิทย� โอภาสเพ็ญทรา
62083014836 นางสาวสุรีรัตน� อุดม
62083014837 นางสาวป@ยธิดา เกษสุภะ
62083014838 นางสาวประภัสสร คามขุนทด
62083014839 นางสาวสุวรรณี กระแจะจันทร�
62083014840 นางสาวเบญจวรรณ ตรีพัฒนาสุวรรณ
62083014841 นางสาวภัทราวดี พรไทย
62083014842 นางพรรณภัทร ฟKPนเพ็ง
62083014843 นางสาวมัทรีวรรณ หอมคําพัด
62083014844 นางสาวจุฬาลักษณ� อ%อนน้ําคํา
62083014845 นายสุจินต� เกตุศิริ
62083014846 นางสาวอารยา วราโภ
62083014847 นางสาวนภัสรา นามนนท�
62083014848 นางไอยรดา เขตเจริญ
62083014849 นายวัฒนา มาใจกล�า
62083014850 นายวีระพล บุญญาพิทักษ�
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62083014851 นางสาวแสงเดือน แจบไธสง
62083014852 นายณัฐพล ก_งเกษม
62083014853 นางสาวศรุตา ทูโคกกรวด
62083014854 นางสาวพรทิพย� เนินกลาง
62083014855 นางมาณวิกา ฉายาพันธุ�
62083014856 นางสาวกมลพรรณ พาชีรัก
62083014857 นางสาวกนกพร จันทร�แก�ว
62083014858 นางสาวจุฑาทิพย� สืบสําราญ
62083014859 นายณัฐพงษ� ชาติเผือก
62083014860 นายวนัช ดาวไธสง
62083014861 นายอรรถพล จันทํา
62083014862 นางสาวกนกฉัตร ด%านศรีสุข
62083014863 นายธีรวิชญ� ชาดา
62083014864 นายทิวา ร%มพุดซา
62083014865 นางสาวชฎาพร อดใจ
62083014866 นางสาวจิตราภรณ� คําภาศรี
62083014867 นายป@ยะ นากสงค�
62083014868 นายคณากร ศรแสง
62083014869 นางสาวสถิตย�ภรณ� คําลี
62083014870 นางสาวณัฐนันท� ปKญญาประสิทธ์ิ
62083014871 นางสาวกาญจนา โทสันเทียะ
62083014872 นางสาวบุษราคัม กําพุฒกลาง
62083014873 นางสาวศศิธร พลอยฉิมพลี
62083014874 นายสิทธิชัย แย�มประโคน
62083014875 นางสาวจุฑามาศ ลงลายชาติ
62083014876 นายณัฐพงษ� ศรีเชียงสา
62083014877 นางสาวอนงค�นาถ เลิศเรืองสิริวัฒนา
62083014878 นางสาวหทัยชนก กองสุข
62083014879 นางสาวอรพรรณ เนาวรัตน�
62083014880 นางปรานิตติยา ทองใหญ%
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62083014881 นายพลวิชญ� พรหมทอง
62083014882 นางสาวสุธิดา ไชยกระโทก
62083014883 นางสาวเสาวนิตย� นามประเสริฐ
62083014884 นางสาวปรีชญา รักสนิท
62083014885 นางสาวป@ยะธิดา บัวนาค
62083014886 นายสถาพร กาบขุนทด
62083014887 นางสาวกฤชกร ต้ังประโคน
62083014888 นางสาวปาริฉัตร อินทร�ปKญญา
62083014889 นายสุชาติ หวังทรัพย�
62083014890 นางสาววรรณนิภา งามอภิญญา
62083014891 นางสุวิชา ตะเที่ยง
62083014892 นางสาวดัชนี เกษร
62083014893 นางสาวศิระภัสสรา สิงห�โค
62083014894 นางสาวณัฐนรินทร� เดชะปKกษ�
62083014895 นางสาวจิรารัตน� วิเศษสัตย�
62083014896 นางสาวสิริยากร นอสูงเนิน
62083014897 นางสาวนิตยา สร�อยดอก
62083014898 นางสาวธัญญา เศรษฐา
62083014899 นายกฤติพงศ� พาเจริญ
62083014900 นางสาวปภัสสร ปลอดสันเทียะ
62083014901 นางสาวนภาพร ดวงศรี
62083014902 นางสาวนันทิยา ชัยมงคล
62083014903 นางสาวสุขมณฑา พอกเพ่ิมดี
62083014904 นางสาวจิราวรรณ จักร�ทอง
62083014905 นางสาวเนตรชนก ราชคมภ�
62083014906 นางสาวธัญชนก สุขเสาร�
62083014907 นางสาวโสติญา หนูกาฬ
62083014908 นางสาวปริชญา ม่ังมูล
62083014909 นายประภูศักด์ิ ทานกระโทก
62083014910 นายอานนท� จันทร�อินทร�
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62083014911 นางสาววัชนี แฝงสวรรค�
62083014912 นางสาวดวงลาวัลย� ภูลาด
62083014913 นางสาวศรุตา เล็กขํา
62083014914 นางภัทรสุดา นากลาง
62083014915 นางสาวนุชรา แกสสูงเนิน
62083014916 นางสาวตรีรัตน� พงศ�ทองมี
62083014917 นางสาวศศิกานต� สมคะเณย�
62083014918 นายกิตติชัย ชาติเผือก
62083014919 นางสาวพักตร�พิไล แก�วกัลยา
62083014920 นางเสาวลักษณ� อะทะโน
62083014921 นางสาววลัยพรรณ ชนะสุข
62083014922 นางสาวพรพิมล คงนาวัง
62083014923 นายปวินท� รักรัตน�
62083014924 นายเวทิศ สายกระสุน
62083014925 นายอายุธ เกรยรัมย�
62083014926 นางสาวภัควลัญชญ� อันทะลิต
62083014927 นางสาวปาณิศา เทพธวัช
62083014928 นางสาวประภัสสร ชัยน�อย
62083014929 นางสาวปรียาภรณ� ปูคะภาค
62083014930 นายอิศลักษณ� สุทธิพัฒนางกูร
62083014931 นายอนุสรณ� สิงหราช
62083014932 นางสาวจารุณี โยธมาตย�
62083014933 นายวัชรพล สิงห�ป>อง
62083014934 นายเกรียงไกร ชวนานุกูล
62083014935 นางสาวกนกวรรณ วงศ�ไทย
62083014936 นายศิวเดช ดงหงษ�
62083014937 นางสาวศิรินาฎ วัฒสาร
62083014938 นางกนกวรรณ เจียจันทร�
62083014939 นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง
62083014940 นางสาวภัณฑิกา จวบสุข
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62083014941 นางสุทธิกาญจน� จําชาติ
62083014942 นางสาวนัตติยา จึงอยู%ประเสริฐ
62083014943 นายยุทธศักด์ิ จริรัมย�
62083014944 นางสาวสิริกมล จัดนอก
62083014945 นายชัชชัย จิรโรจน�สกุล
62083014946 นายวิทย� ชาญชาติณรงค�
62083014947 นางสาวทิพวรรณ แสนกล�า
62083014948 นายพิพัฒน� จันคีรี
62083014949 นางสาวลัดดาวัลย� ปKดมริด
62083014950 นางสาวจตุพร พลธรรม
62083014951 นายอารยะ อินทะกนก
62083014952 นางสาวปวันรัตน� ราชภักดี
62083014953 นางสาวพิจิตรา น�อยเภา
62083014954 นางสาวพัชราภรณ� บุญพันธ�
62083014955 นางสาวทัตพร ยุทธยงค�
62083014956 นางสาวธัญธิตา พุฒิไชยรัมย�
62083014957 นางสาวณัฐริกา เกาประโคน
62083014958 นายสิทธิเขตต� โพธ์ิอยู%
62083014959 นางวารุณี ดีโส
62083014960 นางสาวปKทมาวรรณ หาสุข
62083014961 นางสาวสุดารัตน� ยืนชีวี
62083014962 นางสาวสิรัชญา แสงสุระ
62083014963 นางสาวนรินทร เภาพันธ�
62083014964 นางสาวมาลีวรรณ ทองอินทร�
62083014965 นางสาวพลอยใจ เพ%งพิศ
62083014966 นางสาวธัญชนก นาคเจือ
62083014967 นายกรัณย� กาฬภักดี
62083014968 นางกาญจนา ธรรมวงษ�
62083014969 นางสาวนิรัญญา จันทาสูงเนิน
62083014970 นางสาวสิริมาส ขันยา
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62083014971 นางสาวสุภัทรา บ%วงรัมย�
62083014972 นางสาวสุมาลัย อักษรณรงค�
62083014973 นายธนาธิป แจ%มใส
62083014974 นายจักรพันธ� เรียนไธสง
62083014975 นางสาวจันทิมา ยุ�งรัมย�
62083014976 นางสาวจันทิมา สารคํา
62083014977 นายเสกสรรค� เรืองจันทร�
62083014978 นางสาวพจมาลย� นัยศิริธนาวงศ�
62083014979 นางสาวยุวดี พิลา
62083014980 นายโชคชัย จันดา
62083014981 นายชุติไชย เสาเวียง
62083014982 นางสาวกาณา วงก%อ
62083014983 นายกรวิทย� เส็งประโคน
62083014984 นายพัฒน�รพี ภูมิพันธุ�
62083014985 ส.อ.บุญอนันต� เถาว�ทุมมา
62083014986 นางสาวเพ็ญสุภา ชื่นโพธ์ิ
62083014987 นางสาวสุธากร แม�นจิตร
62083014988 นางสาวภรรัช ป>องขันธ�
62083014989 นายไตรรัตน� ทองชุมพู
62083014990 นางสาวมาริสา คนแรง
62083014991 นางสาวสุดารัตน� เกรียรัมย�
62083014992 นางสาวรัชนี ดีไว
62083014993 นางสาววรางคนา ต%อติด
62083014994 นางสาวลักษณารัตน� ปKกษา
62083014995 นางสาวพิมพ�พิชชา ทองโชติ
62083014996 นายจิรชาติ เหมราช
62083014997 นางสาวมณีรัตน� เจริญใจ
62083014998 นางสาวนัชชา วัฒนการุณวงค�
62083014999 นางสาวผกาวรรณ วรรณเลิศ
62083015000 นางสาวนุสบา ฦาชา
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62083015001 นายรังสิวุฒิ เบ็ญจมาศ
62083015002 นายธงชัย นระพิมพ�
62083015003 นางสาวณัฐวดี มณี
62083015004 นางสาวกาญจนา โบดขุนทด
62083015005 นายประสพผล แสนมณี
62083015006 นางสาวมุกดา หมอสัมฤทธ์ิ
62083015007 นางสาวสุดารัตน� สุขสนิท
62083015008 นางสาวลัดดาวัลย� นิชาญกลาง
62083015009 นายอัตติพงษ� เทพทับทิม
62083015010 นางสาวชยาตา โหม%งสูงเนิน
62083015011 นางสาวสุวรรณี อุดมทรัพย�
62083015012 นางสาวอรจิรา วรชิน
62083015013 นางสาวศศิธร ดีกระโทก
62083015014 นางสาวอัญชลีภรณ� สิมาเล%าเต%า
62083015015 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสด์ิ
62083015016 นายธีระศักด์ิ สารรัตน�
62083015017 นางสาวชภาภัทร โสตถิอนันต�
62083015018 นางสาวสุกัญญา ไชยพงษ�
62083015019 นางสาวจีราพร แก�วทุ%งมน
62083015020 นายวิศรุต มาลัย
62083015021 นางสาวศิรินธร กันขัต
62083015022 นางสาวศุภกานต� ศรีสูงเนิน
62083015023 นางสาวสุรางคนางค� อินทร�มณี
62083015024 นางสาวจันทร�ศิริ คีรีวงศ�
62083015025 นางสาวเบญจพันธ� ปนิทานัง
62083015026 นางสาวณฐวรรณรดา จันทร�นวล
62083015027 นางสาวจริยา จําปาทอง
62083015028 นางสาวนันท�นภัส รัฐสมุทร
62083015029 นายรุ%นพิเศษ สีเขียว
62083015030 นางสาวรักษ�สุดา ทองโคตร

หน�า 501 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015031 นางสาวสิริธิดา สุขทั่ว
62083015032 นางสาวอภิญญา หนูน้ําคํา
62083015033 นายมนัส ปาละพล
62083015034 นายศุภกิต อุ%นเหมือน
62083015035 นางสาวกาญจนา ศรีนาค
62083015036 นางสาวจิราวรรณ จ่ันจันทึก
62083015037 นายคมสิทธ์ิ ไทยเจริญ
62083015038 นางสาวสุรีพร พละอาจ
62083015039 นางสาวภัทรมน เหลาจินดาวัฒน�
62083015040 นายอรรถพล สงึมรัมย�
62083015041 นางสาวศศิภา ประชุมฉลาด
62083015042 นายวีรพงษ� ฝอยสูงเนิน
62083015043 นางสาวปวีณา พัฒนกุลเดช
62083015044 นายฉัตรชวาลย� บุตรชัย
62083015045 นางสาวณัฐกานต� ธรรมยุติการ
62083015046 นายก�องภพ ยุคุณธร
62083015047 นางสาววิภาวี คงเพชรศักด์ิ
62083015048 นายปฐวิกรณ� สาวีรัมย�
62083015049 นางกุลชญา กุลถิรวงศ�
62083015050 นางสาวศรีวรรณ สุขสูงเนิน
62083015051 นางสาวกฤติยาภรณ� ภูมิสถาน
62083015052 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง
62083015053 นางสาววิลาวัณย� มีรสล้ํา
62083015054 นางสาวนุชจรี สามเณร
62083015055 นายกันตวิชญ� เหรียญทอง
62083015056 นางสาวมาริสา วิรัตติยา
62083015057 นางสาวดัชมิลล� มะณีจันทร�
62083015058 นางสาวกาญจนา หลักศิลา
62083015059 นายกิตติชัย ขลิบกลาง
62083015060 นางสาวกิตติยา มีแป>น
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62083015061 นางสาวประณีต คองสันเทียะ
62083015062 นายรัฐวงศ� ชีวะวิโรจน�
62083015063 นางสาวมณฑกานต� พ่ึงประสพ
62083015064 นางสาวธนุตรา วีระสัย
62083015065 นายพีระโรจน� รพีนิพนธ�
62083015066 นางสาวศิรกรกุล มาตา
62083015067 นายจิรเมธ ชัยลิ้นฟ>า
62083015068 นายอนันต� สมคํา
62083015069 นายยกชัย เปลี่ยนรัมย�
62083015070 นายชนาธิป อ%วมเจริญ
62083015071 นางสาวสุพิชญา จินดาธรรม
62083015072 นางสาวจรรยวรรณ ทุทุมมา
62083015073 นางสาวสุจิตรา ผิวผ%อง
62083015074 นายสุรเดช ดวงมณี
62083015075 นางสาวอรพรรณ อมรรัตนวาที
62083015076 นางสาวเฉลิมรัตน� ขุนโต
62083015077 นายทวีรัชต� เพชรประไพ
62083015078 นางคณิสสร โจมพรม
62083015079 นางสาวดวงพร ถ่ีกระโทก
62083015080 นางสาวอาริยา พาโนรักษ�
62083015081 นางสาวผาติกาญจน� แก�วไธสง
62083015082 นางสาวจิราพัชร ขวัญศิริ
62083015083 นางสาวสุรีรัตน� นาทองหล%อ
62083015084 นางสาวปวีณา คุ�มเขตร�
62083015085 นายวรรณศักด์ิ พลพันธุ�
62083015086 นางสาวธัญพิชชา กุลมา
62083015087 นางสาวจันทิมา สีลาวัน
62083015088 นางสาวสายรุ�ง ผังดอน
62083015089 นายอภิสิทธ์ิ ทิพย�อักษร
62083015090 นางสาวปวีณสุดา ศักดี
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62083015091 นายกฤษณะ ศรีพิไล
62083015092 นางสาวธิดารัตน� ไฉนงุ�น
62083015093 นางสาวสิริวรรณ เงินชั่ง
62083015094 นางสาววิไลวรรณ ไขขุนทด
62083015095 นางสาวอทิตยา คงสมสุทธ์ิ
62083015096 นายวันเฉลิม ดวงกันยา
62083015097 นางสาวภัทราภรณ� เหมือนมาตย�
62083015098 นางสาววณิชชา สุพรรณเลิศ
62083015099 นายศิรานนท� ศิริรัชธนานนท�
62083015100 นางสาวเฟOPองฟ>า หวนประโคน
62083015101 นางสาวประภารัตน� พลจันทึก
62083015102 นางสาวสาวิตรี ศักดี
62083015103 นางสาววชิฬากรณ� รัตเสมอ
62083015104 นางสาวชุฎารัตน� ภูมิจันทึก
62083015105 นางสาวเพ็ญนภา สัมฤทธ์ิ
62083015106 นายกิตติศักด์ิ สละชีพ
62083015107 นางสาวเบญจวรรณ วานุนาม
62083015108 นางสาวกฤตญา คํามี
62083015109 นางสาวกิตติกานต� คงสมบูรณ�
62083015110 นายเกียรติภูมิ พงศาวรรธนะ
62083015111 นายอํานาจ ชานนท�เมือง
62083015112 นางสาวสุนีย� ดีเลิศ
62083015113 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณชาติ
62083015114 นางสาวหัสยา จันทปาลี
62083015115 นางสาววรัญญา อาจบุราย
62083015116 นางสาวชยามร อยู%คง
62083015117 นายศักด์ิสิทธ์ิ เหมือนพิมพ�
62083015118 นางสาวประไพ ธูปจีน
62083015119 นางสาวณัฐริกา ปKญญเสถียร
62083015120 นายณัฐชนน นงค�พรมมา
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62083015121 นายชวาลวุฒิ ศรีสุขวัฒน�
62083015122 นายพฤฒิพงศ� ชัยพงศ�กร
62083015123 นางสาวอรทัย วิลัยรัมย�
62083015124 นางสาวปุญญิศา ปKกเคธาติ
62083015125 นางสาวธนบรรณ สกุลอรุณเพชร
62083015126 นางปฐมาวดี บุญครอง
62083015127 นางสาวสรัญญา จงเอื้อนกลาง
62083015128 นางสาวรุจิราภรณ� ดอกบัวหลวง
62083015129 นางสาวบัวหลวง ชันขุนทด
62083015130 นางสาวธวินันท� สงนอก
62083015131 นางสาวสุพรรษา สนิทพิชิตการ
62083015132 นายชัยยา ศิริเมล�
62083015133 นางสาวฐิตาภา พลครบุรี
62083015134 นางสาวเมลดา เนื่องสมศรี
62083015135 นายสมศักด์ิ อยู%เย็น
62083015136 นายวงตะวัน กะตะโท
62083015137 นางสาวมะลิวัลย� หลักสกุล
62083015138 นางพุทธมาศ ทองคํา
62083015139 นางสาววัชรียา เสียนนอก
62083015140 นายพงศกร เลี้ยงวงษ�
62083015141 นางสาวนุชนาถ สีตา
62083015142 นายศุภชัย ศรีสังขาร
62083015143 นางสาวคัทลียา กณิกนันตทัศน�
62083015144 นางสาวพรทิพย� เห็นศิลปL
62083015145 นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน�
62083015146 นางสาวกมลวรรณ ดิษฐ�ขํา
62083015147 นางสาววทันยา บุตรศรี
62083015148 นางอารีรัตน� หน%ายครบุรี
62083015149 นายธนายุทธ แอบไธสง
62083015150 นางสาวดวงนภา คอกพิมาย
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62083015151 นายเสกสรร เกตุน้ําเที่ยง
62083015152 นายเติมพงศ� จันทร�เหลา
62083015153 นางสาวสกุลรัตน� แก�วจันทึก
62083015154 นางสาวสาวิตรี เที่ยงตรง
62083015155 นางสาวอัมพร ชาสันเทียะ
62083015156 นางสาวสใบทิพย� ใจหวังชนะ
62083015157 นางสาวชลนิชา คูเมือง
62083015158 นางสาวฐิติพร ถอยวิลัย
62083015159 นางสาวจารวี อรรถโยโค
62083015160 นายทศพร บุญชัย
62083015161 นางสาวศศินา ชัยยะ
62083015162 นางณัฏฐ�ชญา อินจันทึก
62083015163 นางสาววราภรณ� จําปาไตร
62083015164 นางสาวสุกัญญา สุทธิพงษ�
62083015165 นางสาวสุภาภรณ� เกิดเรียน
62083015166 นางสาวณัฐณิชา ต้ังวานิชกพงษ�
62083015167 นางสาวสุทธิดา ด�วงรัตน�
62083015168 นางสาวเบญจมาศ ช%วยงาน
62083015169 นายสุขชัย แซ%ต้ัง
62083015170 นายธีระวัฒน� สันทา
62083015171 นายวันเฉลิม ศรีวิเชียร
62083015172 นางสาวกมลวรรณ รัตน�สันเทียะ
62083015173 นางสาวปรารถนา เกมสูงเนิน
62083015174 นางสาวทัศนา ละดอกท%า
62083015175 ว%าที่ร�อยตรีหญิงนพมาศ แสดงคุณ
62083015176 นางสาวสุนันทา ตุ�มนอก
62083015177 นางสาววรินดา ชิณโย
62083015178 นางสาววราภรณ� ชาญนุชิต
62083015179 นายฐาปนันท� ภัทรวรานนท�
62083015180 นางสาวสุกัญญา อนุพันธ�
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62083015181 นายนุกูลกิจ ทองรักษาวงศ�
62083015182 นางสาวกิติยา กลีบจอหอ
62083015183 นายชลันธร บุญแย�ม
62083015184 นายนิธิศ พรหมมาดวง
62083015185 นางสาววศินี จีวรพรหม
62083015186 นายทวิยศ ชัชวาลวงศ�
62083015187 นางสาวอรัญญา สุมิน
62083015188 นางสาวบุษกร แก�ววิเชียร
62083015189 นางสาวพีระพร ไพศาลธรรม
62083015190 นางสาวอาทิตย�ติยา ศาลางาม
62083015191 นายพัชรพล ชัยศร
62083015192 นางสาวธิดารัตน� ขอจุลกลาง
62083015193 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กระจ%าง
62083015194 นางสาวสุภาวดี จันปKญญา
62083015195 นายกฤษณพล พลองเพ็ชร
62083015196 นางสาวจารุวรรณ โคตรสมบัติ
62083015197 นางสาวมาลินี ใสบัน
62083015198 นางสาวอรยา วงศ�สุรินทร�
62083015199 นางสาวกาญจนา ชาตะสุวัจนานนท�
62083015200 นางสาววัชรินทร� ศรีสว%าง
62083015201 นายสมเกียรติ เศรษฐพาณิชกุล
62083015202 นางสาวราตรี คงโนนนอก
62083015203 นางสาวมัณฑิกา เพียรงูเหลือม
62083015204 นางสาวรัตนาภรณ� รักจันทึก
62083015205 นางสาววิวัฒนามาศ บรรเทา
62083015206 นางสาวพรประภา สุนทรา
62083015207 นายจิตรภาณุ ดีเสมอ
62083015208 นางสาวอุไรวรรณ ช�างเอก
62083015209 นางสาวนันทิกานต� หัดขุนทด
62083015210 นางสาวตวงพร มณีปรุ
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62083015211 นางสาวอริสา บุญปKญญา
62083015212 นางสาวฏิญญารัตน� วงศ�คําจันทร�
62083015213 นางสาวพรรณิดา บัวทองหลาง
62083015214 นางสาวศศิตา สุขเฉลิม
62083015215 นางสาวหนึ่งฤทัย น�อมพุดซา
62083015216 นางสาวกรรณิกา สมานมิตร
62083015217 นายสิทธิพงษ� ศิตภาสพิศุทธ์ิ
62083015218 นางสาวสาธิยา พิทักษ�พิทยากุล
62083015219 นางสาววรัชยา แสนสุข
62083015220 นางสาวกัญญารัตน� สหัสสุขม่ันคง
62083015221 นางสาวรัตนา ไฝดง
62083015222 นางสาวเจนจิรา สงค�เคราะห�
62083015223 นางสาวพรรณวรท สุทธิเวช
62083015224 นายเอกราช ซุ%นสั้น
62083015225 นายอิสรา บุญธีไธสง
62083015226 นางสาวนฤมล ศิริดล
62083015227 นางสาวภาวินี สิงห�ชัย
62083015228 นางสาวสุนิสา สุนทร
62083015229 นางสาวสุนิสา วงษ�ทองดี
62083015230 นางสาวสุธิดา ฉลาด
62083015231 นางสาวสฐิญาภรณ� นิลทะสิน
62083015232 นางสาวศุภรดา ศุภรพงศ�
62083015233 นางสาวสารภี คิดรอบ
62083015234 นายทศพร ธรรมวิเศษ
62083015235 นางสาวปรางฑิพย� โสมกูล
62083015236 นางสาวพาขวัญ เขตคาม
62083015237 นางสาวศุภรัตน� เผยกลาง
62083015238 นางสาวอริศรา สมศักด์ิ
62083015239 นางสาวธนพร ประโลมรัมย�
62083015240 นางสาววลีรัตน� เขยนอก
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62083015241 นางสาวปฐมาวดี เกรยรัมย�
62083015242 นางสาวจิรดา เฉลิมวงศ�
62083015243 นางสาวภัทรินทร� อุนาภาค
62083015244 นายธนพงษ� ณรงค�ชีวพัฒน�
62083015245 นางสาวอมรรัตน� บัวจันทึก
62083015246 นางสาวนภาวรรณ สินเมือง
62083015247 นางสาวณลิตา ไพบูลย�
62083015248 นางสาวศุทธินี บัตรรัมย�
62083015249 นางสาวสุมิตรา มิมไธสง
62083015250 นางสาวกนกพร โลมโคกสูง
62083015251 นางสาวอัจฉราพร เครือเพชร
62083015252 นายวิสิฐ คล�ายเมืองปKก
62083015253 นางสาวยุภา ภิรมย�กิจ
62083015254 นายราชัน แขนรัมย�
62083015255 นางสาวนันท�นภัส ย้ิมมา
62083015256 นางสาวสุกัญญา บึงไกร
62083015257 นายเกียรติศักด์ิ ผาสุวรรณ
62083015258 นางสาวทรายแก�ว กิจติสากล
62083015259 นางสาวพรพิมล กาสูงเนิน
62083015260 นายธนวรรธน� ประทุมวิง
62083015261 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย�
62083015262 นางสาววิชุดา ทาไธสง
62083015263 นายกฤษณพงศ� ทาวรัตน�
62083015264 นายภูมรินทร� พงศ�วิระรัตน�
62083015265 นางสาวพิมพ�วิภา ขันขาว
62083015266 นายชยานันท� ลีลารุ%งฤดี
62083015267 นางสาวนงนภัส วัณนา
62083015268 นางสาวจุฑาทิพย� พลเจริญ
62083015269 นางสาววรัญญา จําปา
62083015270 นางสาวสุภาวดี ชินหัวดง
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62083015271 นางสาวอัญมณี คบทองหลาง
62083015272 นางสาวณธพรรณ ตาลพลกรัง
62083015273 นางสาวดลชนก แสนรัมย�
62083015274 นางสาวจิราภา ซุยรัมย�
62083015275 นางสาวตวงยศวรรณ มังกาย
62083015276 นายชาณุ ทูลทรัพย�
62083015277 นางสาวจิราภรณ� แนใหม%
62083015278 นางสาวสุธิดา บุญฤทธ์ิ
62083015279 นางสาวพจมาน ชาตะสุวัจนานนท�
62083015280 นางสาววีรยา กําลังสง%า
62083015281 นางสาวกัญญาวีร� งามชื่น
62083015282 นางสาวปรารถนา จันทสุข
62083015283 นางสาววัชราภรณ� อ%อนสนิท
62083015284 นางสาวเรณู พ้ืนทะเล
62083015285 นางสาวกมลศรี หลอมนาค
62083015286 นายประดิพัทธ์ิ ศรีวิเศษ
62083015287 นางสาวเจนจิรา อินทร�ย่ิง
62083015288 นางสาวรจณา พิชัยกุล
62083015289 นางสาวดวงกมล ชลอกลาง
62083015290 นายธวัชพงศ� อาจเอี่ยม
62083015291 นางสาวพนัชกร สารสุข
62083015292 นางสาวเขมศร ขันทะ
62083015293 นางสาวนุชรี เข็มมะลัง
62083015294 นางสาวสุภัทรา ผ%องแผ�ว
62083015295 นายศุภวัฒน� อยู%สาโก
62083015296 นายภาณุพงศ� กล%อมเกลี้ยง
62083015297 นางสาวลัดดาวัลย� คู%พิมาย
62083015298 นางสาววิชญา เพชรคีรีรัฐ
62083015299 นางสาวกัญญ�วรา อินทา
62083015300 นางสาวภัศรา โกมลวนิช
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62083015301 นางสาวศิราภรณ� มณีเสน
62083015302 นายสุรศักด์ิ เหลืองประภา
62083015303 นายภัทรพล ทองคํา
62083015304 นางสาวรัตนาภรณ� ที่รัก
62083015305 นางสาวสุรีรัตน� กันทับ
62083015306 นายจักรกฤษณ� ปรินแคน
62083015307 นางสาวสุธิดา เทียบแก�ว
62083015308 นางสาวสุพร สิงห�สม
62083015309 นายสุชาติ จัตุกูล
62083015310 นายลิขิต พะสุรักษ�
62083015311 นายอิทธิพล จีบเกาะ
62083015312 นางสาวอภิญญา จันทผิว
62083015313 นายไพรัช ลาดนอก
62083015314 นายธีรพงศ� ภาศักดี
62083015315 นายนัฐภพ คินขุนทด
62083015316 นายปรีดา บุญภูมิ
62083015317 นายธนัท จิระทวีโชติ
62083015318 นางสาวอรดา อบสุนทร
62083015319 นางสาวนิจติยา โกษารักษ�
62083015320 นางสาวกชกร ภู%นพคุณ
62083015321 นางสาวนริสา ฝาวิรัตน�
62083015322 นางสาวแสงเทียน นวลคํา
62083015323 นางสาววณัชชา อาวาทย�
62083015324 นางสาวพรหมพร ทองปาน
62083015325 นางสาวจิรภิญญา สอบกระโทก
62083015326 นางสาวขวัญชนก ศรีเผือก
62083015327 นางสาวกัญญาณัฐ ในพรมราช
62083015328 นางสาวยุพิน โสมมา
62083015329 นางสาววาสนา เถรหม่ืนไวย�
62083015330 นายนพดล มาจHะ
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62083015331 นางสาวธาริกา แก%นจันทร�
62083015332 นางสาวพรมณี คําดํา
62083015333 นางสาวชุนัดดา พินิจอาจ
62083015334 นางสาวรังรอง เผื่อนหม่ืนไว
62083015335 นางสาวนิพาภรณ� จันทร�ลา
62083015336 นางสาวอัจฉราภรณ� มะนารัมย�
62083015337 นางสาวพุทธิตา วรรณมณฑา
62083015338 นางสาวสุนีย� นามกิง
62083015339 นางวาสนา สิมรัมย�
62083015340 นายปริญญา ทรงคาศรี
62083015341 นายอัษฎายุทธ สมถวิล
62083015342 นายสุริยา คําดี
62083015343 นางสาวสุวิชา ประสพโชค
62083015344 นางสาวพัสตราภรณ� ทองกลาง
62083015345 นางสาวพัฒชลี นิเลป@ยัง
62083015346 นายชินาทร กายสันเทียะ
62083015347 นางสาวนิตยา เล็กกลาง
62083015348 นางสาวภาวิณี สิงห�จารย�
62083015349 นางสาวอรพิมพ� ทองเสีย
62083015350 นางสาวอารีรัตน� ไหมทอง
62083015351 นางสาววราภรณ� โพธิพัฒน�
62083015352 นายสิรโรจน� บุตะเขียว
62083015353 นางสาววารุณี จุลสี
62083015354 นายกิติศักด์ิ กุงไธสง
62083015355 นางสาวปพิชญา เจริญรัมย�
62083015356 นางสาวสุวนันท� เฉียบแหลม
62083015357 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมบุตร
62083015358 นางสาววิไลลักษณ� แหยงกระโทก
62083015359 นางสาวอัญชลี หาญสงคราม
62083015360 นางสาวจิคะรินทร� แก�วเอียด

หน�า 512 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015361 นางสาวสันทนีย� สว%างเกษม
62083015362 นางสาวกุลริสา สายรัตน�
62083015363 นายทิตย�ธวัช ใจตรง
62083015364 นางสาวสุนันทา สีล%า
62083015365 นางสาววาสนา ทั่งทอง
62083015366 นางสาวฐิติพร ทุมมากรณ�
62083015367 นางสาวอรอุมา รักค�า
62083015368 นางสาวประภาพรรณ วิเศษพันธ�
62083015369 นางสาวยุภาพร เชนรัมย�
62083015370 นางสาวเบญจมาศ อบสุนทร
62083015371 นางสาวกรองกาญจน� จริยามา
62083015372 นางสาวเบญจวรรณ กล%อมดี
62083015373 นางสาวมลิสา คําศรี
62083015374 นางสาวสุจิตรา พันธุ�วิริยะชัย
62083015375 นางสาวพัศวีร� วงศ�ธนะวาณิช
62083015376 นางสาวสุจิตรา ทีเหมาะ
62083015377 นายสุรเชษฐ� กิจจาไกร
62083015378 นางสาวดวงพร อ%วมสันเทียะ
62083015379 นางสาวก่ิงกมล ยินขุนทด
62083015380 นางสาวสุพัตรา การณรงค�
62083015381 นางสาวรัตติกาล อาจย่ิงยงค�
62083015382 นางสาวลักขณา บํารุงฤทธ์ิ
62083015383 นางสาวรุ%งทิพย� โพธ์ิคีรี
62083015384 นายรังสรรค� บุญโยธา
62083015385 นางศรันภัทร สระศิริ
62083015386 นางสาวป@ยมาส มะการ
62083015387 นางสาวชุติมา เที่ยงหนู
62083015388 นางสาวสุพิชชา ตาชูชาติ
62083015389 นางสาวพัชริดา นาคนาคา
62083015390 นายเจณรินทร� ภูผาพันธ�
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62083015391 นายขวัญฟ>า ภูมิพาณิชย�
62083015392 นางสาวกาญจนา จันทร�ท�วม
62083015393 นางสาววิธิดา เอกะวิภาต
62083015394 นางสาวกัลยา มานะต%อ
62083015395 นางสาวชนกานต� หน%อไชย
62083015396 นางสาวสิราวรรณ ชื่นบาล
62083015397 นายภาคภูมิ พรมบึงลํา
62083015398 นางสาวอรอุมา เก้ือจรูญ
62083015399 นางสาวภัทรวัลลิ์ เรืองพัชราภรณ�
62083015400 นางสาวณัฐวิภา ศรีพิไล
62083015401 นางสาวชญานิศวร� ฉัตรทอง
62083015402 นางสาวธัญลักษณ� ละมุล
62083015403 นางสาวสุพัตรา จันทร�สม
62083015404 นางสาววิภาดา คงมีเงิน
62083015405 นางสาวกชพร เหลาสิงห�
62083015406 นายสดายุทธ นักดนตรี
62083015407 นางสาวจันทร�จิรา อุระงาม
62083015408 นางสาวจิตรดา สีเขียว
62083015409 นางสาวกนกรัตน� พันชนะ
62083015410 นายนราวิชญ� แก�วหล%อ
62083015411 นางสาวเพชรรัตน� เหล็กดี
62083015412 นางสาวพรรณนิภา เผือกไธสง
62083015413 นางสาวพิมผกา เกตนอก
62083015414 นางสาวปKญญพร บุญรอด
62083015415 นางสาวอุไรรัตน� อ%อนเรือง
62083015416 นางสาวภัทราภรณ� สุวรรณเพ็ญ
62083015417 นางสาววรรณา จิตรโส
62083015418 นายธนวินท� วิเชียร โสภา
62083015419 นางสาวศิรินญาภรณ� มาบกลาง
62083015420 นายสุรศักด์ิ เขลากระโทก
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ระดับปริญญาตรี

62083015421 นายณัฐดนัย พยัคฆพงษ�
62083015422 นางสาวแพรวพรรณ บาลี
62083015423 นางสาวกรรณิการ� วงษาสม
62083015424 นางสาวสุวิณี ศรีภูวงษ�
62083015425 นางสาวกนกพร อุดมแก�ว
62083015426 นางสาวชิดชนก ศิริมงคลขจร
62083015427 นางสาวนทัสนันท� ราชโพธ์ิศรี
62083015428 นางสาวอุไลวัลย� ทารุณ
62083015429 นางสาวกนิษฐา อภิเดชมงคล
62083015430 นางสาวจีรภา อึ้งใจธรรม
62083015431 นายตันติกร ย้ิมพุดซา
62083015432 นางสาวอธิชา ช%องบุญ
62083015433 นางสาวจุฑามาศ กินขุนทด
62083015434 นายกิตติชัย ต%างกลาง
62083015435 นายอัทธายุ รัตตะรังสี
62083015436 นางสาวสุนิษา รักด%านกลาง
62083015437 นางสาวชลธิชา อ%อนอาจ
62083015438 นางพัชรินทร� นารินรักษ�
62083015439 นายบัญญวัต บัวเลิง
62083015440 นายภัทรพล ศรใหม%
62083015441 นางสาวกฤษฎารัชญ� ภุชงค�
62083015442 นางสาวกัญญาภัทร สอนสุดชา
62083015443 นายอัครชัย สกุลวัฒนา
62083015444 นางสาวปKทมาภรณ� แซะจอหอ
62083015445 นายภานุวัฒน� ลําดวนหอม
62083015446 นางสาวกรรณิกา โพธ์ิถาวร
62083015447 นางสาววิภาวดี ดอนเตาเหล็ก
62083015448 นางสาวเกศสุดา ลมเมฆ
62083015449 นางสาวรัชนก ภาสดา
62083015450 นางสาวนลินรัตน� เศียรนอก
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ระดับปริญญาตรี

62083015451 นางสาวกมลทิพย� อินทร�ทอง
62083015452 นางสาวศิริลักษณ� การเพียร
62083015453 นางณัฐชพิมพ� ภวะวิจารณ�
62083015454 นางสาวทิวาพร โหมดนอก
62083015455 นายสุวะศักด์ิ ยันบัวบาน
62083015456 นายภานุวัฒน� สินเมือง
62083015457 นายปKณณวิชญ� อินคง
62083015458 นางสาวปนัดดา หรบรรพ�
62083015459 นางสาวปาริฉัตร ประทุมทอง
62083015460 นายประเสริฐ เริกรัมย�
62083015461 นางสาวณัชตา ลือสมุทร
62083015462 นางสาวจิรัชญา เมืองแก�ว
62083015463 นางสาวกัญญาพัชร เหล็กกล�า
62083015464 นายสุรชา รุ%งรังรอง
62083015465 นางสาวดวงกมล กระแสอินทร�
62083015466 นางภวภาวรรณ ชัยพร
62083015467 นางสาวปภาวดี เง่ือนกลาง
62083015468 นางสาวจุฑามาศ สังข�กล่ํา
62083015469 นางสาวรัตนาภรณ� เชิดไธสง
62083015470 นายวิศรุต อุ%นห�อง
62083015471 นางสาวกชกร กาบแก�ว
62083015472 นางสาวเสาวลักษณ� ชุนทร
62083015473 นางสาวรัธนา อินทโชติ
62083015474 นายวรพจน� ชํารัมย�
62083015475 นางสาวนพวรรณ วสุธรสกุล
62083015476 นางสาวเกศฎา พลศรีพิมพ�
62083015477 นายบริบูรณ� สนณรงค�
62083015478 นางสาวมาริษา โตรี
62083015479 นางสาววาสนา สีชุม
62083015480 นางสาวเกษรินทร� มาตย�วังแสง
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015481 นางสาวณัฐภรณ� หาญมนตรี
62083015482 นางสาวอรสา พลายโถ
62083015483 นางสาวอาทิตยา โทนหงส�สา
62083015484 นางสาวอนงค�ญา อยางธิสาร
62083015485 นางสาวสิริกัญญา น้ํากระโทก
62083015486 นางสาวนิภากร บุญประสิทธ์ิ
62083015487 นางสาวกมลพร มณฑาทอง
62083015488 นางสาวจิรภัทร� สํารองพันธ�
62083015489 นางสาวอนัญญา รูปคม
62083015490 นางสาวสุพิชชา แซ%อึ้ง
62083015491 นางสาวรุ%งนภา พรหมเงิน
62083015492 จ%าสิบเอกหญิงอริดา เพียนอก
62083015493 นางจารุณี ศรีภา
62083015494 นางสาวธนาภรณ� คําภิบาล
62083015495 นางสาวจรรยา เพ่ิมพูล
62083015496 นางสาวโสภาพร ยอดสะเทิน
62083015497 นายวงศ�วริศ ตันวัชรปาณี
62083015498 นางสาวจิราภรณ� พูนมี
62083015499 นางสาวรัตนา ศรประสิทธ์ิ
62083015500 นายอนุรักษ� สุบินยัง
62083015501 นายอรรถชัย ตาไธสง
62083015502 นางสาวปภากร ไทยย่ิง
62083015503 นางสาวกฤตยาพร สุพพัตกุล
62083015504 นายเอกพล รัตนากาญจน�
62083015505 นางสาวสุรีรัตน� นงค�นาค
62083015506 นางสาวสุภัทษร ปริธิสาร
62083015507 นางสาวสุธาวัลย� ตีกา
62083015508 นางสาวสตรีรัตน� เนาว�สุข
62083015509 นางสาวดรุณี มารารัมย�
62083015510 นางสาวนิรมล พลรักษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015511 นางสาวเสาวลักษณ� อ%อนหนองหว�า
62083015512 นางสาวจินดารัตน� สุขย่ิง
62083015513 นางสาววิลาสินี ชายเพชร
62083015514 นายชลวิทย� นาใจกล�า
62083015515 นายบุญญฤทธ์ิ แก�วประเสริฐ
62083015516 นายวรุณ ทองมะดัน
62083015517 นางสาวคล�ายเดือน ชูตาลัด
62083015518 นางสาวสาวิตรี ธงชัยตะนานนท�
62083015519 นางสาวสุภาพร แซ%คู
62083015520 นางสาวนิศาชล แย�มละม�าย
62083015521 นายพลรพี บุญทัศน�
62083015522 นางสาวกลิ่นร้ํา พางาม
62083015523 นายสาริศ ประดิษฐ�ผล
62083015524 นายกิตติศักด์ิ เทจอหอ
62083015525 นางสาวปานนภา แก%นนาคํา
62083015526 นางสาวอัจฉรา มณีทูรย�
62083015527 นางสาวพิชชาพร อิ่นแก�ว
62083015528 ว%าที่ร�อยตรีวาริน สมัญญา
62083015529 นางสาวภัทริกา จันทร�งาม
62083015530 นายมณฑล ทองโพธ์ิเล็น
62083015531 นางสาวมณี พวงจันทร�
62083015532 นางสาวฐาปนี ดวงต๊ิบ
62083015533 นางสาวโชติมา คุณโน
62083015534 นายดํารงค� พ่ัวคุณมี
62083015535 นายไพโรจน� น�อยศิริพันธ�
62083015536 นางสาวกฤติยา ม่ังมูล
62083015537 นายกิตติศักด์ิ ไพจิตร
62083015538 นางสาวประกอบแก�ว สร�างนา
62083015539 นายสัญญา รัตนาวิวัฒน�
62083015540 นายสุภกิจ หน%อกุณา
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015541 นายศุภฤกษ� พันธ�สุข
62083015542 นายวรวุฒิ สุวรรณโคตร
62083015543 นางสาวกัณณ�นัฐยาน� ชฎาจิตร�
62083015544 นางสาวกัญญาภัทร วิเศษหม่ืน
62083015545 นางสาวนุสบา พิมพ�จินดา
62083015546 นางสาวจิราภร เพ็งสอน
62083015547 นางสาวนิตยา เจริญรัมย�
62083015548 นางสาววิรุณกาญจน� คําพิทักษ�
62083015549 นางสาวรวิสรา รัมพณีนิล
62083015550 นายอภิชัย พรมนา
62083015551 นางสาวรัศมี ตองติดรัมย�
62083015552 นายบุญญโชติ วังธนทรัพย�
62083015553 นางสาวชีวตา ศรีราม
62083015554 นายคมศักด์ิ ขันโยธา
62083015555 นายวิษณุ เจริญสุข
62083015556 นางสาวธนวรรณ ชุ%มฉิมพลี
62083015557 นางสาวเมธินี เงินมาก
62083015558 นายภีนพัฒน� แก�วประเสริฐ
62083015559 นางสาวธนภรณ� หิรัญวงษ�
62083015560 นางสาวอนุสรา เดือดขุนทด
62083015561 นางสาวณัฐชา ภู%นภาอําพร
62083015562 นางสาวปริญา มานะดี
62083015563 นางอนัญญา บุญนาสําโรง
62083015564 นายโกมล จองกลาง
62083015565 นางสาวประภัสสร บุญมา
62083015566 นายภาณุพงศ� ขาวเขียว
62083015567 นายวัชรินทร� เพชรใสดี
62083015568 นายทิชากร นนท�พละ
62083015569 นายปฐวี มงคล
62083015570 นางสาวแก�วตา ภูดี
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ระดับปริญญาตรี

62083015571 นายลิขิต เคหา
62083015572 นายนัฐวุฒิ มหาหงษ�
62083015573 นางสาวนัฐริภรณ� จันทร�งาม
62083015574 นายสุมิตร ทาเหล็ก
62083015575 นางสาวขวัญชนก กัลยา
62083015576 นายสามารถ ต�นทัพไทย
62083015577 นายเศรษฐสิทธ์ิ ตลอดไธสงดาภา
62083015578 นางสาวสุทธิดา บุญปก
62083015579 นางสาววรรณศิลปL สุรินทราบูรณ�
62083015580 นายพงศ�ภาณุพงศ� จักรานุวัฒน�
62083015581 นายฐิติพงษ� ทั่งทอง
62083015582 นายสิทธิกร ป>องนาน
62083015583 นายพีรพัฒน� นิราศสูงเนิน
62083015584 นางสาวนารีรัตน� กกสันเทียะ
62083015585 นายนราวิชญ� อู_ไพจิตร
62083015586 นายพลวัฒน� สูญชัยภูมิ
62083015587 นางสาวแพรพลอย สีหะปKญโย
62083015588 นายธนุช แท�ไธสง
62083015589 นายสุรชาติ สีหานาม
62083015590 นางสาววิภาวี จิรอุไรพงศ�
62083015591 นางสาวอรวรรณ ขอบอรัญ
62083015592 นายจิรายุส แว%นมงคล
62083015593 นางสาวรตินาฏ จําปา
62083015594 นางสาวพรทิพย� งามสวย
62083015595 นายณัฐพล จันดาแก�ว
62083015596 นางสาวขวัญสุดา ตวยกระโทก
62083015597 นางสาวบุษบาวรรณ ทุมมะชาติ
62083015598 นางสาวน้ําเพชร นพคุณ
62083015599 นายธนบดี คนใหญ%
62083015600 นายเจษฎา นามแก�ว
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ระดับปริญญาตรี

62083015601 นายกล�าณรงค� อินทยักษ�
62083015602 นางสาวกาญจนา สวัสดี
62083015603 นางสาวชรินทร�ทิพย� โพนขุนทด
62083015604 นายมงคล ด�วงคําภา
62083015605 นายวสุพนธุ� จันทคณานุรักษ�
62083015606 นางสาวปวีณ�นุช แก�วพันธ�ทูล
62083015607 นางสาวสิริพร รัตนกาญจนวงษ�
62083015608 นางสาวนริศรา หวังประสพกลาง
62083015609 นางสาวนัชชา สังวรณ�กิจ
62083015610 นายกิตติพงค� ไกรคุ�ม
62083015611 นางสาวธนาภรณ� บุตรศรีภูมิ
62083015612 นางสาวจุฑามาศ เถียมสันเทียะ
62083015613 นางสาวจรรยวรรธน� โสภี
62083015614 นางนิสา เกิดประโคน
62083015615 นางสาวขนิษฐา ขุนเรศ
62083015616 นางสาวอัศนีย� สมเจริญ
62083015617 นางสาววรางค� สอสูงเนิน
62083015618 นายดํารงศักด์ิ สุดเส�นผม
62083015619 นายธนศักด์ิ ธนะคําดี
62083015620 นายบุญธรรม แฮะประโคน
62083015621 นางสาวนารีรัตน� ทองพรมราช
62083015622 นางสาววิรัลพัชร พูนรัมย�
62083015623 นางสาวสุชัญญา อังสุพันธุ�โกศล
62083015624 นางสาวณัฐวิภา จันทร�เจ�า
62083015625 นายปรัชญา เล็งศรี
62083015626 นางสาวพัชริดา วงศ�กุล
62083015627 นางสาวศศิร�เนตร อาจวิชัยปวรา
62083015628 นางนารีรัตน� บูชา
62083015629 นายวิสิฐ ป>อมบุบผา
62083015630 นางสาวกวิสรา สมภักดี
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62083015631 นายณัฐภัทร พรมปรุ
62083015632 นางสาวสุนิสา ภูมิคอนสาร
62083015633 นางสาวอรพรรณ สง%าสันเทียะ
62083015634 นายอนุชา ปKPนรัมย�
62083015635 นายบุญส%ง ชะนุตะคุ
62083015636 นางสาวจิราภรณ� แสนบุญศิริ
62083015637 นางสาวไพลิน นันทะจักร�
62083015638 นางสาวยุวดี สัญจร
62083015639 นางสาวสุนิษา แข็งกสิการ
62083015640 นางสาวอมรรัตน� พรมแสง
62083015641 นางสาวสร�อยสุดา บุญเพ่ิม
62083015642 นายสิทธิโชค เลาสูงเนิน
62083015643 นายศรัณย�ภัทร ทวีชาติ
62083015644 นางสาววราภรณ� ขาลไธสง
62083015645 นางสาวสุดานาถ นิคงรัมย�
62083015646 นางสาวสมฤทัย เชื้อสูงเนิน
62083015647 ว%าที่ ร.ต.เสกศิลปL รัตนา
62083015648 นางสาวจันทิมา บุญแก�ว
62083015649 นางสาวรัชนีวรรณ จวบกระโทก
62083015650 นางสาวกลิ่นผกา เรียนไธสง
62083015651 นางสาวอัญชลี รุนกระโทก
62083015652 นายปริญญา สีแก�ว
62083015653 นางสาวสุวิชาดา แสงสิงห�
62083015654 นางสาวปราลี สิงคะเวหน
62083015655 นางสาวพีระพรรณ เคลื่อนกระโทก
62083015656 นางสาวจันทิมา ฮุมโฮม
62083015657 นางสาวโชติมณี กลับหอม
62083015658 นางสาวสุมาลี หาญกล�า
62083015659 นายชัยวัฒน� ฉิมสกุล
62083015660 นางสาวเสาวลักษณ� สุขสวัสด์ิ
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62083015661 นายนิค วิศววิลาวัณย�
62083015662 นางสาวลลิตา จําใบรัตน�
62083015663 นางสาวพัทธนันท� วงศ�นิพัทธ�
62083015664 นางจิตาภา หม่ืนศรี
62083015665 นางสาวพรปวีณ� สมสุข
62083015666 นางสาวอัจฉรา มณีฉาย
62083015667 นายชัยณรงค� เทียบแสน
62083015668 นางสาวสัณห�สินี จันทร�เอื้อน
62083015669 นางสาวณัฏฐ�ธภร ภูมิวัฒนพัฒน�
62083015670 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักด์ิ
62083015671 นายธนกร คงสถาน
62083015672 นางสาวประคอง คิดทํา
62083015673 นางสุพรรณณี ฝาชัยภูมิ
62083015674 นายณัฐพล สุขยานุดิษฐ
62083015675 นางสาวรัตนาภรณ� มะโนรัตน�
62083015676 นางสาวนันทภรณ� คนซ่ือ
62083015677 นายวชิรวิทย� เขียนนอก
62083015678 นายสหพงษ� นอกพุดซา
62083015679 นายชวลิต ฤทธ์ิกลาง
62083015680 นายธนพล อวยพร
62083015681 นายธีรศักด์ิ จันทรวิวัฒน�
62083015682 นายบวรศักด์ิ จินดาทอง
62083015683 นายวิทยา ขันทะสีมา
62083015684 นางสาวสุธาทิพย� เงินโพธ์ิ
62083015685 นางสาวสุกัญญา จันทราช
62083015686 นายฐิติศักด์ิ กกขุนทด
62083015687 นางสาวอนุศรา วงศ�เพ็ญ
62083015688 นางสาวจินตนา จิตร�กระโทก
62083015689 นายรังสฤษฐ� ผิวนวล
62083015690 นางสาวเมธาวี ประสิทธ์ินอก
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62083015691 นางสาวจิตสุภา ประหา
62083015692 นางสาวนิลาวรรณ พุฒขุนทด
62083015693 นายวิศรุต หลงสอน
62083015694 นางสาวนพรัตน� เย่ือปุย
62083015695 นางสาวภัทรสุดา สุขบันเทิง
62083015696 นายชนะชัย โยธา
62083015697 นางสาวศิริรัตนา คินขุนทด
62083015698 นางสาวอมรรัตน� กินรา
62083015699 นางสาวพิมพ�นิภา ภูไพศาลสิน
62083015700 นางสาวกมลทิพย� บุญแสน
62083015701 นางสาวอรุณรัตน� ศรีเสาร�
62083015702 นางสาวศิรินันท� พลอยกันหา
62083015703 นายณธัชพงศ� คนคง
62083015704 นายวงศกร พลเย่ียม
62083015705 นางสาวสุภา กําลังมา
62083015706 นายบุญฤทธ์ิ บุญญะวรรณ�
62083015707 นายรักชาติ ปKญญาอินทร�
62083015708 นางสาววรรณิกา ศรีชาคํา
62083015709 นางสาวอุทุมพร นาบุญ
62083015710 นางสาวณิชาภัทร เจริญรัมย�
62083015711 นางสาวพิกุล แตบไธสง
62083015712 นางสาวขวัญชนก ย่ีสุ%นหอม
62083015713 นายยุธพล ภูวงษ�
62083015714 นายธนพล อาวรกูล
62083015715 นางสาวทิพยาภรณ� ฉํ่าฉิม
62083015716 นายภัทรพล แจ�งประจักษ�
62083015717 นายวิไลพร อะโรคา
62083015718 นางสาวกัณฐิกา กะสินรัมย�
62083015719 นางสาวนภัสสร ชูโคกกรวด
62083015720 นายอมรเทพ แสนสุริยะเดชา
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62083015721 นางสาวบุษบง ทับผา
62083015722 นายกฤษฎา คําพงษ�
62083015723 นายขจรศักด์ิ เกษระกํา
62083015724 นางสาวเนาวรัตน� ปากหวาน
62083015725 นายสรรปกรณ� แก�วระหัน
62083015726 นางสาวนันทรัตน� พลแสน
62083015727 นายอุเทน นุตรกลาง
62083015728 นางสาวดวงฤดี พะวงแสง
62083015729 นางสาววรรณวิศา คําวัน
62083015730 นายสมศักด์ิ ยอดทอง
62083015731 นางสาวณัฐนันท� มงคลชาติ
62083015732 นางสาววาสนา แพงนอก
62083015733 นางสาวรวิสรา พลศักด์ิซ�าย
62083015734 นางสาวณภัทรฐนัน รัตนธรินทร�
62083015735 นายพงศกร ขันหม่ัน
62083015736 นางสาวขนิษฐา ก�อนรัมย�
62083015737 นางสาวกาญจนา กุลเพ็ง
62083015738 นางสาวพิชญธิดา สุขประเสริฐ
62083015739 นายศรายุทธ พรโสภิณ
62083015740 นางสุวรรณี กลีบกระโทก
62083015741 นางกัลยา นามมนตรี
62083015742 นางสาวเบญญาภา ดีย่ิง
62083015743 นางสาวสุรีรัตน� สกุลเตียว
62083015744 นางสาวกฤติภาภรณ� เชื้อมาก
62083015745 นางสาวรุ%งทิพย� วกสูงเนิน
62083015746 นางสาวศิรประภา อินทะโชติ
62083015747 นางสาวพิชญา เครือวัลย�
62083015748 นายรัตนพล ดุงสูงเนิน
62083015749 นายเมธพนธ� สุทธิโส
62083015750 นางสาวตรีรัก เล็กประดิษฐ�
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62083015751 นางสาวสุมิตตรา ช%างถม
62083015752 นางสาวอรพิน พิมพ�สอน
62083015753 นางสาวทัศนีย� กรสันเทียะ
62083015754 นางสาวนิศาชล ศรีเทพอุบล
62083015755 นางสาวนรินธร ชัยมงคล
62083015756 นายณรงค� เสือทะเล
62083015757 นางสาวธนัฎฐา พูนวัฒนานุกูล
62083015758 นางสาววลิดา ระวิวรรณ
62083015759 นางสาวนพวรรณ โพธ์ิชนะพันธุ�
62083015760 นางพิรุณทิพย� ตอลบรัมย�
62083015761 นางสาวพิมพ�ผกา พันธ�เสาร�
62083015762 นางดารารัตน� ควบพิมาย
62083015763 นางสาวกวิสรา ประทุมวัน
62083015764 นายเสกสรร ทันลา
62083015765 นางสาวรังสิยา เวหา
62083015766 นางสาวน้ําทิพย� ปานวิเศษ
62083015767 นางสาวภัชราวรรณ เสือกระสัง
62083015768 นางสาวมินตรา จันทร�กาบ
62083015769 นางสาวดลยา คําแสง
62083015770 นายกรณ� สาริยา
62083015771 นางสาวกาลศิมา จําศิล
62083015772 นางสาวกมลชนก มีธรรม
62083015773 นางสาวนันทวรรณ ยงสูงเนิน
62083015774 นายมานพ วงษ�มี
62083015775 นางสาวสุพรรษา พักวัน
62083015776 นางสาววรัญชณู ต้ังจาตุรโสภณ
62083015777 นางสาวเกตุกันยา อิ่มสําอางค�
62083015778 นางสาววาสนา ดอกคํา
62083015779 นางสาวธนาภา ไกรอ่ํา
62083015780 นางสาวรังสิยา ม่ันยืน
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62083015781 นางสาวทักษพรรณ เปรื่องการ
62083015782 นางสาวปรียา พิพิธภัณฑ�
62083015783 นายกรกฤช จิตเงิน
62083015784 นายอาทิตย� ดีพลงาม
62083015785 นางสาวนันทนา หอมชาลี
62083015786 นางสาววาสนา หลาวทอง
62083015787 นางสาวกนกวรรณ สุพบ
62083015788 นายวีระศักด์ิ แก�วเมืองเก%า
62083015789 นางสาวธัญญารัตน� สุขพิมาย
62083015790 นายรัตนกร หน%อแก�ว
62083015791 นางสาวกฤษฎานันท� กองโส
62083015792 นางสาวกมลลักษณ� ไกรจันทร�
62083015793 นางสาวอรพิมพ� สมจิต
62083015794 นางสาวลิลาวัลย� เจือจันทร�
62083015795 นางสาวศุภานัน ชินวงค�
62083015796 นางสาวชยาภรณ� เสาดารา
62083015797 นางสาวละไม แก�วสระคู
62083015798 นายธีรพงษ� นุดวงแก�ว
62083015799 นางสาวธัญชนก ทรงพระ
62083015800 นางสาวศิริวิมล ประประโคน
62083015801 นายศิริพงศ� เลือดกระโทก
62083015802 นางสาวอภิญญา คาทิพาที
62083015803 นางสาวณัชชาภัทร ยืนชีพ
62083015804 นายคธากร ยินดี
62083015805 นายป@ติ นาพิมพ�
62083015806 นายสมชาย พวงลัดดา
62083015807 นางสาวเมธาพร ทองกลาง
62083015808 นางสาวสุมาลิน พาหนองแวง
62083015809 นายสาธิต จงนอก
62083015810 นางสาวณัฐติยา พิลาทอง

หน�า 527 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083015811 นางสาวชุลีพร หิงไธสง
62083015812 นายศักดา อู%อรุณ
62083015813 นางสาวกรวรรณ ชูศรี
62083015814 นางสาวศุจิกา แสงหิรัญ
62083015815 นางสาวปณิชา กลางพิมาย
62083015816 นางสาววาทินี แสงใส
62083015817 นางสาวพรพรรณ ทองสําราญ
62083015818 นายธนวัฒน� จันทเสนา
62083015819 นายณัฏฐ� พ%วงศิริ
62083015820 นางสาวสุชานันท� กุนอก
62083015821 นางสาวถาวร กรินสูงเนิน
62083015822 นางสาวชนิศา หิรัญวัฒนะ
62083015823 นางสาวปฏิมาพร คําพุก
62083015824 นางสาวเกวลิน อิ่มปาน
62083015825 นายณัฐกิตต์ิ คนอยู%
62083015826 ว%าที่ร�อยตรีหญิงภัทราพร แสงพรม
62083015827 นายจตุรพัฒน� ภูมิศรีจันทร�
62083015828 นางสาวสิริรัตน� ป@ติแก%นทราย
62083015829 นางสาวรุ%งอรุณ เมฆหมอก
62083015830 นางสาวนฤมล ปุ>มสระเกษ
62083015831 นายณัฐดนัย ฉันทกุล
62083015832 นางสาวอริสรา สัญจรโคกสูง
62083015833 นางสาวเย็นฤดี โสภา
62083015834 นายมนต�เสน%ห� เจือจันทร�
62083015835 นางสาวณัฐสุดา แสงทอง
62083015836 นางสาวมลธิยา จันบัวลา
62083015837 นางสาวจิราวรรณ โมสืบแสน
62083015838 นางสาวฐิติกานต� นกสง%า
62083015839 นางสาวปาริณี ปราณีตพลกรัง
62083015840 นางสาววาสนา ทองบุ
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62083015841 นางสาวณัฐฐินันท� สารคล%อง
62083015842 นางศรัณย�รัชต� ใคร%กระโทก
62083015843 นายพิตตินันท� ปKญญาศิริ
62083015844 นายกรฉัตรชัย นาสมใจ
62083015845 นางสาวภลดา ศาสตรศุภกิจ
62083015846 นายภากร มานะชํานิ
62083015847 นางสาวสุภาพร สุดคุ�ม
62083015848 นายณัฐศิษฎ� ภัทรมานนท�
62083015849 นางสาวสุจิตรา เกตุหอม
62083015850 นางสาวชนากานต� มีสินชัย
62083015851 นายวุฒิชัย ชยากรกุล
62083015852 นางสาวศศิธร สดไธสง
62083015853 นางสาวนพนิต ถนอมชาติ
62083015854 นางสาวพัชราภา เรืองศรีใส
62083015855 นางสาววิไลพร เติบโต
62083015856 นางสาวโสภา ปKญญาไว
62083015857 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองทองหลาง
62083015858 นางสาวอัญชลี เจียมเกาะ
62083015859 นางสาวเกสรา อําขํา
62083015860 นางสาวจินตนา สํานักบ�านโคก
62083015861 นางสาวศิริวรรณ หมู%ทองหลาง
62083015862 นางสุพรรณี แซ%ต%อ
62083015863 นางสาวธมนพัทธ� นิมิตเกษมสุภัค
62083015864 นางสาวมธุรส ทับแสนลี
62083015865 นางสาวช%อทิพย� สิงหาภู
62083015866 นางสาวม่ิงกมล ประมูลจักโก
62083015867 นางสาวจันทร�สุดา กงชัยภูมิ
62083015868 นางสาววิภาวรรณ เสาวพันธุ�
62083015869 นางสาวชไมพร แขกต�อย
62083015870 นางสาวรจนา ทานะรัมย�
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62083015871 นางสาวประภากร ทองหล%อ
62083015872 นางสุกัญญา ลาปุ>ง
62083015873 นางสาวศิริพร ริรักชาติ
62083015874 นางสาวสุพรรณี จิริยาภรณ�
62083015875 นายปฏิภาณ เกตุชาญสิริ
62083015876 นางสาวสุภาวดี ชิดกระโทก
62083015877 นางสาวหทัยรัตน� ซ%อมจันทึก
62083015878 นางสาวณิชนันทร� อภัยนอก
62083015879 นายวินัย พวงจันทร�
62083015880 นางสาวจิตรลดา ยางทุ%ง
62083015881 นางสาวภัสสร�ภัค เภสัชชะ
62083015882 นางสาวจินตนา ชะนะนอก
62083015883 นายธนวัฒน� อรรถธีระพงษ�
62083015884 นางสาวสุนิษา พวกพูนดี
62083015885 นางสาวสุนทรี คุรุกิจกําจร
62083015886 นางสาวรัศมี คําภานุช
62083015887 นายสุทธิพงษ� แตงสูงเนิน
62083015888 นางสาวประกาศิฌา สอนใหม%
62083015889 นางสาวนุชจรี เอมสกุล
62083015890 นางสาวนันทนา นันทราทิพย�
62083015891 นางสาวศิริลักษณ� นิดจังหรีด
62083015892 นางสาวเอื้อมวงค� มาศรักษา
62083015893 นางสาวญาสุมินทร� ลีมี
62083015894 นางสาวแพรภัทร แผ%นกระโทก
62083015895 นางสาวชนันธิดา ปรุณรัตน�
62083015896 นายบริพัฒน� บุตรเต
62083015897 นายไพรัตน� เทียบแก�ว
62083015898 นายศิวะนัส ทองระย�า
62083015899 นางสาวขนิษฐา อุปวงค�
62083015900 นายโสภณ ชัยบัวรินทร�
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62083015901 นางสาวสุฑามาตร ศิริสาขา
62083015902 นางสาวนันทินี สุดเนตร
62083015903 นายณัฐพงศ� สามุติรัมย�
62083015904 นางสาวกรรณิกา องอาจ
62083015905 นางสาวพัชริยา ใบกุหลาบ
62083015906 นายฤกษ�ดี ทับขุนทด
62083015907 นางสาวศรันญา ใจงาม
62083015908 นางสาวตระการรัตน� ภรรยา
62083015909 นายเมธี ผินสู%
62083015910 นายณฐกร รอดทรัพย�
62083015911 นายกฤษฎา โสภา
62083015912 นายกิตติ มีสิทธ์ิ
62083015913 นางสาวประภัสสร พุทธา
62083015914 นายบุญญฤทธ์ิ จ๋ิวอยู%
62083015915 นายจีรศักด์ิ เทียมทะนง
62083015916 นางสาวอรอุมา อุระเพ็ญ
62083015917 นางสาวขวัญแก�ว แสงศรี
62083015918 นางสาวภาวินี โพธิสว%าง
62083015919 นางสาวเพ็ญนภา ปะโนรัมย�
62083015920 นางสาวธัญย�ชนก โสติยา
62083015921 นางสาวขวัญชนก สุภิษะ
62083015922 ว%าที่ร�อยตรีหญิงบุษญารัตน� ขาวเถิน
62083015923 นางสาวอริสรา มะยา
62083015924 นายศิวะนนท� สุขเกิด
62083015925 นางสาวกนกพรรณ วรรณสุทธ์ิ
62083015926 นางสาวอรณี ใจชอบสันเทียะ
62083015927 นายสุทธิเกียรติ นาคณรงค�
62083015928 นายทิวัตถ� คํามาก
62083015929 นางสาวดารารัตน� เยรัมย�
62083015930 นางสาวพรกนก ทะสอน
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62083015931 นางสาวพิราวรรณ บุญญานุสิทธ์ิ
62083015932 นายณัฐฒิวุฒิ จินตวิวัฒนกุล
62083015933 นายธาดา พิชญ�ประเสริฐ
62083015934 นายอุดมศักด์ิ ปานอําพันธ�
62083015935 นางสาวโสมิตา ไพรบึง
62083015936 นายสุวิทย� สุยะไข
62083015937 นางสาวรดา สุใจยา
62083015938 นางสาวกรรณิกา ข�งแดง
62083015939 นายพงศกร อาวุธพันธ�
62083015940 นายอภิรักษ� สีขาว
62083015941 นางสาวสุชญา ยอดเพ็ชร
62083015942 นางสาววิไลรัตน� ทองนาค
62083015943 นายชัชวาลย� ไทยย่ิง
62083015944 นางสาวจุฑามาศ บาตโพธ์ิ
62083015945 นายธนพัฒน� หมดภัย
62083015946 นางสาวกฤษณกร ผาบุตร
62083015947 นายพศิน ธนาวรวัชร
62083015948 นางสาวกัลยกร โพธินนท�คําสี
62083015949 นางสาวสิริรัตน� กวดสําโรง
62083015950 นางสาวนิภาพร พิมพ�ปรุ
62083015951 นายอําพล จอมสูงเนิน
62083015952 นายวิษุวัต ศิริวาณิชย�
62083015953 นางสาววาสนา คํานิยม
62083015954 นางสาวอัมพิกา ศรีนวลจันทร�
62083015955 นางสาวพรรณทิพา ชารีรัตน�
62083015956 นางสาวสุรีรัตน� แดงสูงเนิน
62083015957 นางสาววิธิดา กลิ่นหอม
62083015958 จ%าอากาศโทอณุรัฐ ศรีกนก
62083015959 นางสาวลภัสรดา เอื้อมเก็บ
62083015960 นายดุริยเดช นิลไสล
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62083015961 นายศิริ ชะนะยงค�
62083015962 นางสาวชลิตา หนูกระโทก
62083015963 นางสาวรมย�ฤดี มาลาไธสง
62083015964 นายพชร ก�อนเครือ
62083015965 นางสาวโนโซมิ มัสซึโอกะ
62083015966 นางสาวศิริวิมล คําสา
62083015967 นายอดิศักด์ิ แท%นทอง
62083015968 นายบุณยวัตร องอาจ
62083015969 นางสาวเบญจพร วิไลย�
62083015970 นางสาวชนิภรณ� ทิพย�กุล
62083015971 นางสาวกัญญารัตน� อสุรินทร�
62083015972 นางสาวอักษรไทย สิงหวิสัย
62083015973 นางสาวภัทรา สนตะคุ
62083015974 นายมนัส จันนามอม
62083015975 นางสาวเมษา จันทาพูน
62083015976 นางสาวณัฐกฤติยา อภิรักษ�เมธาวงศ�
62083015977 นายวสุ ชัยขัน
62083015978 นางสาวน�อยโหน%ง เขียวสะอาด
62083015979 นางสาวตรีชฎา อิ่มจิตร
62083015980 นางสาวศรัณยา วิภาศรีนิมิต
62083015981 นางสาวณัฐชนน ศรีบุญมา
62083015982 นางสาวชวนพิศ บัวหลาย
62083015983 นายวันวลิต ชูความดี
62083015984 นางณัฐธิดา แก�วสุพรรณ�
62083015985 นายชยานนท� สุริวงษ�
62083015986 นางสาวชวัลรัตน� จันทร�ขาว
62083015987 นางสาวอัมพร ดีทวี
62083015988 นางสาวชนันพร ทองสุขนอก
62083015989 นางสาวศศินา ลีลาน�อย
62083015990 นางสาวพิรุณรัตน� ชอุ%มประโคน
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62083015991 นางสาวกมลพรรณ คุ�มไพฑูรย�
62083015992 นางอ�อมใจ หาญเวช
62083015993 นางสาวณัฏฐ�จีรา วาจาสิทธ์ิ
62083015994 นายบัญชา พลธรรม
62083015995 นางภัทรนิษฐ� ไตรกังวาลวัฒน�
62083015996 นายธนากร พันธ�จริต
62083015997 นายปองพล ก่ิมนางรอง
62083015998 นางสาวสุทธิดา กํามะหย่ี
62083015999 นางสาวกัณฑ�กวี ศาสน�สันติธรรม
62083016000 นางสาวแพรวนภา ช%างแกะ
62083016001 นางสาวรุ%งนภา คําแก�วแจ%ม
62083016002 นางสาวแคทรียา วัชรวงศ�ทิพย�
62083016003 นางสาวจริยาวรรณ พันธุ�สมบัติ
62083016004 นางสาววิลาวัณย� นามลิวัน
62083016005 นางสาวสายชล หนูโพนทัน
62083016006 นางชื่นนภา ชุติพงษ�
62083016007 นางสาวนันทกาญจน� แซ%คู
62083016008 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก
62083016009 นางสาวชฎาพร จันทร�พวง
62083016010 นางสาวณัฎฐาภรณ� เหล%าประเสริฐ
62083016011 นางสาวรัชฤทัย สมใจหวัง
62083016012 นายอรรถพล ทองภักดี
62083016013 นางสาวนัชชา ประดิษฐ�ผล
62083016014 นางสาวอภิรุม การบรรจง
62083016015 นางสาวสายพิน กํากระโทก
62083016016 นางสาวสรรัตน� บุญโสม
62083016017 นางสาวพิมพ�ชนก ธนูศิลปL
62083016018 นางสาวกรรณิการ� แสงกระโทก
62083016019 นางสาววัลลภา พิมสัก
62083016020 นางสาวเทวิกา เทพเกาะ
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62083016021 นางสาวแตงกวา บันลือทอง
62083016022 นางสาวภาวิณี วรรณทอง
62083016023 นางสาวสิทธิพร เอนกพงษ�
62083016024 นางสาวพิมลวรรณ บุญยงค�
62083016025 นางสาวพิกุลฉัตร คชรินทร�
62083016026 นายสุนทร หึกขุนทด
62083016027 นายปรีชา นานอก
62083016028 นางสาวอรสา แจ%มมณี
62083016029 นางสาวเพชราภรณ� ศรีเศษนาม
62083016030 นางสาวโสภา ประเสริฐศรี
62083016031 นางสาวประภาพร ศิรินอก
62083016032 นางจันทรา เกิดสันเทียะ
62083016033 นางสาวสุพรรษา โบขุนทด
62083016034 นายวีรภัทร ก�านขุนทด
62083016035 นางสาวนวลนิตย� ธรรมโชติ
62083016036 นางสาวศิริยุพา ศิริรึก
62083016037 นางสาวธาริตา รติยานุกูล
62083016038 นายธนเดช ศรีวิชัย
62083016039 นางสาวมัณฑกา ธนบัตร
62083016040 นางสาวมนทิตา จันทราช
62083016041 นางสาวชิดชนก จังหาร
62083016042 นายนันทกร นันทพิสิฐ
62083016043 นางสาวพิมลณัฏฐ� รวงงามสิน
62083016044 นางสาวกมลเนตร ม่ันวงศ�
62083016045 นางสาวนนทยา เกือบรัมย�
62083016046 นางสาวณิชากร อยู%ดี
62083016047 นางสาวอนันตญา สมฤทธ์ิ
62083016048 นายจตุพงษ� งอนภูเขียว
62083016049 นางสาวละมัย เชยกะรินทร�
62083016050 นางสาวศรัณย�รัชต� ภาษี
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62083016051 นางสาวสายธารทิพย� โลเกตุ
62083016052 นางสาวณัฐธิดา งอนกลาง
62083016053 นางสาวฐิตินลินภ� จุฑาวณิชย�
62083016054 นายณัฐพล อาจอําพันธ�
62083016055 นายบุญฤทธ์ิ จุลผักแว%น
62083016056 นางสาวศิริวิมล ศิริกูล
62083016057 นายคณินท� สุนา
62083016058 นายสรยุทธ สุทธิมา
62083016059 นางสาวพัชรนันท� สีแสน
62083016060 นางสาวอนุสรา มาลา
62083016061 นางสาวขนิษฐา ศิริภัทราวัฒน�
62083016062 นายณัฐวัตร คงหาญ
62083016063 นางสาวอลิษา ท�าวศรีสกุล
62083016064 นางสาวนิตยา หวังทรัพย�
62083016065 นางสาวเบญจพรรณ อนุสนธิ
62083016066 นางสาวชัญญานุช พรมโคต
62083016067 นางสาวชุติมา หลุยภูงา
62083016068 นางสาวณัฐสุดา โอบโคกสูง
62083016069 นางสาวธนาพร ทองทิพย�
62083016070 นางสาวเบญจมาศ แก�วภักดี
62083016071 นางสาวสิวลี พรมสุดา
62083016072 นางสาววิสา อบอุ%น
62083016073 นางสาวภัทร�ธียา อุตคํา
62083016074 นางสาวอรทัย สมอหมอบ
62083016075 นายสรายุทธ� ยุทธเสรี
62083016076 นางสาวเพ็ญวิภา ศรีสมุทร
62083016077 นายเมธา จรูญศรี
62083016078 นางสายใจ เพ็ชรอินทร�
62083016079 นางสาวฉัตรดาว ดอกแขมกลาง
62083016080 นางสาวสุพิชญา ทนงค�
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62083016081 นายณัฐนัย อมรากุล
62083016082 นางสาวนิรมล สร�อยสน
62083016083 นางสาวสมปรารถนา พุฒมี
62083016084 นางสาวปKญชญานิศ อธิวาส
62083016085 นางสาววิภาวรรณ แสวงนิล
62083016086 นางสาวสุทธิดา พันเรือน
62083016087 นางสาวสุมาลี เครือแก�ว
62083016088 นายศุภฤกษ� สิทธิเสรี
62083016089 นายสิริศักด์ิ บุญประคม
62083016090 นางสาวสุภาวดี เทียมลม
62083016091 นางสาวภุพราภรณ� หลักทอง
62083016092 นางสาวจารุวรรณ เพชรทองด�วง
62083016093 นายทนุ แกกสันเทียะ
62083016094 นายเชิดศักด์ิ ลาภมาก
62083016095 นางสาวปาริชาติ สิบศิริ
62083016096 นางสาวอุไรพร เต้ียแอก
62083016097 นายวริทธ์ินันท� วุฒิจินดาโรจน�
62083016098 นางสาวปKทมา นันทะชาด
62083016099 นางสาววงศ�รวี ปลั่งพิมาย
62083016100 นางสาวปวีณา นะวะศรี
62083016101 นายสัตยา กล�าหาญ
62083016102 นายชนการต� เรี่ยรายรัมย�
62083016103 นายธนากร ต�นสูง
62083016104 นางสาวรัชนีวรรณ สืบสวน
62083016105 นางสาวธิติมา ดวงศรี
62083016106 นายนัฐวิทย� เย็นเหลือ
62083016107 นายธีรพงษ� เอื้อธรรมถาวร
62083016108 นางอินทิรา ปKญญาเอก
62083016109 นางสาวพิมพ�ลดา นะราชา
62083016110 นายเสกสรร ขิงจัตุรัส
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62083016111 นางสาวเกษมสรณ� ย้ิมรัมย�
62083016112 นางสาวภาวินี นาสําแดง
62083016113 นายชัยวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
62083016114 นายนัฐวุฒิ ศรีอภัย
62083016115 นางสาวณิชา เหล%าษมาภรณ�
62083016116 นางสาวชโลธร เข่ืองถุ%ง
62083016117 นางสาวสิริรัตน� ศรีวิเชียร
62083016118 นางสิริขวัญ ราชกุดกอก
62083016119 นางสาวสุวิมล เมมี
62083016120 ว%าที่ ร.ต.หญิงฤดีมาศ ปKญญา
62083016121 นางสาวจุฑารัตน� เสวครบุรี
62083016122 นางสาวสุดารัตน� อุโส
62083016123 นางสาวจันทรี เขียนวงศ�
62083016124 นางสาวมลฤดี หม่ืนแสน
62083016125 นางสาวเบญจวรรณ งามเกาะ
62083016126 นางสาวกัญญาณัฐ พรมนัส
62083016127 นายอรรถพล จุลละศรี
62083016128 นางสาวสิรินภา โกกลางดอน
62083016129 นางสาวอินทุอร ขามสันเทียะ
62083016130 นางสาววราภรณ� ศรีพลเคน
62083016131 นายรุจิโรจน� ซารัมย�
62083016132 นางสาวชนินธร วงศ�สุวรรณ
62083016133 นางป@Pนพิชชา สํารวมจิต
62083016134 นางสาวศิริรัตน� สะท�าน
62083016135 นายพิศาล เกิดไผ%ล�อม
62083016136 นางสาวชฎาภรณ� ฉิมมา
62083016137 นางสาววิภาวดี ต้ืนชัยภูมิ
62083016138 นางสาวสุวจี เอียงเซง
62083016139 นางสาวอาริญา วงศ�จักษุ
62083016140 นางสาวนันทิยา นาเวทรัมย�
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62083016141 นายนาถพัฒน� ปริญญา
62083016142 นายภาคภูมิ จันทร�งาม
62083016143 นางสาวกอบกุล สนงูเหลือม
62083016144 นางสาวณัฐรินทร� พิณศิริ
62083016145 นางสาวอรุณี มาประจวบ
62083016146 นางสาวสาวิกา นุตภิบาล
62083016147 นายสุวัฒน� ปKตตานัง
62083016148 นางสาวปฐมพร สุดสี
62083016149 นางสาวศุภญา กรอบทอง
62083016150 นางสาวโสมสิริ มะหัส
62083016151 นายภูมินทร� ฟKงสุวรรณรักษ�
62083016152 นางสาวธัญญภัทร เหลืองสุวรรณ�
62083016153 นางสาวป@Pนญาภา แนบทางดี
62083016154 นางสาวชนิสรา สารารัมย�
62083016155 นางสาวภาวิดา ดีอุดมจันทร�
62083016156 นางสาวป@ยะรัตน� มนัสศิลา
62083016157 นายฐิติกานต� ผลักกระโทก
62083016158 นายปKฏฐากร ต%อศักด์ิ
62083016159 นางสาวอาภรณ� ดีรื่นรัมย�
62083016160 นางสาวณัฐรดา อินทร�ฉํ่า
62083016161 นางสาวริญญาภัทร� สวยรูป
62083016162 นายชาญณรงค� โสโรมรัมย�
62083016163 นางสาวสุภัทรตรา ปลายเดือน
62083016164 นายเกรียงไกร คงทน
62083016165 นางสาวมณฑิรา วงสมศรี
62083016166 นางสาวธัญญรัตน� เลิศมณีสวัสด์ิ
62083016167 นางสาวขวัญฤดี เครือวัลย�
62083016168 นางสาววรรณนภา สวนมะลิ
62083016169 นางสาวสอิ้ง อยู%ทะเล
62083016170 นายสมรัตน� อินสําราญ
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62083016171 นางสาวอุทัยวรรณ ช%วยสําโรง
62083016172 นางสาวอ�อย นาถาบํารุง
62083016173 นางสาวศริธร โกฎหอม
62083016174 นางสาวอริยา ลี้กิจเจริญผล
62083016175 นางสาววรรณิภา ชาติโคกสูง
62083016176 นางสาวพรประภา โกตถา
62083016177 นายฉัตรยา ชาวดง
62083016178 นายวรนารถ บุตะเขียว
62083016179 นางสาวปาริฉัตร ดอกคํา
62083016180 นางสาวปรีดาภรณ� ทรงงาม
62083016181 นางสาวสิรีธร อักษรณรงค�
62083016182 นางสาวชัญญากานต� โกกะพันธ�
62083016183 นางสุพรรณศร แทนสูงเนิน
62083016184 นายศุภวิชญ� รามวิชัย
62083016185 นางสาววัชราภรณ� ซาซิโย
62083016186 นายปถวี ชีจะโปะ
62083016187 นางสาวกรรณิการ� ปลอดกระโทก
62083016188 นางสาวพิมจันทร� กันโรคา
62083016189 นายวิริยะ อ%อนนอก
62083016190 นางสุจินดา ผิวงาม
62083016191 นางสาวโสจิรัตน� คําดี
62083016192 นายธวัชชัย บุญมี
62083016193 นางสาวขนิษฐา แขนคันรัมย�
62083016194 นายวีรวิชญ� ธนนรัฐอนันต�
62083016195 นายสุทธิพัชร� ชุมพล
62083016196 นางสาวมณทิรา จันทร
62083016197 นางสาวกรรณิกา เหิบกระโทก
62083016198 นางสาวสุกัญญา ไกรนรา
62083016199 นางสาวมณีรัตน� ทานทน
62083016200 นางสาวจินต�จุฑา ดิเรกศรี
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62083016201 นายวทัญ^ู แนววัน
62083016202 นางสาววรรทิยา ไปแดน
62083016203 นางสาวอลิตา วนาพันธ�
62083016204 นางสุภาพร ปKญญารัมย�
62083016205 นางสาวสุภาพรรณ โดนสันเทียะ
62083016206 นางสาวอนุสรา อ%อนวาที
62083016207 นางสาวรัตนาพร คําแอด
62083016208 นางสาวภาชื่น มัครมย�
62083016209 นางสาววิจิตรา คําพา
62083016210 นางสาววรรณพร ปKญญางาม
62083016211 นางสาวขวัญฤดี กงวงษ�
62083016212 นางสาวอรัญญา หากันได�
62083016213 นางสาวสุมินยา เอี่ยมรัมย�
62083016214 นางสาวอรทัย ลีลาน�อย
62083016215 นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล
62083016216 นางสาวธนัฐดา วนมา
62083016217 นายนิกสันต� ศิริ
62083016218 นางสาวจรรยพัชร รัตนคม
62083016219 นายกิตติวัฒน� มีเสนา
62083016220 นางสาวสุฑามาส ตู�คํามูล
62083016221 นางสาวกัณทิมา วนมา
62083016222 นายภูมิพัฒน� คงนุรัตน�
62083016223 นางสาวพัชรี สุเสวี
62083016224 นางสาววราภรณ� ทองคร่ํา
62083016225 นางสาวอริศรา ธงทอง
62083016226 นางสาวณัฐาวดี ปูนรัมย�
62083016227 นายสิทธา กรองศิริ
62083016228 นายบัณฑิต ชุนครบุรี
62083016229 นางสาวเบญจวรรณ บุญมาก
62083016230 นางยุพารัตน� บุญร%วม
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62083016231 นางยุพิน ชุมรัมย�
62083016232 นางสาวปาริฉัตร บุตรงาม
62083016233 นางสาวจันทร�จิรา จันทร�ประโคน
62083016234 นางสาวนลิน ชูเชิดดอก
62083016235 นายอนุรักษ� รักนาคแสง
62083016236 ว%าที่ร.ต.หญิงจิตราภรณ� ทองคํา
62083016237 นายรัฐพล บุญผุย
62083016238 นายยุทธนา สีทา
62083016239 นางสาววันพรรษา อินทรโพธ์ิ
62083016240 นางสาวจิระลักษณ� ลาภสกุลวิวัฒน�
62083016241 นางสาวจิราภรณ� อินทร�นอก
62083016242 นางสาวบุญญานี สียางนอก
62083016243 นางสาวพรชนก โมทนะเทศ
62083016244 นางสาวรัตนภรณ� มาลีรส
62083016245 นางสาวอธิชา จูมทอง
62083016246 นางสาวสุพรรษา ทองชันลุก
62083016247 นางสาวพรพิมล ครบุรี
62083016248 นางสาวณัฐริกา บุญสูง
62083016249 นางสาววารุณี พรหมกัลปL
62083016250 นายศุภณัฐ ภัทธิยพันธ�
62083016251 นางสาวฐิตารีย� อินทยุง
62083016252 นางสาววันใหม% พืชสิงห�
62083016253 นางสาวศิรินภา พลทรัพย�
62083016254 นางสาวสุกัญญา ตัสสะสูงเนิน
62083016255 นางสาวศิริสุข ประไพพงษ�
62083016256 นางสาววีรดา พลกําแหง
62083016257 นางสาวณัฐพร ไกลจตุรัส
62083016258 นางสาวกิตติยา อ�อชัยภูมิ
62083016259 นางสาวกุลจิรา นาคนิลพงศ�
62083016260 นางสาวศรสวรรค� แกจะสน
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62083016261 นางสาวสุวนันท� ศุภสาร
62083016262 นางสาวยุรฉัตร เชื้อคํา
62083016263 นางสาวสุรีนันท� สวนเกษ
62083016264 นางสาวเบญจมาศ รากกระโทก
62083016265 นางสาวปราณี ผลโพธ์ิ
62083016266 นางสาวพัชริดา แก%งทองหลาง
62083016267 นางสาวธรินทิพย� จงใจงาม
62083016268 นางสาวมัลลิกา หัตถกิจ
62083016269 นางสาวอัญชลี ทองเกิด
62083016270 นายจักรกฤช เมฆปะคํา
62083016271 นางสาวกาญจนา เล็กกระโทก
62083016272 นายธงชัย เฟาสันเทียะ
62083016273 นางสาวพัชรี มาตรสงคราม
62083016274 นางสาวแก�วตา เสนานิคม
62083016275 นางสาวจินตนา เทพพันธ�
62083016276 นางสาวนารินทร� มีลาภ
62083016277 นายคมสัน ไกรรักษ�
62083016278 นายยุทธนา ฮ%วงสุข
62083016279 นายธันยบูรณ� กองแก�วภูมิ
62083016280 นายชาญชัย เทนเกาะ
62083016281 นางสาวน้ําทิพย� ยินมะเริง
62083016282 นางสุทธดา มะโนแสน
62083016283 นางสาวพัชริยา จุลนันท�
62083016284 นายก�องเกียรติ เปXยนขุนทด
62083016285 นางสาวเนตรนภา วงษ�จําปา
62083016286 นางสาวกัญญพัชร กองทํา
62083016287 นางสาวอารีย�พร หวานเหย
62083016288 นายกรกช คล�ายบุตร
62083016289 นางสาวศศิวรรณ พ่ึงน้ํา
62083016290 นางสาวญาดา ปานทอง
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62083016291 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ
62083016292 นางสาวณิณทิรา ศรีเมือง
62083016293 นางสาวชลธี หมุนดี
62083016294 นายอุดมพล คุ�มสุข
62083016295 นายภูเบศ บุญธรรม
62083016296 นางสาวนุจรี ชุมภูนุช
62083016297 นางสาวพรประภา ดวงกางเงาะ
62083016298 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล
62083016299 นางสาวจิราวรรณ อนุทูล
62083016300 นางสาวดลยา ไร%กระโทก
62083016301 นางสาวเอมมิกา โยงรัมย�
62083016302 นางสาวณันธิญา แช%มช�อย
62083016303 นายธนัญชัย ศาลางาม
62083016304 นางสาวจิราภา สายนต�
62083016305 นายการุณย� จันทร�สว%าง
62083016306 นางสาวปวีณา แสงรุจี
62083016307 นางสาวนุษบา เอี่ยมรัมย�
62083016308 นางสาวกนกพร มะการ
62083016309 นางสาวฐิตารัตน� คะเชนทร�ชาติ
62083016310 นางสาวกนกวรรณ แย�มเดช
62083016311 นางสาวสุมิตรตรา หนไธสง
62083016312 นางสาวรัตนาภรณ� นะวะประโคน
62083016313 นางสาวป@ยนุช เสนสุวรรณ
62083016314 นางสาวสกาวเดือน โพธิบุตร
62083016315 นางสาวโศศิษฐา ศศิจีราพัชร�
62083016316 นางสาวปรางค�ฤทัย หมีเขียว
62083016317 นางสาววาสนา ปKตตังเวสา
62083016318 จ.ต.ศรายุทธ เจียนกลาง
62083016319 นายชยพล รัศมี
62083016320 นายญาณวรุตม� สมัตถภาพงศ�
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62083016321 ว%าที่ร.ต.หญิงดวงสุดา กุลโคกกรวด
62083016322 นางสาวณัฐวดี กุสารัมย�
62083016323 นางสาวธนวรรณ คงเจริญ
62083016324 นายเกรียงไกร เทียนไธสง
62083016325 นางสาวเบญจมาศ สีเหลื่อม
62083016326 นางสาวจุฑารัตน� พิราณรัมย�
62083016327 นางสาวภวิษย�พร จันทะจร
62083016328 นางสาวจรรยพร อุ%นทะเล
62083016329 นางสาวเกศรินทร� หล%วงกระโทก
62083016330 นางสาวกนกวรรณ นิสัยกล�า
62083016331 นางสาวยุพารัตน� คําประโคน
62083016332 นายพลวัฒน� บุญชูรอด
62083016333 นายจตุพล โมราสูงเนิน
62083016334 นางสาวเบญจพร สิทธิศรี
62083016335 นางสาววรรณวิภา ไชยสิงห�
62083016336 นางสาวยสุตมา สืบค�า
62083016337 นางสาวชิดชนก มีกุดเวียน
62083016338 นางเย็นฤดี ท%าหลวง
62083016339 นางสาวศิริภรณ� วิเศษพลกรัง
62083016340 นางสาวปนัดดา ฝอยจันทร�
62083016341 นางสาวชุลีพร แสงฤทธ์ิ
62083016342 นางสาวพิชญา ศรีไสว
62083016343 นางสาวประณิตตา แสงภักดี
62083016344 นายธีระพัฒน� บุราณรมย�
62083016345 นางสาวหทัยชนก ชนะอุดม
62083016346 นางกฤศปLจีรัสย� ผลเจริญ
62083016347 นางสาวกันต�กวี หงคําเมือง
62083016348 นางสาวอัมพร สระหอม
62083016349 นายเทอดชาย มุ%งคีมกลาง
62083016350 นางสาวจีรพรรณ ภูมิโคกรักษ�
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62083016351 นายอนันต�สิทธ์ิ สิงห�เครือ
62083016352 นางสาวศุภมาส ดีสูงเนิน
62083016353 นางสาวสายรุ�ง บุญเลื่อน
62083016354 นางสาวธัญญ�นรี เวโรจน�รัตนกิจ
62083016355 นางสาวทิพย�สุดา บัวเกษ
62083016356 นางวิลาวัลย� จันทร�ทักษ�
62083016357 นางสาวณัฐสิรี พูนกลาง
62083016358 นางสาวแพวพรรณ� การภักดี
62083016359 นางสาวรัชนี สีทอง
62083016360 นางสาวสิริเพ็ญ ทิศกลาง
62083016361 นายธวัชชัย จัดนอก
62083016362 นายศรราม ปKPนกลาง
62083016363 นางสาวชนากานต� ผ%องสีใส
62083016364 นายสรเดช จีนสุข
62083016365 นางสาวหทัยชนก มีทวี
62083016366 นางสาวศิริรัตน� กิมสวัสด์ิ
62083016367 นางสาวชญานิศ วงศ�ทิมารัตน�
62083016368 นางสาวชัชรีย� ละครชัย
62083016369 นางสาวศุภลักษณ� จันทร�ลาศรี
62083016370 นางสาวดารินทร� ปฐมบวร
62083016371 นางสาวจารุวรรณ� บุรินทร�ประโคน
62083016372 นางสาวสรัญญา ใจกรุณา
62083016373 นายบริวัฒน� ทาไธสงค�
62083016374 นางสาวเฟOPองฟ>า คําเรืองศรี
62083016375 นางสาวศศิธร หมายรอกลาง
62083016376 นางสาวนัทธมนต� หล�ามา
62083016377 นางสาวฐิติภัสร� ไตรธีรโรจน�
62083016378 นางสาวอารียา ใจสุข
62083016379 นางสาวอรัญญา ช%วงวงศ�ราช
62083016380 นางสาวกฤษณา วรรณแก�ว
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62083016381 นางสุจิตรา เชิญกลาง
62083016382 นางสาวจิราพร โหง%นคํา
62083016383 นางสาวอัจฉรา จันทา
62083016384 นางอลิษา เหมือนเผ%า
62083016385 นางสาวเยาวรัตน� ปลั่งกลาง
62083016386 นายพสิษฐ� สะระคํา
62083016387 นางสาวจุฑานันท� วรรณพันธ�
62083016388 นายพิทยา โปสี
62083016389 นางสาวยุพาพร ขุนนอก
62083016390 นายนิรวิทย� สมภักดี
62083016391 นายธนา หาระวี
62083016392 นางขนิษฐา แก�วขันตี
62083016393 นางสาวกัญญาณัฐ ตุ�มไธสง
62083016394 นายศิวกร ศรีจันทร�อ%อน
62083016395 นายอนุชา ขันใจ
62083016396 นายกิตติศักด์ิ คุมสุข
62083016397 นางสาวก่ิงแก�ว จันทร�ภิรมย�
62083016398 นายณัฏฐพล หึกขุนทด
62083016399 นางสาวนิศารัตน� หลงพิมาย
62083016400 นางสาวสุวิมล ยุติธร
62083016401 นายเอกภาพ สนธิเดชกุล
62083016402 นางสาวฐานิตา จ%ากลาง
62083016403 นางสาวปาริชาติ สมตัว
62083016404 นางสาวเยาวนีย� ช%วยปานพะเนา
62083016405 นายเวหา ไตยวงศ�
62083016406 นางสาวกรองกาญจน� แสนหาญ
62083016407 นายนพนันท� จันทสิทธ์ิ
62083016408 นายทองดี พิมเทศ
62083016409 นางสาวอารียา ปKตถานัง
62083016410 นางสาวสริตา แก�วสุโพธ์ิ
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62083016411 นางสาวน้ําฝน เฮมสันเทียะ
62083016412 นางสาวธิดารัตน� สุปง
62083016413 นายณัชพงษ� หงษ�ทอง
62083016414 นายวรุต ภูมิมิตร
62083016415 นางสาวกนกวรรณ อําลอย
62083016416 นางสาวชลพิณ เป@ดกระโทก
62083016417 นางสาวธันยพร มูลกระโทก
62083016418 นางสาวนารินทร� มะลิ
62083016419 นายเรวัต แป>นดวงเนตร
62083016420 นายวศิน พุ%มนาค
62083016421 นางสาวอารีญา พงษ�พิพัฒน�วัฒนา
62083016422 นายวชิรพงศ� แก�วลอดหล�า
62083016423 นายภาณุพงษ� นิวาสรัมย�
62083016424 นายธันวา พาณิชย�อธิคม
62083016425 นางสาวมิรันดร�ตรี อ%อนน้ําคํา
62083016426 นางสาวกานต�รวี รัตนพันธ�
62083016427 นางสาวกาญจนา หอมดี
62083016428 นางสาวจีรนันท� มุ%งเมืองกลาง
62083016429 นายวรวิทย� โอ%งรัมย�
62083016430 นางสาวอรนุช ปรุงเกียรติ
62083016431 นางสาวพรฤทัย ชิณนะสิทธ์ิ
62083016432 นายอํานาจ สมพิมาย
62083016433 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย�
62083016434 นางสาวเทียนนภา ชาญวาทิก
62083016435 นางสาวกชกร ขันยา
62083016436 นางสาววิรชา พิลาทอง
62083016437 นางสาวสุพัตรา มอขุนทด
62083016438 นายนิพนธ� จุ�ยทองหลาง
62083016439 นางสาวดรุณี วิชัยรัมย�
62083016440 นางสาวยุวดี หริมเจริญ
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62083016441 นางสาวมะยุรี ผดุงดี
62083016442 นางสาวบังอร นกครุฑ
62083016443 นางสาวมินตรา ตองติดรัมย�
62083016444 นายสมพร สามิตดี
62083016445 นายธีรศักด์ิ คามวาสี
62083016446 นายสุพจน� ป@ยสุทธิกุล
62083016447 นางสาวศุภวรรณ ทองสี
62083016448 นายธีระยุทธ ยอดมาลี
62083016449 นางสาววิภาวดี ยืนยง
62083016450 นางสาวธารนันท� สุขสมโภชน�
62083016451 นายภูดิทกร มีทิพย�
62083016452 นายโชติวัน กุลไธสง
62083016453 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุตตานนท�
62083016454 นางสาวปทิตตา จันทร�ส%อง
62083016455 นายธีมฐ� รัชตะประกร
62083016456 นางสาวอุมาพร ชาภู%พวง
62083016457 นางสาวรัตนาภรณ� ทับทิมไทย
62083016458 นางสาวอโนชา จรรยาวรางกูร
62083016459 นางสาวประดิษฐา ปาปะเก
62083016460 นางสาววัชรี แก�วกาหลง
62083016461 นางสาวสมพร ขวัญม่ัน
62083016462 นางสาวเสาวคนธ� สระพรม
62083016463 นางสาวโชตินภา สุวรรณไชยา
62083016464 นางสาวกุลภรณ� มันขุนทด
62083016465 นายรัฐพงษ� สุธรรมมา
62083016466 นางสาวเหรียญทอง สีหาบุตรโต
62083016467 นายอานนท� บัวบุศย�
62083016468 นายยุทธยา สังข�จันทึก
62083016469 นางสาววรรณศิริ ธรรมประชา
62083016470 นางสาวทัชดาพร นามจันทร�
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62083016471 นางสาวนภาพร เบี้ยกระโทก
62083016472 นางสาวดวงฤทัย หมายใยกลาง
62083016473 นางสุนิษา หมอประคํา
62083016474 นางสาวปาจรีย� วิสาสะ
62083016475 นางสาวรุ%งทิพย� แก�วเข่ือนขันธ�
62083016476 นางสาวดวงใจ จอดนอก
62083016477 นางสาวพรรณทิพา จันทร�เม�า
62083016478 นายอภิวัฒน� ลําลอง
62083016479 นางสาวศศิธร สมสะอาด
62083016480 นายธงชัย ดาวรัมย�
62083016481 นางป@ยธิดา กิตติรัตนกรกุล
62083016482 นางปKทมา อินทร�แสง
62083016483 นางสาววิรดา พร�อมเลิศ
62083016484 นางสาวอนิตตา เก่ิงขุนทด
62083016485 นางสาววรัณธนัญภร ปรากฎหาญ
62083016486 นางสาวอารยา อินทร�ปKญญา
62083016487 นางสาวสุลักษณา อัครเศรษฐนนท�
62083016488 นายศิฑล ศิลปวัฒนากิติ
62083016489 นางสาวสุวิชาดา จําเริญทิพย�
62083016490 นายวิศรุต อนุรักษากรกุล
62083016491 นางสาวพบพร แก%นจันทร�
62083016492 นางสาวเจนจิรา กมลวิบูลย�
62083016493 นางสาวณัฐชยา วงศ�อินทร�
62083016494 นางสาวพรสุดา จันทุภา
62083016495 นางสาวชุติสรา หงษ�สูง
62083016496 นางสาวภูษิตา สิงห�เส
62083016497 นางสาวพรนภา เพียรชอบ
62083016498 นางสาวจุฑารัตน� วิเศษแก�ว
62083016499 นายชัยธวัช จอมเกาะ
62083016500 นางสาวดรุณี อาจแก�ว
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62083016501 นายศุภกร คิดพ%อค�า
62083016502 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณเพชร
62083016503 นางสาวเพ็ญพิชชา พิธรรม
62083016504 นายไกรสร บรรทัพ
62083016505 นางสาวสุวนันท� ฉันวิจิตร
62083016506 นายนนทิวรรธน� วัฒนสันติพงศ�
62083016507 นางสาวรัตติยากร ศรีอุดร
62083016508 นางสาวญาดา วงษ�สุเทพ
62083016509 นายบัญชา ฉิมมี
62083016510 นางสาวสุกัญญา พาดทองหลาง
62083016511 นางสาวณัฐพร เรือนไธสง
62083016512 นางสาวกิตติยา มงคลหัตถี
62083016513 นายณัฐพล เลื่องปุ>ย
62083016514 นายอภิพงษ� เลิศจํารัสไพศาล
62083016515 นายประกิต น�อมกระโทก
62083016516 นางสาวสุดารัตน� กอรัตน�
62083016517 นางสาวฌัชฌา พิศุทธิสุวรรณ
62083016518 นายเกรียงศักด์ิ กองน้ํา
62083016519 นายนฤพงศ� ยอดแก�ว
62083016520 นายธนกฤต บํารุงสงฆ�
62083016521 นางสาวนันทิญา อินสว%าง
62083016522 นายปฏิภาณ แดนทอง
62083016523 นายวงศกร ทองสืบสาย
62083016524 นางสาวโขมพัสตร� พิมซันน�
62083016525 นายสุริยะ กองวิเศษ
62083016526 นางสาววริทธ์ินัณธ� พรมสุพรรณ
62083016527 นางสาวบุณฑริก กานขุนทด
62083016528 นางสาวสุวรรณา พลโคกก%อง
62083016529 นางสาวจิรัชญา บุตรเสน
62083016530 นางสาวจิตจริยาพร สนธ์ิใหม%
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62083016531 นางสาวกัญญาณัฐ โปร%งกระโทก
62083016532 นางสาวรุ%งทิวา บุตรดาน�อย
62083016533 นายธรรศพล พิมละมาศ
62083016534 นางสาวจิรวรรณ กรสวัสด์ิ
62083016535 นายพงษ�เขต สุขพิมาย
62083016536 นางสาวรัตนา อินทรกําแหง
62083016537 นางสาววนิภา ไชยกลาง
62083016538 นายวสันต� สมสวย
62083016539 นายจตุพร สังข�โกมล
62083016540 นายจักรกฤษ เครือวัน
62083016541 นางสาวเพ็ญพักตร� ภักดี
62083016542 นางสาวณัฐนันท� ภากระแสร�สินธุ�
62083016543 นายชัยชนะ บุญสุข
62083016544 นางสาวณิชกานต� โปรดสูงเนิน
62083016545 นางสาวพรรณนิดา กุยรัมย�
62083016546 นางสาวธวัลยา สุขมหาหลวง
62083016547 นางศวรณีย� ประวาสุข
62083016548 นางสาวกมลพรรณ แก�วมณี
62083016549 นางสาวโสภิดา วีระแก�ว
62083016550 นางสาววิลาวัลย� กันเดิน
62083016551 นายสิทธิพล เกตุนอก
62083016552 นายศุภวิชญ� มีเงิน
62083016553 นางสาวอภิสรา สมดี
62083016554 นางสาวณัฐกฤตา ไกรอ่ํา
62083016555 นายธนวุฒิ ปรีชานุกูล
62083016556 นางสาวพัชรินทร� นิลกาเพชร
62083016557 นางสาวรุจิรา ชินนอก
62083016558 นางสาวจิตราภา รัตนัง
62083016559 นางสาวอินทุกร ดาษจันทึก
62083016560 นายอิทธิชัย สุพรรณ�
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62083016561 นางสาวสุปราณี การรัมย�
62083016562 นายสุวรรณ แป>นประโคน
62083016563 นางสาวพิมพ�วิภา โพธ์ิไพร
62083016564 นางสาวเอี่ยมสิริ เผือกเอี่ยม
62083016565 นางสาวสารุณี ชัยบุบผา
62083016566 นายนพรัตน� แสนตรา
62083016567 นางสาวประไพพิมพ� โสภา
62083016568 นางสาวณัฐวดี ชอบขยัน
62083016569 นายจักรพันธ� รชตะอนันต�
62083016570 นางสาวศศินัญญา นุพล
62083016571 นายนรินทร� เวชวิทยาขลัง
62083016572 นายจิรายุทธ สุวรรณมาศ
62083016573 นายสุธิพฬ วังคะวิง
62083016574 นางสาวอธิชา วงษ�โคกสูง
62083016575 นางสาวพรไพลิน บุญญรัตนสิริ
62083016576 นายจิรพงษ� มณีราช
62083016577 นางสาวรัชนีกร ปK\นก�อง
62083016578 นางสาวจิตตวรรณ ดวงแก�ว
62083016579 นางสาวสุพรรษา ผัวะสูงเนิน
62083016580 นายดนุพล สุขอยู%
62083016581 นายมารุต นกไม�
62083016582 นางสาวมัณฑณา สินเมือง
62083016583 นางสาวกรกนก บุตรงาม
62083016584 นางสาวมาริดา เสาร�แก�ว
62083016585 นายธเนศ ตาปราบ
62083016586 นายกฤตย� มูสิกะ
62083016587 นายณัฐวัตร วิบูลย�ศิริศักด์ิ
62083016588 นางสาวประภัสสร เก%งกล�า
62083016589 นายดนัยพร ลดากุล
62083016590 นางสาวเจนจิรา ค�าตะใบ
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62083016591 นางสาวณัฐวรา กะการดี
62083016592 นายภูมินทร� เอื้อประชา
62083016593 นางสาวจริยา การถาง
62083016594 นางสาวอุไรวรรณ บุญมี
62083016595 นางสาวจิรวรรณ แมลงภู%
62083016596 นางสาวเขมจุฑา ยืนยงยศ
62083016597 นางสาวนิ่มนวล ไชยมะเริง
62083016598 นางสาวดาริกา ดีอ�อม
62083016599 นางสาวกมลชนก พหลยุทธ
62083016600 นางสาวนวรัตน� วิเศษสมบูรณ�
62083016601 นางสาวธัญธิดี เลื่อนสกุล
62083016602 นางสาววรชาภา กิจนอกพุดซา
62083016603 นางสาวสิริลักษณ� สําราญรถ
62083016604 นางสาวโฉมฉาย สุนทร
62083016605 นางสาวกนกลดา ต้ิวสกุล
62083016606 นางสาวเบญจมาศ กล�าหาญ
62083016607 นางสาวสุธิดา ขบวนกล�า
62083016608 นางสาวจันทิมา ภูสีฤทธ์ิ
62083016609 นายพีรศิลปL สิงห�สูง
62083016610 นางสาวศิวาภรณ� อัพภันดร
62083016611 นางสาวนัยนา ชมภูม่ิง
62083016612 นางสาวพรนิภา ละอองดี
62083016613 นางสาวศรสวรรค� ไชยสุข
62083016614 นางสาวมาริษา เจริญผล
62083016615 นางสาวปKทมา สุขสบาย
62083016616 นายภูวดล ทุรังรัมย�
62083016617 นางสาวพรรษา พินิจสุนทรสาร
62083016618 นายคชาพล ณ สงขลา
62083016619 นางสาวรภัสสรณ� สุภาคงดํารง
62083016620 นางสาวเมษยา เกตุจันทึก
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62083016621 นางสาวสุมิตตา นุชารัมย�
62083016622 นางสาวรจนกร ทรัพย�ประเสริฐ
62083016623 นางสาววรรณวิษา สุขกูล
62083016624 นางสาวอนัญญา บุรงค�รัมย�
62083016625 นางสาวโสรญา เก้ียวสันเทียะ
62083016626 นางสาวรัตติยา สุวรรณศรี
62083016627 นายเทียนชัย สีทอง
62083016628 นางสาวกานดา เนาว�ประโคน
62083016629 นางสาวธนิตา ยุงรัมย�
62083016630 นางสาวผกาทิพย� ดวงดี
62083016631 นางสาวกัญรัศม์ิ ศรีละพันธ�
62083016632 นายเทียนธวัช ไชยจักร�
62083016633 นางสาวนัทนรี ศรีผาง
62083016634 นางสาวเปมิกา อ%อนแจ�ง
62083016635 นางสาวกมลชนก ลาภครองธรรม
62083016636 นางสาวจันทิมา บุญสิงห�
62083016637 นางสาวปวีณา เอื้อเฟO\อพันธ�
62083016638 นางสาวกฤษณา เตาะครบุรี
62083016639 นางสาวจิตตรา วีระกุล
62083016640 นางสาวกัลยา คะเรรัมย�
62083016641 นางสาวจันทนิภา หนองนา
62083016642 นายอัจฉนะ ตาสาย
62083016643 นางสาวชลลดา วัฒนโสภิต
62083016644 นางสาวกัญวรา รัตนอานันต�
62083016645 นางสาวศิริลักษณ� เกียรติชัยภูมิ
62083016646 นางสาวสุพรรษา สีดา
62083016647 นางสาวศิรินันท� รัตนา
62083016648 นางสาวนราทิพย� แพงน�อย
62083016649 นางสาวอภิญญา เพไทย
62083016650 นายรัฐกร เขียวนิล
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62083016651 นายพงษ�พันธ� พันธ�ศิริ
62083016652 นางสาวกรรณิกา ไทยกลาง
62083016653 นางสาวเกศิณี ประดับหิน
62083016654 นางสาวภัสสร โสรถาวร
62083016655 นายสิทธิพงษ� ทิพย�นางรอง
62083016656 นางสาววิลาสินี เถ่ือนรัศมี
62083016657 นางสาวฉันทนา คําบาง
62083016658 นางสาวกาญจนา ดอกบัว
62083016659 นางสาวอภัสรา จันทาตีด
62083016660 นายป@ยะพงษ� มีพร
62083016661 นางสาวกนกพร คําดี
62083016662 นายจักฤษณ� บุญญานุกูลกิจ
62083016663 นางสาวโฉมฉาย ใจเพ็ง
62083016664 นางสาวกาญจนา มูลสุวรรณ
62083016665 นางสาวอัปษรศรี สนทอง
62083016666 นางสาวอภิญญา ภวารศรี
62083016667 นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ
62083016668 นางสาวลลิดา ร%วมชาติ
62083016669 นางสาวยลลดา บริบูรณ�
62083016670 นางสาวจิราภรณ� ชุมโท%โล%
62083016671 นายชัยวัฒน� ดวงชัยภูมิ
62083016672 นายชุติเดช นามนีวงษ�
62083016673 นายโสภณ จงจิต
62083016674 นางสาวสุปรียา ศรีโยธา
62083016675 นางสาวศิรประภา ไตรเสนีย�
62083016676 นางสาวกรรณิกา คําเกษม
62083016677 นางสาวศุภกานต� เถาจันทร�ตHะ
62083016678 นางสาวทิพย�สุดา วารี
62083016679 นางสาวธิติพร เหล%าสมบัติทวี
62083016680 นางสาวสุรารักษ� คงกมลวัฒนกุล
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62083016681 นางสาวอมรรัตน� ปราณีตพลกรัง
62083016682 นายอัษฎายุทธ อริยเดช
62083016683 นางสาวธนัชพร ไชยพิเดช
62083016684 นายณัฐวุฒิ นวดกลาง
62083016685 นางสาวจิรนันท� ไทยสรวง
62083016686 นายสุจินดา บานดี
62083016687 นางสาววาสนา จันทร�ทิพย�
62083016688 นางสาวระวีมรรค ฉัตรดร
62083016689 นายธวัชชัย ชินเนหันหา
62083016690 นางสาวรัฐภรณ� ปะรุมรัมย�
62083016691 นางสาวเบญจภรณ� บุญเลื่อน
62083016692 นางสาวขนิษฐา กุลงูเหลือม
62083016693 นางสาวณัฐพร ผาดี
62083016694 นางสาวหทัยชนก ชุ%มเรือน
62083016695 นางสาวนภาวรรณ บุญรอดคุ�ม
62083016696 นางสาวชญานิษฐ� ตะวันแสงเพชร
62083016697 นางสาวกันยากร สมแสน
62083016698 นายบรรหาร เอ็มประโคน
62083016699 นายบดินทร� บวรเกียรติเมธี
62083016700 นายธราวิชญ� พลเจริญ
62083016701 นางสาวฐิติพร สายสร�อย
62083016702 นางสาวกุลชรี ทองคํา
62083016703 นางดวงเดือน ปลั่งดี
62083016704 นางสาวอรสา สายกระสุน
62083016705 นางสาวนุชสรา พุทธวงค�
62083016706 นางสาวนริสรา กุดนอก
62083016707 นางสาวนภา วังดอกไม�
62083016708 นางสาวจารุวรรณ กระสินรัมย�
62083016709 นายสถาพร สุทธลักษณ�
62083016710 นายสุวัสส� พลชนะ
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62083016711 นางสาวอรวรรณ แซดกระโทก
62083016712 นายพงศธร แสนไชยวงษา
62083016713 นางสาวหัทยา กลั่นสกุล
62083016714 นางสาวขวัญลดา โพธิรัตน�วัฒนกุล
62083016715 นายวิริยะ พลดอน
62083016716 นางสาวจันทิมา บุญรัมย�
62083016717 นางสาวภาวิณี หะริตา
62083016718 นางสาวนาตยา พไลดํา
62083016719 นางสาวอินทุกานต� นนท�ขุนทด
62083016720 นางสาวสุวนิต จันทร�งาม
62083016721 นางสาวอมรรัตน� การนอก
62083016722 นางสาวทับทิม ยามดี
62083016723 นางสาวธินันญา เพียซ�าย
62083016724 นางสาวรุ�งตวรรณ คํามะยอม
62083016725 นายฐิติวัชร� ภัทรกิจไพศาล
62083016726 นางสาวฐิติพร ชุ%มนาเสียว
62083016727 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�อยู%จริง
62083016728 นางสาวอัมภาพร นุ%นกลาง
62083016729 นางสาวปวีณา พิเรศรัมย�
62083016730 นางสาวอัญชลีพร บุญนาน
62083016731 นางสาวอัจฉรา หล�าอามาตย�
62083016732 นายศุภกร ด�ายกลาง
62083016733 นายกรวิทย� คลองโนนสูง
62083016734 นายพฤตินัย รัตนราศี
62083016735 นายมุตติวัฒน� ปKกเสติ
62083016736 นางสาวเสาวภา มะเริงสิทธ์ิ
62083016737 นางสาวอรญา สัชชานนท�
62083016738 นางสาวศุภักศร ผลทํามา
62083016739 นางสาวนภัสนันท� ศรีตะโชติ
62083016740 นางสาววรัญญา หล%อพัฒนเกษม

หน�า 558 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016741 นางสาวณิชาภัทร สิริสวัสด์ิพัฒนา
62083016742 สิบเอกหญิงปนิดา กิชัยรัมย�
62083016743 นายธีระวัฒน� ศรีสุวรรณ
62083016744 นางสาวสุพรรษา วาจาสิทธ์ิ
62083016745 นายสัณฐิติ บุญเลิศ
62083016746 นายเวชวัฒน� โยโพธ์ิ
62083016747 นางสาวกัญญา โกจินอก
62083016748 นางสาวมีนา ฉํ่าศิริ
62083016749 นางสาวอุมาพร ใคร%นุ%นภา
62083016750 นางสาวมานิตา มิสา
62083016751 นายสมชาย สุวรรณ
62083016752 นางสาวดารา ภูษา
62083016753 นางสาวพนิดา พลหาญ
62083016754 นางสาวธันย�ชนก สมสวย
62083016755 นายสุทธินันท� ถนอมโภชน�
62083016756 นายวิชวุธ ทรงศรี
62083016757 นางสาวกัญญณัช ทองสีงามตา
62083016758 นางสาวณิชนันทน� สินธุศาสร�
62083016759 นายภานุมาศ ยินดีรัมย�
62083016760 นายศุภกร ปานหม่ืนไวย
62083016761 นายณัฐภูมิ ขันขาว
62083016762 นางสาวอุไรวรรณ ประกิจ
62083016763 นางสาวปKทมาวรรณ จอสูงเนิน
62083016764 นายณัฐพนธ� ยศ
62083016765 นางสาวพัชรินทร� ชํานิกุล
62083016766 นางสาวรุ�งมณี ภมรกูล
62083016767 นางสาวกัญญารัตน� อุดม
62083016768 นางสาวภาวิณี ทิพย�รักษ�
62083016769 นายสวัสด์ิ กวนกระโทก
62083016770 นางสาวศิริลักษณ� พรมพิมพ�

หน�า 559 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016771 นางสาวณัฐธิดา ดุษณีย�
62083016772 นายประสิทธ์ิ พูลทรัพย�
62083016773 นางสาวนิตยา สมีแจ�ง
62083016774 นางสาวบังอร โฮมจุมจัง
62083016775 นางสาวสุรีรัตน� ถึงจันทึก
62083016776 นางสาวฐานิตา พรหมบุตร
62083016777 นายนิทัศน� พุกมาก
62083016778 นางสาวชฎารัช พัชนี
62083016779 นางสาวจีรวรรณ บึงไกร
62083016780 นายสนามชัย เปลี่ยนรัมย�
62083016781 นางลัดดาวัลย� ทําคาม
62083016782 นางสาวธิดา ดําตะคุ
62083016783 นางสาวสุปราณี ชํานาญกิจ
62083016784 นางสาวกุลนันทน� โพธ์ิกระโทก
62083016785 นายชญานนท� ขอบังกลาง
62083016786 นางสาวจันทร�จิรา ธิติพิศุทธ์ิกุล
62083016787 นางสาวอิงอร ยารัมย�
62083016788 นายวชิรวิทย� โชติขันธุ�
62083016789 นายวราพล แว%นไธสง
62083016790 นางสาวพรจรัส สุบันนารถ
62083016791 นางสาวรัตนา พุกมาก
62083016792 นายรุ%งโรจน� ลุนสําโรง
62083016793 นางสาวพิจิตรา พูนศรี
62083016794 นางสาวนัฐมนท�กรณ� คําสัตย�
62083016795 นางสาวอุรัสยา สมดี
62083016796 นางสาวสกุณา ออสันเทียะ
62083016797 นางสาวนริศรา ปุดตะ
62083016798 นางสาวพรสวรรค� โสดา
62083016799 นายกิตติพงษ� ผลาญดี
62083016800 นางสาวสกายวรรณ� สิริรณชัยกุล

หน�า 560 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016801 นางสาวอภิชญานันท� เผ%าผาง
62083016802 นางสาวรจนา อุ�มรัมย�
62083016803 นางสาวกันต�กมล ไหมพรหม
62083016804 นายสุริยะ ภิรมย�ชม
62083016805 นางสาวพนัดดา ย้ิมจํานรรจ�
62083016806 นางสาวนิภาพรรณ แตงหอม
62083016807 นายวรวุฒิ อินตรา
62083016808 นางสาววีณา สุวรรณโน
62083016809 นางสาวบุญศรี ทําทอง
62083016810 นางสาวธัญรดี ธีระกุล
62083016811 นายเชาว�วัศ สุวรรณพงษ�
62083016812 นายสมพร วรรณขุนทด
62083016813 นายธนรัตน� เทพไพฑูรย�
62083016814 นางสาวพิชญ�สุรัตน� ถังกระโทก
62083016815 นางสาวภัทรา มาอินทร�
62083016816 นางสาวอินธุอร พบพิมาย
62083016817 นางสาวพิมพ�พิกา ปลัดกอง
62083016818 นายรัตนชัย รุมรวมสิน
62083016819 นางสาววิลาวัณย� ทองเศรษฐี
62083016820 นายจิรัฏฐกานต� ศรีภิรมย�
62083016821 นางสาวจีระพันธ� ศรีเสนพิลา
62083016822 นายชัยวัฒน� เจริญพจน�
62083016823 นายกฤาณากร คงทรัพยศักด์ิ
62083016824 นายสุริยา ชาวสวน
62083016825 นางสาวปุญญารัศม์ิ แผ�วสูงเนิน
62083016826 นางสาวกาญจนา เมียกขุนทด
62083016827 นางสาวกนกอร อินทร�ธิสุทธ์ิ
62083016828 นางสาววนิดา นันธิษา
62083016829 นายสุวิชัย สืบสําราญ
62083016830 นางสาวนิสสรณ� มิรัตนไพร

หน�า 561 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016831 นางสาวณภชนก แสงอินทร�
62083016832 นางสาวอัญชลีพร อินทร�โสม
62083016833 นางสาวจิราพร คล�ายใจตรง
62083016834 นายนาท เพียทา
62083016835 นางสาวกาญจนา กัญญาบูลย�
62083016836 นางสาวเพลินพิศ จับกลาง
62083016837 นางสาวสุภาวดี ก�านขุนทด
62083016838 นางสาวเกศสุดา ขุมทอง
62083016839 นายณพรรษ วัชรวงษ�
62083016840 นางสาวป@ยวรรณ สังข�ด%านจาก
62083016841 นางสาวฐิติมา พานิชชา
62083016842 นางสาวสุนิรมล พลศักด์ิ
62083016843 นางสาวกัญญา แก�วนาคูณ
62083016844 นางสาวฐาปนี สุมาวัน
62083016845 นางสาวสุกัลยา นาคดอนบก
62083016846 นายวิชญกูล พุทธผ%าย
62083016847 นายถาวร แดงบุตร
62083016848 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุธรรม
62083016849 นางสาวพัณณิตา ชิดสําโรง
62083016850 นางสาวม่ิงขวัญ ต%อชีพ
62083016851 นางสาวกิตติกานต� แก�วขอนแก%น
62083016852 นางสันทนา คุณาทัย
62083016853 นางสาวสุภาวดี ป@ติธาโน
62083016854 นางสาวมาริสา แจ�งศรีสุข
62083016855 นายอัครณัฐ สัตยาภรณ�
62083016856 นางสาวประดิษฐ�พร ทานอก
62083016857 นายณัฐกิตต์ิ ชุมภูธิมา
62083016858 นางฐิระสา วงศ�พินิจวัฒนา
62083016859 นายวิราช แสงกุดเลาะ
62083016860 นายธนัช เจริญนิตินนท�

หน�า 562 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016861 นางสาวหทัยทิพย� อินทร�อ%อน
62083016862 นางสาวประภา พลอยกลาง
62083016863 นางสาวสุพรรษา เฮงเติม
62083016864 นายบดินทร� เดชา
62083016865 นายป@ยะพงษ� เทียนธวัชกุล
62083016866 นางสาวธนกร ลําเภาพันธ�
62083016867 นางสาวปาณิสรา มานอก
62083016868 นายกฤษกร ทับสุข
62083016869 นางสาววรรณวิมล สุทธิประภา
62083016870 นางสาวสุนทรี สิงบุดดี
62083016871 นางสาวศิรินภา หดไธสง
62083016872 นางสาวสุวนันท� ไชยโกษ
62083016873 นางสาวณัฐธิดา ถินจะบก
62083016874 นางสาวรุ%งทิพย� สุวรรณา
62083016875 นายปกรณ�ศักด์ิ ปานทอง
62083016876 นางสาวกาญจนา สงฆ�เจริญธรรม
62083016877 นายศิวะนนท� ศิริพงศาวลี
62083016878 นายนิธิภาส แฝงพิมาย
62083016879 นางสาวอังคณา สามลา
62083016880 นายภูริณัฐ สมุทรเผ%าจินดา
62083016881 นายณัฐกร เจริญศักด์ิภักดี
62083016882 นางสาวสมปรารถนา สมถะนิรันดร�
62083016883 นายศุภดิตถ� ขลิบโพธ์ิ
62083016884 นางสาวพรรณภา เลิศสําหรวจ
62083016885 นายอภิชาติ ศรีลอง
62083016886 นายวัชระ เทียนทิพย�การุณย�
62083016887 นางสาวสุกัญญา ภาคณี
62083016888 นางสาวเนตรชนก ดวงสวัสด์ิ
62083016889 นางสาวนงค�คราญ เครือวรรณ
62083016890 นางสาวจิราวรรณ สอสูงเนิน

หน�า 563 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016891 นายไตรรัตน� นาสวาสด์ิ
62083016892 นางสาวธันยธรณ� สุทธิ
62083016893 สิบเอกอนุกูล มีวงศ�
62083016894 นางสาวนิภาภรณ� นนทบท
62083016895 นางสาวเบญจวรรณ เที่ยงกระโทก
62083016896 นางสาววราภรณ� เลิศชัยภูมิ
62083016897 นายกานต� ทันตาหะ
62083016898 นางสาวนฤมล แก�วกันเนตร
62083016899 นางสาวพนิดา อุทกศิริ
62083016900 นางสาวพิชชาภา อาทวัง
62083016901 นางสาวสกาวรัตน� เชื้อแคนอ�น
62083016902 นางสาววาสนา ภูวงษา
62083016903 นายณัฐชนน อนุสรณ�
62083016904 นางสาวมัณทนา เปUนสุข
62083016905 นางสาวกรรณิกา บุญสม
62083016906 นางสาวสิริรัตน� ชํานาญพงษ�
62083016907 นางสาวชนกชนม� เกิดม่ันคง
62083016908 นางสาวเบญจพร จันทรจิตรสกุล
62083016909 นางสาวนัยน�ปพร จันทร�บาง
62083016910 นางสาววิภักตรา ไพรลิน
62083016911 นางสาวมนัสชญา บุษราคัม
62083016912 นางสาวอารียา วางหา
62083016913 นางสาวชลิตา อินทร�วงศ�
62083016914 นางสาวสุภาวดี คงพุฒ
62083016915 ส.ต.ท.นันทพล เดชบุญ
62083016916 นางสาวณัฐธิดา แสงสว%าง
62083016917 นางสาวศิษฐากร เชือดรัมย�
62083016918 นายทัตพร สุดพูล
62083016919 นางสาวศิวพร ภู%ระหงษ�
62083016920 นางสาวปุณยนุช สอนชัย

หน�า 564 จาก 860            
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083016921 นางสาววัฒนานันท� โชติยา
62083016922 นางอภิรดี ห%อดี
62083016923 นางสาวณัฏฐณิชา มีสัตย�ธรรม
62083016924 นางสาวกุสุมา ระดมสุข
62083016925 นายกิตติบูลย� กันเกตุ
62083016926 นางสาวปภัสสร วงค�ประเทศ
62083016927 นางสาวชุลีพร การเพียร
62083016928 นายสุธี จันทร�ตรี
62083016929 นางสาวพุทธรักษา ภู%งามชื่น
62083016930 นางสาวนรินทร เพชรสูงเนิน
62083016931 นางสาวอนงค�วดี สังจะโปZะ
62083016932 นางสุกัญญา เนื่องชมภู
62083016933 นางสาวกรณ�ปรียา เพ็งบุญสถิตย�
62083016934 นางสาวมาลินี ฉงสกุล
62083016935 นางสาวจิดาภา ผดุงเขตต�
62083016936 นางสาวอารียา หม่ันธุระ
62083016937 นางสาวจิดาภา วงษ�ประเสริฐ
62083016938 นางสาวยุภาพร ขุรีทรัพย�
62083016939 นางสาวนันทิมา ใหญ%กลาง
62083016940 นางสาวมุกริน ฉิมใหม%
62083016941 นางสาวประดิษฐา แก�ววันนา
62083016942 นางสาวมณีรินทร� จันทร�พงษ�
62083016943 นายพชระ พงศ�ไพจิตร
62083016944 นางสาวปKทมา เม้ียนกลาง
62083016945 นางสาวพัชราพร เดชคง
62083016946 นางรัตนา เทียนศรี
62083016947 นางสาวณัฐชยา นวลสาหร%าย
62083016948 นางสาวปลื้มกมล ประพันธ�
62083016949 นางสาวกรรณิกา เจียมรัมย�
62083016950 นางสาวประกายเพชร หวังผล
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62083016951 นางสาวฉัตรปวีณ� ทองจรูญทรัพย�
62083016952 นางสาววิภาวี แก�วเขียวงาม
62083016953 นางสาวอารยา ชาญกล�า
62083016954 นางติญาพร พรมประโคน
62083016955 นายชัยณรงค� เลาะไธสง
62083016956 นางสาวบุญทิภา ภูฉายา
62083016957 นางสาวก่ิงกาญจนา ภูธรฤทธ์ิ
62083016958 นายณัฏชนน นพเก�า
62083016959 นายเอกพงษ� เพลงอินทร�
62083016960 นางสาววิกานดา บ�านบึ้ง
62083016961 นางสาวเมรินทร� ชอบสว%าง
62083016962 นางสาวรุ%งลาวัลย� สุทธิเชื้อ
62083016963 นางสาวจุรีพร กระจ%างโพธ์ิ
62083016964 นางสาวกิตติมา ธงภักด์ิ
62083016965 ว%าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี เชื้อเหลือง
62083016966 นางสาววรรณภา ศรีไสล
62083016967 นางสาวดนีญา บุญดาว
62083016968 นายผดุงพล แถวทิม
62083016969 นางสาวสุทธิดา โคตะ
62083016970 นางสาวขวัญฤดี ประเสริฐ
62083016971 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง
62083016972 นายกิตติศักด์ิ วีระพงษ�ประดิษฐ�
62083016973 นางสาววานุช เพ็ชร�ลา
62083016974 นางสาวธนิกานต� คณาโจด
62083016975 นางสาวณิชาพัฒน� ทองคํา
62083016976 นายอิสระพงศ� อินทรมงคล
62083016977 นางสาวอรอุมา โผยเขียว
62083016978 นายบัญญวัต ยงยืน
62083016979 นางสาววรนุช กายสําโรง
62083016980 นางสาวกชกรณ� สุนทรพจน�
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62083016981 นายวงศ�พิสุทธ์ิ ไชยมงคล
62083016982 นายภาคภูมิ ช�างสุวรรณ�
62083016983 นางสาวพิมลกานต� ต๊ิบบุญศรี
62083016984 นางสาวพชรี กันสิทธ์ิ
62083016985 นางสาวสิริดวงกมล กะพัง
62083016986 นายภาสกร ร%อนโคกสูง
62083016987 นางสาวเกษร มีแยบ
62083016988 นางสาวปฏิมา เถ่ือนหม่ืนไวย
62083016989 นายประดิษฐ� คุณหงส�
62083016990 นางสาวภัทจริยา ศิริสถิตย�
62083016991 นายธนวัฒน� รักตะสิงห�
62083016992 นางสาวอรพิมพ� สุขพุดซา
62083016993 นางลฎาภา โชติสวัสด์ิ
62083016994 นางสาวพราวนภา แสงวิลัย
62083016995 นางสาวนันทพร ทิศกําเนิด
62083016996 นางสาวกัลญา สุบงกช
62083016997 นางสาวขนิษฐา ภูผิวฟ>า
62083016998 นายพีรยุทธ คูณกลาง
62083016999 นางสาวธนพร ย่ีอิน
62083017000 นายสถาพร โง%นทา
62083017001 นางสาวสุดาวรรณ พันโพคา
62083017002 นางสาวนวรัตน� พลดงนอก
62083017003 นายนิรันดร� หุ�มกระโทก
62083017004 นางสาวศศินา โชคศิริมงคลชัย
62083017005 นางสาวสุภาภรณ� ต้ังตระการพงษ�
62083017006 นายอภิชัย โรจน�วงษ�วิริยะ
62083017007 ว%าที่ร�อยตรีหญิงปภัสรินทร� สิริภัสร�เลิศ
62083017008 นางสาวชุทิมา ชวาลา
62083017009 นางสาวพิช^ุตม� นุ%มดี
62083017010 นายศุภวิชญ� ไกรกลาง
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62083017011 ว%าที่ร�อยตรีชัยณรงค� นีระพันธ�
62083017012 นางสาวศุภรดา ลักษณะ
62083017013 นางสาวศรีประไพ ฉายถวิลน�
62083017014 นางสาวจันจิรา อุพะรัมย�
62083017015 นางสาวณิชารัศม� อัคราจิระพงศ�
62083017016 นางสาวนิตยา กระฉอดนอก
62083017017 นางสาวภัทรนันท� ทองพา
62083017018 นางสาวสวลักษณ� สวโรจน�ทวีลาภ
62083017019 นางสาววัชราพร แสงเดือน
62083017020 นางสาวสุรีพร หิงสันเทียะ
62083017021 นางสาวสิรินภา หวังโซHะ
62083017022 นางสาวกรรณิกา เชยโพธ์ิ
62083017023 นางสาวขวัญชนก บุญปก
62083017024 นางสาวสุฑามาศ กมลรัตน�
62083017025 นางสาวสุดารัตน� ขิขุนทด
62083017026 นางสาวอนิษา ทองคํา
62083017027 นางสาวธัญมาศ เล�าสกุล
62083017028 นายเกียรติศักด์ิ กลับสุข
62083017029 นายฉัตรชัย ธนประศาสน�
62083017030 นายอนุชา ชาชํานาญ
62083017031 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอําภวรรณ สํารวย
62083017032 นางสาวพัชรินทร� เสายอด
62083017033 นางสาวพัดชรี มอบประโคน
62083017034 นางสาวดวงฤทัย เฉยฉิว
62083017035 นางสาววารุณี พันงาม
62083017036 นางสาวมัชญาพร แหวนพิมาย
62083017037 นายธนกร สุจริตตานันท�
62083017038 นางสาวชุติมา สมานกุล
62083017039 นายจักรพงษ� พันธ�สน
62083017040 นางสาวอัญจนรัตน� ยอดเพ็ชร
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62083017041 นายวีรยุทธ น�อยสําแดง
62083017042 นางสาวณัฐสุดา ชัยภา
62083017043 นางสาวศุภกานต� คูณวัฒนาพงษ�
62083017044 นายพรชัย ภูมิโคกรักษ�
62083017045 นางสาวกิติยา บอขุนทด
62083017046 นางสาวอภิชญา ทานผดุง
62083017047 นายวรพล ฉิมกูล
62083017048 นายเจษฎา แผ%นทอง
62083017049 นางสาวญาณีนุช แก�วหนู
62083017050 นางสาวสุภาวดี เผียนสันเทียะ
62083017051 นายจิรทีปต� ปะตังทะสา
62083017052 นางสาวปนัดดา นิลสุข
62083017053 นางสาวสาวิณีย� รัตตะฤทธ์ิ
62083017054 นางสาวศิริรัตนา เนียมพันธ�
62083017055 นางสาววรรณธิญา จันทรวิบูลย�
62083017056 นางสาวฑัณฑิกา อาบจันทึก
62083017057 นางสาวสาธินี ศรีสุข
62083017058 นางสาวจินตนา ภักดี
62083017059 นายรัฐศาสตร� เชื้อวิเศษ
62083017060 นายสมภพ นาคชลธี
62083017061 นางวิชุดา พริบไหว
62083017062 นางสาวทิพาวรรณ สีแสง
62083017063 นางสาวกิตติยา เที่ยงนนดา
62083017064 นายภูมินทร� ศรีชมภู
62083017065 นายเอกชัย เบี้ยทอง
62083017066 นางปณิชา มาตรโคกสูง
62083017067 นายพรเทพ เลือดสงคราม
62083017068 นายอัยคุปร� อยู%เจริญ
62083017069 นางสาวโยษิตาพร ศรีวิเศษ
62083017070 นางสาวศิริวิภา ราชภักดี
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62083017071 นางสาวเชริสา ก่ิงแก�ว
62083017072 นางสาววลัยกร บุญเกษมสิน
62083017073 นายอุเทน จันทร�ขวาง
62083017074 นางสาวยุภาภรณ� หอมทอง
62083017075 นางสาวดวงฤทัย ทาทัน
62083017076 นางปริม เกียรติโพธ์ิ
62083017077 นางสาวสายพิณ เทพบุรี
62083017078 นางสาวณัฐชยานันท� ประทุม
62083017079 นางสาวสตรีรัตน� ใจทน
62083017080 นายพิสิษฐ� พัชนี
62083017081 นางสาวอัมรา สายสร�อย
62083017082 นางนนทกานท� บรรยงค�
62083017083 นายภัคฐิชา พรหมจรรยา
62083017084 นายเฉลิมชนม� ออกสุข
62083017085 นายอนิวรรต ถํ้ากลาง
62083017086 นางสาวนัฏฐา พลสูงเนิน
62083017087 นางสาวญาสุมินทร� สุทธิประภา
62083017088 นายอรรถพล แต�มพุดซา
62083017089 นายณรงค�ฤทธ์ิ ไชยโคตร
62083017090 นางสาวสุภารัตน� ปKดธุลี
62083017091 นายเฉลิม จันทร�เรือง
62083017092 นางสาวลลิตา จงสงวนกลาง
62083017093 นางนิชธิมา เพ็งโนนยาง
62083017094 นางสาวนันทวดี ปลั่งกลาง
62083017095 นางสาวเปรมกมล พลบูรณ�
62083017096 นางสาววรินธร ติดตองรัมย�
62083017097 นางสาวอารญา เล%วแซง
62083017098 นางสาวยุวดี อินทร�ป@PนปKก
62083017099 นางสาวสุพัตรา เรืองนางรอง
62083017100 นางสาวณีรนุช กองจันทร�
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62083017101 นางสาวณัฐกานต� สิงคนิภา
62083017102 นายวิวรรธน�ชัย คงเชี่ยวชาญ
62083017103 นางสาวอาภัสรา คมด�วย
62083017104 นายเดชา หินหล%าย
62083017105 นางสาวสาลินีย� แท%นแก�ว
62083017106 นายไกร ทองแดง
62083017107 นางสาวณัฐกานต� สะเทือนรัมย�
62083017108 นางสาวณัฏฐยาภรณ� ภานุมาตย�
62083017109 นางสาวอรัญญา เมืองจันทร�
62083017110 นางสาวจิราพร นนตะพัน
62083017111 นางสาวศิราภรณ� นุสันรัมย�
62083017112 นางสาวปKญญาพร อัตถยุตต�
62083017113 นางสาวนิตยา เหือดไธสง
62083017114 นางสาวณัฐฐารินทร� แก�วดารา
62083017115 นายศุภกฤตย� จ%ากุญชร
62083017116 นางทองกวาว ปุลาเลิศ
62083017117 นางสาวสาธิกา คําก%อง
62083017118 นายญาณกวี อึ้งอมรกิจ
62083017119 นางสาวนิลดา จําปาทอง
62083017120 นางสาวฐาปนี พจน�ฉิมพลี
62083017121 นายพีรพงษ� พิมพ�อูบ
62083017122 นางสาวภัสสร คําภาไพร
62083017123 นางสาวสุรัสวดี ภักดี
62083017124 นายวีรยุทธ หาญพยอม
62083017125 นางสาวจารุวรรณ เคารพปรัชญา
62083017126 นางสาวปภัสษา ตุลานนท�
62083017127 นางสาวรัตนาภรณ� สีดาสมา
62083017128 จ.ส.ต.ภักดี ประภาสพงษ�
62083017129 นางสาวสุกัญญา ปานทอง
62083017130 นายชูชาติ บุญแก�วศรี
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62083017131 นายสิปปกร จิตรจันทึก
62083017132 นางสาวขวัญฤทัย นามแสง
62083017133 นายวรรณพงษ� ศรีภู%
62083017134 นางสาววิริยาภรณ� บุญมาก
62083017135 นางสาวจารุวรรณ หลาวทอง
62083017136 นางสาวพัชรี ชัยภักดี
62083017137 นายณัฐวัฒน� แดงจันทึก
62083017138 นายนัฐพล บอกขุนทด
62083017139 นางสาวภัทรสิณี โสฬส
62083017140 นางสาวป@ยะดา ไพรพฤกษ�
62083017141 นางสาวสาวิตรี วิริยะ
62083017142 นางสาววรรณพิมล แย�มทับ
62083017143 นางโศภิต แนวทัด
62083017144 นางสาวทัศนียา เม�ากลาง
62083017145 นางสาวเบญจวรรณ เจนรัมย�
62083017146 นายณัฏฐดนัย ชมภูทีป
62083017147 นางสาวสุวดี ประนมรัมย�
62083017148 นางสาวสุพัตรา ประมูลเฉโก
62083017149 นางสาวนัทมล วันสืบ
62083017150 นางสาวขวัญจิรา จุลมาษา
62083017151 นางสาวกัญญาพัชร� สมบัติ
62083017152 นางเอมอร เสนานุฤทธ์ิ
62083017153 นางสาวปวีณา ผิวละออง
62083017154 นางสาวจันทร�จิรา สาโสก
62083017155 นายอัษฎา เกตุนอก
62083017156 นางสาวปรางค�รวี วิสุทธิเชื้อ
62083017157 นางสาววนิชญา ย%อมกลาง
62083017158 นางสาวรัชดา อินทะไชย
62083017159 นายดนุสรณ� ชาญวลิชล
62083017160 นางสาวจินดารัตน� กลิ่นแจ%มใส
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62083017161 นางสาวชัญญา จันทร�ทา
62083017162 นางสาวณัฐพร อยู%สบาย
62083017163 นางสาวอรจันทร� วงศ�ใหญ%
62083017164 นางสาวอัจฉรา มูลขุนทด
62083017165 นางสาวนัทวรรณ� หาญวิเศษ
62083017166 นางสาวพัชราภรณ� เลิศนวกุล
62083017167 นางสาวธนานันท� เชิญอักษร
62083017168 นายวรวุฒิ นามบุตร
62083017169 นายสาธิต หอมจันทึก
62083017170 นายมงคล เพียขันทา
62083017171 นางสาวทอฝKน แววกระโทก
62083017172 นางสาวสุทธิพร ดอนน�อยหน%า
62083017173 นางสาวเทพอัปสร สิงห�สนอง
62083017174 นางปริญญา ทองศักด์ิ
62083017175 นางสาวนภัสสร หิ่งห�อย
62083017176 นางสาวมลธิชา สูหา
62083017177 นางสาวนิตยา โคตรทิพย�
62083017178 นางสาววรรณพร วิชาพรหม
62083017179 นางสาววราภรณ� สินพรม
62083017180 นายกิตติภูมิ มวลชัยภูมิ
62083017181 นายพิชญะ หงษ�นาง
62083017182 นางสาวอรวรรณ คํายันต�
62083017183 นางสาววรรณภา ลาภเรือง
62083017184 นางสาวรังรอง พริ้งเพราะ
62083017185 นางเกศนี ประภาสัย
62083017186 นางสาวอรวรรณ ทานบําเพ็ญ
62083017187 นายเชาว�วรรธน� กาเวระ
62083017188 นางสาวปภาพิชญ� พงศนันทน�
62083017189 นางสาวสุนิชชา อ%อนคําหล�า
62083017190 นางสาวมนัสชนก สารนอก
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62083017191 นายนนทวัฒน� วันล�วน
62083017192 นางสาวประภัทสร ศรีอภัย
62083017193 นางสาววาสนา กุลสุวรรณ�
62083017194 จ.ท.หญิงชลธิชา บัวสันเทียะ
62083017195 นางสาวกุลธิดา ปุลันรัมย�
62083017196 นางสาวจิราพร พรมขุนทด
62083017197 นางสาวอนุชศรา ทองหล%า
62083017198 นายวรกานต� เอมกลาง
62083017199 นางสาวอังสนา นุ%นยวง
62083017200 นางสาวนุจรี ไม�สวยดี
62083017201 นางสาววลัยพรรณ แซกพุทรา
62083017202 นายพงษ�ศธร วิเศษยา
62083017203 นายมนัส ศรีสมศักด์ิ
62083017204 นางสาวจิตรา นวลสุวรรณ�
62083017205 นางสาวปKตติมา ชุ%มผักแว%น
62083017206 นางสาวสาวิตรี อุตฉิมพาลี
62083017207 นางสาวปุณิกาพัชญ� วิชัย
62083017208 นางสาวพรทิพย� อ%วมกระโทก
62083017209 นางสาวกัญญารัตน� อัมภาพร
62083017210 นางสาวนิศา พระสุรัมย�
62083017211 นางสาวแสงเพชร ทองเกษม
62083017212 นางสาวนิธิภรณ� ตอรัมย�
62083017213 นางสาววรรณนิสา ลาวัลย�
62083017214 นางป@ยะรัตน� แฮะประโคน
62083017215 นางสาววาสนา วุทธิพงษ�ปรีชา
62083017216 นายโภคิน พุ%มนิคม
62083017217 นางทิพวรรณ พลเย่ียม
62083017218 นางสาวนันทวัน สุรกุล
62083017219 นางสาววิภาวรรณ สกุลจิตรานนท�
62083017220 นางสาวอภิชญา ไหมทิม
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62083017221 นางสาวหทัยวรรณ ใจปลอด
62083017222 นายชะเอม ศรีสุข
62083017223 นางสาวกุลจิรา สงฆ�สังวรณ�
62083017224 นายตระการ รัตนวงศ�เจริญ
62083017225 นางสาวจินทภา แดงสกุล
62083017226 นางสาวสุชาดา ดีนวนพะเนา
62083017227 นายหัสดินธร อําภัย
62083017228 นางสาวธันยพร ผ%านอ�น
62083017229 นางสาวอรทัย หาญสงคราม
62083017230 นายเอกลักษณ� จําปาศรี
62083017231 นายวัชรา คึงจันทึก
62083017232 นางสาวอัจฉราภรณ� จุลหงส�
62083017233 นายสุทาเชษฐ� มะรุม
62083017234 นายนคร อ�นสุนา
62083017235 นางสาวชญาดา สมบัติสวัสด์ิ
62083017236 นายวสวัตต์ิ เทพเนาว�
62083017237 นางสาวสุรารักษ� จันทร�โสภา
62083017238 นางสาวธิชานันท� ทุนแท%ง
62083017239 นางนริศรา ทองนรินทร�
62083017240 นางสาวอังคณา บรรพระตะทิ
62083017241 นางสาวสุมิตรา อุทโท
62083017242 นายชนน เหลาใหม%
62083017243 นายมานพ บุญมาตร
62083017244 นายวิชวิช ล้ําชัยภูมิ
62083017245 นางสาวสุรีย� นิ่มเวชอารมย�ชื่น
62083017246 นางสาววรัญญา ย้ิมเย้ือน
62083017247 นางสาวฉัตรสุดา สุขอยู%
62083017248 นายภัทรภณ โพธ์ิคํา
62083017249 นายอานุภาพ วรรณพงษ�
62083017250 นางสาวรัตติยา ดินขุนทด
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62083017251 นางสาวอัศนี อุนัยบรรณ�
62083017252 นางสาวรัชตวรรณ เอมโอช
62083017253 นางสาวณัฐชา ภูมิภานิชย�
62083017254 นายชัยชนะ ปKดกอง
62083017255 นางสาวสโรชา สุขนิรันดร� 
62083017256 นางสาวชลทัย พิชัยกาล
62083017257 นางสาวจริยาภรณ� ปราบวิชิต
62083017258 นางสาวจุฑาทิพย� สิทธิเกษมชัย
62083017259 นายอนันต�กร ศรีบรรยงค�
62083017260 นางสาวนิศารัตน� สังข�เผือก
62083017261 นายธีรพงษ� จิตบรรเทิง
62083017262 นางสาวสถิตย�ภรณ� บาลโสง
62083017263 นางสาวฉัตธิยา หาญธรรม
62083017264 นางสาวอรวรรณ นามใหม%
62083017265 นายภานุพงษ� เจิมสูงเนิน
62083017266 นางสาวอนุธิดา โพธ์ินอก
62083017267 นางสาวนันทิดา ฐาตุจิรางค�กุล
62083017268 นางสาวศศิพิม หม่ันการ
62083017269 นางสาวอรอนงค� ร%วมจิตร
62083017270 นางสาวปรียาภรณ� กล%อมสุนทร
62083017271 นางสาวศศิมาภรณ� ท%วมพุดซา
62083017272 นางสาวป@ยะพร นพตลุง
62083017273 นายพิชิตชัย มักขุนทด
62083017274 นางสาวอริยา ชอบจิตร
62083017275 นางสาวสุนันทา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62083017276 นางสาวปฐมาภรณ� สุทธิคีรีสุข
62083017277 นางสาวอารยา จันทร�สีดา
62083017278 นางสาวกฤติยา วงค�คีรี
62083017279 นางสาวนฤมล เรียบร�อย
62083017280 นางสาวตรีญาภร จุลเถียร
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62083017281 นายกิตติศักด์ิ อินตHะวัน
62083017282 นางสาววรรณวิสา พลทามูล
62083017283 นางสาวรุ%งวิไล บวกโพธ์ิ
62083017284 นางสาวสุภาภรณ� แย�มประโคน
62083017285 นางสาวสุนันทา พรพรมราช
62083017286 นางสาวพิมพา สมสัย
62083017287 นางสาวนิชาภา เดียขุนทด
62083017288 นายวินัย แววโคกสูง
62083017289 นายปรีชา ลาโสภา
62083017290 นายณัฐชา เข็มประสิทธ์ิ
62083017291 นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา
62083017292 นางสาวณุกานดา นพพะ
62083017293 นางสาวแววหยก ประเสริฐ
62083017294 นางสาวสุวิมล อุชิรัมย�
62083017295 นายเจษฎาพงษ� ประภาสะโนบล
62083017296 นายรัฐพล สุวรรณโอภาส
62083017297 นางพชรวัลล� เชาว�วัลล�
62083017298 นางสาวชลิตตา สันฉิมพลี
62083017299 นางสาวนิติญา สมัยกลาง
62083017300 นางสาวป@ยธิดา แตงนําศิริ
62083017301 นางสาวตรีนศิลปL ปKญแสง
62083017302 นางสาวภรณ�ทิพย� เถกิงผล
62083017303 นายชาติชาย ลัดขุนทด
62083017304 นางจินตนา ประภาสัย
62083017305 นางสาวปาริชาต ดวงแก�ว
62083017306 นางสาวทิพยรัตน� อาชนะชัย
62083017307 นางสาวปรางค�วลัย กองทํา
62083017308 นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ>า
62083017309 นางสาวตุลาภรณ� ตัวประโคน
62083017310 นางสาวนิตยา วานุนาม
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62083017311 นายธงชัย ชาบุดศรี
62083017312 นายจักรพันธุ� ขวัญม่ัน
62083017313 นางสาวนันทกานต� วงษ�เกษ
62083017314 นางสาวจุรีรัตน� ต้ังสุณาวรรณ
62083017315 นางสาวอันธิกา เจียมจรรยารักษ�
62083017316 นางสาวพัชรนันท� เกรียงไกรยศ
62083017317 นางสาวจุไรพร เจียมตัว
62083017318 นางสาวณัฏฐรียา ค%ายสงคราม
62083017319 นางนันทินี ชูมณี
62083017320 นางสาวธัญวลัย กินขุนทด
62083017321 นางสาวสรสิชา พ่ึงตน
62083017322 นายธนวรรษ คล�ายกองนา
62083017323 นางสาวกานต�มณี สารสวัสด์ิ
62083017324 นางสาวมยุรฉัตร มุ%งสุข
62083017325 นายพศวัต นฤมลต�
62083017326 นางสาวภิญโญ จงยัง
62083017327 นางสาวสุรีรัตน� ศรีเรือง
62083017328 นางสาวรัตนาภรณ� พรมมา
62083017329 นายจักรพันธ� วันสอน
62083017330 นางสาวกนกพร พิมพ�เวิน
62083017331 นางพิมพ�ภัทรา รพีรุ%งเรืองกิจ
62083017332 นางสาววิชุดา เพ็ชรโต
62083017333 นางอนุสรา สุทธิเชื้อ
62083017334 นางสาวชยาภาร� กะรัมย�
62083017335 นายอัษฎาวุธ ธรรมเดชากุล
62083017336 นางสาวหนึ่งฤทัย นารัตน�
62083017337 นางสาวปราณี นิวัตมงคลชัย
62083017338 นางสาวเสาวนิตย� นิเลป@ยัง
62083017339 นางสาวณัฐกานต� แซ%โง�ว
62083017340 นางสาวสุทธิกานต� บุญยะประสิทธ์ิ
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62083017341 นางสาววธัญญา จาบประโคน
62083017342 นายสุรชัย อินทร�นอก
62083017343 นายประสิทธ์ิ จ�อยชู
62083017344 นางสาวธนัชชา ผาสุริวงศ�
62083017345 นางสาวทัศนีย� พานิชย�
62083017346 นางสาวสุธาสินี สิงห�ทอง
62083017347 นางสาวณัฌฒญา นาจําเริญ
62083017348 นายศักด์ิสิทธ์ิ เจริญดีเสมอ
62083017349 นางสาววัชรี ดีต%อ
62083017350 นางสาวศศิวรรณ ทรัพย�สะอาด
62083017351 นายจตุรวิทย� โสมทัพมอญ
62083017352 นางสาวสุธิดา วิชัยวัฒนา
62083017353 นางสาวเบญจมาศ ทองแสง
62083017354 นางสาวสุพัชชรี พุฒิธนสมบัติ
62083017355 นางสาวพรพรรณ เขตจัตุรัส
62083017356 นางสาวกันตพร สันตธรรม
62083017357 นางสาวรุจิรา มานุจํา
62083017358 นางสาวพิมพ�ผกา หม่ืนมี
62083017359 นางสาวสุพัตรา ไม�สันเทียะ
62083017360 นางสาวทัดดาว เทาใหม%
62083017361 นางสาวภานุมาศ ใจกล�า
62083017362 นางมิรันตรี โพธ์ินอก
62083017363 นางสาวพัชรา ชินวงค�
62083017364 นางสาวพิชามญช� เนินพัน
62083017365 นางสาวน้ําเพชร โสฬส
62083017366 นางสาวธารารัตน� ทองหล%อ
62083017367 นางสาวรสสุคนธ� ปฐมรพีพงศ�
62083017368 นางสาวปนัดดา แก�วดวงตา
62083017369 สิบเอกกรกต คุ�มมณี
62083017370 นางสาวชลฤดี สาอุตม�
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ระดับปริญญาตรี

62083017371 นางสาวสุชาดา บุญญา
62083017372 นายภูริศ ชะนะยงค�
62083017373 นางสาวเวธกา จิตต�พิพัฒน�
62083017374 นางนันทนา เถาว�ทิพย�
62083017375 นายชนาพัทธ� แป>นบรรจง
62083017376 นางสาวมนัสวี วงค�มะเริง
62083017377 นางสาวป@ยนุช ขันโคกกรวด
62083017378 นางสาวไปรมา ชื่นสมบัติ
62083017379 นายวรวรงค� บมขุนทด
62083017380 นางสาวกรณิกา กองงูเหลือม
62083017381 นางสาวภานุมาศ ศรีเจริญ
62083017382 นางสาวเสาวนีย� แถบวิลัย
62083017383 นางสายบัว บุญคุ�ม
62083017384 นางสาวญาดา นึกเจริญ
62083017385 นางสาวกนกวรรณ กัญญามาศ
62083017386 นางสาวธัญดา ศรีณรงค�
62083017387 นางสาวอรวรรณ มีประโคน
62083017388 นายอภิวัฒน� ยาจันทึก
62083017389 นางสาวจริยา ม่ิงมิตร
62083017390 นายธารินทร� พ่ึงไธสง
62083017391 นางสาวภาวิณี พรดี
62083017392 นางทัศนีย� โชตินิกร
62083017393 นางสาววาสิฐี กิริรัมย�
62083017394 นางสาวปKญชิกา วงศ�งาม
62083017395 นางสาวช%อผกา เกตุโข
62083017396 นางสาวอุบล สมพงษ�
62083017397 นางสาวปาริชาติ สนอง
62083017398 นายชนัฐ อินตHะปา
62083017399 นางสาวจามจุรี บุญศิริ
62083017400 นางสาวอโรชา เทียนทอง

หน�า 580 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083017401 นายสมชาย ไชยบุตร
62083017402 นายศิวกร วารินทร�กุต
62083017403 นางสาวพีรยา สอิ้งรัมย�
62083017404 นางสาวณัฐภรณ� สุขรอด
62083017405 นางสาวสุธาสินี เกตุดิษฐ
62083017406 นางสาววชิรญาณ� ขวัญม่ัน
62083017407 นางสาววราภรณ� อ%อนหนองหว�า
62083017408 นายธราเทพ ภาชนะ
62083017409 นางสาวนันทิมา ปรินรัมย�
62083017410 นางสาวนันทิชา ดีทะเล
62083017411 นางสาวยุวคล ม่ังมี
62083017412 นางสาวสุรีมาตย� ทุมไมล�
62083017413 นางสาวรัชฎาภรณ� แกล�วกล�า
62083017414 นางสาวนันทิยา นุกิจรัมย�
62083017415 นางสาวธัญญารัตน� จาบทะเล
62083017416 นายไพศาล ชูชีวา
62083017417 นางสาวศิริพิมล สกุลหอม
62083017418 นางสาวจรียา เมยขุนทด
62083017419 นายธีระ แก�วรัมย�
62083017420 นายคมสันต� แก�ววงษา
62083017421 นายวริษฐ� อรรถรวีวัฒน�
62083017422 นางสาวชมพูนุท ทอนสูงเนิน
62083017423 นางสาวศศิธร ทองนรินทร�
62083017424 นางสาวป@ยพร สุระ
62083017425 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ บุญน�อม
62083017426 นางสาวรัตนาวดี ศรีบุตร
62083017427 นางสาววรรณภา พลาศรี
62083017428 นางสาวเก็จศรัณย� สุวรรณหงษ�
62083017429 นางสาวกชกร สุบุญมี
62083017430 นางสาวสุธิตา แป>นประโคน

หน�า 581 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083017431 นางสาวสุดารัตน� เขนสันเทียะ
62083017432 นางสาวณัฐฐาพร กิจสอาด
62083017433 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง
62083017434 นายมาฆะวัน หม่ันเรียน
62083017435 นายจักรกฤษณ� ธนสีลังกูร
62083017436 นางสาวณัฐธรี ศรีจันทร�
62083017437 นายปรเมษฐ จันทสิงห�
62083017438 นางสาวคติยา ต�อนโสกรี
62083017439 นางสาวภัทรสุดา ดําคลองตัน
62083017440 นางสาวเมธยา มิรัตนไพร
62083017441 นางสาวนฤพร แสนเจHก
62083017442 นายคนอง มีศรี
62083017443 นางสาวเสาวนีย� ด%านกระโทก
62083017444 นางสาวรัชฎาภรณ� อภัยกุญชร
62083017445 นางสาวจันทิมา อึ๊งโพธ์ิ
62083017446 นางสาวพิรุณฤกษ� คินขุนทด
62083017447 นายสุวิทย� ศรีสุแล
62083017448 นางสาวกันยารัตน� จ%างโพธ์ิ
62083017449 นายวีรพันธ� สุวรรณศิริ
62083017450 นายอาทิตย� สังกรณี
62083017451 นางสาวสุภาพร เอี่ยมศรี
62083017452 นางสาวพรทิพย� แก�วชาติ
62083017453 นางสาวทิพารมย� คนไว
62083017454 นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ�
62083017455 นายภักดี อ�อพิมาย
62083017456 นางสาวป@ยภรณ� คงบุญ
62083017457 นางสาวละอองดาว หวังประสพกลาง
62083017458 นางสาวณัฐจรินทร� จําลอง
62083017459 นางสาวศุภมาศ ล�ามกระโทก
62083017460 นายสัมฤทธ์ิ หรั่งมา

หน�า 582 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083017461 นายเจษฎา ศรีประดิษฐ�
62083017462 นายอัษฎาวุฒิ มุ%งฝากกลาง
62083017463 นางสาวอรนุช หลุมทอง
62083017464 นางสาวดวงฤทัย ปลื้มสายแสง
62083017465 นางสาวจิตรลดา เทียนทอง
62083017466 นายวรพิพัฒน� แก�วดี
62083017467 นายพรชัย เปลี่ยนนอก
62083017468 นางกุสุมา แสงชัยภูมิ
62083017469 นางสาวศิริธร บุญหนา
62083017470 นางสาวรุ%งลัดดา พาระนัง
62083017471 นางสาวเปมิกา แจ%มจันทร�
62083017472 นางสาวหทัยภัทร กาสุข
62083017473 นางสาวโสภาพร อุทัยเรือง
62083017474 นางสาวปาลิตา แจ�งกูล
62083017475 นายธีรพงษ� เขตคาม
62083017476 นายนัฐวุฒิ แก�วศักด์ิ
62083017477 นางสาวพรพรรณ ปKกกาโล
62083017478 นายทรงศักด์ิ คงนาค
62083017479 นางสาวสุจิตรา สร�อยศรี
62083017480 นายอนุชา อภิวัฒนโชคชัย
62083017481 นายสุวพงษ� สร�างนอก
62083017482 นางสาวศิริพร ฉิมขุนทด
62083017483 นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย�
62083017484 นายปุณยวีร� ปานฟKก
62083017485 นางสาวพัชรี ทองชมภู
62083017486 นายชินัน ดิษฐบรรจง
62083017487 นางสาวสุวิภา การเกษ
62083017488 นางสาวปรียานุช กาลาม
62083017489 นางสาวชนากานต� แสงสุวรรณ�
62083017490 นางสาวสุภาวรรณ โพธิหล�า
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ระดับปริญญาตรี

62083017491 นางสาวยุวดี บุญสิงห�
62083017492 นายวุฒิชัย บุญประเชิญ
62083017493 นายเบญจพล นามสว%าง
62083017494 นางสาวกิติยา จันทร�สันเทียะ
62083017495 นางสาวกมลทิพย� สุหญ�านาง
62083017496 นางสาวอารีรัตน� เอี่ยมสําอางค�
62083017497 นางสาวจารุวรรณ ทับทิมใส
62083017498 นายชัยวัฒน� พิพุฒ
62083017499 นางสาวพรประภา อาจนาเสียว
62083017500 นางสาวขนิษฐา ไขทะเล
62083017501 นายวัชระ การัมย�
62083017502 นางสาวสุภาพร คําสุม
62083017503 นางสาวเกษราภรณ� วัฒนเกษมสกุล
62083017504 นายอภิวัฒน� คําแสน
62083017505 นางสาวศิริทยา สิมละคร
62083017506 นางสาวชุติกาญจน� ชิตพฤกษา
62083017507 นางสาวชุติกาญจน� ปานกลาง
62083017508 นายอิทธิพล เลิศปKญญา
62083017509 นายจักรกฤษณ� มงคลสวัสด์ิ
62083017510 นางสาวศิริวรรณ จันทวรี
62083017511 นางรัตนาภรณ� มูลจักร
62083017512 นางสาวจิรัญญา สนิทวัฒนากุล
62083017513 นางสาวณัฐริกา สุภาทอง
62083017514 นางสาวภุมรินทร� อึ๊งตระกูล
62083017515 นางสาวกชกร ศรีวิโรจน�
62083017516 นางสาวพุทธิพร ชูภักดี
62083017517 นางสาวมัทรี บุญใช�
62083017518 นางสาวดวงกมล หิงสันเทียะ
62083017519 นางสาวพนิดา พลแสน
62083017520 นายชัยกร ฉัตร�เที่ยง
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ระดับปริญญาตรี

62083017521 นางสาวอาทิตยา โฉมทัพ
62083017522 นางสาวภัทราภรณ� สุ%มมาตย�
62083017523 นางสาววิภาวดี สุขสมวัฒน�
62083017524 นายคณาธิป ปะลุวันรัมย�
62083017525 นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ�ชัย
62083017526 นายกฤษฎา ทรงคาศรี
62083017527 นางสาววิลาสินี เนื่องนา
62083017528 นางสาวธารทิพย� ปKตตะละโพธ์ิ
62083017529 นายพิษณุ สิทธิถนอมวงศ�
62083017530 นายวรัทภพ ทันโคกกรวด
62083017531 นางสาวธัญญรัตน� พวงเกาะ
62083017532 นายมนัส พรหมศรี
62083017533 นางสาวอัญชิสา ทองทาสี
62083017534 นายภาคภูมิ สุขีสนธ์ิ
62083017535 นางสาวพิมพ�ผกา ฤกษ�อังคาร
62083017536 นางสาวปKทมา เร%งพิมาย
62083017537 นางสาววาสนา หารเสนา
62083017538 นางสาวพิชญาภรณ� ผลโยน
62083017539 นายธนัช บุณย�เดชาวัต
62083017540 นายคุณานนต� เงินพลับพลา
62083017541 นางสาวภัทรสุดา สอนเพีย
62083017542 นางสาวมนิษา อารมณ�
62083017543 นางสาวอภิญญา สําราญมล
62083017544 นายคําเวียง จันทะกัลยา
62083017545 นายประกาศิต ศรีสมศักด์ิ
62083017546 นายกนกพงษ� บัวพัฒน�
62083017547 นางสาวจังคนิภา ไพรสิงห�
62083017548 นายณัฐวุฒิ ออมกระโทก
62083017549 นางสาวแพรวนภา แนมพลกรัง
62083017550 นางสาวลลิตา แบงกระโทก
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ระดับปริญญาตรี

62083017551 นางสาวจันทร�จิรา มีชัย
62083017552 นางสาวพัชริดา ชัยศิลปL
62083017553 นางสาวสมพร ดีย่ิง
62083017554 นายณัฐพงษ� เชื้อเพ็ง
62083017555 นางสาวนิภาพร วินทะไชย�
62083017556 นางสาวบุศรากร พิศก
62083017557 นางสาวจิตชนก ขุนแก�วตา
62083017558 นางสาวอรอุมา กวางขุนทด
62083017559 นางสาวอนิตรา สีมนตรี
62083017560 สิบตํารวจตรีจุรินทร� จริงสันเทียะ
62083017561 นางสาวรจนา กฤษณหม่ืนไวย
62083017562 นางสาวเพ็ญพิชชา สุทธนารักษ�
62083017563 นางสาวจุไรพร พรมทะสาร
62083017564 นางสาวภัสสร มิตรตะขบ
62083017565 นางสาวสุพรรษา ศรีสวัสด์ิ
62083017566 นายชยุต พีรพชรกุล
62083017567 นางสาวธิดารัตน� บัณฑิตภักด์ิ
62083017568 นางสาวกรรณิกา อาษามนต�
62083017569 นายจิระพงษ� โลมโคกสูง
62083017570 นางสาวสิริญา จันทร�กลาง
62083017571 นางสาวณัฐพร สุขเลิศ
62083017572 ว%าที่ร�อยตรีธีรภัทร แซ%โง�ว
62083017573 นายพัชรวุฒิ มวลทอง
62083017574 นางสาวศิริพร ชาญเขว�า
62083017575 นางสาวชนิกานต� เจริญผล
62083017576 นายดนัย สวนทอง
62083017577 นายธวัชชัย วรรณวิจิตร
62083017578 นางสาวภัคนุช งิมขุนทด
62083017579 นางสาวศิริยากร โคตรภักดี
62083017580 นายสุทธิพงษ� เทศต�อม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017581 นายสันติสุข แลพล
62083017582 นางสาวบุษยาพรรณ เรียงสนาม
62083017583 นายอภิเชษฐ หมวดโพธ์ิ
62083017584 นางสาวศศิยาภรณ� สร�อยแสง
62083017585 นางสาวนันทภัค เอการัมย�
62083017586 นางสาวมนัสนันท� เสือโสมง
62083017587 นายธนกฤต ศรีวิสุทธิชัย
62083017588 นางสาววันเพ็ญ ธรรมเกาะ
62083017589 นายบัณฑิต ศรีสูงเนิน
62083017590 นางสาวปXย�วรา แก�วสิทธิกุล
62083017591 นายวงศกร คู%ตระกูล
62083017592 นางสาวณัฏฐณิชากานต� อาจสันเทียะ
62083017593 นางสาวทิพย�สุดา ราชสีหา
62083017594 นางสาวณัชชา แม%นศรี
62083017595 นางสาวรพีพร อุปพันธ�
62083017596 นางสาวพรวิสา พรมหาร
62083017597 นางสาวจารุณี ศรีจันทร�ดี
62083017598 นางธัญญา รุนกระโทก
62083017599 นางสาวนันท�นภัส หาญพิทักษ�ชัยกุล
62083017600 นางสาวพรรณี ใจสว%าง
62083017601 นายณัฏฐ�ณภัทร พิกุลศรี
62083017602 นางสาวชญาดา เข็มผะกา
62083017603 นางสาวมนฤดี เกษรบัว
62083017604 นางสาววราพร พงษ�ภักดี
62083017605 นางสาวเจนจิรา ทองนาค
62083017606 นางสาวกาญจนาภรณ� คงมิยา
62083017607 นางสาววารินทร� เรือนทอง
62083017608 นายพฤกษ� เจริญรัตนกิตติ
62083017609 นายสมชัย แปนแก�ว
62083017610 นางสาวสุภาพร ทิพย�กระโทก

หน�า 587 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017611 นางสาววัลภา รัตนวิเศษ
62083017612 นางศศิณัฏฐ� ศิริพันธุ�
62083017613 นางสาวทิพย�วิมล นิลไชย
62083017614 นายสุริยะ มาเทศ
62083017615 นายพรรษชล จินดาศรี
62083017616 นางสาวศริญญา ดีชัย
62083017617 นางสาวศิริพร ช%างเกวียน
62083017618 นางนงนารถ ยอดผักแว%น
62083017619 นางสาวสัณห�สมร ศิริสําราญ
62083017620 นายภานุวัฒน� ไชยะพันธ�
62083017621 นางสาวปริญญ� อาจหาญ
62083017622 นายศุภกร พลพิมพ�
62083017623 นางสาวสุนิสา บุญญาโชติ
62083017624 นางเพ็ญศรี มหิศยา
62083017625 นางสาววัชราภรณ� สุธรรม
62083017626 นางสาวฐิตาภรณ� กงนะ
62083017627 นายปฐพี วัชรเดชากุล
62083017628 นางสาวอรภา อยู%สาโก
62083017629 นางสาวสุพัตรา ป@นะการัง
62083017630 นางสาววิจิตรา ชัยรัตน�
62083017631 นายชีวิน พวงร�อย
62083017632 นางสาวอรทัย อกกระโทก
62083017633 นายสุรชัย หน�าขาว
62083017634 นางสาวจําปX ลีตี
62083017635 นางสาวพุทธชาติ ใยแก�ว
62083017636 นายป@ยณัฐ ย%อมไธสง
62083017637 นางสาวกฤติยาภรณ� ลีลา
62083017638 นางสาวพุฒินันท� รามเนตร
62083017639 นายประจักษ� กลิ่นบุหงา
62083017640 นางสาวอัจฉราพร อ่ํากลาง

หน�า 588 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017641 นายสิรวิชญ� ศุภเมธานนท�
62083017642 นางสาวปารมีย�นุช งามแสง
62083017643 นางสาวพรนัชชา บํารุง
62083017644 นายจักรพงษ� เครือทะนุ
62083017645 นางสาวสุพัตรา สุขพงศ�
62083017646 นายภูวนัตถ� มุสิกะสาร
62083017647 นางสาวปุณิกา ไชยนาเมือง
62083017648 นายธรรศ วัฒนวงศ�วิสุทธ์ิ
62083017649 นางสาววลัยภรณ� จันทะบาล
62083017650 นางสาวนุชนา พันชนะ
62083017651 นางสาวอณัศยา ประจิตร
62083017652 นายภาณุวัฒน� กุลบุตร
62083017653 นางสาวปุณฑริก งานโคกสูง
62083017654 นายปวริศร� เชิดผล
62083017655 นางสาวฟ>าไทย ล%าทา
62083017656 นางสาวอุษณา แสงห�าว
62083017657 นางสาวยุภารัตน� พุทธรักษา
62083017658 นางสาวเบญจา เสริมชื่อ
62083017659 นางสาวกันทิมา จําปาทอง
62083017660 นางสาวจันทร�จิรา ปฏิเสน
62083017661 นางสาวพนิดา กันตะวงษ�
62083017662 นางสาวพรรณปพร สะอาดเอี่ยม
62083017663 นางสาวอารียา พันธ�สุวรรณ�
62083017664 นางสาวฉัตรนัดดา ขาลเจริญ
62083017665 นายอดิศร เข็มบุบผา
62083017666 นายสําราญ โชคคุณ
62083017667 นางสาวพิรุณ ใจมนต�
62083017668 นางสาวศันสนีย� พลึกรุ%งโรจน�
62083017669 นางสาวกรรณิกา มีสถาน
62083017670 นายสุบงกช ศรีจันทร�

หน�า 589 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017671 นางสาวกาญจน�ชนก สมเจตนา
62083017672 นางสาวจิรภา ไลไธสง
62083017673 นายนพณัฐ สมศิลปL
62083017674 นางสาวศศิวิมล ขันโพธ์ิ
62083017675 นางสาวตรีชฎา ใยทองหลาง
62083017676 นางสาวขวัญแก�ว เทศกระทึก
62083017677 นางสาวพิราวรรณ� วรอิสรีย�
62083017678 นางสาวนวลพรรณ อาญาเมือง
62083017679 นายณัฏฐภัฒน� สงวนรัมย�
62083017680 นางสาวจันทร�ฉาย บุญเสริม
62083017681 นางสาวปพิชญา สมศักด์ิ
62083017682 นางสาวลลิดา กรึ่มกลางดอน
62083017683 นางสาวสุภาวิณี โสภากัน
62083017684 นายภัทรพงศ� ยอดโยธี
62083017685 นางสาววัชรา แซ%อึง
62083017686 นางสาวสุนารี ศรกล�า
62083017687 นางสาวภัสราพรรณ แผลงจันทึก
62083017688 นางสาวพรพรรณ แสนทอง
62083017689 นางสาวนภัสสร เรืองศรี
62083017690 นางสาวสุภัสสรา ใจชอบ
62083017691 นางสาวธนวดี ศรีนิล
62083017692 นายชัยมงคล ทองจํารูญ
62083017693 นางสาวเกษรินทร� อริยะ
62083017694 นางสาวศิริพรรณ พันธ�สระน�อย
62083017695 นางสาวแพรวพรรณ โปร%งกลาง
62083017696 นางสาวอุษา พันธุ�ศิริ
62083017697 นางสาวสลักจิต อินโตนด
62083017698 นายขจรศักด์ิ นกแก�ว
62083017699 นางสาวธรชญา ชิณวงศ�
62083017700 นายอนุชาติ เรียงคุณ

หน�า 590 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017701 นางสาวปาริกา นามกูล
62083017702 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง
62083017703 นางสาวอัจฉราพรรณ เย�ยรัมย�
62083017704 นายวิสุทธ์ิ วิมลธรรม
62083017705 นางสาวน้ําฝน สืบจากน�อย
62083017706 นางสาวสมฤดี ทองศรี
62083017707 นางสาวเยาวลักษณ� พิมพ�ทอง
62083017708 นางสาวชนานันท� อุทรัง
62083017709 นางสาวกฤติยาภรณ� มุกขุนทด
62083017710 นายญาณวัฒน� ขวดพุดซา
62083017711 นางสาวพัชนี งามดี
62083017712 นางสาวณิชากร ฉิมกูล
62083017713 นางสาวรัตนาภรณ� ซาลุน
62083017714 นางวิลาวัลย� เกตเจริญ
62083017715 นางสาวสุดารัตน� แก�วพินิจ
62083017716 นางสาวศิริวัฒนา คําเสียง
62083017717 นางสาวปภัสธนันท� อินตHะสอน
62083017718 นางระเบียบ หล%อเรืองศิลปL
62083017719 นางสาวรินทร�ลภัส เชาวน�ธนกิจ
62083017720 นางวัลลี โยนจอหอ
62083017721 นางสาวสุพรรษา สมภักดี
62083017722 นายภัทรชัย พ่ึงตน
62083017723 นางสาวจุฬารัตน� อาญาเมือง
62083017724 นางสาวศศินันท� ทองอิสาณ
62083017725 นายขวัญหล�า ไพรบูรณ�
62083017726 นางสาวป@Pนสุดา เนตรยน
62083017727 นางสาวเบญจมาศ เทียมกระโทก
62083017728 นางสาวบุษยรัตน� ฤทธ์ิจันอัด
62083017729 นางนรินทร�พร กุลด�วง
62083017730 นายสุรเดช แก�วกล�า

หน�า 591 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083017731 นางสาววิลัยวรรณ ขันไชย
62083017732 นางสาวขนิษฐา พิทักษ�พล
62083017733 นายอวยชัย แซ%พั่ว
62083017734 นางสาวภัทราภรณ� มิตรสันเทียะ
62083017735 นางสาวเจนจิรา ภาคภูมิ
62083017736 นางสาวสิโรธร เทพทัศน�
62083017737 นางสาวเบญจวรรณ จันเมือง
62083017738 นางสาวอําภา รัตนสุภานันท�
62083017739 นางสาวจันทร�มณี ปรักเจริญ
62083017740 นางสาวปาริษา บรรทมจิต
62083017741 นางสาวนริศรา ประสาร
62083017742 นางสาวศรัญญา นามเพ็ง
62083017743 นายจักรพันธ� กันภัย
62083017744 นางสาวจริยาภรณ� บุญเอก
62083017745 นางสาวณัฐนันท� คีรี
62083017746 นายวสันต� โพธ์ิวิทูล
62083017747 นางสาวรัตนาภรณ� หนากลาง
62083017748 นางสาวอมราพร ภูแก�วนอก
62083017749 นางสาวกัญญา กิจไธสง
62083017750 นางสาวศิรประภา ร%มโพธ์ิ
62083017751 นางสาวพาฝKน เที่ยงกล�า
62083017752 นางสาวสุพัตรา วัลอาจ
62083017753 นางสาวณัฐชยา สหพงษ�
62083017754 นางสาวสุภาวดี กงวงษ�
62083017755 นางสาวอรปรียา อ%อนท%าลาด
62083017756 นายวสันต� คงภิรมย�
62083017757 นางสาววันวิสา ทองดี
62083017758 ว%าที่ร.ต.ณัฐพงศ� ภาคินอัครพงศา
62083017759 นายยุทธศักด์ิ สุภักดี
62083017760 นายธนวิชญ� สายหยุด

หน�า 592 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083017761 นางสาวสุปราณี สุขทวี
62083017762 นายกฤษณนันท� ทันวัน
62083017763 นางสาวมลฤดี ณะสุย
62083017764 นางสาววรนุช พันขุนทด
62083017765 นางสาวศิริรัตน� มีราคา
62083017766 นางสาวสุชีวา เหมาะหมาย
62083017767 นางสาวป@ยพร โฮงคําแก�ว
62083017768 นางสาวสุภาวรรณ ประสงค�ทรัพย�
62083017769 นางสาวนนทิยา คงทน
62083017770 นางสาวสุนิสา มุ%งดี
62083017771 นางสาวจิฬาพร ดีหลาย
62083017772 นายวิรัตน� ภูสอาด
62083017773 นางสาวสุชาดา เนตรมะณี
62083017774 นางสาวอัษฎา สายทอง
62083017775 นางสาวสุชานันท� บุญเกษม
62083017776 นางสาวศศิ ลานสุวรรณ
62083017777 นางสาวลัดดา ชํานาญพนา
62083017778 นางสาวธนมน คําพิกาศ
62083017779 นายณัฐวุฒิ สมทา
62083017780 นางสาวเพ็ญรัตน� ดวงดี
62083017781 นางณัฎฐยาภรณ� เที่ยงธรรม
62083017782 นางสาวณัฐนันท� งามลาภ
62083017783 สิบโทณัชพล จําปาชัยศรี
62083017784 นางสาวนันทพัทธ� วระบุตร
62083017785 นางสาวณัฐวีร� ประจุทรัพย�
62083017786 นายวรินธร บุสทิพย�
62083017787 นายดิเรก แจ�งสนาม
62083017788 นางสาวสุพรรษา อ%อนตานา
62083017789 นางสาวสุนทรี ทวยตง
62083017790 นางสาวสุชาดา พุฒกลาง
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ระดับปริญญาตรี

62083017791 นางสาวดารุณี บุญตาม
62083017792 นางสาววชิราภรณ� เกาะสังข�
62083017793 นายป@ยนันท� พาทยโกศล
62083017794 นายรามิตร พรหมบุตร
62083017795 นางสาวฐิติมา ธานี
62083017796 นางสาวสิริภรณ� ทองดีวิเศษ
62083017797 นางสาวคมคาย ธรรมสละ
62083017798 นางสาวน้ําพริ้ง แก�งทอง
62083017799 นางสาวปริยาภรณ� ก่ิงโพธ์ิ
62083017800 นางสาวลภัสกร ประสงค�สุข
62083017801 นางสาวสุลัดดา เกือกรัมย�
62083017802 นางสาวธัญกมล คงพยัคฆ�
62083017803 นางสาวปนิดา อาจวาทิน
62083017804 นางสาวภัทรสุดา ยศศักด์ิ
62083017805 นางสาวนงลักษณ� มิมาลา
62083017806 นายทรงวิทย� ชินกลาง
62083017807 นางสาวภัทรวดี พวงประโคน
62083017808 นายสิทธิภูมิ ศรีจันทร�
62083017809 นางสาวธัญชนก ศรีจันทร�ทอง
62083017810 นายเอกภพ ฉิมทะเล
62083017811 นายศรศักด์ิ การกระสัง
62083017812 นางสาวย่ิงลักษณ� หัสดิน
62083017813 นางสาวกานต�นรี พิมสวรรค�
62083017814 นายพัชร นาคโชติ
62083017815 นางสาวเวณิกา เครื่องพาที
62083017816 นางสาววิภาวรรณ วงวันดี
62083017817 นางสาวศิริญญา ประดุดง
62083017818 นายสมาธิ ม่ันย่ิง
62083017819 นางสาวอรทัย โชติยา
62083017820 นายพายุ ต%อโชติ

หน�า 594 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017821 นางสาวลีลาวดี เฉลียวไว
62083017822 นางสาวจารุวรรณ พ%อตาแสง
62083017823 นางสาวศศิวิมลพร รัตน�ทรงจันทึก
62083017824 นางสาวสุทธิตา บุญเย็น
62083017825 นายวิทวัส ประจวบสุข
62083017826 นายอรรถพล โพธ์ิศรี
62083017827 นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช
62083017828 นางสาวประกายมาศ บุญเจริญ
62083017829 นางสาวเมธาพร ราชวงศ�
62083017830 นางสาวณัฐกาญจน� บุญเอกอารีย�
62083017831 นางสาวศรัญญา แย�มประโคน
62083017832 นางสาวธฤตปภาดา คนโทฉิมพลี
62083017833 นางสาวอุมาพร คําลาย
62083017834 นางสาวกวินทิพย� มุกดา
62083017835 นายอภิสิทธ์ิ สางรัมย�
62083017836 นายอาวิทธ์ิ แก�วสันเทียะ
62083017837 นางสาวสุภาวดี เข็มมะลัง
62083017838 นางแก�วขวัญใจ กริดรัมย�
62083017839 นางสาวกนกกาญจน� ทะวงษา
62083017840 นางสาวเอื้อมพร ส%องกระโทก
62083017841 นางพนัดดา แน%นหนา
62083017842 นางสาวกาญจนา ยุทธไชโย
62083017843 นายกษิต พลวัน
62083017844 นางสาวมณีรัตน� มีระหันนอก
62083017845 นายป@ยะพงษ� หลักหม่ัน
62083017846 นางสาวอรอุมา สองศรี
62083017847 นางสาวเกสรา วุ�นชีลอง
62083017848 นางสาววิชญาพร สถิตชัย
62083017849 นางสาวจิรัฏฐ� พงษ�ชะอุ%มดี
62083017850 นางสาวกัญญาวีร� แสงอ%อน

หน�า 595 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017851 นางสาวเสาวลักษณ� พยัคฤทธ์ิ
62083017852 นายอนิวัฒน� สนิทชัย
62083017853 นางสาวรัตติกาล จวนกลาง
62083017854 นายกีรติ กลมกล%อม
62083017855 นางสาวกาญจน�ธิญา พลอยเพ็ชร
62083017856 นางสาวธิวารินทร� แก�วใหญ%
62083017857 นางสาวหทัยรัตน� ชูรัตน�
62083017858 นางสาวพัชรีย� สีลาพร
62083017859 นายสุชาครีย� เริ่มปลูก
62083017860 นายธนาดร ช%วยณรงค�
62083017861 นางสาวนิภาพร แตะอินรัมย�
62083017862 นายศรัณย� เนียมทอง
62083017863 นายธีรัช เทศนศิลปL
62083017864 นางสาวบุญญรัตน� ผึ่งพิมาย
62083017865 นางสาวชนาพร แคนไชย
62083017866 นายณัฐพงษ� กองโพธ์ิ
62083017867 นางสาวสุภาพร พะเนตรรัมย�
62083017868 นางสาวพรพิมล รอบรู�
62083017869 นางสาวดนุชา ร%มพุดซา
62083017870 นางสาววิพาวรรณ เต�นปKกษี
62083017871 นางสาวปรีชญา ขวัญเกิด
62083017872 นายปฏิพัทธ์ิ ทัพมงคล
62083017873 นางสาวณัฏฐกันย� หีบสระน�อย
62083017874 นางสาวสริดา มงคลนํา
62083017875 นางสาววัชรี สุพรรณ
62083017876 นายผณิศวร ภรดิษฐอุดม
62083017877 นางสาวสุภัทรา วงษ�เหม
62083017878 นางสาวกัลยาณี วิชัย
62083017879 นางสาวเรณู อินทร�สําราญ
62083017880 นางสาวนิฐินันท� เจริญศิริ

หน�า 596 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017881 นางสาวนิตยา ปลั่งกลาง
62083017882 นางสาวพรนิมิตร อุทกัง
62083017883 นางสาวรสริน รักงาม
62083017884 นายกฤติณัฐภูชศิษฏ� มีทะโจล
62083017885 นายภูวนาท สว%างแจ�ง
62083017886 นางสาวสุกานดา แร�นพิมาย
62083017887 นางสาวผกามาศ จิตเจริญ
62083017888 นางเนตรนภา นาคทองสุข
62083017889 นางสาวสร�อยสุดา เนินกลาง
62083017890 นายมนัสนิตย� ฝ[ายจารี
62083017891 นางสาวป@ยะธิดา แวงสันเทียะ
62083017892 นายพิชิต พลเรือง
62083017893 ว%าที่ร�อยตรีหญิงไพลิน เกียะขุนทด
62083017894 นางสาวปณิดา โพสิทธ์ิวิญ^ู
62083017895 นายกิตติกรณ� เรืองศรี
62083017896 นายอาทิตย� เลาะสูงเนิน
62083017897 นายวงศ�สถิต อ%อนสระน�อย
62083017898 นางสาวขจีพรรณ ศรเดช
62083017899 นางสาวป@ยานี นาสาทร
62083017900 นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย�เย็น
62083017901 นางสาวธัญธรณ� ทองล�น
62083017902 นายชวลิต ทองดี
62083017903 นางสาวโสรยา นามเกษม
62083017904 นายสุชาติ คงสุพรรณ
62083017905 นายศตวรรษ เธียรวรรณ
62083017906 นางสาวอลิษา รังสร�อย
62083017907 นายสุกิจ อิทธิวาณิชย�วงศ�
62083017908 นายสุทธิเดช พวกแสน
62083017909 นางสาวพิมพ�พิชญ� ขันทอัต
62083017910 นางสาวรัชนก คันธภูมิ

หน�า 597 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017911 นางสาวภคินี ไชยสุวรรณ
62083017912 นางสาวพิชญาภา ธัมมิกะกุล
62083017913 นางกาญจนา เอกไทย
62083017914 นายอรรถพล ประสงค�สุข
62083017915 นางสาวทิวานนท� บุญทะรา
62083017916 นางสาวอรอุมา เตียงงา
62083017917 นางสาวพรรษา มีแยบ
62083017918 นางสาวจิราวัลย� พันธุ�คุ�มเก%า
62083017919 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�ศร
62083017920 นายชานุ จินพละ
62083017921 นางสาวจริยา ชาววาปX
62083017922 นางสุดารัตน� นูชิต
62083017923 นางสาวกัญญาพัชร พิชญ�ประเสริฐ
62083017924 นางสาวจารวี ศรีพรหม
62083017925 นางสาวปองขวัญ สุมามาลย�
62083017926 นายประสิทธ์ิ ยินดี
62083017927 นางสาวศิรดา ตอสูงเนิน
62083017928 นางสาวณัฐกมล จิตรมา
62083017929 นางสาวรุ%งนภา งามศิริ
62083017930 นายไพศาล สินนอก
62083017931 นายปรัชญา ศอกจะบก
62083017932 นางสาวทัศนีย� บุดดีสี
62083017933 นางสาวปKทมา นิลนนท�
62083017934 นางสาวปรีชยา แดนนารัตน�
62083017935 นางสาวรมิดา ธัญญะเฉลิม
62083017936 นางสาวบุณยานุช ป@Pนเจริญทรัพย�
62083017937 นางสาวจีราภรณ� อะโรคา
62083017938 นายณรงค�ฤทธ์ิ ต่ิงดา
62083017939 นางสาวศิวพร คุ�มไพฑูรย�
62083017940 นางสาวอัคคณัฐ จําปานาค

หน�า 598 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017941 นางสาวณิชกานต� วงษ�ธิ
62083017942 นางสาวดวงฤทัย ลําใยจร
62083017943 นางสาวณัฐวดี นุ%นป@PนปKกษ�
62083017944 นายจิระพงศ� บริหาร
62083017945 นางสาวฉัตรสุดา พรงูเหลือม
62083017946 นางสาวศิภาภรณ� เขียวยอด
62083017947 นางสาวธัญจิรา เกษมราช
62083017948 นางสาววิราภรณ� แววพิลา
62083017949 นายวรวิช วัฒนะ
62083017950 นางสาวสิริภรณ� สิงหา
62083017951 นางสาววรลักษณ� จิตนุพงศ�
62083017952 นายพนากร กระออมกลาง
62083017953 นายทรงวุฒิ เทพอินทร�
62083017954 นางสาวศุภรดา ชัยวิรัตนะ
62083017955 นางสาวธัญลักษณ� ผมทํา
62083017956 นางสาวจิรานิสรา อัครโรจนรัชต�
62083017957 นางสาวกัญญ�ญาณัฐ จึงพัฒนา
62083017958 นางสาวศิลาวรรณ พัฒนเจริญรัตน�
62083017959 นางสุธาสินี บุญเทพ
62083017960 นายมานิตย� ประเทืองเกียรติ
62083017961 นายธีรวัฒน� ศรีภูม่ัน
62083017962 นางสาวชัชชญา พิมพ�รส
62083017963 นางสาวปาริชาติ ทิพย�รัตน�
62083017964 นายพิทยา ดาผุย
62083017965 นายคงฤทธ์ิ นาคคง
62083017966 นางศิริรัตน� วงศ�อินทร�
62083017967 นางสาวอิสราภรณ� วรพัชร�ชณัณท�
62083017968 นางสาวรัตนา วัชรวงศ�ทิพย�
62083017969 นางสาวณัฐณิชา จันทะเดช
62083017970 นางสาววัลภา ช�างเอก

หน�า 599 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083017971 นางสาวพัชรี พรมมา
62083017972 นางสาวพรนิภา ชํานาญดี
62083017973 นางสาวนัดดา จูงกลาง
62083017974 นางสาวกานต�ปริยา เดิดขุนทด
62083017975 นางสาวคณิตตรา บุญยืน
62083017976 นางสาวพรรณิกา ทํานองดี
62083017977 นางสาวจุฑามาศ มะณีวัน
62083017978 นางสาวสุกัญญา สวัสดี
62083017979 นางสาวรัตนา กระโดนสระน�อย
62083017980 นางสาวชลธิชา เอียดตรง
62083017981 นางสาวภัชดาภรณ� อุตมะชะ
62083017982 นายสุรศักด์ิ ทองทิพย�มาก
62083017983 นายเทียนชัย บุระพวง
62083017984 นายอนันตชัย อักษร
62083017985 นางสาวพรฤทัย วัฒนะสิริโชค
62083017986 นายพงศ�สุชน นวนศรี
62083017987 นางสาวกวินทิพย� ดีสวัสด์ิ
62083017988 นางสาวหทัยกานต� ชมถนัด
62083017989 นายพิพัฒน� แก�วพระพาน
62083017990 นางสาวสุดารัตน� แป>นอาทิตย�
62083017991 นางสาวจิตติมา วุฒิยา
62083017992 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน
62083017993 นางสาวณัฏฐพิตชา เขียนโคกกรวด
62083017994 นางสาวณัฐนันท� โนศรี
62083017995 นายดุริยา เพียรสูงเนิน
62083017996 นางสาวลลิตา บุญแก�ว
62083017997 นางสาวกุลณัฐ แก�วงาม
62083017998 นายสุพจน� ดําหมัด
62083017999 นางสาวมุทิตา สมโชค
62083018000 นายสุทธิพงษ� สีมา

หน�า 600 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083018001 นางสาวนันทัชพร จงวงษ�
62083018002 นายอดิศร โพธ์ิขนาน
62083018003 นายสมภพ นาคพลกรัง
62083018004 นางสาวจิราภรณ� โพธ์ิแก�ว
62083018005 นางสาวฐิติมา กระมลคร
62083018006 นายธีรยุทธ กองธูป
62083018007 นายสุพิศ สุพรรณ
62083018008 นายพชร บูรณพันธ�
62083018009 นางสาวธารทิพา พูลขวัญ
62083018010 นายสิริชัย อินทร
62083018011 นางสาวกนกพร บุตรชานนท�
62083018012 นายพงศ�พิเชษฐ� กิขุนทด
62083018013 นายโชคชัย สารสุวรรณ
62083018014 นายกฤษดา ศิลปายะ
62083018015 นางสาวโสภาพร ลุนสําโรง
62083018016 นางสาวสุชาดา พุ%มเฉ่ียว
62083018017 นางสาวทัฐดารัช พลภูเมือง
62083018018 นายวิษณุพงษ� สวัสด์ิศรี
62083018019 นายวีระชัย จันทร�สุข
62083018020 นางสาวนุชนาถ อินทรมะณี
62083018021 นางสาวอรจิรา แดนวิวัฒน�เดชา
62083018022 นางสาวชนินาถ ระบือนาม
62083018023 นางสาวเกศินี รอดภัย
62083018024 นางสาววันวิสา นันทไสย�
62083018025 นางสาวสิริลักษณ� แฉกพิมาย
62083018026 นางสาวเมวียา ครองสถาน
62083018027 นางสาวณัฐสิมา โชติรัตนตระกูล
62083018028 นางสาวกชกร ม่ันคงเสถียรย่ิง
62083018029 นางสาวทิพยสกุล พูลสมบัติ
62083018030 นางสาวสุดารัตน� ประทุมตา
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เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018031 นางสาวสกาวเดือน อุปฮาด
62083018032 นางสาวสุธิดา ศรีนิล
62083018033 สิบเอกศชา นาเมืองรักษ�
62083018034 นายนพกร ดวงแก�ว
62083018035 นางสาวเกวลิน ต้ังประเสริฐวุฒิ
62083018036 นางสาวนันธิกา อนุกูล
62083018037 นายทวีวัฒน� ปKสสาวะภา
62083018038 นางสาวศิริพร เนินสลุง
62083018039 นายชัยวัฒน� พ่ึงสําโรง
62083018040 นายฐาปกรณ� สุป@ยาภรณ�
62083018041 นางสาวสุจิตตรา ดายดัสกร
62083018042 นางสาวพรพิมล จันทร�แดง
62083018043 นางสาวอรฤดี ใสงาม
62083018044 นายณัฐชนน ศรีสุริยะศักด์ิ 
62083018045 นางสาวกันธยา นาคาธร
62083018046 นางสาวสุชาวดี หวังจุนกลาง
62083018047 นางสาวภัทรา บุญเสริม
62083018048 นางสาวประภารัตน� พิทักพันธ�
62083018049 นางสาวชฎาธาร ครึกครื้นจิตร
62083018050 นางสาวชนิดา แสนโคตร
62083018051 นางสาวพรธิภา ศรีสุราช
62083018052 นางสาวนุชนารถ สร�อยนอก
62083018053 นางสาวพรรณิภา จักรสาร
62083018054 นางสาวภัทรวดี ประชารุ%ง
62083018055 นางจุรีพร อินทราราม
62083018056 นางสาวกรรณิกา รอดกลาง
62083018057 นางสาวฐิตตาวันต� บุตรโคตร
62083018058 นางสาวพิไลพร วงศ�วีระพันธุ�
62083018059 นายยุทธนา เสนนท�
62083018060 นางสาวอรทัย ไชยชนะ
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เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018061 นางสาวอทิตยา มีชัย
62083018062 นายเจฏนิพิฐฏ� นาคนวล
62083018063 นายสันติชัย อ%อนจันทร�
62083018064 นายทรงพล แซ%เล็ก
62083018065 นายวทัญ^ู บุญจันทร�
62083018066 นางสาวโศภิต ดุลกลาง
62083018067 นางสาววนิดา ทิพยวัฒน�
62083018068 นางสาวศิริลักษณ� จันทรโฮม
62083018069 นายชาติชาย ทุนไธสง
62083018070 นางสาวกัณฑิมา ไกรเพชร
62083018071 นางสาวจามจุรี ไกรสําโรง
62083018072 นางสาววิรัญญา น�อมธรรม
62083018073 นางสาวยุวดี แสนสีมนต�
62083018074 นางสาวพรอุรา อุรีรัมย�
62083018075 นายสุขสันต� ชูศรีจันทร�
62083018076 นายชัชวาลย� ศรีประโคน
62083018077 นางสาวอรพรรณ เต%าทอง
62083018078 ส.ต.ต.พิชิตศักด์ิ พุทธกรณ�
62083018079 นางสาววิกานดา เหระวัลย�
62083018080 นายณรงค�ศักด์ิ เพ็ญจันทร�
62083018081 นางสาวบังอร ชัยรัมย�
62083018082 นางสาวรัตนาภรณ� แคชัยภูมิ
62083018083 นางสาวกิตติยา อ%อนศรี
62083018084 นางสาวธันยาภัทร� วรโชติรัตนวงศ�
62083018085 นายอนุวัฒน� สําราญใจ
62083018086 นางสุพัตรา มาฆะมงคล
62083018087 นางสาวโชษิตา แก�วอาษา
62083018088 นางรําพึง ขําโคกสูง
62083018089 นางสาวชัญญ�ภัทร� โชคนิติคมสันต�
62083018090 นางสาวปารย�พิชชา กูฎโสม
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018091 นางสาวกันต�กนิษฐ� โสมโสก
62083018092 นางสาวบุษบากร แสงเทพ
62083018093 นายพงศธร จันทคาต
62083018094 นางรัตนาภรณ� จุลท%าหว�า
62083018095 นายสันติ เงินประมวล
62083018096 นางสาวนิตยา เหิดขุนทด
62083018097 นายพศวีร� จัตุกูล
62083018098 นางสาวพนิดา กลอกกระโทก
62083018099 นางสาวพุดตาล เชื่อมแก�ว
62083018100 นางสาวยุพา ประเสริฐสังข�
62083018101 นางสาวปาริฉัตร ดินจันทึก
62083018102 นางสาวดวงกมล น%วมเพ็ง
62083018103 นางสาวอรนุช มีมุข
62083018104 นายพรณรงค� จงหม่ืนไวย�
62083018105 นางสาวชรินรัตน� เมรัตน�
62083018106 นางนภารัตน� ภิมาลย�
62083018107 นางสาวสุธาสินี ภิรมย�กิจ
62083018108 นางสาวเกษร เสนาจันทร�
62083018109 นายไพโรจน� ธิราชรัมย�
62083018110 นางสาวอรอุมา แพงไข%สอน
62083018111 นางสาวศิริพร สมเสนาะ
62083018112 นางสมฤทัย มีแสงนิล
62083018113 นายธนภัทร แค%มจันทึก
62083018114 นางสาวรุ%งนภา มะโนบาล
62083018115 นางสาวศรอนงค� จอนโคกกรวด
62083018116 นางสาวบุษบา เพชรเลิศ
62083018117 นางสาวอัญธิชา ดุงสูงเนิน
62083018118 นายญาณพล ไพรอมรรัตน�
62083018119 นายพนมรุ�ง ศรีกิมแก�ว
62083018120 นางสาวเฟOPองฟ>า แก�วเพ็ชร
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เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018121 นางสาววนัสนันท� โคลงชัย
62083018122 นางสาวป@ยมาศ วาดเขียน
62083018123 นางสาวณัฎฐา ปานขวัญ
62083018124 นางสาวธิดารัตน� สีมา
62083018125 นางสาวเสาวลักษณ� ขาวงาม
62083018126 นายภานุวัฒน� ม่ิงจันทึก
62083018127 นางสาวเจนจิรา กํ่าแก�ว
62083018128 นางสาวทิพวรรณ ปKPนพิมาย
62083018129 นางสาววรารัตน� เบญจศาสตร�
62083018130 นายธัญศิลปL วรามิตร
62083018131 นายจักรกฤช ผดุงแพทย�
62083018132 นายจักรพงษ� นาราช
62083018133 นางสาวพัญญภัสร� ชัยมีแรง
62083018134 นางสาวป@ยาภรณ� เสิบขุนทด
62083018135 นางสาวพณิชยา พนาดร
62083018136 นางสาวนุสบา แจ�งสมบูรณ�
62083018137 นางสาวรัญชน�ชิดา พันชนะ
62083018138 นายศรัณ^ู กึดจันทึก
62083018139 นางสาวรัชนีกร ราคาแพง
62083018140 นางสาวสุนิสา ปวงประชัง
62083018141 นางสาวสุกัญญา บุญสงค�
62083018142 นางสาวอติพร พลวัน
62083018143 นางสาวทัศนีย� ศรีสุข
62083018144 นางสาวธิดาแก�ว ชูนวลศรี
62083018145 นางสาวณัฐชนา ถนอมพุดซา
62083018146 นายสุริยะ บุญต%อ
62083018147 นายปฏิภาณ ใกล�สุข
62083018148 นางสาววรรณภา ชูเสียง
62083018149 นายกิตติศักด์ิ วัจนศิริเสถียร
62083018150 นายยุทธนา การุญ

หน�า 605 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018151 นางสาวกนกวรรณ แรงราย
62083018152 นางสาวโอลิมป@ค สมชื่อ
62083018153 นางสาวเพชรตะวัน รักษาวัด
62083018154 นางสาวอรไท โพธ์ิเจริญ
62083018155 นางสาวจิดาภา ธรรมรมย�
62083018156 นายสุรินทร� บุญครัน
62083018157 นางสาวทิพย�อุษา ต้ังกอบลาภ
62083018158 นางสาวชุวิมา หดไธสง
62083018159 นายไกรวิชญ� เยาวขันธ�
62083018160 นายจักรภัทร� สัตตธารา
62083018161 นางสาวกัญญาธร โอ�เหรียญ
62083018162 นางสาวสุภาวดี ราศรี
62083018163 นางสาวน้ําทิพย� ลําพรม
62083018164 นางสาวอรอุมา ทรัพย�สิน
62083018165 นางสาวภัทรวดี เขียวฉอ�อน
62083018166 นางสาวชนากานต� เพ็ญเพียร
62083018167 นายสรวิชญ� สายรัมย�
62083018168 นางสาวสุปราณี กุสะรัมย�
62083018169 นางสาวพัศณี ตะวงษา
62083018170 นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ�
62083018171 นางสาวปทิตตา ก�านเกษ
62083018172 นายวิทวัส อ%อนกระทอน
62083018173 นางสาวชยานรรจ� ทองศรี
62083018174 นางสาวกัญญาพัชร เขียนศรี
62083018175 นางสาวกัษมา อัดสูงเนิน
62083018176 นายวัชรากรณ� แคนคง
62083018177 นางสาวณิฐินันท� ทองอินทร�
62083018178 นางสาวฑิฆัมพร ด�วงทํา
62083018179 นางสาววีรพร มะลิหอม
62083018180 นางสาวสุรีย�พร สิงห�วี
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ระดับปริญญาตรี

62083018181 นางสาวพัชรินทร� สีนวล
62083018182 นายสิทธิภูมิ เปรมผล
62083018183 นางสาวมัณฑนา เฟOPองเงิน
62083018184 นายวิจิตร ทองสวัสด์ิ
62083018185 นางสาววรรณเพ็ญ ฤทธิรณยุทธ
62083018186 นางสาวกนกพร พรมมี
62083018187 นางสาวณฤดี ล�อธรรมจักร
62083018188 นางสาวศุภาวรรณ สุขผ%อง
62083018189 นางสาวสุภัสสรา ณัฎฐประเสริฐ
62083018190 นายจิรวัฒน� บุตรชัย
62083018191 นายนพลักษณ� พร�อมสันเทียะ
62083018192 นางสาวณัฐนันต� เพชรไกร
62083018193 นางสาวธนาภรณ� เฮียงโฮม
62083018194 นางสาวชาลิสา ภู%พะไล
62083018195 นางสาววราลี เชิดดอก
62083018196 นางสาวแสงฝาง คําต้ือ
62083018197 นางสาวเมธาวี นุชนัดดา
62083018198 นางสาวนลินี พันธุ�เสี้ยม
62083018199 นางสาวชัญญานุช สุนทรารักษ�
62083018200 นายอัมพุ คบสหาย
62083018201 นางสาวปKทมวรรณ พิเศษฤทธ์ิ
62083018202 นายอนุกูล ปฏิตัง
62083018203 นางสาวปุญญพัฒน� ลัดครบุรี
62083018204 นางสาวทรัพย�สิริ มูกขุนทด
62083018205 นายทวีพงษ� วงษ�เงิน
62083018206 นางสาวอัมพิลา อุรารื่น
62083018207 นายธยารัตน� ศรีน�อย
62083018208 นางสาวนารี ประเสริฐศรี
62083018209 นางสาวโชติกา กาญจนกาศ
62083018210 นางสาวพิมพ�ชนก อุปมะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018211 นางสาวชลิตา จันทะขิน
62083018212 นางสาวสุภาภรณ� นนทะสี
62083018213 นางสาวจิรภัทร ช%างเรือนกลาง
62083018214 นายวรบดินทร� สุวรรณศาโรจน�
62083018215 นางสาวจันทิมา เสริมนอก
62083018216 นางสาวชลดา ทาทอง
62083018217 นางสาววราภรณ� สาระปKญญา
62083018218 นายเดชฤทธ์ิ เครือพิมาย
62083018219 นายปKญจพงค� แซ%เตียว
62083018220 นายปารเมษฐ� รงคะสุทธิโรจน�
62083018221 นางสาวสวรรยา บารมี
62083018222 นางสาวพรรุจี บุหรัน
62083018223 นางสาวศศิธร สนิทพันธ�
62083018224 นางสาวพัชราภรณ� นาชัยเพ่ิม
62083018225 นายวิทยา บาลไธสง
62083018226 นางสาวมณีรัตน� สวาทนา
62083018227 นายพงศภัทร ศิริสุวรรณพงศ�
62083018228 นางสาวสราลี อินอิ่ม
62083018229 นางสาวณัฐติยา ลาบ�านเพ่ิม
62083018230 นางสาวลลิตาภรณ� สมานทอง
62083018231 นางสาวนิตยา ผิวนางงาม
62083018232 นางสาวคีญาภัทย� จันทร�บ%อโพธ์ิ
62083018233 นางมณีษา ปKญญาประชุม
62083018234 นายณัฐธชนพงศ� ทิพวัฒน�
62083018235 นายสุธินันท� จาดฤทธ์ิ
62083018236 นางสาววรรณิศา คงเรือง
62083018237 นายธนากร พรานุสร
62083018238 นางสาวสุภาพ เจริญย่ิง
62083018239 นางสาวภาวสุทธ์ิ ศรีเพ็ชร
62083018240 นายศุภชัย นามมงคล
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62083018241 นางสาววันวิสาข� จ%ากลาง
62083018242 นายวัชพล กัญมี
62083018243 นางสาวสุนันทา ป@สิน
62083018244 นายกฤติน ชูสวัสด์ิ
62083018245 นายธีระวิทย� รัตนนท�
62083018246 นายพีรวิชญ� สธนเสาวภาคย�
62083018247 นางสาวขวัญกมล สายแวว
62083018248 นางสาววนัชพร วัฒนชัยนันท�
62083018249 นายมณเฑียร พลประสิทธ์ิ
62083018250 นายณัฐดนัย นพรักษา
62083018251 นางสาววรรณนิสา สุฤทธ์ิ
62083018252 นายเนติรัฐ อุไรวรณ�
62083018253 นางสาวสิปปภาส ย่ังยืนธนโภคามาศ
62083018254 นางสาวพิชญ�จิรา พรหมอ%อน
62083018255 นางสาวรัชฎาพร กองเกิด
62083018256 นางสาวน้ําฝน เครือแก�ว
62083018257 นายศุภกิจ แม%นศรลา
62083018258 นางสาวเพียรพร งานไว
62083018259 นางสาวพรนัชชา นันทนพิบูล
62083018260 นางสาวญาณิศา ประสพดี
62083018261 นายยงยศ หงษ�งาม
62083018262 นางสาวธิดารัตน� แสงนิล
62083018263 นางสาวจีระนันท� พันธ�ทอง
62083018264 นางสาวธิดาขวัญ ลุนบง
62083018265 นายณัฐวุฒิ จิตรมา
62083018266 นางสาวสุณัฐินี สุระสังข�
62083018267 นางสาวพิมพ�ชนก เคียงสันเทียะ
62083018268 นางสาวปวีณา เดชะเศรษฐินันท�
62083018269 นายพงษ�ศักด์ิ บุญจันทร�
62083018270 นายสุรพล กําเนิดสิงห�
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62083018271 นายธนชัย ขวัญม่ัน
62083018272 นายพีระชัย เพชรกลั่น
62083018273 นางสาวสุพรรษา ภาคกลาง
62083018274 นางสาวนิสาพร อาวุธพันธ�
62083018275 นางสาวสุภาพร ใจเสง่ียม
62083018276 นางสาวจิรพร แสงราม
62083018277 นางสาวประกายทิพย� แสนกล�า
62083018278 นางสาวพิมพ�ชนก ลาดกระโทก
62083018279 นางสาวดนิตา เครือเค�
62083018280 นายธณากรณ� จิตตํานาน
62083018281 นางสาวปพิชญา เกิดมงคล
62083018282 นางสาวจุฬาลักษณ� พงษ�แก�ว
62083018283 นางสาวภัทรินทร� ท%อนทอง
62083018284 นางสาวกานดา กองแก�ม
62083018285 นายอรรณพ ศิลา
62083018286 นางสาวจิรภัทร วิริยสถิตย�กุล
62083018287 นางสาวนฤมล ประจิตร
62083018288 นางสาวชไมพร การงานจบ
62083018289 นางสาวสุรินทร�รัตน� พงษ�สุระ
62083018290 นางสาวจิรัชญา ศรีสุริยงค�
62083018291 นายทรงศักด์ิ สมพินิจ
62083018292 นางสาวขวัญกมล พรมผล
62083018293 นางสาวเบญญา เลิศจันทึก
62083018294 นายสหรัฐ เพ็งสูงเนิน
62083018295 นายอลงกรณ� โพธ์ิทิพย�
62083018296 นางสาววนิดา โคนกระโทก
62083018297 นางสาวฐะนียา สวัสด์ิวงศ�
62083018298 นางประภาศรี พรมนนท�
62083018299 นางสาวศิริวรรณ ศรีสะอาด
62083018300 นางสาวอลิสา สุบงกช
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62083018301 นางสาวอุษณา ดมใหม%
62083018302 นายสมพงษ� ช%อจันทร�
62083018303 นายศุภวิชญ� ภิรมย�นาค
62083018304 นางสาวอันทิกา ศุขพิมาย
62083018305 นางสาวสุกานดา กุฎี
62083018306 นางสาวเบญจมาศ สะอาดเอี่ยม
62083018307 นายธนวุฒิชัย ทองดวง
62083018308 นางสาวสายบัว มาทา
62083018309 นางสาวรัตนาภรณ� สิทธิเวช
62083018310 นางสาวบุษกร ธัญญานนท�
62083018311 นางสาวอรญา สุดคําภา
62083018312 นายวิทิต เดชพิทยานันท�
62083018313 นายจตุภูมิ เสยกระโทก
62083018314 นางสาวรัชญา คะเรรัมย�
62083018315 นางสาวอรรัมภา สุดสัมฤทธ์ิ
62083018316 นายธัชนนท� โภคสุพัฒน�
62083018317 นางสาวผกามาศ อ�อยบํารุง
62083018318 นายพีระพล สัมมาขันธ�
62083018319 นางสาวอนงค� จุ�ยแก�วพะเนา
62083018320 นายเอกพงษ� ศรหนูน�อย
62083018321 นางนิชาภา ดีสวัสด์ิ
62083018322 นางสาวปราณี จิตรมา
62083018323 นางสาวธมลวรรณ ทนโนนแดง
62083018324 นายศราวุธ เดชาถิรคุณ
62083018325 นางสาวอชิรญา ต้ังตระกูล
62083018326 นางสาวนริศศราภรณ� ทองเอี่ยม
62083018327 นายชัยศิริ อร%ามจันทร�
62083018328 นายมิตร สาระพล
62083018329 นายวัชระ คําแพงไพร
62083018330 นางสาวชบาพร แพทย�เกาะ
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62083018331 นางสาวรุ%งนภา ดอกรักกลาง
62083018332 นางสาวสร�อยทิพย� คํามาโฮม
62083018333 นางสาวกรรณิการ� ดวงนิล
62083018334 นางสาวอรพินท� แขเมืองปKก
62083018335 นายวิทวัส โคตรนรินทร�
62083018336 นายจักรพันธ� เพ็ชร�สงคราม
62083018337 นายกตัญ^ู เงินโพธ์ิ
62083018338 นางสาวศุภาพิชญ� พันธุ�สุข
62083018339 นางสาวหนึ่งฤทัย ภูชฏฐ�ธนะโภคิน
62083018340 นางสาวพัทธยา กับรัมย�
62083018341 นางสาวปพัชญา อ%อนแดง
62083018342 นางสาวป@ยะวรรณ พนาลิกุล
62083018343 นางสาววรรณาภา เทียนโพธ์ิ
62083018344 นายรัชชานนท� สุขะเกตุ
62083018345 นางสาวรัตนาพร ขึมสันเทียะ
62083018346 นายเมธาวิญญ� ศรีเมือง
62083018347 นายทิวา สุภชีรักษ�
62083018348 นายกันฑ�อเนก มกรพงศ�
62083018349 นางสาวลักษณ�ณารา นิลกลาง
62083018350 นางสาวอาภาศิริ มีชํานาญ
62083018351 นายณัฐวุฒิ ม%วงทอง
62083018352 นางสาวปฐมาวดี ทองพีระ
62083018353 นางสาวกนกพรรณ พลภูเมือง
62083018354 นายชินณกร เรืองนิ่ม
62083018355 นางสาวฐิติมา โยเหลา
62083018356 นางสาวประกายมาศ มาดี
62083018357 นายสหรัฐ เนาวรัตน�
62083018358 นางสาวกัณณิกา ศรีกุลกิจ
62083018359 นางสาวสุดารัตน� ทองคล�าย
62083018360 นางสาวอริศรา นามรักษ�
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62083018361 นางสาวสมหญิง วงค�หนูพะเนา
62083018362 นางสาวจันทิมา ทับงาม
62083018363 นางสาวณิชกานต� แจ%มใส
62083018364 นายมณเฑียร สุวรรณะ
62083018365 นายวิชญ�ธพงศ� พุ%มบุญภาคย�
62083018366 นางสาวอัญชนิกา ดิษฐบรรจง
62083018367 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง
62083018368 นางสาวมนัสชนก มารศรี
62083018369 นายดําริ หวันทา
62083018370 นางสาวโสมจิรัตน� พนิชยะสิทธ์ิ
62083018371 นางสาววรางคณางค� นวลฝ>าย
62083018372 นางสาวสุกานดา ศรีทานันท�
62083018373 นางสาวอรัญญา พงษ�สุภา
62083018374 นายปฏิภาณ รุ%งรัศมี
62083018375 นางสาวป@ยะดา นกสามเมือง
62083018376 นางสาวน้ําฝน โทอื้น
62083018377 นายนราธิป เมฆสุวรรณ
62083018378 นางสาวศิริภา ได�พร
62083018379 นายอโณทัย พจน�ฉิมพลี
62083018380 นางสาวเมวิกา วรรณเที่ยง
62083018381 นางสาวนภสร วิเศษศรี
62083018382 นายชาตพงศ� ถวิลวงษ�
62083018383 นางสาวนันทาศิณี จันทร�ชื่น
62083018384 นายผดุงศักด์ิ พวงมาลี
62083018385 นางสาวจิณณ�ณณัช ณ พิกุล
62083018386 นายฐานัส ขุนสนิท
62083018387 นายนันทวัฒน� มุ%งปKPนกลาง
62083018388 นางสาวสาริณี เตือประโคน
62083018389 นางสาวจิรนันท� แสนกล�า
62083018390 นางสาวฐาปณีย� แม%นธนู
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62083018391 นายธีรยุทธ การะก%าน
62083018392 นางสาวนภารัตน� นิ่มเจริญ
62083018393 นางสาวจันทร�จิรา จงสันเทียะ
62083018394 นายศิรพงษ� ธนูศิลปL
62083018395 นางสาวสาวิตรี แดงกุดตุ�ม
62083018396 นางสาวสิรภัทร สิริวรรณ�
62083018397 นางสาวสุภาภรณ� เทสินทโชติ
62083018398 นายพิสิทธ์ิ ตวนบุตร
62083018399 นางสาวอินทิรา ทองลอย
62083018400 นางสาวศรัญญา ภักดีบุตร
62083018401 นางสาวชุติกาญจน� จันเสน
62083018402 นางสาวกุลยา จอดนอก
62083018403 นางสาววาสนา พรมนัส
62083018404 นายรัฐพงศ� กล%องพุดซา
62083018405 นางสาวสมฤดี พรมเคน
62083018406 นางสาวจุฑามาศ จันทะขาน
62083018407 นายชัยณรงค� เรืองเรื่อ
62083018408 นางสาววาสนา ชุ%มจ้ิงหรีด
62083018409 นางสาวกันยารัตน� ชมภูคํา
62083018410 นางสาวนัทธิชา ไทธานี
62083018411 นางสาวกันต�กนิษฐ โชควิทยานุกูล
62083018412 นางสาวนวลนภา จิตเย็น
62083018413 นางสาวเพ็ญสุภา แก�วไพทูลย�
62083018414 นางสาวนิสาชล ศรีไพร
62083018415 นางจารุวรรณ รัตนวงศาโรจน�
62083018416 นางสาวอทิตยา มีชูสม
62083018417 นางสาวจิระนันท� ไม�ตะเภา
62083018418 นางสาวอุไรวรรณ วังคะวิง
62083018419 นางสาวสุภัสสรา แสงเขียว
62083018420 นางสาวเขมณิจ พลศิริพงษ�

หน�า 614 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018421 นางสาวจุฑาทิพย� ละครพล
62083018422 นางสาวสุวนันท� จอดกระโทก
62083018423 นางสาววารี ใจเด็ด
62083018424 นางสาวณัฐธิดา เทือกพุดซา
62083018425 นางสาวสุรัญญา วรสาร
62083018426 นางสาวพรพิมล ฉิมพินิจ
62083018427 นางสาวสรวีย� ทิพย�สันเทียะ
62083018428 นางสาวป@ยธิดา คําน�อย
62083018429 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ถุงเงินโต
62083018430 นางพรนภา ใจชอบดี
62083018431 นางสาวปาริชาต ท�วมโชติ
62083018432 นางสาววราภรณ� ชมชื่น
62083018433 นายประวิทย� แอหลัง
62083018434 นายสัตยา ปลั่งกลาง
62083018435 นางสาวชนิสรณ� สิงห�อังกุระ
62083018436 นางสาวอรวรรณ� โสบรรเทา
62083018437 นางสาวป@ยาภา ประทีปชัชวาลย�
62083018438 นางสาวสุพรรณี ครองเคหา
62083018439 นายนฤดล วงศ�ท�าว
62083018440 นางสาวกรชกร ประภาวิชา
62083018441 นางสาวรติมา สโมสร
62083018442 นางสาวป@ยะดา ชาติวนารักษ�
62083018443 นางสาวอังศุมาลิน พัชราชีวิน
62083018444 นางสาวชุติมา บุญประดับ
62083018445 นางสาวณภัทร อยู%บู%
62083018446 นางสาววารุณี งามศักด์ิ
62083018447 นางสาวกิตติยา ปOนกระโทก
62083018448 นางสาวจิตตรา ศรีโสภา
62083018449 นางสาวสโรชา สุดหอม
62083018450 นางสาวกิตติยา ตระกูลรัมย�
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ระดับปริญญาตรี

62083018451 นายนพพล ดีใจงาม
62083018452 นางสาวเมวิกา สุขเกษม
62083018453 นางสาวมัฌฌุฎา ทองโคตร
62083018454 นางสาวมาริษา ดําคร�าม
62083018455 นางสาวจิรนันท� ขันละ
62083018456 นางสาวอาริญา พรหมมา
62083018457 นายเอกกร สหปภาพัฒน�
62083018458 นายญาณวุฒิ บุญยรัชนิกร
62083018459 นายศรราม ฟากวิลัย
62083018460 นางสาวจุฑามาศ ราชการกลาง
62083018461 นางสาววรรณกร หาญสูงเนิน
62083018462 นางบัวคํา ด%านกระโทก
62083018463 นายนัฐพล สดมพฤกษ�
62083018464 นายคมกฤษณ� อ�อนคําภา
62083018465 นางสาววิชุดา พัฒนพานิชย�
62083018466 นางสาวศุภรัตน� จันทร�ศรี
62083018467 นายทศพล ชัยทอง
62083018468 นางสาวกันยา ฉลองบุญ
62083018469 นายอธิพงศ� ใคร%กระโทก
62083018470 นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว
62083018471 นางสาวศิริวรรณ ยอดเอม
62083018472 นายภัทรศักด์ิ สนทอง
62083018473 นางสาวอินทร�ธุอร แก�วน้ําจุ
62083018474 นายณัชทิวัตถ� คอนงูเหลือม
62083018475 นายวีระวัฒน� อินปาน
62083018476 นางสาวธัญพิมล ม%วงเพชร
62083018477 นายเสกศิลปL วรรณศิลปL
62083018478 นางสาวสุภาพร บุตรวงค�
62083018479 นางสาวณัฐภรณ� เศรษฐ�พรสิน
62083018480 นางสาวสุนิภา โพธ์ิแก�ว
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ระดับปริญญาตรี

62083018481 นางสาวพลอย ตุลานนท�
62083018482 นายพันธ�ศักด์ิ สุขวัตร�
62083018483 นางสาวน้ําฝน ประสันแพงศรี
62083018484 นางสาวปฏิญญา ชนะภักด์ิ
62083018485 นายทศพร กอใหญ%
62083018486 นางสาวสุกัญญา ประจํากลาง
62083018487 นายปฏิภาณ เถาว�หมอ
62083018488 นางสาวเข็มเงิน เกิดโภคา
62083018489 นางสาวศัณสนีย� แฝงโยธา
62083018490 นางสาวสุนิสา ยืนรัมย�
62083018491 นางสาวธวัลหทัย คําศรี
62083018492 นางสาวกัญญารัตน� ทะนงค�
62083018493 นางสาวสแกวัลย� ยะเรือนงาม
62083018494 นางสาวสุกัญญา กวดนอก
62083018495 นางสาวสุวรรณี พันธุ�เอี่ยม
62083018496 นายธวัชชัย บุญธรรม
62083018497 นางสาวระวีวรรณ ทองไพบูลย�
62083018498 นายเอกราช สีหราช
62083018499 นางสาวกนกวรรณ จิรานุรักษ�วงศ�
62083018500 นางสาวชามาณัฏฐ� แก�วแบน
62083018501 นายกําพล ตํารารัมย�
62083018502 นางสาวภาวิณี นิจเมืองปKก
62083018503 นางสาวสุกัญญา มีพร
62083018504 สิบตํารวจโทธีรพงษ� สายบุตร
62083018505 นายสราวุธ ขุดโพธ์ิ
62083018506 นางสาวขวัญหทัย มวลสุข
62083018507 นางสาวกฤติยา อันเตวา
62083018508 นางสาวนัฐริกา ดิเรกชัย
62083018509 นายณัฐพงษ� แสงสีเขียว
62083018510 นางสาวกาญจนา น้ําเนา
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ระดับปริญญาตรี

62083018511 นายอลงกรณ� ศิริไทย
62083018512 นางสาวอารญา ยอดทอง
62083018513 นางสาวอิงกมล ผึ่งกลาง
62083018514 นางสาวณัฐพร ห%วงสุวรรณ�
62083018515 นายนิพนธ� บุญล�อม
62083018516 นางสาววาสนา ทิพย�กระโทก
62083018517 นางสาวน้ําฝน แข็งขัน
62083018518 นายชัยยันต� นาคนวล
62083018519 นายณัฐวีร� ชูศักด์ิธนาเดช
62083018520 นางสาวเสาวลักษณ� ปKนคํา
62083018521 นางสาวสิริลักษณ� บุญลอย
62083018522 นางสาวจีรนันท� ทิพย�ประเสริฐ
62083018523 นายเกียรติเก�ากรณ� พิมพา
62083018524 นางสาวภาพันธ� โรจน�ศิริกุลชัย
62083018525 นางสาวพรพิมล อุพลรัมย�
62083018526 นางสาวภาวิณี กอยรัมย�
62083018527 นางสาวธนกร สุดเนื้อทอง
62083018528 นางสาวสมฤทัย ทําทอง
62083018529 นางสาวสมัญญา กิจวัฒนชัย
62083018530 นางสาวนันท�สินี กรรโณ
62083018531 นางสาววาสนา พิมไธสง
62083018532 นายณัฐพล วะลัยศรี
62083018533 นางสาวสุกัญญา สายแก�ว
62083018534 นางสาวสุภาวรรณ แซวประโคน
62083018535 นายโชคไพรินทร� มุขจร
62083018536 นางสาวยอดข�าว เข่ือนงูเหลือม
62083018537 นางสาวนิชา กนก
62083018538 นางสาวสุจิตตา โสมรุษ
62083018539 นางสาวศศิมา เพ็ดนอก
62083018540 นายเชิดพงศ� แทนหอม
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ระดับปริญญาตรี

62083018541 นางสาวจันทร�จิรา เทียมจัตุรัส
62083018542 นายอธิคุณ วิเศษสุนทร
62083018543 นางสาวเสาวรส รักจันทึก
62083018544 นางสาววริศรา พนมเขตร�
62083018545 นายปกรณ� วัชระพงษ�เทพ
62083018546 นางสาวอุดมพร พันธ�ศรี
62083018547 นางสาววรรณสิริ สุนทรวร
62083018548 ส.ต.ท.กิตติพล อินทรสิทธ์ิ
62083018549 นางสาวสุจิรา เนียมกลาง
62083018550 นายหัสดิน แฝงพิมาย
62083018551 นายมงคลยศ จุปะวันทอง
62083018552 นางสาวรัตนา บุดดา
62083018553 นางสาวจันทร�รัตน� มงคลทรัพย�
62083018554 นางสาววันวิสา ดีรูป
62083018555 นายคมสันต� เที่ยงกระโทก
62083018556 นางสาวชุติมา ดีมงคล
62083018557 นายธงชัย ทองมหา
62083018558 นางสาวภัทรินทร� หงษ�ชัย
62083018559 นางสาวจุฑามาศ ล�อมประโคน
62083018560 นายเกียรติศักด์ิ ปKดดี
62083018561 นายสุชาติ วงค�ประโคน
62083018562 นางสาวอรยา ฤทธ์ิพันธ�ม%วง
62083018563 นายวรวุฒิ จุดโต
62083018564 นางสาวระพีพร สีใสไพร
62083018565 นางสาวรัตนาภรณ� ธนูศิลปL
62083018566 นายณัฐวุฒิ ก�องเจริญพาณิชย�
62083018567 นายไตรจักร ซองก่ิง
62083018568 นางสาวปณิดา ทองงาม
62083018569 นางสาวรัตนา บุญเฮ�า
62083018570 นายพูนทรัพย� กาวสูงเนิน
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ระดับปริญญาตรี

62083018571 นางแพรวพรรณ สมคิด
62083018572 นางสาวฐิติพร นําพา
62083018573 นายศรัณญ� แสงสุข
62083018574 นางสาวดวงหทัย บังพิมาย
62083018575 นายวันเฉลิม ช%อขุนทด
62083018576 นางสาวธริตา ตHะมูล
62083018577 นางสาวพิชญ�สินี ศิวะสนธิวัฒน�
62083018578 นางสาวโยธิกา พานวงศ�
62083018579 นายดํารง โค%นถอน
62083018580 นายปฐมพงศ� สุพิพัฒนโมลี
62083018581 นางสาวกนกวรรณ ประวรรณรัมย�
62083018582 นางสาวชนม�นิภา แก�วจรัสวิไล
62083018583 นางสาวอุมาภรณ� แสงมณี
62083018584 นางสาวจุฑารัตน� เสริมนอก
62083018585 นายนพรัตน� รัตนวิวัลย�
62083018586 นางสาวปวีณา วกสูงเนิน
62083018587 นายเจษฎากร สุนทองห�าว
62083018588 นางสาวกัณฐิกา แก�ววงค�
62083018589 นายเอกพล งามสันเทียะ
62083018590 นางสาวกิติวรา ชาติครบุรี
62083018591 นายวรรณเศรษฐ� ดอกไม�
62083018592 นายมาโนช แดงใหม%
62083018593 นางสาวพรชนก แหลมไธสง
62083018594 นางนิภา ชาติขุนทด
62083018595 นางสาวพรพรหม ไชยมาตย�
62083018596 นางสาวอุมาภรณ� กุลวงค�
62083018597 นายสุวิจักขณ� เทศสูงเนิน
62083018598 นางสาวรุจิรัตน� ฉับจันทึก
62083018599 นายจิรวัฒน� หนูสี
62083018600 นางสาวพรวิลัย ปลื้มกระจ%าง
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62083018601 นางสาววิภาวรรณ พลอยฉิมพลี
62083018602 นายธีระชล พุฒจีบ
62083018603 นางสาวสุกฤตา นันทสิงห�
62083018604 นายกีรติ นิยมพล
62083018605 นางสาวจีรภา สุขดี
62083018606 นายณรงค�ชัย เพ็ชรเกษม
62083018607 นางสาวรุจีรัตน� ไชยปKญญา
62083018608 นางบัวทิพย� แสนสีมนต�
62083018609 นายอภิมุข วันเฟOPองฟู
62083018610 นางสาวอัตติพร ศรีพันธ�
62083018611 นายกรกต ศิริโต
62083018612 นางช%อผกา มาลี
62083018613 นางสาวนิตยา แวงวรรณ
62083018614 นายพงษ�นิพิฐ พรมเสาร�
62083018615 ว%าที่รตหญิงสมฤทัย สายสิน
62083018616 นางสาววิลาวัลย� จันทร�ประเสริฐ
62083018617 นายวุฒิชัย สินสมุท
62083018618 นางสาวกาญจนา ศิลาทอง
62083018619 นางสาวจิราภรณ� ไชยแสง
62083018620 นายทัศพล ย่ังยืน
62083018621 นายวรวิทย� เนียมหอม
62083018622 นางสาวธนภัทร� สมตุ�ย
62083018623 นางสาวนันทกา ศรณรงค�
62083018624 นายทัตพงศ� อติพงศ�ชัย
62083018625 นางสาวจิราวดี ไพฑูรย�วงศ�
62083018626 นางสาวอภิญญา กHกมาศ
62083018627 นางสาวณัฐธิดา เยาวกูล
62083018628 นางสาวพัชร�อัมพร โคตชัยยา
62083018629 นายวราดล วงศ�สูงเนิน
62083018630 ว%าที่ร�อยโทสุรพงษ� ดีพิมาย
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62083018631 นายณัฐพล แหสมุทร
62083018632 นายพีรวัฒน� สกุลประเสริฐศรี
62083018633 นางสาวกฤษณี เขียวสะอาด
62083018634 นางสาวสุภาภรณ� จันทะวงค�
62083018635 นายมนัสกวิน ม่ังมูล
62083018636 นางสาวสุจิตรา จักรเครือ
62083018637 นางสาวสุกัญญา นามปKญญา
62083018638 นางสาวปวีณา บัวนา
62083018639 นายภูวนาถ ดวงดี
62083018640 นายวีรากร อินเสนา
62083018641 นางสาวภคพร เตียงไธสง
62083018642 นางสาวอริศรา มหาเจริญ
62083018643 นางสาวณัฐวดี มังคละพลัง
62083018644 นางสาวศิริวรรณ คําดี
62083018645 นายเพชรรัตน� ยวนย่ี
62083018646 นายภัคฐวี ปะกะตัง
62083018647 นางสาวกนกพร เหลือสุข
62083018648 นางสาววราภรณ� ลาสัมพันธ�
62083018649 นายพิรุณรัช จินดาพันธ�
62083018650 นายชัยธวัช สุริกร
62083018651 นายภาธร พรหมทอง
62083018652 นายพลรัตน� เบาสูงเนิน
62083018653 นายณัฐกิตต� ฉันทะ
62083018654 นางสาวสิริประภา สรรค�บริคณห�
62083018655 นายพรภวิษย� ประพฤติธรรม
62083018656 นางสาวศิราวรรณ จากรัมย�
62083018657 นายศุภกฤตฌ� แสงนิล
62083018658 นายรัฐกรณ� สามร�อยงาม
62083018659 นางสาวจรรยวรรธน� รุ%งเรืองอังกาบ
62083018660 นางสาวณัฐณิชา ต้ังใจ
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018661 นางสาววันวิสา ประวาสุข
62083018662 นางสาวปKทมา มีไหว
62083018663 นางสาวณภัสวรรณ วรรณสุริวงษ�
62083018664 นายวิทวัส นิลขันธ�
62083018665 นางสาววนิดา วานุนาม
62083018666 นายนําโชค ล�อมกลาง
62083018667 นางสาวนิภาพร ฤทธ์ิมนตรี
62083018668 นายเสกสรร สร�อยเสนาะ
62083018669 นายเจริญวุฒิ จําปาป>อมศิริ
62083018670 นางสาวป@ยธิดา กลอยพรมราช
62083018671 นางสาวกิตติกานต� สิริจามร
62083018672 นางสาวอัมพร นางสันเทียะ
62083018673 นางสาวสุจิตรา เปาะกระโทก
62083018674 นายอนุชิต ช%วยกลาง
62083018675 นายเกรียงไกร เพ็ญสุข
62083018676 นางสาวดวงหทัย ศิริบุรี
62083018677 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�โภชน�
62083018678 นางสาวภัทรียา แก�วเมืองกลาง
62083018679 นางพรพิมล ต้ังเขาทอง
62083018680 นางสาวจิดาภา มากมาย
62083018681 นางสาวเนตรทราย อารีพร�อม
62083018682 นางสาวกรยาแก�ว วุฒิป@ยพงศ�
62083018683 นายฉันทิชย� หิรัญพันธุ�
62083018684 นางสาวกนกกาญจน� นพหิรัญ
62083018685 นายตระกูลเกียรติ ปKดภัย
62083018686 นายสุรธัช ใจซ่ือ
62083018687 นายมะซอรี เจะหะ
62083018688 นางสาวลัดดาวัลย� พุ%มนิรภัย
62083018689 นางสาวจีระนันท� ชะตายาน
62083018690 นางสาวกนกวรรณ จันทุดม
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ระดับปริญญาตรี

62083018691 นายธนวัฒน� พลานนท�
62083018692 นายธนพล ณรงค�กูล
62083018693 นางสาวจันทร ลาภขุนทด
62083018694 นายวัชรินทร� ยันต�จอหอ
62083018695 นางสาวปวีณา พันธ�กมลศิลปL
62083018696 นางสาวพิชชานันท� เพ่ิมชีลอง
62083018697 นางสาวณัฐติการณ� สารบาล
62083018698 นายมานิตย� กลางขอนนอก
62083018699 นายมงคล ทองคํา
62083018700 นายเอกพล ทองพา
62083018701 นายธนากร ภูมิโคกรักษ�
62083018702 นางสาวฉวีวรรณ บุตดีพันธ�
62083018703 นางสาวกาญจนา นิลวรรณ�
62083018704 นางสาววาสนา เครื่องกลาง
62083018705 นายปุญณิพัฒน� หาญเสมอ
62083018706 นายภูภริต ธรรมานุยุต
62083018707 นางสาวพวงแก�ว ไชยคง
62083018708 นางสาวฐาตารีย� โพธ์ิดํากล่ํา
62083018709 นางสาววิจิตรา แช%มฉิมพลี
62083018710 นางสาวสุภาพร แสงพราย
62083018711 นางสาวกุสุมา ปาถานะ
62083018712 นางสาวกรรณิกา หอมจันทึก
62083018713 นางสาวดลนภัส อภิฉัตรภาพร
62083018714 นางสาวศศิวรรณ สว%างศิริ
62083018715 นายบุญญฤทธ์ิ ดวงศรี
62083018716 นางสาวชัชชา ปราบนอก
62083018717 นายอภิเดช เพชรสุก
62083018718 นางสาววันวิสา จันทรา
62083018719 นางสาวธัชพร ธรรมดี
62083018720 นางสาวลีลาวดี คงสวัสด์ิ
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018721 นางสาวดวงจันทร� แสนอ%อน
62083018722 นางสาวเพ็ญพิชชา พ่ึงสวัสด์ิ
62083018723 นางสาววิกานดา ขุมทอง
62083018724 นางสาวนิลญา วงษ�ทน
62083018725 นางสาวบุษยมาศ ถือฉลาด
62083018726 นายณัฏฐ� ประดับวงษ�
62083018727 นางสาวกัลยาณี น�อยตําแย
62083018728 นางสาวรัตนพร ภูชัยแสง
62083018729 นางสาวสลิลทิพย� เคล�าสี
62083018730 นางสาวกฤติยาณี ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62083018731 นางสาวศศิกานต� เปUนรัมย�
62083018732 นางสาวสุภารัตน� หม่ันกิจ
62083018733 นางสาวเบญจวรรณ อินรัมย�
62083018734 นางสาวธัญญา ลัดครบุรี
62083018735 นางสาวณัฐวิภา พันธุ
62083018736 นายวิศณุ นุชงาม
62083018737 นางสาวปาริชาติ พิสิฐากุล
62083018738 นายกฤษณะ วรกิตต์ิไพศาล
62083018739 นางสาวยุพเรศ แก�วสุวรรณ�
62083018740 นางสาวปวริศา โกมารัมย�
62083018741 นางสาวปKทมพร มัธยมสกุล
62083018742 นายจรกฤตย� สารนอก
62083018743 นางสาวมยุรี อดุลย�เดช
62083018744 นางสาวสุธิตา สลางสิงห�
62083018745 นายธีรพงค� กันหมุด
62083018746 นายกฤษดา เครือวัลย�
62083018747 นายทวีวัฒน� วรหสังค�
62083018748 นางสาวสุณิชา ชิตเจริญอยู%
62083018749 นางสาวมณีนุช ภูบุญทอง
62083018750 นางสาวบุณฑริกา หนูแสง
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083018751 นางสาวอรวรรณ บุญศรี
62083018752 นางสาวสมหญิง เขจรดวง
62083018753 นางสาวปฐมพร จิรวุฒิวรนาถ
62083018754 นางสาวภัทรมน เดชาปภากร
62083018755 นางสาวนันทนา ตะปูทอง
62083018756 นางสาวอินทรพรรณ นิลปKทมานนท�
62083018757 นายกิตติศักด์ิ พุฒขุนทด
62083018758 นางสาวภัทรพร แก�วพระพาน
62083018759 นางสาวรัตนาวดี ขานโคกกรวด
62083018760 นางสาวสุธาวัลย� บุญประดิษฐ�
62083018761 นางสาวธิสาชล ทองศรี
62083018762 นางสาวเอื้องฟ>า ผลเจริญ
62083018763 นางสาวสุวิกา กิวรัมย�
62083018764 นางสาวกนกวรรณ ไวไธสง
62083018765 นายยงยุทธ รุ%งสาครทอง
62083018766 นายภัทร� ขาวงาม
62083018767 นายฐิตินันท� ถึงกลาง
62083018768 นางสาวสุนิษา งามแสง
62083018769 นางสาวญ-ชลี ทวันเวช
62083018770 นายทินกร สุขขุนทด
62083018771 นางสาวธิดารัตน� เทียมรัตน�
62083018772 นายศรายุทธ ศูนย�กลาง
62083018773 นางสาวปทิตตา สดไธสง
62083018774 นายภาณุวัฒน� จีรังกูล
62083018775 นางสาวกตัญชลี แก�วภู%
62083018776 นางสาวชนิศา ชาวเรือหัก
62083018777 นางสาวพรนภา จินตะวงศ�
62083018778 นายวรัญ^ู รัตนพันธุ�
62083018779 นายวชิรวิชญ� ใจกรุณา
62083018780 นายศิริวัฒน� อาญาเมือง
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ระดับปริญญาตรี

62083018781 นางสาวขนิษฐา ฆ�อนทอง
62083018782 นางสาวศุภาภรณ� สิงห�งาม
62083018783 นางสาวปKทมาวรรณ จวงไธสง
62083018784 นางสาวประพิมพ�พรรณ จอกทอง
62083018785 นายอําพล คงพานิช
62083018786 นางสาวรัชนู ชุ%มสันเทียะ
62083018787 นายสุรัตน� คําแพง
62083018788 นางสาวอนุชิดา บุญจวบ
62083018789 นายณัฐพล เข็มเพ็ชร�
62083018790 นายฤทธิชัย อยู%สบาย
62083018791 นางสาวสุภาวดี พิเศษ
62083018792 นายเกรียงไกร สุภาคุณานนท�
62083018793 นางสาวพิชญา อังคะสุวรรณ�
62083018794 นายวัฒนา พรามขุนทด
62083018795 นายทศพล เนาวรัตน�
62083018796 นายกฤติเดช หล%ายบุญ
62083018797 นางสาวพรวิมล วรสาร
62083018798 นางสาวพรชนก ไตรวงษ�ตุ�ม
62083018799 นางสาวฐิติกา ม่ันคง
62083018800 นางสาวพิราวรรณ แร%กาสิน
62083018801 นายราชันย� ตรงต%อกิจ
62083018802 นายณัฐพล กุมพัฒน�
62083018803 นายบุญมี โตดประโคน
62083018804 นางกนิษฐา กมลธรรม
62083018805 นายธนภูมิ นาคน�อย
62083018806 นายวิทยา สุระขันตี
62083018807 นางสาวเพชรรัตน� มาลาทอง
62083018808 นายกฤษณะ ทิศทะษะ
62083018809 นางสาวสุพัตรา บุญเรือง
62083018810 นางสาวสุวรรณี สองห�องนอก
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ระดับปริญญาตรี

62083018811 นางสาวจุฬาพร อามัสสา
62083018812 นางสาวปKทมา เชื้อพราหมณ�
62083018813 นางสาวศิวิมล พรมแป>น
62083018814 นางสาวพรนภา ปKกกุลนันท�
62083018815 นางสาวสุดารัตน� ถวนนอก
62083018816 นางสาวเบญจมาศ สานุสันต�
62083018817 นางสาวศุทรา หอมจันทร�
62083018818 นางสาวฐาปะณี ดวงเดือน
62083018819 นางสาวกนกวรรณ พืชผักหวาน
62083018820 นางสาวรุจิรางค� ชาญนอก
62083018821 นางสาวพรทิพย� เจริญศิริ
62083018822 นางสาวปวีณา ขจัดภัย
62083018823 นางสาวรุ%งนภา ยามี
62083018824 นางสาวจงจิตร� พยายาม
62083018825 นางสาวจุฑามาศ จันทร�สิงขะ
62083018826 นายสุริยา กาลจักร
62083018827 นายพัฒนา ลมสูงเนิน
62083018828 นางธนทร ธนาบุญภัทร�
62083018829 นางสาวนันท�นภัส มานะการ
62083018830 นางสาวพรธิดี จินาสวัสด์ิ
62083018831 นายพัฒนพงษ� ภูสาลี
62083018832 นางสาวปนัดดา สายนึก
62083018833 นางสาวชาลิสา ป\eากระโทก
62083018834 นางสาวพวงผกา อุทโท
62083018835 นางสาวปวีณา สวัสดี
62083018836 นางสาวฐิติณา เก้ียวสูงเนิน
62083018837 นางสาวิตรี ลองจํานงค�
62083018838 นายปKดทวี หลีอินทร�
62083018839 นางสาวปฏิมาภรณ� ใจกล�า
62083018840 นางสาวนริศรา ขุนทอง
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ระดับปริญญาตรี

62083018841 นางสาววรารัตน� เข็มช%อ
62083018842 นางสาวทัศนีย� เชียวขุนทด
62083018843 นางสาวบุญย่ิง สายรัตน�
62083018844 นางสาวพิชญา แสนศรี
62083018845 นางสาวคณิตา กรรณาฤทธ์ิ
62083018846 นายชัยญานนท� นุ%มสนธ์ิ
62083018847 นางสาวสมัชญา สิริเมฆ
62083018848 นางนิภานันต� เสาร�สูงเนิน
62083018849 นางสาวปาฏลี เอื้อใจ
62083018850 นายชัชพงศ� บรรหาร
62083018851 นางสาวกนกทิพย� วังทอง
62083018852 นายณัฐพงษ� ตาก่ิมนอก
62083018853 นางสาวนันทินี กอมันกลาง
62083018854 นายนิรันดร� เพ็ชรทองหลาง
62083018855 นางสาวรัฐธิดา นิสังข�รัมย�
62083018856 นางสาวอนุวรรณ โอดกระโทก
62083018857 นางสาวเกศรา สุรินสมบูรณ�
62083018858 นางสาวธนัชชา นิลบรรพต
62083018859 นางสาวรัญชิดา เวียงกมล
62083018860 นายฐาปกรณ� ดีสืบชาติ
62083018861 นางสาวศิวิลัย ไทยทะเล
62083018862 นายพินิจ คันสอน
62083018863 นายวรุตม� บุตรศรีภูมิ
62083018864 นางสาวศิรภัสสร สระแก�ว
62083018865 นางสาวกาญจนา บุญจันทร�
62083018866 นางสาวนงนาฎ กินสําโรง
62083018867 นางสาวพรรณนภา สายแดง
62083018868 นายสุริยา เจริญทนัง
62083018869 นางสาวสุภะเนตร� ชูวัฒน�
62083018870 นางสาวชไมพร นิเวศกูล
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62083018871 นางสาวโสภิดา นามกระโทก
62083018872 นางสาวกฎฐกรานต� ดิษยนันท�
62083018873 นางสาวนันทนา อุทัย
62083018874 นางสาวติยาภรณ� ของโพธ์ิ
62083018875 นางสาวปKทมาภรณ� บุปผา
62083018876 นางสาวพจมาลย� เทศขัน
62083018877 นายวินัย บุญแดง
62083018878 นายเหมราช หลาบเหมทุม
62083018879 นางสาวกิตติมา ฝKPนระหันต�
62083018880 นางสาวทิพย�อนงค� มงคลเคหา
62083018881 นางสาวภัทรวดี ตู�ภูมิ
62083018882 นายกิตติศักด์ิ ภาชู
62083018883 นางสาวพิชญ�สินี จันทนานุวัฒน�
62083018884 นายชาคริต สุวรรณวงษ�
62083018885 นางสาวกาญจนา ศักด์ิประโคน
62083018886 นางสาวกาญจนา จิมานัง
62083018887 นายวิรุณฬ� ผ%านวงษ�
62083018888 นางสาวนวลนิตย� สิทธ์ิประเสริฐ
62083018889 นายโสภณ เบ�าชัยภูมิ
62083018890 นางสาวกรรณิกา คํ้าจุน
62083018891 นายอติพัฒน� ประกิคะ
62083018892 นางสาวสุมนต�ธมาศ สังฆะมณี
62083018893 นายนิติธร รบศึก
62083018894 นางสาววราภรณ� บรรเทา
62083018895 นางสาวสุภาดี เด%นวงษ�
62083018896 นางสาวธัญลักษณ� เปลี่ยนเพ็ง
62083018897 นางสาวภาวิณี ฉัตรทันต�
62083018898 นางสาวธนกาญจน� ทิวาบันเทิง
62083018899 นางสาวกาญจนา พากเพียร
62083018900 นางสาวอรุณี ดัชถุยาวัตร
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62083018901 นายยงยุทธ บํารุงพล
62083018902 นางสาวทิพาภรณ� นิธิลาภ
62083018903 นางสาวศรัญญา มีแก�ว
62083018904 นางสาวสาวิณี วงษ�ชู
62083018905 นางสาวกวินทิพย� ปรปKกษ�ขาม
62083018906 นายวสวัตต์ิ ภักดีนอก
62083018907 นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร
62083018908 นางสาวสุนิษา สง%างาม
62083018909 นายนันทวัฒน� ตรีวุธ
62083018910 นางสาววาทิณี พวงศิลปL
62083018911 นางสาวพรชนก แสงอุ%น
62083018912 นางสาวหยาดนภา ทากลม
62083018913 นางสาวศวิมล สุภิษะ
62083018914 นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง
62083018915 นางสาวธิปจุฑา พลสยม
62083018916 นางสาวพิมพ�นภัส ศักด์ิอุดมกุล
62083018917 นางปKทมา นิธุรัมย�
62083018918 นางสาวรัชฎาภรณ� รักชาติ
62083018919 นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด
62083018920 นางสาวจิราวรรณ งามพันธ�
62083018921 นางสาวลลิตา ฉัตรจินดารัตน�
62083018922 นางสาววีราวรรณ พานิชชา
62083018923 ส.ต.ท.สุริวัฒน� ราชวงษ�
62083018924 นางสาวกมลชนก อิ่มสันเทียะ
62083018925 นางสาวนาตยา สาฆ�อง
62083018926 นางสาวกัญยา เผือดจันทึก
62083018927 นางสาวอัชริยา เกษรมาลา
62083018928 นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก
62083018929 นางสาวทัตพร นิยมดี
62083018930 นางสาวเบ็ญจา สินนอก
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62083018931 นางสาวอภันตรี พิมพ�สราญ
62083018932 นางสาวสุจิตรา อยู%คล�าย
62083018933 นางสาวรุจี จิราศักด์ิเกษม
62083018934 นางสาวสุดารัตน� มวลคําลา
62083018935 นางสาวเจนจิรา มาตยะโค
62083018936 นางสาวศศิประภา ควรคํานึง
62083018937 นางสาวเกศสุดา พืบขุนทด
62083018938 นางสาวปภาดา ฝาสันเทียะ
62083018939 นางสาวรัตนาภรณ� พงศ�พิละ
62083018940 นางสาวอรพรรณ ลือกระโทก
62083018941 นายทรงวุฒิ ชูสกุล
62083018942 นางสาวอัญธิกา อินทร�เอก
62083018943 นายจิรทีปต� บุญเหาะ
62083018944 นางสาวรินทร�ฤดี หวลไธสง
62083018945 นางสาวเปรมกมล บุญฮวด
62083018946 นางสาวปKญจลักษณ� มะเริงสิทธ์ิ
62083018947 นางสาวสุภัทริกา แผละกระโทก
62083018948 นายวิริยะ พงค�ศาสตร�
62083018949 นางสาวพรพรรณ หรบรรพ�
62083018950 นางสาวเกศรินทร� มุ%งลายกลาง
62083018951 นายชัดชัย ประสิทธ์ิสาท
62083018952 นางสาวปรียานุช เกิดบุตร
62083018953 นางสาวปุญยนุชร� ทองศิริ
62083018954 นางสาวรุ%งรวิน แสนแก�ว
62083018955 นางสาวนิรัชลา ศรีธรรม
62083018956 นางสาวคัทลียา เสนาฤทธ์ิ
62083018957 นายศุภรักษ� ดีทรัพย�
62083018958 นายจตุรงค� วันก่ิง
62083018959 นางสาวอุษณีย� สุตะนา
62083018960 นายยศวัต วาทีตรง
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62083018961 นางสาวศิริวรรณ จันทร�ดี
62083018962 นางสาวชมพูนุช แฉล�มไธสง
62083018963 นางสาวศิรินภา ลาสูงเนิน
62083018964 นางสาวสุกัญญา เดชเทพธรณี
62083018965 นางสาวอรอุมา วาปXโส
62083018966 นางสาวชนกนันท� เนียมหอม
62083018967 นางสาววิภารัตน� มณีใส
62083018968 นางสาวณัฐฎา สุนา
62083018969 นางประดับพร ยอดคง
62083018970 นางสาวพรนับพัน พุฒนอก
62083018971 นายกู�เกียรติ แกดสันเทียะ
62083018972 นางสาวเจนจิรา พรมกร
62083018973 นางสาวกันยกร ไชยเชษฐ
62083018974 นางสาวกชพร กาละซิรัมย�
62083018975 นางสาวภัสรา คํามีสิทธ์ิ
62083018976 นางสาวภัสสร พรมโชติ
62083018977 นางสาวเพียงขวัญ กลางเนตร
62083018978 นางสายพิณ เสิงกําปKง
62083018979 นางสาวรวีวรรณ คงสกุล
62083018980 นางสาวภัทรียา สุทธิประภา
62083018981 นายวีรชัย ภูก่ิงหิน
62083018982 นางสาวศิรินธาร พนารินทร�
62083018983 นางเปรมฤดี ธนัญชัย
62083018984 นางสาววริศรา นะป@นโน
62083018985 นางสาวธัญญารัตน� พลาสืบสาย
62083018986 นางสาวศิริลักษณ� หล%อทอง
62083018987 นางสาวศิราณี สิทธิสังข�
62083018988 นางสาวนฤมล พลชลี
62083018989 นายสันทัด กลีบกระโทก
62083018990 นางสาวณภัทร� คําวงค�ษา
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62083018991 นางสาวพัชรินทร� ลาดทา
62083018992 นางสาวรัฐภรณ� แก�วกลาง
62083018993 นายอนุพงษ� มุ�งต%อบัว
62083018994 นางสาวภัทรียา เรืองศิลปL
62083018995 นางสาวสุดารัตน� อุตพัฒน�
62083018996 นางสาวิตรี ชาชํานาญ
62083018997 ว%าที่ ร.ต.หญิงจิระภา จันทรสุวรรณ
62083018998 นางสาวกิตติพร ชะใบรัมย�
62083018999 นายกฤชกร ศรีอินทร�
62083019000 นางสาวกัลยา ทองสาย
62083019001 นางสาวสิริมงคล บุญมาก
62083019002 นางสาวอรอุมา ดอกใหญ%
62083019003 นางสาวสุดารัตน� บุญหล�า
62083019004 นางสาวปวีณา เก็บกลาง
62083019005 นางสาววรรณา จันทร�สิงห�
62083019006 นางสาวอลิสา อาญาเมือง
62083019007 นางสาวเพ็ญนภา เสกรัมย�
62083019008 นางสาวปวีณา คะเชนเนียม
62083019009 นางสาวจิราพร ทองเจริญ
62083019010 นายเคนทาโร% ทายะ
62083019011 นางสาวขวัญใจ มาลารักษ�
62083019012 นางสาวนุชนาฏ ทองทั่ว
62083019013 นางสาวอมรรัตน� ชนะกาญจน�
62083019014 นางทิพย�วรรณ เพ็งสระเกษ
62083019015 นางสาวนฤมล เกษแก�ว
62083019016 นางสาวอรอุษา สังข�เทพ
62083019017 นางจีรนันท� สุดสะอาด
62083019018 นายสิทธิศักด์ิ แก�วกองบุญ
62083019019 นางสาวชวพร หีบพิมาย
62083019020 นางสาววิภาวินี ทําทอง
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62083019021 นางสาวผกามาศ ไวเกิด
62083019022 นางสาวอุรา มะลิซ�อน
62083019023 นายนฤพล เลื่อนลอย
62083019024 นางสาววัชรีภรณ� คํายศ
62083019025 นางสาวสุพัตรา เสนปอภาร
62083019026 นางสาวกนกวรรณ ต%างสันเทียะ
62083019027 นายณัฐวัฒน� เครือศรี
62083019028 นางสาวพักตร�ศิริ ดาวสี
62083019029 นางสาววรรณฤดี แก�วนาคผ%อง
62083019030 นางวิไล โชคหนุน
62083019031 นางสาวปฏิมาภรณ� กาวี
62083019032 นายภานุวัฒน� ม่ังมี
62083019033 นายธนวัฒน� อึ้งวิบูรณ�วงศ�
62083019034 นางสาวจิดาภา ล�อมตะคุ
62083019035 นางสาวมัทนา ธนาธิปพิพัฒน�
62083019036 นายฉัตรเมธา เอกะสิงห�
62083019037 นางสาวช%อบุญญา วัฒนะ
62083019038 นางสาวสุพิชฌาย� หลอมประโคน
62083019039 นายอภิณัฐ ตัณฑวณิช
62083019040 นายพินิช ภิญโญดม
62083019041 นางสาวนาถตยา พรมบุตร
62083019042 นางสาวเสาวลักษณ� ศิริปรุ
62083019043 นางสาวรัชนก คําศรี
62083019044 นางสาวอินท�ชลิตา เลิศตระกูลวงศ�
62083019045 นางสาวช%อผกา อ�วนสูงเนิน
62083019046 นางสาววรรณวิภา อาปะเม
62083019047 นางสาวจุราวรรณ นนยะโส
62083019048 นายอภิชาติ ดลเจือ
62083019049 นางสาวป@นประภา พิรุณ
62083019050 นางสาวตวงทอง ไชยศรีษะ
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62083019051 นางสาวณัฐพร บูราพรนุสรณ�
62083019052 นางสาวสุมิตรา ยํ่ารัมย�
62083019053 นางสาวสุพรรณี ต�นจาน
62083019054 นางสาวอารีรัตน� ขําจีน
62083019055 นายคงศักด์ิ ติวสุภาพ
62083019056 นางสาวกนกอร อรุณทวีรุ%งโรจน�
62083019057 นางสาวภชิสา ปKทมภูวนนท�
62083019058 นายราม สุขเจริญ
62083019059 นายปวริศ เสยกระโทก
62083019060 นายอภิวัชร� วรรณสุข
62083019061 นายสหรัฐ ยะปะเภา
62083019062 นางสาวสุลักขณา อิ่มละมูล
62083019063 นางสาวศิราพร หลอดทอง
62083019064 นางสาวสมฤดี รุ%งเรือง
62083019065 นายวรวิทย� ยงทอง
62083019066 นางสาวอลิษา เทพตาแสง
62083019067 นางสาวปวีณา รอดพฤกษ�ภูมิ
62083019068 นายอรุณศักด์ิ สายแวว
62083019069 นางสาววยุรี กลางเมืองขวา
62083019070 นางสาวกาญจนาภา สุขสบาย
62083019071 นางสาวสุเนตร สกุลสิทธิวัฒน�
62083019072 นางสาววิภาดา ทองมาก
62083019073 นางสาวหนึ่งฤดี มีสะอาด
62083019074 นางสาวสิริรัตน� ไชยภูมิ
62083019075 นางสาวกรปวีณ� บุตรดี
62083019076 นายสุธน บุญศรี
62083019077 นางสาวสุภาวดี สังข�ในเมือง
62083019078 นางสาวกมลรัตน� เปราะจันทึก
62083019079 นางธัญพร จะเรียมพันธ�
62083019080 นางสาวนิรัชพร ดวงจิต
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62083019081 นางสาวจันทร�จิรา ม%วงเพชร
62083019082 นายมนัสพงษ� สุขเกษม
62083019083 นางสาวขนิษฐา กุลดร
62083019084 นางมัณธิภา ดัชถุยาวัตร
62083019085 นางสาวนุษรา จวบกระโทก
62083019086 นายสุทธิพงษ� หุ�มไธสง
62083019087 นางสาวตระการตา แสงตะการ
62083019088 นายศราวุฒิ โชคเจริญ
62083019089 นางสาวดาราพันธุ� ปKPนมะเริง
62083019090 นางสาวสุภัทรา สุขคําเมล�
62083019091 นางสาวสกุลตรา ชุมพล
62083019092 นางสาวนภัสสร ป@มแปง
62083019093 นางสาวนิฤมล มีโชค
62083019094 นายเอกสิทธ์ิ เปนะนาม
62083019095 นางสาววรัชยา เพ่ิมสูงเนิน
62083019096 นางสาวพรสุดา นิตย�ใหม%
62083019097 นางสาวเย็นฤดี อ%อนจังหรีด
62083019098 นางสาวกัญนิกา ภาภิรมย�
62083019099 นางสาวนิโลบล จันทรปรีชายุทธ
62083019100 นางสาวรุ%งรุจี ธนะวงค�
62083019101 นายคม โยนกระโทก
62083019102 นางสาววิมล สมสวย
62083019103 นางสาวเสาวลักษณ� เสาวคนธ�
62083019104 นางสาวอัญชลี นิลภา
62083019105 นางสาวศรัณยา รุจาคม
62083019106 นางสาวปKทมาภรณ� กรวยสวัสด์ิ
62083019107 นางสาวจุฑามาศ ชํานิพันธ�
62083019108 นางสาวปรัศนียาภรณ� บัลลังค�
62083019109 นายภาณุวัฒน� ช%างไม�
62083019110 นางสาวทักษพร ทองคํา
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62083019111 นางสาวพรชิตา บัวกลาง
62083019112 นางสาวศศิธร รู�แผน
62083019113 นายบัญชา มูลคร
62083019114 นางสาววลัยภรณ� ศรประสิทธ์ิ
62083019115 นายโยธิน อันวิเศษ
62083019116 นางสาวกัญญาภัทร เลาห�กมล
62083019117 ว%าที่ร�อยตรีประสาน ศาลางาม
62083019118 นางสาวแสงจันทร� จินดาศรี
62083019119 นางสาวอารียา เบ�าลี
62083019120 นางสาวพิมพิไล เสียมลอยน้ํา
62083019121 นางสาวศิรินภา พรมเด่ือ
62083019122 นายเรวัต เกรยรัมย�
62083019123 นายป@ยพงษ� ถาวรรัตน�
62083019124 นางจิตรา เทียมสกุล
62083019125 นางสาวสุวรรณา สุทธิ
62083019126 นางสาวธิดารัตน� คงนอก
62083019127 นางสาวสุจิตรา ศรีคุณ
62083019128 ว%าที่ร�อยตรีมงคล พงษ�นาม
62083019129 นางสาวธันย�ชนก สอดพรมราช
62083019130 นางสาวพรพรรณ คุ�มมิตร
62083019131 นายอนุสรณ� ทองอิสาณ
62083019132 นางสาวสุกฤตา หาวิรส
62083019133 นายนิวัฒน�ชัย กันกระโทก
62083019134 นางสาววริษา ก่ิงโพธ์ิ
62083019135 นางสาวมุกขรินทร� แก%นกระโทก
62083019136 นางสาวนวลกมล ศรีอารยากุล
62083019137 นางสาวจุไรวรรณ วณิชวิชากรกิจ
62083019138 นายณภัฏ จงภักดี
62083019139 นางสาวชนนิกานต� ยะกะจาย
62083019140 นางสาวอัญชลี ช�างเผือก
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62083019141 นายพีรพัฒน� เทวินรัมย�
62083019142 นางสาวกัลยาณี คุ�มกระโทก
62083019143 นายเตชัส อยู%กลั่นเถ่ือน
62083019144 นางสาวชัทธ�ชนม� ลี้สมประสงค�
62083019145 นางสาวกัณฐมณี ไม�ขนุน
62083019146 นางณัฐยา สิงห�สูงเนิน
62083019147 นางสาวบัณฑิตา นิตย�อํานวยผล
62083019148 นางจุฑามาศ วนกลาง
62083019149 นางสาวรุ�งระวี แสงมณี
62083019150 นายณัฐพงษ� สถาพร
62083019151 นางสาวกนกรัตน� คงดี
62083019152 นางสาวสกุลรัตน� อันไขหน�า
62083019153 นางสาวฐิติกานต� ขันตี
62083019154 นางสาวสุจิตรา แก�วลี
62083019155 นางสาวอันธิกา อินศร
62083019156 นางสาวเจนจิรา ถ่ินทุมมา
62083019157 นางสาวสุนิตา จงฤทธ์ิ
62083019158 นางสาวเบญญาภา สุขย่ิงทวี
62083019159 นางสาวฐิติพร อุสาหะ
62083019160 นางสาวกัลยา ต้ิวสุวรรณบวร
62083019161 นางสาวอุสิชา ปKญญา
62083019162 นางสาวอภิญญา ชูรา
62083019163 นายปรีดา บุรีรักษ�
62083019164 นางสาวจุฑามาศ คําชะนาม
62083019165 นายปณิธาน ก่ิงมาลา
62083019166 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง
62083019167 นางสาวศิริทรัพย� สีดาพล
62083019168 นางสาวดารินทร� ก่ิงแก�ว
62083019169 นางรุ%งวดี ชนิลกุล
62083019170 นายภัทรพล ผุดผ%อง
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62083019171 นายพงษ�พัตร� พรูนพรม
62083019172 นางสาวธันยพร กรงกระโทก
62083019173 นางสาวนารีรัตน� ดอนไพรวัน
62083019174 นางสาววรวลัญช� ฉัตรแก�วผุดผ%อง
62083019175 นายสกลรัชกร เหลืองอ%อน
62083019176 นางสาวอารียา อินทร�จํานงค�
62083019177 นายนัฐวัฒน� บุปผาทาโน
62083019178 นายสมชาย อุ%นภูษา
62083019179 นางสาวปาริฉัตร บุราคร
62083019180 นางสาวอรพรรณ ชัยวิทูอนุกุล
62083019181 นายป@ยะพล เสมอเหมือน
62083019182 นางสาวชณัฐตา แซ%เลี้ยง
62083019183 นางสาวสุภวรรณ ม%วงงาม
62083019184 นางสาวสุธัญญารัตน� พานโน
62083019185 นางสาวศิรินญา เฉ่ือยกลาง
62083019186 นางสาวสุนัดดา โพธ์ิเงิน
62083019187 นางสุรีย� แท%นแก�ว
62083019188 นายวีระพงษ� พิณพรมราช
62083019189 นางสาวรชชนก อินทร�แป>น
62083019190 นางสาวกรรณิตา ลีละบุตร
62083019191 นางสาวจุรีพร งาสําโรง
62083019192 นายรัฐธีร� รัตนาชัยอนันต�
62083019193 นางสาวฐิติวรรณ ประทุมทอง
62083019194 นางสาวอทิตยา อัศวธีระ
62083019195 นางสาวอภิญญา ทรงอาษา
62083019196 นางสาวป@ยธิดา สมบูรณ�เรศ
62083019197 นางสาวป@ยวรรณ ยุ�งศิริ
62083019198 นางสาวคณพิชญ� จันธิมา
62083019199 นางสาวนรีเมธ ชัยพรรณ
62083019200 นางสาวอารีรัตน� วิเศษพงษ�
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62083019201 นางสาวจุฑามาศ ขุนองค�
62083019202 นางสาวบุณฑริกา ชุบรัมย�
62083019203 นางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ
62083019204 นายสนธยา เดือนจํารูญ
62083019205 นางสาวมาริสา ดิษก่ิงสะแกราช
62083019206 นางสาวสุภาพร เอี้ยงทอง
62083019207 นางสาวสุทธิกานต� บัวเขียว
62083019208 นางสาวปภัสรา สีลิ
62083019209 นางสาวลัคนา ย่ังยืน
62083019210 นายวัชรพงษ� แทนสุโพธ์ิ
62083019211 นางสาวจรรยพร รักสัตย�
62083019212 นายจีรพงษ� ภิบาลวงศ�
62083019213 นายธีรโชติ สิงคิบุตร
62083019214 นายศิริชัย ศิลาธุลี
62083019215 สิบเอกหญิงอภิรดา แก�วปรากาญจน�
62083019216 นางสาวธนาภรณ� จิรัมย�
62083019217 นายธนพล ศรีทอง
62083019218 นางสาวสุนันทา ขจีฟ>า
62083019219 นางสาวจรรยาพร พูนดี
62083019220 นายสราวุฒิ โสภาค
62083019221 นางสาวอัญชลี เอกา
62083019222 นางสาวป@รัญญา พจนะเวทิน
62083019223 นายภานุวัฒน� คันธจันทร�
62083019224 นายชนินทร� ล้ําเลิศ
62083019225 นางสาวรุ%งรัตน� ถ่ินทองหลาง
62083019226 นางสาวธัญญาเรศ เยาวชัย
62083019227 นางสาวศศิวิมล จิตรตรี
62083019228 นายธนศาสตร� เชิดสูงเนิน
62083019229 นายวันชนะ สุโข
62083019230 นางสุจินดา ศิริพล
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62083019231 นางสาวพิณนภา ฝางชัยภูมิ
62083019232 นางสาวภัณฑิรา รุจาคม
62083019233 นางสาวชลิดา สรสันต�
62083019234 นางสาวศิริยาภรณ� ตันลุง
62083019235 นางสาวปารณีย� แก�วนอก
62083019236 นางสาวกัญญารัตน� ชีพัฒน�
62083019237 นางสาวภาวิณี ภาพักดี
62083019238 นายพงศ�พิสุทธ์ิ อุไรมาลย�
62083019239 นางสาวสุปราณี ธรรมวิชัย
62083019240 นางสาวสุดารัตน� ชุตินทร
62083019241 นางสาวพิไลพร งามเหลือ
62083019242 นางสาวภัทรภรณ� เขียวอําพร
62083019243 นายจักรกฤษ กองสุข
62083019244 นางสาวทิพย�วดี เม%ากลาง
62083019245 นางสาวศุภลักษณ� สุขประสพ
62083019246 นางสาวฐิติชญา ต%วนสูงเนิน
62083019247 นางสาวกาญจนา เปลี่ยนพล
62083019248 นายโยธา พรมงาม
62083019249 นางสาวอ.ขนิษฐา แต�มแก�ว
62083019250 นางสาวจิราภรณ� ตุไซร
62083019251 นางสาวจินตหรา บทสูงเนิน
62083019252 นางสาวศศิวรรณ โอวาทกานนท�
62083019253 นายภาคิน สังขรัตน�
62083019254 นางสาวณัฐธิดา เพ่ือนพิมาย
62083019255 นางสาวสุดารัตน� ยอดดํา
62083019256 นางสาวปุญญารัศม� ชัยธเนษฐ�สิน
62083019257 นางสาวมะลิสา คงกล�า
62083019258 นางสาวรุ%งนภา เนตรสว%าง
62083019259 นางสาวสุภัชชา สุขสังวรณ�
62083019260 นางสาวกษิรา หวังหยิบกลาง
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62083019261 นางสาวกําไร แก�วประเสริฐ
62083019262 นางสุชีรา ขาวพราย
62083019263 นายอภิวัฒน� สอนกล�า
62083019264 นายธนภัทร บุญช%วยชู
62083019265 นายสิทธิชัย อ%อนคําขันธ�
62083019266 นางสาวปรีชญาณ� เจริญศรี
62083019267 นางสาวปาจรีย� เข่ือนโพธ์ิ
62083019268 นางสาวภาวินี อ่ําสอาด
62083019269 นางสาวปุณิกา จันทวงษ�
62083019270 นางสาวกิตติยาภรณ� เทียมวงค�
62083019271 นางสาวธนัชชา สร�อยสูงเนิน
62083019272 นายฉลอง ศรีสุรัติกรกุล
62083019273 นายฐาปนพงษ� วิชัยตHะ
62083019274 นางสาววิกานดา พรมทันใจ
62083019275 นางสาวนริศรา แก�วดอนรี
62083019276 นางสาวรัตนาภรณ� สุดมี
62083019277 นายภูวดล นาแก�ว
62083019278 นางสาววิมลวรรณ ป@Pนทอง
62083019279 นายจิรพงศ� แก�วศรี
62083019280 นางสาวศิรินทรา พงษ�สุระ
62083019281 นางสาวอริสา เรืองดิลกรัตน�
62083019282 นางสาวอรณี วีระนนท�
62083019283 นางสาวญาณี จันทร�ชมภู
62083019284 นางสาวสุพัตรา บุญชิต
62083019285 นางสาวสุรีฉาย รุ%งเรือง
62083019286 นางสาวประนัฐญา นีพลกรัง
62083019287 นางสาววิไลรัตน� แย�มจอหอ
62083019288 นายพัชระ ชื่นบาน
62083019289 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ
62083019290 นางสาวสายสุรี พ่ัวโพธ์ิ
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62083019291 นายชัยฤกษ� ทองตา
62083019292 นางสาวสุมลรัตน� โนนติวาล
62083019293 นายอนุชา วารินทร�
62083019294 นางสาวปภัสสรา ก่ิงกรดกลาง
62083019295 นางสาวปาริฉัตร คุ�มแก�ว
62083019296 นายเกรียงศักด์ิ ชังฉิมพลี
62083019297 นายธนกฤต เกตุแก�ว
62083019298 นางสาวประภัสสร มูลเสนา
62083019299 นางสาวกนกวลี เขือนอก
62083019300 นายอนุวัต กองกูล
62083019301 นางสาวสุภาเพ็ญ นวลมณี
62083019302 นางสาวเยาวภา ด�วงเชี่ยว
62083019303 ส.อ.หญิงจิรัฏฐ� มุ%งดี
62083019304 นางสาวธนาพร เกียรติบัวใหญ%
62083019305 นายนพพล มหาราช
62083019306 นายกิตติทัต ปKญโญ
62083019307 นางสาววานิตตา จันทร�หนองแวง
62083019308 จ.ส.อ.นวพล อนุมาตร�
62083019309 นางสาวรจนา พลอยกระโทก
62083019310 นางสาวเจริญขวัญ ขจรล�า
62083019311 นางสาวกุลนันท� เสมอศรี
62083019312 นายปรีชา สุวรรณ�โรจน�
62083019313 นางสาวธนยพร ฉัตรเวทิน
62083019314 นางสาวนภสร ครุฑน�อย
62083019315 นางสาวทองมา ไลไธสง
62083019316 นายพรหมปกรณ� พันธุ�สุข
62083019317 นายกันตพล ศรีสุข
62083019318 นายวรินทร สมพันธ�
62083019319 นางสาวเสาวภา รอดพันธ�
62083019320 นางสาวชวิศา รูขะจี
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62083019321 นางสาววรรณิศา ยังสูงเนิน
62083019322 นางสาวรัตนาภรณ� ขจัดภัย
62083019323 นายภานุกูล พานิช
62083019324 นางสาวจิระประภา โม�ผา
62083019325 นางสาวอรวรรณ กุศลชู
62083019326 นายพงษ�พิทักษ� พิลาจันทร�
62083019327 นางสาวชาลิสา ภัทรกิตติภากรณ�
62083019328 นางสาวสมฤดี ภูมิโคกรักษ�
62083019329 นางสาวศิรินาถ กาชัย
62083019330 นางสาวสุดารัตน� ช%างโคกสูง
62083019331 นางสาวธนาวดี จันทร�เดช
62083019332 นางสาววราภรณ� คํากลิ่น
62083019333 นางสาวทิพวรรณ สินธะ
62083019334 นางสาวภัทรินทร� อินทรกําแหง
62083019335 นางสาวปรีญามุข ถูกพันธ�
62083019336 นายชัยวัฒน� สุวรรณกลาง
62083019337 นางสาวเพ็ญนภา เหมือนสันเทียะ
62083019338 นางสาวณัฏฐ�กานต์ิ ธรรมปานลาภเกิด
62083019339 นางสาววรันธร จอสูงเนิน
62083019340 นางสาวสุชาดา ปลอดกระโทก
62083019341 นางสาวเมวิกา คันภูเขียว
62083019342 นางสาวสุดารัตน� จันดี
62083019343 นางสาวภาวิณี แปจะโปะ
62083019344 นางสาวอารดา ไพลขุนทด
62083019345 นางสาวธิดาพร ชาลีพุทธาพงศ�
62083019346 นางสาววรางคณา กมลเลิศ
62083019347 นางสาวพนิดา สนจันทร�
62083019348 นายปริญญา บูรทิศ
62083019349 นายรณชัย วงศ�ษาโท
62083019350 นางสาวพรนภา นกเอี้ยง
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62083019351 นางสาวสุปราณี เจนถูกใจ
62083019352 นางสาววิชยานนท� พลอยธนพงศ�
62083019353 นางสาวกุลจิรา น�อยแสง
62083019354 นายวิษณุ จันวิสุข
62083019355 นายอภิชาติ ลับภู
62083019356 นางสาวอภัสรา คมพุดซา
62083019357 นางสาวส%องแสง นําพา
62083019358 นางสาวกนกพร พงษ�จีน
62083019359 นางสาวนภาพร สายผัน
62083019360 นางสาวอนัญพร คําบุญเรือง
62083019361 นางสาวพันธรัตน� รตนปลอบโยน
62083019362 นายวรันธร บัวผลิ
62083019363 นางสาวอนุสรา พวงประจํา
62083019364 นายธนาธร มีวงศ�ปาน
62083019365 นางสาวฐิติมา พันธุ�พิศาล
62083019366 นายโกศล คํามูล
62083019367 นางสาวศิรินุช พ่ึงน้ํา
62083019368 นางสาวสุธิดา นกออก
62083019369 นายลีนวัตร ลีนะกุล
62083019370 นายจิรวัฒน� พิชิ
62083019371 นางสาวศิริรัตน� จอมมาลา
62083019372 นางสาวสุนารี นูพลกรัง
62083019373 นางสาวปรียาพร รถเพ็ชร
62083019374 นางสาวเบญจมาภรณ� พลเสน
62083019375 นางสาวเสาวนีย� รักษาภักดี
62083019376 นางสาววรรณิภา พิมพ�สิงห�
62083019377 นางสาวปรียาภรณ� ช%องจะโปะ
62083019378 นายวีรภัทร นุเสน
62083019379 นางสาวอรวรรณ โชตินอก
62083019380 นายธีระวัฒน� จันทะกา
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62083019381 นางสาวเชษฐ�สุดา รุจิราพิพัฒน�
62083019382 นางสาวกณิศ สําราญดี
62083019383 นางสาวกาญจนา พูนวงค�
62083019384 นายสุรพล อิ่มสําราญ
62083019385 นางสาวณัฏฐาภรณ� โฉสูงเนิน
62083019386 นางสาวจิรประภา บุญสร�าง
62083019387 นางสาวเสาวลักษณ� อุบลเผื่อน
62083019388 นางสาวอธิกุล สมชื่อ
62083019389 นางสาวรสรินทร� เอิบพรมราช
62083019390 นางสาวรัศมี ปฏิสัมพิทา
62083019391 นายปKญจพิชญ� คํามา
62083019392 นางสาวอริยา สิงห�ธีร�
62083019393 นางสาวสิริกานดา พลทามูล
62083019394 นางทวินันท� ด%านขุนทด
62083019395 นางสาวนวพร สืบขําเพชร
62083019396 นางสาวศุภิสรา ร%มพุดตาล
62083019397 นางสาวป@ยธิดา น�อมมนัส
62083019398 นางสาวชลนิกานต� ไชยจันลา
62083019399 นางสาวกานดา ชาญศึก
62083019400 นายกฤษดา โพธ์ิงาม
62083019401 นางสาวณัฐนรี เชื้อเหิม
62083019402 นายปKญญา โพธ์ิพาด
62083019403 นางสาวพีรภาว� มูลพันธ�
62083019404 นางสาวลีลาวดี เวียนโคกสูง
62083019405 นางสาวศกุนตลา ช%างประดับ
62083019406 นางสาวจุฑามาศ ยกครุฑ
62083019407 นางสาวโยษิตา ทองจ�าว
62083019408 นายสมมาตร โตเหมือน
62083019409 นางสาวศศินิภา ผันเขียว
62083019410 นางสาวพัณณ�พิชญา พรมสวัสด์ิ
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62083019411 นางสาวกรชทรา อุ%นกะสัง
62083019412 นางสาวเปมิกา สว%างจันทร�
62083019413 นางสาววรัชญาณ� ทองมาก
62083019414 นางสาวปวีณา ผลาหาร
62083019415 นายพันเทพ เกสีจอหอ
62083019416 นางสาวพิมพกานต� ผ%องกุศล
62083019417 นายธงชาติ จามจุรี
62083019418 นางสาวพรชนัน นันทนพิบูล
62083019419 นายเมธิสรัศม์ิ มะวังนุทูล
62083019420 นายวีรชาติ ประจิมนอก
62083019421 นายวีระพล นวลภักดี
62083019422 นางสาวอรอุมา นวลกําแหง
62083019423 นางสาวสุพรรณิกา ชนะชัย
62083019424 นางสาวไพจิตร พืชทองหลาง
62083019425 นายอติชาติ โยธิน
62083019426 นายสุรชัย พิมพ�ดี
62083019427 นางสาวยุวดี จันสีทา
62083019428 นางสาวปรียารัตน� ศรีชุม
62083019429 นางสาวขวัญฤทัย พัชนี
62083019430 นายธีรยุทธ พิลาดี
62083019431 นางสาวพัชชาพร พลชนะ
62083019432 นายศุภกร ศรีชัยยา
62083019433 นายวุฒิพงษ� สอนชัยภูมิ
62083019434 นายฐาปกรณ� ตะโกมา
62083019435 นางสาวสุกัญญา สมรูป
62083019436 นางสาวระวิวรรณ พลอาชา
62083019437 นางสาวดาริน ไพเกาะ
62083019438 นางสาวนันทนา แหล%ภูเขียว
62083019439 นางสุรีย�ภรณ� เอี่ยมรัมย�
62083019440 นางสาวกุสุมา สุภาพ
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62083019441 นายสมพร โนนน�อย
62083019442 นางสาวสุพัตรา ใยนนท�
62083019443 นางสาวจิตอัปสร หวานเหย
62083019444 นางสาวกมลชนก สัชชานนท�
62083019445 นางสาวนฤมล สาทะเล
62083019446 นางสาวนิภาพร อุเทนสุด
62083019447 นายวีรชัย สําเภา
62083019448 นางสาวจุฬารัตน� จันทร�ทอง
62083019449 นางสาวอารีรัชต� จันทะไทย
62083019450 นางสาวป@ยนุช นิสัยหาญ
62083019451 นางสาวณัฐฐิญา การินทร�
62083019452 นายศราวุธ แก%นแก�ว
62083019453 นางสาวณัฐกานต� จําปาศรี
62083019454 นางสาววิภาวดี ตรงประสิทธ์ิ
62083019455 นายธนู ปKถพี
62083019456 นายเพชรรัตน� บุญกล�า
62083019457 นายพิทยา ครอบแก�ว
62083019458 นางสาวพรทิพย� แก�ววงษา
62083019459 นางสาวมยุรี ทะเลิงรัมย�
62083019460 นางสาวมานิตา สายคํา
62083019461 นางนันท�นภัส แก�วมณี
62083019462 นางสาวจินตวัฒน� บุญกนิษฐ
62083019463 นางสาวจิราพร เกษจันทึก
62083019464 นางสาวพชรพรรณ ธุรานุช
62083019465 นางสาวชลีรัตน� เพ็ชรนอก
62083019466 นางสาวมาตยา มาลัย
62083019467 นายยศธนา เทศน�ไธสง
62083019468 นายภิรมย�ภัทร กําพุฒกลาง
62083019469 นางสาวดรุณี ศรีเสน
62083019470 นายณัฐพงษ� โชนสยอง

หน�า 649 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019471 นางสาวพัชยา ยืนย่ิง
62083019472 นายสมรรถชัย มาตรทะเล
62083019473 นางสาวฉัตรพร ฉัตรทอง
62083019474 นางสาวกมลพร บริบูรณ�
62083019475 นางสาวสุจิตรา บุญทูล
62083019476 นางสาวชลธิชา ทองอ�ม
62083019477 นายอนุนิวัฒน� ทองเสน%ห�
62083019478 นางสาวอัญญาวีธ� จันทร�หอม
62083019479 นางสาวรัชฎาพร สีดํา
62083019480 นางสาวกาญจนา เบิกบาน
62083019481 นางสาวจันทร�จิรา ชุนบุญมา
62083019482 นางจิม รัตนโสภา
62083019483 นางสาวรุ�งฟ>า เถาว�กลาง
62083019484 นางสาวนิด แสงสว%าง
62083019485 นายจตุพล แคนเภาว�
62083019486 นายจิรวัฒน� ศักด์ิศรีตระกูล
62083019487 นางสาวสุนิสา ลาดก%าน
62083019488 นางสาวพัชรินทร� พนมเขต
62083019489 นางสาววิภัศรา จอมคําสิงห�
62083019490 นางสาวอารีรัตน� ศรีวิชัย
62083019491 นางสาววรัญญา ครองบัวบาน
62083019492 นายภานุวัฒน� ศรีแสง
62083019493 นางสุกานดา แย�มแสง
62083019494 นางชวาลี สุภัทรไชยศีล
62083019495 นางสาวอนุสา คลังระหัด
62083019496 นายณัฐวุฒิ ประกังเว
62083019497 นางสาวพรทิพย� อาชีพเจริญพร
62083019498 นางสาวประทุมมา ไกรกูล
62083019499 นางสาวนาริน ตู�สะกาศ
62083019500 นางสาวณรีรัตน� หลักทอง
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62083019501 นางสาวภัคฐิชา สิริพงศ�พิศุทธ์ิ
62083019502 นางสาวบุษกร ฮ%วนอําพร
62083019503 นางสาวนิภาพร ทองปาน
62083019504 นางสาวหนูนา นาคนวล
62083019505 นางสาวกนุชล แทวกระโทก
62083019506 นางสาวพรพรรณ ปานเจริญศักด์ิ
62083019507 นางสาวกัญจณ�ชญา ทรัพย�ทวีธร
62083019508 นางสาวสุชาดา คะนองดี
62083019509 นางสาวจันจิรา คําทองหลาง
62083019510 นายธีระพงษ� จารุทรัพย�สดใส
62083019511 นางสาวสกุณา พลจันทึก
62083019512 นางสาวสาวิตรี ปุริธรรมเม
62083019513 นางสาวศิริอร สุนันท�
62083019514 นางสาวแพรวนภา เพ่ิมพูน
62083019515 นายภูมิศักด์ิ พรหมศรี
62083019516 นายเมทรรศ กองทอง
62083019517 นางสาวผกามาศ กอเซาะ
62083019518 นางสาวแพรวนภา มาพะลัย
62083019519 นางสาวนุชนาฏ พินิจรัมย�
62083019520 นางสาวนัฐธินี นําทอง
62083019521 นางสาววิมลรัตน� บามขุนทด
62083019522 นางสาวณัฐริกา โสมแก�ว
62083019523 นายอภิชาติ ขจีฟ>า
62083019524 นางสาวสุนิดา เยอสูงเนิน
62083019525 นายนเรศ บางผึ้ง
62083019526 นายสมัคร สวาสนา
62083019527 นายอชิรพงศ� ภิวัฒน�ธนบูรณ�
62083019528 นางสาวนิศรา เวียงคํา
62083019529 นางสาวดวงลดา เถ่ือนสันเทียะ
62083019530 นางสาวชณัฐดา วงศ�ไพศาลสิริกุล

หน�า 651 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019531 นางสาวนันท�นภัส กําไรเงิน
62083019532 นางสาวกนกวรรณ เจริญศรี
62083019533 นางสาวจารุวรรณ มุ%งภู%กลาง
62083019534 นางสาวจารวี พิมพ�เพชร
62083019535 นางสาววรัญญดา เชิญชัยภูมิ
62083019536 นางสาวณิชกานต� ศรีชัยมูล
62083019537 นางสาววลัยลักษณ� จู_นางรอง
62083019538 ว%าที่ร�อยตรีหญิงอุไรรัตน� ประดิษฐ�
62083019539 นายอาทิตย� นิลรัตน�
62083019540 นางสาวดวงฤดี ศรีณรงค�
62083019541 นายกฤษธนกร อิทธิพัทธ�เดชากุล
62083019542 นายอดิศร วิชัยรัมย�
62083019543 นางสาวกมลชนก จงชิดกลาง
62083019544 นางสาวนิภาพร กิตติเวทยานุสรณ�
62083019545 นางสาวภูษนี อินทรกําแหง
62083019546 นายกิตตินันท� เศรษฐไตรรัตน�
62083019547 นางสาวพิชชานันท� วนสันเทียะ
62083019548 นายวิศวัฒน� เกิดถาวร
62083019549 นายศิวะวงศ� แป>นโพธ์ิกลาง
62083019550 นางสาวปาริฉัตร เทศสิงห�
62083019551 นายปณต ดอกดวง
62083019552 นางสาวป@ยวรรณ คูเมือง
62083019553 นางสาวสุภัตรา ศรีพรหม
62083019554 นางสาวกนิษฐา วรรณพงษ�
62083019555 นางสาวพรทิพย� ธนศักด์ิสุวพล
62083019556 นางสาวชลันดา แสงปKดสา
62083019557 นายจิรพนธ� วงษ�เที่ยง
62083019558 นางสาวกาญจนา เกือยรัมย�
62083019559 นางสาวนัฐธยานันท� รู�รักษา
62083019560 นางสาวนิตยา สายชุมดี

หน�า 652 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019561 นางสาวพัชรภรณ� ลีลากุด
62083019562 นางสาวทิพรัตน� ล�วนสูงเนิน
62083019563 นายทศพร สวนจรูญ
62083019564 นายพีทพิรุณ พิรภพ
62083019565 นายพีรพล ชูวัง
62083019566 นายอภิวัฒน� บุญญกูล
62083019567 นางสาวภัชชากาญจน� ฉิมนอก
62083019568 นางสาวนิศากร กมลเดช
62083019569 นางสุกัญญา คนซ่ือ
62083019570 นางสาวเยาวดี แฟงชัยภูมิ
62083019571 นายพีรพรรณ กันยากุล
62083019572 นางสาวพรรณนิภา ยอดสูงเนิน
62083019573 นางสาวชลธิชา เมธาสถิตย�สุข
62083019574 นายฐนลักษณ� อรุณพาส
62083019575 นายนวเทพ ม่ันสมใจ
62083019576 นางสาวบัณฑิตา วิชัยรัมย�
62083019577 นางสาวบุณศิริ ฟKกหล่ํา
62083019578 นางสาวสุทธิดา คงอุ%น
62083019579 นางสาวชรินทร�ทิพย� สร�อยจิต
62083019580 นางสาวจิราภรณ� ทัดมาลา
62083019581 นางณิชชาภัทร โสพันธ�
62083019582 นางสาวอติพร พิชิ
62083019583 นางสาวปฐมพร บุญอินเขียว
62083019584 นางสาวสุพัชรินทร� สมิงรัมย�
62083019585 นางสาวนิชาภา พุ%มประเสริฐ
62083019586 ว%าที่ร�อยตรีอภิรมย� ซิวประโคน
62083019587 นางสาวเจนจิรา เกิดจันทึก
62083019588 นางพิมพ�ธิดา นิพัทธ�ดํารงกุล
62083019589 นางณัฐริกา โคกาอินทร�
62083019590 นายนิรุตต� ปานสุวรรณ

หน�า 653 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019591 นางสาวจิราวรรณ สีหาบุตร
62083019592 นางสาวธัญลักษณ� โสประโคน
62083019593 นางสาววัลพร บุญชู
62083019594 นางสาววิมลรัตน� ปรินรัมย�
62083019595 นายบุญเลิศ มะระ
62083019596 นางสาวอรทัย ม่ันคง
62083019597 นายปKญญา ปทักขินัง
62083019598 นายพีรณัฐ มณีวรรณ�
62083019599 นางสาวนฤมาศ อุดสาคู
62083019600 นายรังสรรค� พ่ึงนิล
62083019601 นายปริญญา แก�วจุรัตน�
62083019602 นายศุภการณ� เพียรขุนทด
62083019603 นางสาวรินทร�สิตา พิพัฒน�ทับกระโทก
62083019604 นางสาวบุญนิสา ชุ%มพิมาย
62083019605 นางสาวอรทัย มหาอํานาจ
62083019606 นางสาวพัชรา โครกกรวด
62083019607 นางสาวนิภากร ชนะภักด์ิ
62083019608 นางสาวสุกัญญา ปานไทยสงค�
62083019609 นายธนกร เสนารักษ�
62083019610 นางสาวสุนิษา วัตสันกรึก
62083019611 นางสาวเสาวลักษณ� ก�านสันเทียะ
62083019612 นายทรงชัย ตุ%นฝK\น
62083019613 นางสาวจิราวรรณ สะใบทอง
62083019614 นางสาวพรรณนิภา รสหอม
62083019615 นางสาวคีตะ ไกรอภัยวงษ�
62083019616 นางสาวสุจิตรา ปองนาน
62083019617 นายพัชรพล บุญแจ�ง
62083019618 นางสาวรสสุคนธ� แสนดี
62083019619 นางสาวพรพรรณ สีชุมพร
62083019620 นางสาวจิราพร ได�พร�อม

หน�า 654 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019621 นางสาวชลธิชา รัตนอุดม
62083019622 นางสาวนัชชา ภารนาถ
62083019623 นางสาวศรีประภา สิมาจารย�
62083019624 นายวิชัย ทะนา
62083019625 นางสาววีร�สุดา ศรีทรัพย�วรา
62083019626 นางสาวณัฐมล ป>อมแก�ว
62083019627 นางสาวอมรรัตน� นามแสง
62083019628 นายวุฒิชัย งามดี
62083019629 นางสาวสนธยา หนูรอด
62083019630 นางสาวธิฏฐานะ แข็งขัน
62083019631 นางสุปราณี ผุดผ%อง
62083019632 นายวีรยุทธ ธูปเมือง
62083019633 นางสาวปวีณา กาก่ิง
62083019634 นายมานพ ทองดี
62083019635 นางสาวธัญญารัตน� เผยกลาง
62083019636 นายสุนทร อุสาดี
62083019637 นางสาวเสาวณี เหมพนม
62083019638 นายนันทวัฒน� ภูจอมนิล
62083019639 นายฉัตรชัย ชูอิ่ม
62083019640 นางสาวอัสมานี สะอะ
62083019641 นางสาวสุดารัตน� เผ%าสอน
62083019642 นายอัสนัย เอี่ยมสอาด
62083019643 นางสาวชฎาพร ไชยพันธ�
62083019644 นายสิทธิกฤษด์ิ ดวงขันคํา
62083019645 นางสาวณิชาภัทร คุณอุดม
62083019646 นายพงษ�สุวรรณ หล%าซิว
62083019647 นางสาวพัฒนาภรณ� นิ่มวิมล
62083019648 นางสุพิชฌาย� วังคีรี
62083019649 นายวิษณุกร ปรุเขตต�
62083019650 นางสาวฐิติมา ภูมมาฤทธ์ิ

หน�า 655 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019651 นายศิววุฒิ พลสวัสด์ิ
62083019652 นางสาวสิริรัตน� บุตรวัด
62083019653 นางสาวนันทวรรณ จงใจกลาง
62083019654 นางสาวสุจินทร ชินไธสง
62083019655 นายหนึ่ง พูลทรัพย�
62083019656 นายสุรกานต� ตรีกลางดอน
62083019657 นางสาวอมรรัตน� หินนอก
62083019658 นายสุรเชษฐ� สนิท
62083019659 นางสาวรัติยา พรมนัส
62083019660 นางสาวภควรรณ สุยอย
62083019661 นางสาวป@ยธิดา พรมนอก
62083019662 นางสาวสุวนันท� ปXกกระโทก
62083019663 นางสาววนิดา พลสวัสด์ิ
62083019664 นางสาวอรวรรณ สุระทศ
62083019665 นางสาวเปรมพิมล โรจน�รัชนีกร
62083019666 นางสาวดูสิตา ผาดไธสง
62083019667 นางสาวภัณฑิรา สิริภัทรตระกูล
62083019668 นายรัชพงศ� ชํานาญกลาง
62083019669 นางสาวภาวินี วงษ�บู%ทอง
62083019670 นายพัฒน�พงศ� ศุขบางคู�
62083019671 นายพนัสชัย นมัสการ
62083019672 นางสาวอรนุช ชัยภาคย�
62083019673 นางสาวลัดดาวรรณ สีจันทร�แก�ว
62083019674 นางสาวอภิญญา ประจงแก�ว
62083019675 นางสาวพิณณ�ญาภาภัส บุตรสวัสด์ิ
62083019676 นายไชยพร มีสนุ%น
62083019677 นางสาวมนัญญา จุฬารัมย�
62083019678 นางสาวเฟOPองฟ>า ภูนา
62083019679 นางสาวญาณิศา วารุลังค�
62083019680 นางสาวพลอยจรัส เรือโปZะ

หน�า 656 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019681 นางสาวสุรีรัตน� บุญทา
62083019682 นางสาวนวรัตน� แนวสุภาพ
62083019683 นายเฉลิมชัย หม่ืนจง
62083019684 นางสาวรติมา สงกอก
62083019685 นางสาวสมฤทัย มุ%งกลาง
62083019686 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิแก�ว
62083019687 นายเสกสรรค� สีคะปKสสะ
62083019688 นางสาวกัลปLปภัส ขุมเงินพลรังสี
62083019689 นางสาวกุลนิษฐ� ลามพัฒน�
62083019690 นางสาวสุธินี แสงสุวรรณ�
62083019691 นางสาวฐานิดา เสริมดี
62083019692 นายกิตติคุณ ผลเกิด
62083019693 นางสาวงามศิริ กลิ่นบุญมา
62083019694 นางสาวผลิน คงเลิศสถิต
62083019695 นายสิริวัฒน� ถนอมแนว
62083019696 นายจันทโชติ คงวิมลสวัสด์ิ
62083019697 นางสาวปฐมาภรณ� เคร%งครัด
62083019698 นายสุรศักด์ิ ไชยพิมพ�
62083019699 นายณัฐพงศ� ชูช%วย
62083019700 นางสาวเกตุกมล นาวงษ�
62083019701 นางสาวป@ยวรรณ นาคะ
62083019702 นายวีรยุทธ คําภูเงิน
62083019703 นางสาวลวัณรัตน� อัตถดก
62083019704 นางสาวเดือนเพ็ญ เดชบุญ
62083019705 นางสาววิชุดา อุสาพรหม
62083019706 นางสาวดุษฎี ลิมป@สวัสด์ิ
62083019707 นางสาวสุนีย� บุราศร
62083019708 นายสุชาติ ฤาชา
62083019709 นางสาวศศิธร ขอต%อกลาง
62083019710 นายณัฐพล ศรียางค�

หน�า 657 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019711 นางสาวยลรดา สังเขป
62083019712 นายสิทธิพล แซ%ล�อ
62083019713 นางสาววารุณี เติมผล
62083019714 นางสาวนิภาพร รานไพรี
62083019715 นายชลธิชัย เหล็กอยู%มะดัน
62083019716 นายพงศ�ศิริ สุขเสริม
62083019717 นายบรรพต จันทรา
62083019718 นางสาวณฐอร รัชตอิริญากูล
62083019719 นางสาวอุไร ทรัพย�มาก
62083019720 นายณัฐพล ค�าขาย
62083019721 นางสาวจุฬารัตน� บุขุนทด
62083019722 นายเสฎฐวุฒิ ท�าวแก�ว
62083019723 นายชิษณุ เหลืองจันทึก
62083019724 นางสาววราภรณ� บุญทศ
62083019725 นางสาวฐิตินันท� นพเก�า
62083019726 นางสาวเกศริน บัวหลวง
62083019727 นายกล�าเกียรติ บุญแก%น
62083019728 นางสาวอมรรัตน� ขวัญเมือง
62083019729 นางสาวธนพร ชื่นบุญชู
62083019730 นายแสนชัย วรรณศิริ
62083019731 นายจิตตกร สาคะรินทร�
62083019732 นางสาวธีริศรา จันนอก
62083019733 นางสาวกฤษดาพร มาลา
62083019734 นางสาวศิริพร บุญราชแขวง
62083019735 นางสาวพุทธธิดา เม%นนิ่ม
62083019736 นางสาวยุวดี เรือนไทย
62083019737 นางสาวศิริวรรณ เชื้อเชิญชม
62083019738 นางสาวณัฐกานต� โคกเกษม
62083019739 นางสาวชนานันท� ช%างกระโทก
62083019740 นางสาวจันทริกา นามปราสัย

หน�า 658 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019741 นางสาวอินทิรา สุขใส
62083019742 นางสาวณัฎฐนรี สูงไธสง
62083019743 นางสาวชวัลนุช เสชัง
62083019744 นายธวัชชัย เดชวิจารณ�
62083019745 นางสาวรัชนีกร ปลื้มพันธุ�
62083019746 นางสาวพศิกา ฤทธิวัชร
62083019747 นางสาววีรวรรณ ผมงาม
62083019748 นางสาวเพ็ญศิริ ผกาแดง
62083019749 นางสาวระพีพรรณ ใจมอย
62083019750 นางสาววิชิดา ศิริภูมิ
62083019751 ว%าที่ร�อยตรีจุฬาฑินันท� จุโฬทก
62083019752 นางสาวสกุลรัตน� ภูมิโคกรักษ�
62083019753 นางสาวรัชนี แพงพรมพรึก
62083019754 นางสาวปKทมาพร ประทุมถ่ิน
62083019755 นางสาวจิรัติกาล ทองประสาร
62083019756 นางสาวธัญลักษณ� จงนอก
62083019757 นายวัชรพงษ� ชิณโย
62083019758 นางสาวชนาพร โทนเทียน
62083019759 นางสาวสุธีรา แสนโคตร
62083019760 นางสาววิมลรัตน� สุทธิรักษา
62083019761 นางสาวจุฑาทิพย� จันทะเสน
62083019762 นายวัชระ ลิ่มวงศ�ตระกูล
62083019763 นางสาววราภรณ� เข็มขาว
62083019764 นายธีรเดช อุดม
62083019765 นางสาวเฌอลีญา ราชประโคน
62083019766 นางสาวหทัยชนก สามิบัติ
62083019767 นางสาวหทัยกานต� บรรพตาธิ
62083019768 นายดรัณภพ ธรรมราช
62083019769 นางสาวเสาวลักษณ� เล็กสุวงษ�
62083019770 นายภรานันท� แสงกล�า

หน�า 659 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019771 นางสาวอารีรัตน� พลีขันธ�
62083019772 นางสาวกัณฐมณี สียาฤทธ์ิ
62083019773 นางสาวธนาภา คิดรอบ
62083019774 นางสาวอรยุภา โสดขุนทด
62083019775 นางสาวปรียาภรณ� บุญกลาง
62083019776 นายกฤษฎา อันนุช
62083019777 นางสาวปภาพร โนนโพธ์ิ 
62083019778 นางสาวกัลยาณี ศรีทาน�อย
62083019779 นางสาวเววิกา คําสิงห�นอก
62083019780 นางสาวพุฒตาล รุ%งสาครทอง
62083019781 นางสาวปKญญาดี วรรษา
62083019782 นายณัฐวุฒิ สร�อยจรุง
62083019783 นางสาวเสาวลักษณ� คุ�มกลาง
62083019784 นางสาวสุภาณี ดอมไธสง
62083019785 นางสาวรุ%งอรุณ ย่ิงจอหอ
62083019786 นางสาวพิชญา เขียวจา
62083019787 นางสาวศรัญญา แสนยะมูล
62083019788 นางสาววนิดา จ%าทัน
62083019789 นางสาวบุบผา ฉลาดแต%ง
62083019790 นางพัชราภรณ� ย่ิงรุ%งโรจน�
62083019791 นายป@ยะฉัตร อ%อนชัย
62083019792 นางสาวปุณญานุช สังสนา
62083019793 นางสาวกมลวรรณ มัทยาท
62083019794 นางสาวกุลปริยา โตสนั่น
62083019795 นางปรารถนา โกรัมย�
62083019796 นางสาวรัชดาภรณ� ตะถา
62083019797 นางสาวสมสมร ทัฬหะ
62083019798 นางสาววลัยพร เอี่ยมพร
62083019799 นางสาวธารารัตน� นาอุ%นเรือน
62083019800 นางสาวเนริสา ศรีสมบัติ

หน�า 660 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019801 นางสาวรุ%งตะวัน พยุหไพบูลย�
62083019802 นางสาวสุธาสินี บุญย่ิง
62083019803 นางสาวสุพรรษา เลื่อนสันเทียะ
62083019804 นายธนภณ มณีวรรณ
62083019805 นายเอกบุรุษ เกียรติลุนสงฆ�
62083019806 นางสาวปวีณา นาวา
62083019807 นางสาวกนกอร สาระพันธ�
62083019808 นางสาวพรหมพร พูลสุข
62083019809 นายชาญวิทย� พฤกษชาติ
62083019810 นางสาววิไลพร กามขุนทด
62083019811 นายวัฒนา แก�วมิตร
62083019812 นางสาวนงลักษณ� จันทรโณทัย
62083019813 นางสาวชนม�นิภา ปุยไธสง
62083019814 นายอภิวัฒน� เนาวิรัตน�
62083019815 นายธีรพงษ� พรมเกาะ
62083019816 นางสาวพรรณิภา กล�าหาญ
62083019817 นางสาวปริชญา สิทธิวิชชาพร
62083019818 นายกฤตเมธ เสริมกล�า
62083019819 นางศศิธร มามะเริง
62083019820 นางสาวสุรัตนติกานต� จันทร�ประโคน
62083019821 นายทศพล วิชาเลิศเรืองเดช
62083019822 นางสาวอรนุช หมอยา
62083019823 นายอาคม มาปราบ
62083019824 นายอัษฎาง ธีระวิทยาภรณ�
62083019825 นายณัฐดนัย ขันขวา
62083019826 นายสิทธิศักด์ิ วิจิตรก่ิง
62083019827 นางสาววราภรณ� พลรัตน�
62083019828 นางสาวนริศรา กองขุนทด
62083019829 นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล
62083019830 นางสาวสุจิตรา หงส�พิลา

หน�า 661 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019831 นางสาวเบญจวรรณ สิงห�กุล
62083019832 นางสาวสุกัญญา สุดฉลาด
62083019833 นายณัฐพล ส%วนเสมอ
62083019834 นายพุฒิพงศ� ลิ้มประเสริฐ
62083019835 นางสาวอนิฏฐกา ศึกษาการ
62083019836 นางสาวกีรติ พุทธวรกุล
62083019837 นายวณัฐพล สินภิบาล
62083019838 นางสาวนิภาพร หาญชัย
62083019839 นางสาวอภิสรา เฮ�าจันทร�
62083019840 นายสมโภชน� ย%องมณี
62083019841 นางสาวปวริศา เปรมปรีด์ิ
62083019842 นางสาวจันทิมา ทิพามา
62083019843 นางสาวพัทธนันท� เถ่ือนชํานาญ
62083019844 นางสาวภัคชิสา มีแก�ว
62083019845 นางสาววิริยา สุทธิไชยา
62083019846 นางสาวอรวรรณ ด�วงนางรอง
62083019847 นายทวิชา จันทร�สม
62083019848 นายสราวุธ สิริธนไพบูลย�
62083019849 นายชัยพฤกษ� แง%โว�
62083019850 นางสาวลลิตา อิ่มแมน
62083019851 นางสาวสุดารัตน� ปุลันรัมย�
62083019852 นางสาวอัจฉริยา อริยเดช
62083019853 นางสาวณัฐวรรณ โขนสันเทียะ
62083019854 นายพรชัย เรืองแสง
62083019855 นายนพพล ศรีสัตยานุกูล
62083019856 นายเกรียงศักด์ิ แสนไชย
62083019857 นางสาวอุไรรัตน� การบุญ
62083019858 จ%าสิบเอกเตชภณ จันทร�งาม
62083019859 นายณัฐพล วิชาเครื่อง
62083019860 นางสาววิราณี สังเกตกิจ

หน�า 662 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019861 นางสาวสุปราณี จงกลกลาง
62083019862 นางสาวนัตธิดา แววหงษ�
62083019863 นางแคทรียา คําทา
62083019864 นางสาวสุวกานต� ไทยประโคน
62083019865 นายกัญจนจักก� วงค�รัมย�
62083019866 นายกฤษณศักด์ิ สอนสุข
62083019867 นางสาวสุวิจิตรา ชื่นตา
62083019868 นางสาวสุวัชจนีย� ศรีเพชร
62083019869 นางสาวดิษย�ลดา เขียนจอหอ
62083019870 นางสาวนัฐนันท� วงษ�ชาลีธนัฐ
62083019871 นางสาวสุรีรัตน� กินขุนทด
62083019872 นางสาววรรณสุดา ตรวจมรรคา
62083019873 นายอาณัติ อักษรทะเบียน
62083019874 นางสาวปารินี ทาสีเทา
62083019875 นางสาวศรีประไพ สินไทย
62083019876 นางสาวพัสวี สัจจะวิสัย
62083019877 นางสาวมณฑกานต� เชื้อทอง
62083019878 นายกฤศ เรือนไทย
62083019879 นายศิวกร ขามช%วง
62083019880 นางสาวสุธิดา พร�อมสัมพันธ�
62083019881 นายรัตนาธิเบศ แผ�วไพบูลย�
62083019882 นางสาวจิราพัชร อาจสุนทร
62083019883 นางสาวเมศิญานี รัตนโชติ
62083019884 นางสาวพัทธมนัส โภคา
62083019885 นางสาวจิตนัฐดา บุญศิริ
62083019886 นางสาวปณิตา ปKดทุม
62083019887 นางสาวฌาณิศา ศรีจันทราดา
62083019888 นางสาวอารีรัตน� ลือนาม
62083019889 นางสาวปรียานุช หงษ�บิน
62083019890 นายวศิน แอสูงเนิน

หน�า 663 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019891 นายสมปอง ประสารพรรณ�
62083019892 นายภานุวัฒน� บุญศรี
62083019893 นายวธิพล ศรีฟ>า
62083019894 นางสาวนุชจนันท� โยธาทิพย�
62083019895 นางสาวศิริลักษณ� ภิญโญยาง
62083019896 นางสาวพัชมณฑ� โล%ห�วนิชชัย
62083019897 นางสาวปนัดดา แสนวงศ�
62083019898 นางสาวใจเกษม พรมรินทร�
62083019899 นายพรชัย ทองสาย
62083019900 นางสาวกรกมล ปรปKกษ�ขาม
62083019901 นางสาวอาริษา คารสี
62083019902 นายถิรวุฒิ พงษ�โชติวิริยะ
62083019903 นางสาวชุติมา พิพัฒน�
62083019904 นางสาวพิชฎา ปลั่งกลาง
62083019905 นายณัฐพล รัตนประสบ
62083019906 นางสาวเบญจวรรณ พรหมธิ
62083019907 นางสาวอารียา ลัดกลาง
62083019908 นางสาวศศิศรัณย� ฉัตรคําภู
62083019909 นายภาณุพงศ� พิรักษา
62083019910 นายณัฐพงษ� ใบปกทอง
62083019911 นางสุภาวดี ธรรมพิทักษ�
62083019912 นายนรินทร� ผลว%า
62083019913 นางสาวสุปราณี ไพรพฤกษ�
62083019914 นางสาวรัชดาภรณ� ปล%องกระโทก
62083019915 นางสาวจุฑามาศ หองขุนทด
62083019916 นางสาวจิราวรรณ ผันดอน
62083019917 นางสาวสมคิด เสือสี
62083019918 นางสาวอัมพร ศรีวัชรกุล
62083019919 นายอนันต� เจริญวงค�
62083019920 นางสาวพัชราภรณ� นามพรม

หน�า 664 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019921 นางสาวกรณิศาภา คงเจริญ
62083019922 นางสาวเปรมฤดี แสงเทศ
62083019923 นางสาวสิริฉัตร เริ่มกลาง
62083019924 นางสาวสุมิตรา ขุนประเสริฐ
62083019925 นางสาวณัฏฐณิชา พวงแก�ว
62083019926 นายชาญวิทย� รัตนสูรย�
62083019927 นางสาวพัชรียา จันพะวา
62083019928 นายศิรชัช สดรัมย�
62083019929 นางสาวมณฑกานต� พลสุวรรณ
62083019930 นายชวาลวิทย� พฤษรา
62083019931 นางสาวเวธกา ชัยสุวรรณ
62083019932 นางสาวกัญจนาพร เนียรกระโทก
62083019933 นายสุเมธ เกษรชื่น
62083019934 นายจักรกฤษณ� เตชสิทธ์ิตรัย
62083019935 นางสาวกาญจนา สมศรี
62083019936 นางเพ็ญพิชชา ป>องสุด
62083019937 นายวิทวัส ด�วงช�าง
62083019938 นายพงษ�พันธุ� แก�วสันเทียะ
62083019939 นางสาวชลิดตา สนิทกลาง
62083019940 นางสาวศิริพร บุญศิริ
62083019941 นางสาวนันทกา สืบสําราญ
62083019942 นางสาวมยุรินทร� นันทเพ็ชร
62083019943 นางสาวแพรวพรรณ กล%อมสําโรง
62083019944 นางสาวรัตนาวดี ฤทธ์ิเพชร
62083019945 นายทัศนชัย ภิญโญทรัพย�
62083019946 นายศิริวัฒน� กูบโคกกรวด
62083019947 นางสาวเกวลี สิมหล%า
62083019948 นายศักด์ิสิทธ์ิ สีขาวอ%อน
62083019949 นายสุริยา บุญล�อม
62083019950 นายกฤษณ ณะสะภา

หน�า 665 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083019951 ว%าที่ร�อยตรีหญิงหทัยรัตน� มณีศิริ
62083019952 นางสาวจิรัชญา ภาลีนนท�
62083019953 นายสุทัศน� คุณขุนทด
62083019954 นายพงศ�พัฒน� ชั้นพรหมงาม
62083019955 นายสุทธิเกียรติ สาริกานนท�
62083019956 นางสาวปรัชญาพร รุจาคม
62083019957 นางสาวสมคิด สร�อยสําโรง
62083019958 นางสาวเจนจิรา ถะเกิงสุข
62083019959 นางสาวรุ%งตะวัน เปรียบยอดย่ิง
62083019960 นางสาวนภารัตน� ศรีสุภา
62083019961 นายนรนิติ ก่ิงแก�ว
62083019962 นางสาวพรเพ็ญ วงษ�สมัครการ
62083019963 นางสาวไพลิน ใบชู
62083019964 นายวรวิทย� จันทร�หง%อม
62083019965 นางสาวนิลุบล หนูเก้ือ
62083019966 นางสาวจิราวรรณ ศรีภิรมย�
62083019967 นางสาววราพร ไข%กระโทก
62083019968 นางสาวจตุพร เพ็ชร�น%วม
62083019969 นายอโณทัย บุญกระโทก
62083019970 นางสาวมธุรส แสนบัวราญ
62083019971 นางสาวหทัยชนก ผิวเอี่ยม
62083019972 นางสาวอรปภา วรรณทอง
62083019973 นายพิทักษ� ธนทวีคูณ
62083019974 นางสาววิชยาภรณ� สมยศ
62083019975 นางสาวจิรพร กูบกระโทก
62083019976 นางสาววราภรณ� คํ่าติรัมย�
62083019977 นายวิโรจน� ถูกจิตต�
62083019978 นางประภัสสร นัดนรา
62083019979 นายอภิวัฒน� นามวัฒน�
62083019980 นางสาวปKญจพร จันทร�สอน
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62083019981 นางสาวชณิดาภา จันระวังยศ
62083019982 นายอนุรักษ� เหมือนสังข�ดี
62083019983 นางสาวอัญชลิการ� มาฟู
62083019984 นายกมลวิญ^ู� ประสมศรี
62083019985 นายชัชนก ศรีหม่ืนไวย�
62083019986 นางสาวนิตติยา เทียวไทย
62083019987 นางสาวพรทิพา ประดับผล
62083019988 นางสาวจารวี วิเศษทรัพย�
62083019989 นางสาวสุวรรณา อรรคสาร
62083019990 นายวิจักษณ�พงค� ไชยศรี
62083019991 นายรุ%งฟ>า กลิ่นโท
62083019992 นางสาวพรชนก ศรีแก�ว
62083019993 นายจิรศักด์ิ ตุวันโน
62083019994 นางสาวกนกวรรณ แก�วพิมาย
62083019995 นางสาวจินตหรา แก%นจันทร�
62083019996 นางสาวสุวรรณา แรกดําเนินกิจ
62083019997 นายสิทธิศักด์ิ สาคํา
62083019998 นายอนุชิต สืบชาติ
62083019999 นางสาวนฤมล จันทร�ดากุล
62083020000 นางสาวชนิดาภา คงทน
62083020001 นายมนตรี ร%าเริงย่ิง
62083020002 นางสาวจันทร�เพ็ญ ผูกแก�ว
62083020003 นายนรินทร� รมณ�ชิต
62083020004 นางสาวลดายุ จิตต�นอก
62083020005 นายนรวิชญ� แสงโสภา
62083020006 นางสาวจินดารัตน� มีแสง
62083020007 นางสาวปKทมา กุลสงค�
62083020008 นางสาวจุฑาภรณ� คะสีโคตร
62083020009 นางสาวชนาธิป สุดสายออ
62083020010 นางสาวธีราภรณ� ชํานาญพุดซา
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62083020011 นางสาวแพรวพรรณ จิตอุเบกขา
62083020012 นางทิพวรรณ สําลีงาม
62083020013 นางสาวอัณชุลี วิสุวรรณ
62083020014 นางสาววาสนา แสงโชติ
62083020015 นางสาวจิรัฐิติกาล อันทะสา
62083020016 นางสาวเมธิณี วัธนประชา
62083020017 นางสาวศศิวิมล บุญส%ง
62083020018 นางสาวคริษฐา ลิ่มสกุล
62083020019 นางสาวปาริฉัตร สุริยะ
62083020020 นางสาววิภาวรรณ กัวหม่ืนไวย
62083020021 นายยศปพงค� มาแสง
62083020022 นางสาวพรพิมล สราญรมย�
62083020023 นางสาวกนกพรรณ ดีอ�อม
62083020024 นางสาวสุกัญญา สีโสภา
62083020025 นางสาวอรวรรณ อ%อนสกุล
62083020026 นางสาวกิตติวรา คือสูงเนิน
62083020027 นายศรันยู สละกองคํา
62083020028 นางสาวหทัยมาศ อยู%ชื่น
62083020029 นางสาวประภาพร กาประโคน
62083020030 นางสาวอรดี สีแดง
62083020031 นางสาวกมลวรรณ บรรจงปรุ
62083020032 นางสาวกชมล อ%อนน�อม
62083020033 นางสาวปานฤทัย ใหม%นาเพียง
62083020034 นางสาวรุ%งทิวา สว%างโคกกรวด
62083020035 นางสาวริญาภรณ� ไทยย่ิง
62083020036 นางสาววิราวรรณ เขียนใหม%
62083020037 นางสาวน้ําอ�อย ญาติกลาง
62083020038 นางสาวสุธาสินี นิตยโรจน�สกุล
62083020039 นายติณณภัทร� ศรีสุขสมบูรณ�
62083020040 นายภูมิทัศน� ถนอมศิลปL
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62083020041 นางสาววิภาดา ชุ%มหอม
62083020042 นางสาวศศิพร เรือนเพชร�
62083020043 จ%าสิบเอกจักรกฤษ มุกดา
62083020044 นางสาวอุไรวรรณ คบทองหลาง
62083020045 นางสาววิภาพร สระแก�ว
62083020046 นางสาวกนกวรรณ ผาลาโห
62083020047 นางสาวอังคณา ขําคมเขตร
62083020048 นางสาวหทัยภัทร ปานใหม%
62083020049 นางสาวนิภารัตน� ค�าข�าว
62083020050 นายอรรถพล แก�วรัตติกุล
62083020051 นางสาวแก%นแก�ว มีมุข
62083020052 นายพีรภัทร� เปรี่ยมหม่ืนไวย
62083020053 นางจุฑารัตน� ขุมพิมาย
62083020054 นางสาวอมรวดี เจริญศิริ
62083020055 นายสรศักด์ิ สัตย�ฌุชนม�
62083020056 นายภาสวร มุ%งเก่ียวกลาง
62083020057 นางพัชราภรณ� แก�วบุตรดี
62083020058 นางสาวกชพร หอมจันทร�
62083020059 นายขวัญทวี คําแก�วแจ%ม
62083020060 นางสาวอดิษญา กล่ําเจริญ
62083020061 นางสาวชวัลลักษณ� เวชพัฒน�
62083020062 นางสาวดวงใจ แขตะขบ
62083020063 นางสาวประภาพรรณ ไกรศิริ
62083020064 นางกนกวรรณ สูงเนินล่ําสันต�
62083020065 นางสาวสุวรรณี วันเฟOPองฟู
62083020066 นางสาวอุษษา ปานทอง
62083020067 นางสาวป@ยวรรณ กล�ามสันเทียะ
62083020068 นายปรมินทร� สุพรมอินทร�
62083020069 นางสาวชุติกาญจน� ดวงแก�ว
62083020070 นายวิภัทร ดีสม
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62083020071 นายพรสวรรค� จินพุทธ
62083020072 นายภัทร ชายทวีป
62083020073 นางสาวเพชรมณี สายสังข�
62083020074 นายพีรสัน สงนอก
62083020075 นายอภิสิทธ์ิ คะริบรัมย�
62083020076 นางสาวสุนีรัตน พลหินลาด
62083020077 นางสาวสุพัชชา สอนรัมย�
62083020078 นางสาวอุรชา แสนธนู
62083020079 นางสาวประกายกานต� แก%นแก�ว
62083020080 นายปรัชชา ราชอ%อง
62083020081 นางสาวนันณภัชสรณ� แสงมะโน
62083020082 นายชัยวุฒิ เลิศนา
62083020083 นายณัฐพล สายแขก
62083020084 นางสาวอชิรญาณ� แสนสนาม
62083020085 นางสาวพัชรี ระหาญนอก
62083020086 นางสาวศมลวรรณ แววพุก
62083020087 นายประพันธุ� จ%ารัมย�
62083020088 นางสาวมนธิชา ต้ังปKญญาเกษมณี
62083020089 นางสาวสุชาดา แทนพรมราช
62083020090 นายนลธวัช แก%นไทย
62083020091 นางสาวพรสุดา ทราบรัมย�
62083020092 นางสาวธันยมัย แตงเจริญ
62083020093 นางสาวสุดศรีลักษณ� วงษ�เขียว
62083020094 นางสาวศรัณยพร ด%านกลาง
62083020095 นางสาวพัชรีพร สมสอาด
62083020096 นางสาวชารีณญา กาญจนะ
62083020097 นายพัฒนศักด์ิ ศิระปรีดาพัฒน�
62083020098 นายเกรียงไกร บุญบรรจง
62083020099 นางสาวอภิญญา โพธิปKญญา
62083020100 นางสาวเมวิยา จันทปาขาว
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62083020101 นางสาวสุดารัตน� สาระบุตร
62083020102 นางสาวนัทธิญา พจนา
62083020103 นางสาวชนัญชิดา นนทะลี
62083020104 นางสาวกมลรัตน� เพ็งประโคน
62083020105 นางสาวสุดารัตน� บรรดาศักด์ิ
62083020106 นายอังคาร โรจนบัณฑิต
62083020107 นายวรกร ตาดไธสง
62083020108 นางขวัญชนก สุวรรณ
62083020109 นายคาวี มอมขุนทด
62083020110 นางสาวมัทนา จารัตน�
62083020111 นางสาวปรางค�ทิพย� จันทร�หอม
62083020112 นางสาวอิสสิริยากรณ� เกียรติกุลรัตน�
62083020113 นางสาวปติญณา กว�างนอก
62083020114 นางสาวชนากานต� สิงขรอาจ
62083020115 นายนพดล เฉลียวรัมย�
62083020116 นางสาวณัฐกฤตา เชื้อสีดา
62083020117 นางสาวภารดา พรหมเมตตา
62083020118 นางสาวรัชนีวรรณ ยอดสกุลณี
62083020119 นางสาวพรรษกร วัฒนสันติพงศ�
62083020120 นางสาวศิริขวัญ ลาโสพรรณ
62083020121 นางสาวเบญจมา กล�าหาญ
62083020122 นางสาวจันทิรา สีดาสมา
62083020123 นางสาวจุฑามาศ สมานจิต
62083020124 นางสาวประภาพร นิลสมัคร
62083020125 นายธนพล เจิมขุนทด
62083020126 นางสาวปKณฑิตา นานอก
62083020127 นางสาวจิราภรณ� ดวงแข
62083020128 นางสาวบุณฑริกา อยู%พงษ�ทอง
62083020129 นางสาวพัชราภรณ� เกรียรัมย�
62083020130 นายจักรพงศ� ดวงสีเสน
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62083020131 นายชินโชติ ฤทธิวัชร
62083020132 นายวัชรพงษ� แสงเพ็ชร
62083020133 นางสาวดลฤทัย ใจเย็น
62083020134 นางสาวอารยา ชัยณรงค�
62083020135 นางสาวฑิฆัมพร ประมะคัง
62083020136 นางสาวศิริพร ชุ%มสูงเนิน
62083020137 นางสาวกรกมล บัวทอง
62083020138 นายวุฒิเกรียงไกร พลแย�ม
62083020139 นางสาวสุภาวรรณ เนติรังษีวัชรา
62083020140 นางสาวอัจฉรา สังโสมา
62083020141 นางสาวมธุรยา บุญซ�อน
62083020142 นายอภินันท� วงคําจันทร�
62083020143 นางสาวอรชา เทียนทอง
62083020144 นางสาวป@ยพร ปทุมทอง
62083020145 นางสาวธัญญากาญจน� ฉายแก�ว
62083020146 นายโสภณ บวรเดชภักดี
62083020147 นางสาวสุดารัตน� เพ็งโคตร
62083020148 นายศุภวุฒิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
62083020149 นางสาวพิมลพรรณ ใจดวงแก�ว
62083020150 นางสาวพจนา ดีด�วยชาติ
62083020151 นางสาวศิรภา นมขุนทด
62083020152 นางสาวญาณิศา มีบางไทร
62083020153 นางสาวศิวภัสริ์ ฉัตรรังสีพงษ�
62083020154 นางสาวนัทพรรณ เสาสูง
62083020155 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิเจริญ
62083020156 นายสุทธิศักด์ิ สกุณา
62083020157 นางสาวฟองฝน อุ%นเรือน
62083020158 นางสาวอชิรญา ชัยศัตรา
62083020159 นางสาวน้ําฝน กันไพร
62083020160 นายพงศ�อิศรา ศรีกลับ
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62083020161 นางสาวโลลิตา วัฒนชัยเวช
62083020162 นายสุรวุฒิ พุ%มพวง
62083020163 นางสาวอัญชลี จันทเชิด
62083020164 นางสาวนินพัตร� ขามก�อน
62083020165 นางสาวกาหลง พูลใจ
62083020166 นางสาววราภรณ� ชัยสิทธ์ิ
62083020167 นางสาวศุภรัตน� นวลศรี
62083020168 นายวัฒนา คัมภิรานนท�
62083020169 นายภูมินทร� ถัดภูเขียว
62083020170 นางสาวธิดารัตน� แชจอหอ
62083020171 นางสาวสุกัญญา มาเหง%า
62083020172 นายอภินันท� โชติทองหลาง
62083020173 นางสาวสุทธินันท� นามปKญญา
62083020174 นายภาคภูมิ มณีทูรย�
62083020175 นางสาวอุศนา สีทา
62083020176 นางสาวจุฑารัตน� ทัดเทียม
62083020177 นางสาวสุภาวินี สํามะลี
62083020178 นางสาวเปรมจิต หม่ันกลาง
62083020179 นางสาวโชติกา แซ%ลิ้ม
62083020180 นางสาวประกายกานต� คุ�มไพทูลย�
62083020181 นายกิตติศักด์ิ ปุยะติ
62083020182 นายจักรพงษ� เวียงนนท�
62083020183 นายณัฐพงค� ชัยพบ
62083020184 นายกฤษฎ์ิ ชาญวิชานนท�
62083020185 นางสาวขนิษฐา ดําพรมพะเนา
62083020186 นางสาวอภิญญา ย่ิงนอก
62083020187 นายราชภัฏ ตันไชยฤทธิกุล
62083020188 นางสาวปริศรา โกลนโคกกรวด
62083020189 นางศิริพร จําปาโพธ์ิ
62083020190 นายทรงพล ตาลวันนา
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62083020191 นางสาวสุธาสินี แก�วสว%าง
62083020192 นางสาวพลอยไพลิน เขียวประเสริฐ
62083020193 นายสุรินทร� จังคศิริ
62083020194 นายกฤษดา ภักดีกลาง
62083020195 นางสาวสิรยากร พันธ�อนุ
62083020196 นางสาวลักษิกา สุนทรารักษ�
62083020197 นางสาวนลินดา บุรินทร�ประโคน
62083020198 นางสาวสุกัญญา นันทพันธ�
62083020199 นางสุวคนธ� ซอกรัมย�
62083020200 นางสาวปาริชาติ มานะสันติกุล
62083020201 นางสาววีรดา ประกาศวุฒิชน
62083020202 นางสาวปวีณ�สุดา บัวเสนา
62083020203 นายจักรดุลย� สุขสายออ
62083020204 นางสาวพลอยไพลิน ทําพล
62083020205 นางสาวจันทร�จิรา ศรีจันทร�
62083020206 นางสาววิไลลักษณ� ขาลนอก
62083020207 นางสาวสุพัทชระ ชูคะรัมย�
62083020208 นางสาวกษิรา วรรณอารี
62083020209 นายศุภกฤต ปราบงูเหลือม
62083020210 นางสาวสุภาพร สิงห�วิเศษ
62083020211 นางสาววรรณา หลาวทอง
62083020212 นางสาวพชรพร โนนแสง
62083020213 นางสาวณัฐวดี บ%องาม
62083020214 นางสาวพนิดา ทองทศ
62083020215 นายฐากูร โมรา
62083020216 นางสาวป@ยนัฐ สนเจริญ
62083020217 นายป@ยเชษฐ ศรีสุชาติ
62083020218 นายพัชรพล บุญสุยา
62083020219 นางสาวพรพิมล เง็บสูงเนิน
62083020220 นางสาววิชุดา บุบผาวาส
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62083020221 นางสาวศิริพร กายพรมราช
62083020222 นางสาวจตุพร บ้ําสันเทียะ
62083020223 นางสาวมนทิรา ใกล�โพธ์ิ
62083020224 นางสาวสุจิรา สีดาน�อย
62083020225 นายนิธิศิลปL หิรัญภูมิธรรม
62083020226 นางสาวฤทัยชนก จันทร�เชื้อ
62083020227 นางสาวธีราพร อ%อนชัย
62083020228 นายสุรเดช ชมชื่นดี
62083020229 นางสาวสุพัสตรา วงศ�กระโซ%
62083020230 นายนัฐพล กัลยา
62083020231 นางสาวฐิภารัตน� โสนนอก
62083020232 นางสาวชนภา กันรัมย�
62083020233 นางสาวขนิษฐา ละมุล
62083020234 นางสาวอัจฉรา จริตรัมย�
62083020235 นางสาวยุพาวรรณ แตะกระโทก
62083020236 นางสาวศศิธร เรืองเขตรกรรม
62083020237 นางสาวทัตพิชา มีประเทศ
62083020238 นางสาวกฤติยา นิภากรสัมพันธ�
62083020239 นายพุทธรักษ� ปะโสทะกัง
62083020240 นายคมสัน บรรลือทรัพย�
62083020241 นางสาววาสนา คณะเวช
62083020242 นางสาวอนุสรา ยะเพ
62083020243 นายชญานิน ครึกกระโทก
62083020244 นางสาวลัดดาวัลย� ยองรัมย�
62083020245 นางสาวชุติมา ทุนสูงเนิน
62083020246 นางสาวตวงฤทัย นามมะเริง
62083020247 นายเกียรติศักด์ิ ชุมศรี
62083020248 นางสาวอัญชลี กาชัย
62083020249 นายทศพร ลาดกระโทก
62083020250 นายสมพงษ� ศรีนาม
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62083020251 นางสาวลัดดาวรรณ� เมืองมา
62083020252 นางกนกวรรณ ทองสม
62083020253 นางสาวภาวิตรี ภู%มณี
62083020254 นางสาวอรณิชา โตHะหมาด
62083020255 นางสาวสาวิตรี สร�อยดอก
62083020256 นางสาวจินดามณี รักษาพล
62083020257 นางสาวณัฏฐณิชา ป@Pนรัตนานนท�
62083020258 นางสาวอุทุมพร ทองกลาง
62083020259 นางสาวสุทธิดา แปะกระโทก
62083020260 นายธนาวีร� ปานแก�ว
62083020261 นายสหรัฐ แจ%มหม่ืนไวย
62083020262 นางสาวมาริสา แสนลัง
62083020263 นางสาวอริตา อยู%สาโก
62083020264 นางสาวสุดาพร บูรณ�เจริญ
62083020265 นายกฤษณ� ศิริแดง
62083020266 นางสาวดนยา โคตรอินทร�
62083020267 นางสาวพชิราญา เกิดในแก�ว
62083020268 นางสิริยากร พลสุภาพ
62083020269 นางเบญญาภา สมศรี
62083020270 นางศุภรดา โมขุนทด
62083020271 นางสาวรัตนากร บุราณเก%า
62083020272 นางกัณชนิกา จันทร�เจริญ
62083020273 นางสาวกิตติยา ตลับเพชร
62083020274 นางสาวเปรมภัสสร อัทธเศรษฐ�
62083020275 นางสาวบุณฑรีก� พูบขุนทด
62083020276 นายวทัญ^ู ม%วงการ
62083020277 นายภมรพล น�อยเกตุ
62083020278 นางสาวสุดารัตน� เชิดฉาย
62083020279 นายกิตต์ิธเนศ ภัทรนิธิธนาพงศ�
62083020280 นางสาวสุภาวรรณ สํารวมจิตร
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62083020281 นางสาวนิฐิภรณ� เสริมจันทร�
62083020282 นางสาวพัชสิณี ปานนอก
62083020283 นางสาวจุฑาภรณ� เจียมรัมย�
62083020284 นายยอดขวัญ ทองธีระ
62083020285 นางสาวหยาดรุ�ง อํามะเหียะ
62083020286 นายพลรัตน� ฉิมครู
62083020287 นายเกรียงไกร นิลสูงเนิน
62083020288 นายกัมปนาท พัฒนประเทศ
62083020289 นางสาวบุษกร ม%วงวิจิตร
62083020290 นางสาวพร�อมพรรณ ศรีรังกา
62083020291 นางสาวพัชราภรณ� นาคประโคน
62083020292 นายสุถาวร วาระวะ
62083020293 นายอนุสรณ� คําสิงนอก
62083020294 นางสาวสุวนันท� ปKนนํา
62083020295 นางสาวสิรินทรา หึกขุนทด
62083020296 นายจีรัชญ�พัฒน� มีธนาถาวร
62083020297 นางสาวอัญชลิกา ชาญสัมพันธ�
62083020298 นางสาวสุภาวดี นครรัมย�
62083020299 นายรณรงค� บรรจงปรุ
62083020300 นางสาววลัยลักษณ� พรมภักดี
62083020301 นางสาวมินตรา มีชูสม
62083020302 นายศิวกร แสงง�าว
62083020303 นางสาวรัตนา สิมสี
62083020304 นายศักดา เสริมศิริ
62083020305 นางสาวพรทิพย� จันทโชติ
62083020306 นางสาวสาลินี นวลแก�ว
62083020307 นางสาววรรณา ม่ันพุทธ�
62083020308 นายเฉลิมพล ทันประโยชน�
62083020309 นางดวงฤทัย ทองดี
62083020310 นางสาวกัญญาภา สุระมณี
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62083020311 นายเกรียงไกร แก�วมูลมุข
62083020312 นางสาวปนัดดา ศรีสูงเนิน
62083020313 นางสาวอรลดา ประดิษฐ�
62083020314 นางสาววิภาวี สังฆะวรรณา
62083020315 นายพร�อมสิน บุญม่ิง
62083020316 นางสาวพนิดา กินขุนทด
62083020317 นางสาวศรัญญา ยอดแก�ว
62083020318 นางสาวอุไรวรรณ ขําเพ็ชร
62083020319 นายกิตติชัย จันชนะ
62083020320 นางสาวนาฏทินันท� ไชยบุรี
62083020321 นางสาวณัฐวดี ทันรังกา
62083020322 นางสาวช�องลักษณ�มน พวงไธสง
62083020323 นางสาวพนิดา นาดี
62083020324 นางสาวรัชฎา ฉิมมา
62083020325 นายณัฐพล ธูปทองหลาง
62083020326 นายพสุวัฒน� สว%างศรี
62083020327 นางสาวสุพรรณิการ� อุ%นคํา
62083020328 นางสาวจามจุรี บวรรัมย�
62083020329 นายณัฐวุฒิ ชูอาวุธ
62083020330 นางกมลวรรณ กสิประกอบ
62083020331 นางสาวณิชาภา ขวัญพราย
62083020332 นางสาวอารีวรรณ ปริกัมศิล
62083020333 นางสาวหนึ่งฤทัย เติมทรัพย�
62083020334 นางสาวจิราพร สีโซ%
62083020335 นายพัดยศ โคตรมา
62083020336 นางสาวสิริณัฎฐ� กองเกิด
62083020337 นายศุภกฤษ จันทร�สี
62083020338 นางสาวลัทธวรรณ พิมพ�ทอง
62083020339 นางสาววรพรรณ มุ%งลา
62083020340 นายอนุสรณ� เทียนงูเหลือม
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62083020341 นางสาวจิตรลดา สุขรอบ
62083020342 นางสาวปาริชาติ สาตรา
62083020343 นางสาวชุติมา เกิดกาหลง
62083020344 นายชัยนะรงค� ทัศมี
62083020345 นางสาวอชิรญา น�อยศรี
62083020346 นางสาวพนมรัก ชื่นชม
62083020347 นางสาวมะลิวรรณ แวงชิน
62083020348 นางสาววิรยา กิจปานนท�
62083020349 นางสาวภิญญ�สุประภา หม่ืนหาวงศ�
62083020350 นางสาวติยาพร นาคนิยม
62083020351 นางสาวสฐิตา ทวีโคตร
62083020352 นางสาวรัชดาภรณ� กันยาบัณฑิตย�
62083020353 นางสาวพนาวรรณ หม่ันนึก
62083020354 นางสาวศรัญญา สร�อยสูงเนิน
62083020355 นางสาวชนารดี เกิดบํารุง
62083020356 นางสาวปKทมาภรณ� กัลยา
62083020357 นายศุภรักษ� ศรีบัวลอย
62083020358 นางสาววาสนา ปลอดกระโทก
62083020359 นางสาววราภรณ� กันนิกากลาง
62083020360 นางสาวป@ยวรรณ จันทร�ผิว
62083020361 นางสาวอรยา เผ%าพันธ�
62083020362 นางสาวศันสนีย� สีตา
62083020363 นางสาวป@ยะพร แก�วหนองแสง
62083020364 นางสาวเนตรชนก ยอดมุงคุล
62083020365 นายผดุงศักด์ิ ดวงจันทร�
62083020366 นางสาวจินตหรา สายกระสุน
62083020367 นางสาวทัศนีย� ราชอารีย�
62083020368 นางสาวอารียา สุขอินพะเนา
62083020369 นางสาวอัญญา แก�วภักดี
62083020370 นางสาวสุปรียา บุญประคม
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62083020371 นายณัฐพงศ� จันทเดช
62083020372 นางสาวปารียา ประมวลศักดิกุล
62083020373 นางสาวกาญจณาพร เยาวภาค
62083020374 นายณภัทร อุรีรัมย�
62083020375 นางสาวภัสสร ศักด์ิวิเศษ
62083020376 นายธนสิษฐ� ลภัสไพโรจน�
62083020377 นางสาวประทุมรัตน� คงบุญ
62083020378 นางสาวทิพวรรณ ศรอินทร�
62083020379 นายจักรกฤษณ� ทองปอ
62083020380 นางสาวปาริญา จันลิ
62083020381 นางสาวสุภลักษณ� เหลาพรม
62083020382 นางสาวปKณฑิตา ฐานเจริญ
62083020383 นายป@ยะณัฐ ชัยจันทา
62083020384 นางสาววิไลวรรณ� ดงสันเทียะ
62083020385 นางสาวโกลัญญา ครองสถาน
62083020386 นางสาวนิรัชดา ไชยเพ็ชร�
62083020387 นางสาวเรณู ไชยงาม
62083020388 นายวีระยุทธ พัฒนพันธ�
62083020389 นางสาววิศรา ชามารถ
62083020390 นายทิวัตถ� ภูจํานงค�
62083020391 นางสาวดอกเอื้อง วิชัยกุล
62083020392 นายเอกวิทย� สรรพแพทย�
62083020393 นางสาวกิตติยา สันทาลุนัย
62083020394 นางสาววรลักษณ� ชีพประกิต
62083020395 นางสาวชญาณ�นันท� ชมเช�า
62083020396 นางสาวกัณต�ธรากรณ� เสมา
62083020397 นางสาวกัลยา โตทองหลาง
62083020398 นางสาววิลาวัลย� ทาทอง
62083020399 นางสาวปนัดดา เสนคําสอน
62083020400 นางสาววาสนา ผินงูเหลือม
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62083020401 นางสาวฐิติมา เกษมสิน
62083020402 นางสาวสิดาพร ภิญโญทรัพย�
62083020403 นายประทีป มานะเสน
62083020404 นางสาวลักษณา สิมหล�า
62083020405 นายฐิติกร อยู%เมือง
62083020406 นางสาวชนาพร ตามกลาง
62083020407 นางสาวจิราภรณ� ครองสําราญ
62083020408 ส.ต.อ.ไกรสร แก�วโค
62083020409 นางสาวอรุโณทัย จันทร�หนู
62083020410 นางสาวสุภนิช โสกุล
62083020411 นางสาวพิมพ�ชนก ทัดทาน
62083020412 นางสาวภรณ�ทิพย� ทือเกาะ
62083020413 นายบัณฑิต สังข�ศรี
62083020414 นางสาวอัญฑริกา สุทธิ
62083020415 นางสาวณัฐกานต� ทวารไธสง
62083020416 นางสาวสุรารักษ� พูนไธสง
62083020417 นางสาวอุษา สระสันเทียะ
62083020418 นางสาวจิรกานต� จงนอก
62083020419 นางสาวณัฐกฤตา นาก�อนทอง
62083020420 นางดาหวัน คมวิชาย่ังยืน
62083020421 นางสาวจิรภา เหมือนพิมทอง
62083020422 นางสาวจิราพร กนกแก�ว
62083020423 นางจารุณี พรรณา
62083020424 นางสาวสุวิมล ทําของดี
62083020425 นายวิทวัส เพียรประจํา
62083020426 นายกิตติศักด์ิ ทวีทรัพย�
62083020427 นายสุริโย สาลี
62083020428 นางสาวอภิชญา เสียมลอยน้ํา
62083020429 นางสาวจันทร�จิรา ปริมานนท�
62083020430 นางสาววารุณี ขันธ�ดวง
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62083020431 นางสาวปKทมวรรณ สินจริยานนท�
62083020432 นางสาวนุชนารถ อารมดี
62083020433 นายจิรวัฒน� ด%านแก�ว
62083020434 นางสาวภิญญาพัชญ� ตรีจักร�
62083020435 นางสาวพรรวินท� เนินงาม
62083020436 นางสาวดวงกมล เดชดอน
62083020437 นางสาวสุปราณี ศรีแก�ว
62083020438 นายสุทธิรักษ� คําดี
62083020439 นายณัฐวัชร ประไพ
62083020440 นางสาวเจนจิรา วิเศษพันธ�
62083020441 นางสาวมณรัตนา รุ%งวรานนท�
62083020442 นางสาวสุกัญญา มีสัมพันธ�
62083020443 นางสาวเอื้อยวจี ยินดีรัมย�
62083020444 นางสาวปKทมา ธรรมมะ
62083020445 นางสาวชนิภรณ� มีศรี
62083020446 นางสาวพรนภา มูลคํา
62083020447 นางสาววิชญาดา กรินทร�
62083020448 นางสาวศิราภรณ� สายวัน
62083020449 นางสาวชิโนรส หิรัญเขว�า
62083020450 นายสหนนท� น�อยวิเศษ
62083020451 นางสาวปริญญา เฮงตระกูล
62083020452 นางสาวกอบแก�ว หนูโพนทา
62083020453 นางสาวจิตรามาศ ดวงจิตร
62083020454 นางลําดวน ศรเจริญ
62083020455 นางสาวสุวนันท� นพรัมย�
62083020456 นางสาวเหมวรรณ ต%อแต�ม
62083020457 นางสาวจิราภรณ� ปKกกุลนันท�
62083020458 นางสาวรสสุคนธ� อัครทรัพย�เมธา
62083020459 นางสาวปนัดดา กุลอุปฮาด
62083020460 นายพหล พุ%มพันธ�
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62083020461 นางสาวฤทัยรัตน� ศรีษาพุธ
62083020462 นายโยธิน จําเนียรสุข
62083020463 นางสาวชนิกานต� มูลสระคู%
62083020464 นางสาวนงนุช ชาลี
62083020465 นางสาวเย็นจิตต� วิเศษสังข�
62083020466 นางสาวชนัญชิดา กฤตเมธ�ธี
62083020467 สิบตํารวจโทอิทธิพล สิงห�จันทึก
62083020468 นางสาวกัญญาภรณ� พ่ึงสุข
62083020469 นางสาวสุธิมา เอมโอษฐ�
62083020470 นายนิวัฒน� กอกหวาน
62083020471 นางสาวทิฆัมพร ทูโคกกรวด
62083020472 นายสิทธิพงษ� ม่ิงขวัญ
62083020473 นางสาวพรนัชชา ตรีสุคนธ�
62083020474 นายย่ิงยศ สร�อยสูงเนิน
62083020475 นางสาวปKทมาภรณ� คนหลัก
62083020476 นางสาววรลักษณ� เฉลียวฉลาด
62083020477 นางสาวโสรยา ปKนสกุล
62083020478 นางสาวลัดดาวัลย� สันทัด
62083020479 นางสาวศุภารัตน� พิมเสนครบุรี
62083020480 นายธนาวุฒ ไชยบุญ
62083020481 นางสาวธิญาดา เกศวัฒนกุล
62083020482 นายอนุวัฒน� ประสพคํา
62083020483 นางสาวลัดดาวัลย� มูลคํา
62083020484 นางสาวดวงใจ ลาภกําเนิด
62083020485 นางสาวปริญญา เชื้อบัวขาว
62083020486 นางสาวตันติมา พลหินลาด
62083020487 นางสาวสุภาพร มีเกาะ
62083020488 นางสาวนวรัตน� อดทน
62083020489 นางสาวกมลวรรณ มาจะโปะ
62083020490 นางรัชดาพร จูงกลาง

หน�า 683 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020491 นางสาวศิริวรรณ เจนสําโรง
62083020492 นายรุ%งวิทย� หม่ันกิจ
62083020493 นางสาววชิราภรณ� อุปKชฌาย�
62083020494 นางสาวนงลักษณ� เคนสุโพธ์ิ
62083020495 นางสาวพัชรี ยศประเสริฐ
62083020496 นายป@ยะพงษ� นนท�ตรี
62083020497 นายภุชพงษ� โนใหม%
62083020498 นางสาวศุริสรา ศรีสมวงษ�
62083020499 นายชวนชัย เพชรไพรสันติ
62083020500 นางสาวรุจาภา นิษฐ�ธนกฤต
62083020501 นายคณาธิป โรจนวรหิรัญ
62083020502 นางธัญยธรณ� วรเกียรติสิริเดช
62083020503 นางสาวจีรนันท� ผิวผักแว%น
62083020504 นางสาวกาญจนา ใจหาญ
62083020505 นางสาวอณุธิดา นันตะนะ
62083020506 นางสาวสุจิตรา นามวงทะ
62083020507 นางสาวจารุวรรณ สนิทรัมย�
62083020508 นางสาวศิริลักษณ� ปานชื่น
62083020509 นายปรเมศร� ทิพย�เดช
62083020510 นางสาวสุริยะพร ภูพรมมา
62083020511 นางสาววณิชชกร นาคทอง
62083020512 นางสาวสุปราณี ทําบุญย่ิง
62083020513 นางสาวอนุชธิดา เดชหามาตย�
62083020514 นางสาวสุภาพร เข�าเมือง
62083020515 นายสุกฤษฎ์ิ ชินคํา
62083020516 นางสาวปนัดดา ใจเที่ยง
62083020517 นายจักรพันธุ� จงหม่ืนไวย
62083020518 นางสาวเพ็ญศิริ เลิศมนูญวงศ�
62083020519 นางสาวเพ็ญนภา เลนคํามี
62083020520 นายวีรวัฒน� จําปานิล
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62083020521 นางสาวชุติกาญจน� บ%ายเที่ยง
62083020522 นางสาวณหทัย แสวงมี
62083020523 นางสาวปราณี ศรีจันทร�
62083020524 นางสาวนิตยา พานพงษ�
62083020525 นายชาญเชาวน� เล�าศิริ
62083020526 นางสาวสุภาวดี ภูมิโคกรักษ�
62083020527 นางสาวนิรมล พิมพ�ทอง
62083020528 นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธ์ิ
62083020529 นางสาวนันทพร ทันกลาง
62083020530 นายสุทธิพงษ� เพชรประไพ
62083020531 นางสาวคุณาลักษณ� ปKกกลาง
62083020532 นางสาวณัฎฐา สุขแก�ว
62083020533 นางสาวกันต�กนิษฐ� วนมา
62083020534 นางสาวอัญชลีพร คาสมบัติ
62083020535 นายธีระศักด์ิ ตองอบ
62083020536 นายภาณุวิชญ� แก�วสุฟอง
62083020537 นายณภัทร มีชํานาญ
62083020538 นางสาวพรทิพย� ศิริเวช
62083020539 นายกิตติวุฒิ ล�อมไธสง
62083020540 นายนวพล เปรมพินิจ
62083020541 นางสาวยุภาภรณ� ประโพธ์ิศรี
62083020542 นายอดิพงศ� บุตรดีศักด์ิ
62083020543 ส.อ.หญิงประภัสสร วิชัยรัมย�
62083020544 นางสาวสิรดา หลอดแก�ว
62083020545 นางสาววัลภา สายบุตร
62083020546 นายชาญวิทย� อินทศร
62083020547 นางนันตญา มุ%งชอบกลาง
62083020548 นางสาวแพรวพรรณ น�อยวัน
62083020549 นางสาวเกษราภรณ� ปKญญานาค
62083020550 นางสาวดารณี ดอกไธสง
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62083020551 นางสาวชฎาภรณ� เมฆชุ%ม
62083020552 นางสาวจีระวรรณ หม่ันสาน
62083020553 นางสาวบงกชพร ชินศิริพันธุ�
62083020554 นางสาวฉันทิกา ศรีสุข
62083020555 นางสาวกุลสตรี ทรงศิริสวัสด์ิ
62083020556 นายสุรศักด์ิ เรียบร�อย
62083020557 นางสาวสุธามาศ แหลมไธสง
62083020558 นางสาวอัญชลี ชํานอก
62083020559 นางสาวศุภวรรณ เกิดมงคล
62083020560 นางสาวชิดชนก คําภา
62083020561 นางภาฤดี จันทีนอก
62083020562 นางสาวเอมอร ศรีอุทัย
62083020563 นางสาวฐิติวรดา พิชญโชติกาญจน�
62083020564 นางสาวอมรรัตน� เฉลียวไว
62083020565 นายภูริวัฒน� แสงระวี
62083020566 นางสาวพรยมล ขวัญกลับ
62083020567 นายสุชีพ ศรีรัตน�
62083020568 นางสาวอริสรา ศักดาอมร
62083020569 นางสาวอรุณรัตน� บุตรดี
62083020570 นางสาววรรณิภา ชัยลิ้นฟ>า
62083020571 นางสาวมณัณญา เวินขุนทด
62083020572 นายพงศกร เขียนนอก
62083020573 นางสาวสุรัตนา พรมวงษา
62083020574 นางสาวกฤษณา ปะโพทิง
62083020575 นางสาวณัฐิดา เทียนทอง
62083020576 นางจุฑาฑิษฎ� ซ�อนศรี
62083020577 นางสาวธีมาพร จันสามารถ
62083020578 นางสาวธนาภรณ� กระพ้ีนอก
62083020579 นางสาวบุศญา คลีมานะกิจ
62083020580 นางสาวจิราพร ทองเพียง
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62083020581 นางสาวยุวดี ม่ังมี
62083020582 นางสาวสุวลี ศอกจะบก
62083020583 นายสาโรจน� ทานะสุข
62083020584 นางสาวสุพิชฌาย� สุวรดี
62083020585 นางสาววิพัด วิปKสสา
62083020586 นายภูวนนท� อุสาพรหม
62083020587 นางกาญจนี ขวาเนาว�
62083020588 นายกฤติพงศ� แฝงฤทธ์ิ
62083020589 นางสาวนฤมล สว%างจิตต�
62083020590 นายอภิศร ชาภักดี
62083020591 นางสาวสุกัญญา รักบุญ
62083020592 นายอัศนี บุญณารักษ�
62083020593 นายณัฎฐชัย อิสระวงค�
62083020594 นางสาวภัทนิยา วัฒนชัยประสิทธ์ิ
62083020595 นายจิรายุ คําสารีรักษ�
62083020596 นางสาวศิริลักษณ� ชาวหล%ม
62083020597 นายลัทธพล จิตอ%อง
62083020598 นางสาวอัญชลีพร ถินวงษ�ดวง
62083020599 นายฉัตรวิชญ� ศักด์ิวราภรณ�
62083020600 นางสาวเสาวลักษณ� มะหิงพันธ�
62083020601 นางสาวกนกวรรณ บุญญะฤทธ์ิ
62083020602 นางสาวกาญจนา โฉมใหม%
62083020603 นางสาวนฤมล มีบุญธรรม
62083020604 นางสาวลัดดาวัลย� มาลาสาร
62083020605 นางสาวพลอยไพลิน ชาติเวศ
62083020606 นายณัฐนันท� เนื่องชมภู
62083020607 นายพีระยุทธ สิทธิวงษ�
62083020608 นางสาวกาญจนา เอี่ยมนอก
62083020609 นางสาวสมปรารถนา เพียรกลาง
62083020610 นายศราวุฒิ คชประเสริฐ
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62083020611 นางสาวกัญญาณัฐ ปKญญาทอง
62083020612 นางสาวกานดา ยายิรัมย�
62083020613 นางสาวพงษ�สุดา สมบรม
62083020614 นางสาววิภาวรรณ ปKกการะโน
62083020615 นางสาววรลักษณ� สลิดกุล
62083020616 นางสาวปุญณิศา ก�อนทอง
62083020617 นางสาวพัชราภรณ� แดงนุ�ย
62083020618 นางสาวอินธุอร นามฝาง
62083020619 นางสาวสุนิษา คงพัฒน�
62083020620 นางสาวนิลุบล สาระโพธ์ิ
62083020621 นางสาวสุเมธิณี มองเพชร
62083020622 นางสาวอภิชญาภา สร�อยทอง
62083020623 นางสาวจุฑามาศ พันธ�งาม
62083020624 นางสาวกฤษฎาพร ตอรบรัมย�
62083020625 นางสาวสุภาพร แขะสิงห�
62083020626 นางสาวจิรนันท� ทองอ�ม
62083020627 นางสาวเมล�ริน นวลอินทร�
62083020628 นางสาวสุวณีย� ประทุมอาจ
62083020629 นายเดชากร เชื้อหมอ
62083020630 นายอนันตชัย เผยศิริ
62083020631 นางสาวลําพอง ปะรุมรัมย�
62083020632 นายวิศรุต สมดี
62083020633 นางสาวทักษพร แก%นเสลา
62083020634 นางสาวอทิตญา รัมพณีนิล
62083020635 นางสาวพรรณรัตน� ผาจันทร�
62083020636 นายศุภกิจ ดีหม่ืนไวย�
62083020637 นางสาวป@ยะดา มนกลาง
62083020638 นางสาวปKทมนันท� ต้ังกาญจนศรี
62083020639 นายอานนท� มณีพินิจ
62083020640 นางสาวจินตนา มหาอ�น

หน�า 688 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020641 นางสาวศิรินภา วิวาสุขุ
62083020642 นางสาวนฤพรรณ โพธ์ิสว%าง
62083020643 นางสาวธิติยา ทองนอก
62083020644 นางสาวกาญจนา พันมาลา
62083020645 นางสาวภัสร�ชญาน�ภรณ� แก�วสิทธ์ิ
62083020646 นายทรงกลด พลฉิมพลี
62083020647 นางสาวภัทราภรณ� ธีรพรปKญญา
62083020648 นายจิตรกร กองชนะ
62083020649 นางสาวชมพูนุช สวาสดี
62083020650 นางสาวพัทธ�ธีรา อุทธา
62083020651 นางวิไลลักษณ� กิจอังกูร
62083020652 นายจักรพันธ� คิดถูก
62083020653 นางสาวกนกวรรณ แววจะโปะ
62083020654 นายวัชระ เชยจุ�ย
62083020655 นางสาวจุฑาทิพย� อัจฉราทิพย�
62083020656 นางสาวสมฤทัย ลื่นกลาง
62083020657 นายวิโรจน� เชื้อทอง
62083020658 นางสาวแวววรรณ สามยอด
62083020659 นางสาวพรนภา ลือคําหาญ
62083020660 นางเพ็ญนภา ทศหล�า
62083020661 นางสาวจิตรา นินใหม%
62083020662 นางสาวชนนวรรณ ภิบาล
62083020663 นางรุจนษร เหล็กเทศ
62083020664 นางสาวอรพินท� ไชยมงคลพร
62083020665 นางสาวสมาพร กระทุ%มกลาง
62083020666 นางสาวสิทธิญา ห�วงกลาง
62083020667 นางสาวพัชราพร โพธิราช
62083020668 นางสาวพัชรมัย ไกรเสน
62083020669 นางสาวนันทิดา ป@Pนกําลัง
62083020670 นางสาวเสาวรัตน� มัดทุรี
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62083020671 นายเกียรติศักด์ิ ชาคริตานนท�
62083020672 นางสาวสุกานดา หนูสุวรรณ�
62083020673 นายศีลวัต เกิดโมลี
62083020674 นายพงศ�วิชญ� ยันต�ผูกวาจา
62083020675 นางสาวมุกทิวา พินิจ
62083020676 นางสาวชัญญ�รยา อุตชี
62083020677 นายสมรักษ� เรืองเตียบ
62083020678 นายศุภกร แดนสวรรค�
62083020679 นางสาวสุดารา แก�วพลกรัง
62083020680 นางสาวสุธิตา โทรัตน�
62083020681 นางภัทรา สังข�แสวงพัฒน�
62083020682 นางสาวรัชนีกร ชาวดง
62083020683 นางสาวชุลีพร หง�วนประโคน
62083020684 นายอรรถชัย ทองบาง
62083020685 นางสาวปานตะวัน จํานงศาสตร�
62083020686 นางสุดาภรณ� รังแก�ว
62083020687 นางสาวนพรัตน� กณิกนันตทัศน�
62083020688 นายณัฐพงษ� ทัตเศษ
62083020689 นางสาวจิตรตระการ แก�วไทย
62083020690 นายทองสอน บุญไสว
62083020691 นายณัฐวุฒิ มะลิโพธ์ิกลาง
62083020692 นายตันติกรณ� โตกลาง
62083020693 นายอนุรักษ� ตรีชาติ
62083020694 นางสาวกันต�ญาณิน สมบูรณ�
62083020695 นางสาวจุฑามาศ อโนดาษ
62083020696 นางสาวอภิษฎา แกมขุนทด
62083020697 นายพีรวัฒน� ปลิวสูงเนิน
62083020698 นางสาวสิริวิมล เก%งสูงเนิน
62083020699 นายอรรถพล ภาคภูมิ
62083020700 นางสาวปริญา เลยกระโทก
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62083020701 นางสาวศิรินภา พลกลาง
62083020702 นางสาวศิริรัตน� อริวรรณา
62083020703 นางสาวจิราพร คําเก%ง
62083020704 นายธีรวัฒน� ป@หึน
62083020705 นางสาวเบญจภรณ� คําแดง
62083020706 นายณัฐวุฒิ จงเพียร
62083020707 นางสาวรสสุคนธ� สีเอี้ยง
62083020708 นางสาวอุสุมา ปKญจิต
62083020709 นางสาวสายรุ�ง แท%นพุดซา
62083020710 นางสาวผกามาศ โพธิมาศ
62083020711 นางประภาศรี ประเสริฐไทย
62083020712 นางสาวพุทธรักษา ผูกแก�ว
62083020713 นางสาวป@ยะนุช ธิแดง
62083020714 นางสาวสุดารัตน� สมฤทธ์ิ
62083020715 นายอิสระ วันวาน
62083020716 นางสาวสุดารัตน� บริรักษ�
62083020717 นายบดินทร� พรหม
62083020718 นางสาวนุจรินทร� มีเลิศ
62083020719 นายพงษ�นรินทร� ทินราช
62083020720 นางสาวจุฬาลักษณ� ฤทธิเดช
62083020721 นายนาท วิวิทชัย
62083020722 ว%าที่ร�อยตรีปริญญา สวัสด์ิรัมย�
62083020723 นายนําชัย จ�อยสูงเนิน
62083020724 นางสาวปาณิศา เที่ยงตรง
62083020725 นายเสกสรรค� สะอาดใจ
62083020726 นางสาวบุญลักษณ� ดัชนี
62083020727 นางสาวพิชามญชุ� แก�วหล%อ
62083020728 นางสาววรนิษฐา เพ็งพิเดช
62083020729 นางสาวอําพา มอมขุนทด
62083020730 นางสาวเสาวลักษณ� ป@ดตาโส
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62083020731 นางสาวสุกัญญา เมตไธสงค�
62083020732 นายธีระพงษ� เทียกโฮม
62083020733 นางสาวพัชรียา นะราษี
62083020734 นายวัชระ หอมขจร
62083020735 นางสาวมินตรา พชรธาดานนท�
62083020736 นางสาวสาวิตรี คํามณี
62083020737 นายวุฒิชัย บุขุนทด
62083020738 นางสาวธญานี นิลเขียว
62083020739 นายชวพงษ� บรรณศักด์ิ
62083020740 นางสาวชนิภา พลคํา
62083020741 นางสาวรัชฎาพร นนตะสี
62083020742 นางสาวรวิวรรณ ชะรุมรัมย�
62083020743 นางสาวกัลยาณี นิกรสันติธรรม
62083020744 นางสาวประภัสสร ประภัสสรพงษ�
62083020745 นายภูวดล พัลวัน
62083020746 นางสาวพิชชาอร ช�อยประเสริฐ
62083020747 นางสาวจินตนา พวงสันเทียะ
62083020748 นางสาวไพลิน พุดซา
62083020749 นายสุรศักด์ิ เชยวัดเกาะ
62083020750 นางสาวปKทมาพร ดับใหม%
62083020751 นางสาวรัตติยากร เพียขันทา
62083020752 นางสาวมินตรา สุภาวหา
62083020753 นางสาวนาฎวลี ทีนะกุล
62083020754 นางสาวศศิชา บัวบูชา
62083020755 นางสาวแสงอรุณ ถานะ
62083020756 นายนิรันดร� ชันนะสา
62083020757 นางสาวปวีณา ทีมีศรี
62083020758 นางสาวอรทัย หวังประสพกลาง
62083020759 นายวิชญ�ชพล พัทธ�ประดิษฐ�
62083020760 นางสาวอารยา ดารา
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62083020761 นายทนงค� สุ%นหม่ืนไวย
62083020762 นางสาวศวรรญา ช%อเข็ม
62083020763 นางสาวนลินธิดา วรรณ�คํา
62083020764 นางสาวพรรษา จันทร�หอม
62083020765 นางณัทท�ธาวิน แก�วบุญพะเนา
62083020766 นายจารุกิตต์ิ ด%านประการ
62083020767 นางสาวลภัสรดา นิฤมล
62083020768 นายนิคม จูแจ%ม
62083020769 นางสาวศิริรัตน� ชนะกุล
62083020770 นายนวัตกร จิตมณี
62083020771 นายภูวิช โชติการทองกุล
62083020772 นางสาวสุภาพร ขอพรกลาง
62083020773 นางสาวณัชชา ประเสริฐย่ิง
62083020774 นางสาวสกุณี สกุลวงค�
62083020775 นางสาวชนัฏฌา ศูนย�จันทร�
62083020776 นางสาวชลชินี สิงห�คํา
62083020777 นางสาวช%อผกา วงค�สุวรรณ�
62083020778 นางสาวดารัตน� นพหิรัญ
62083020779 นายณัฐวุฒิ พลทามูล
62083020780 นางสาวเจนจิรา ทามัน
62083020781 นางสาวกมลวรรณ ทิพสุทธ์ิ
62083020782 นายทิชานนท� ทุมขุนทด
62083020783 นายจิตติวัฒน� ปราบอาต
62083020784 นางสาวสุรางค�ศรี ศรีวงศ�ศา
62083020785 นางสาวกนกกร จอดนอก
62083020786 นางสาวอรณีย� ยุงรัมย�
62083020787 จ%าสิบเอกหญิงพัชรี แสนสุข
62083020788 นางสาวมุจรินทร� มะลิซ�อน
62083020789 นางสาวประทินทิพย� ปรุงชัยภูมิ
62083020790 นางสาวกชนุช แก�วดอนรี
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62083020791 นายวัชรวิชญ� บุญล�อม
62083020792 นางสาวอมรพรรณ สาธุพันธ�
62083020793 นางสาวรัชฎาภรณ� นึกมี
62083020794 นางสาวกิตติกุล วงษ�ถาวร
62083020795 นางสาวอาภากร คําเปXยง
62083020796 นางสาวกัญญารัตน� จงรวยกลาง
62083020797 นางสาวนราธิป วิจิตรจินต�
62083020798 นางสาวอนัญญา ธรรมษา
62083020799 นางสาวกชกร แรมสูงเนิน
62083020800 นางสาวศุภนิดา ขาวสันเทียะ
62083020801 นางสาวคนัมพร เกิดชัยภูมิ
62083020802 นางสาววิภาณี บํารุงนา
62083020803 นางสาวนันท�นภัส พิกุล
62083020804 นางสาวณศศิ อยู%มา
62083020805 นายประกาศิต กรวยสวัสด์ิ
62083020806 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วปKดโชติ
62083020807 นางสาวเปรมมิกา เคียงพิมาย
62083020808 นางสาวนลินทิพย� พิมพ�ภาชัย
62083020809 นางสาวอมรพันธ� บัวอยู%
62083020810 นางสาวชลธิชา ช%อทับทิม
62083020811 นางสาวนันทวีพร อ่ําผ%อง
62083020812 นางสาวดวงพร จําปานุย
62083020813 นางสาวยุรนันท� อะปะมายา
62083020814 นางสาวเบญจวรรณ ธูปก่ิง
62083020815 นางสาวดวงกมล นุมขุนทด
62083020816 นางสาวณัฎฐณิชา ลิมปะพันธุ�
62083020817 นางสาววีนัส โปร%งสําโรง
62083020818 นางสาวมลฤดี ยางทรัพย�
62083020819 นางสุดารัตน� แน%นดี
62083020820 นางสาวมินตรา เสาะหาย่ิง

หน�า 694 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020821 นายฐิตินันท� ผ%องแผ�ว
62083020822 นายสรายุทธ วังเย็น
62083020823 นางสาวมลฤดี แซ%ลี้
62083020824 นางสาวศุภักษร สุนทรวัฒน�
62083020825 นางสาวปริศนา ขอมีกลาง
62083020826 นายปรรนิก บุตรกุล
62083020827 นายธนบรรณ นากลาง
62083020828 สิบเอกประสิทธ์ิ สีสันงาม
62083020829 นางศิริวรรณ จรูญไธสง
62083020830 นายพรเทพ กองรัมย�
62083020831 นางสาวสุกฤตยา เพชรแก�ว
62083020832 นางสาวสุทธิดา บุญยงค�
62083020833 นางสาวกมลวรรณ พัชรพรประสิทธ์ิ
62083020834 นางสาวอภิญญา เปXPยมขุนทด
62083020835 นางสาวกนิษฐา สุวรรณรงค�
62083020836 นางสาวนฤมล คงสุข
62083020837 นายอําพล ชัยยา
62083020838 นางสาวน้ําอ�อย เพราะกระโทก
62083020839 นางสาววรรพดา สุทินรัมย�
62083020840 นางสาวนฤมล สียางนอก
62083020841 นางสาวคนธนันท� อุตชุมพิสัย
62083020842 นายป@ยวุฒิ เผื่อนงูเหลือม
62083020843 นางสาวธนิษฐา ขุ%มด�วง
62083020844 นายจตุทิศ พรมจันทา
62083020845 นางสาววรุณศิริ อุตรมาตย�
62083020846 นางสาววิภาวรรณ สอนกอก
62083020847 นางสาวรุจิรา ประพงษ�
62083020848 นายชัยรัตน� เอมทอง
62083020849 นายชูเกียรติ เพ็ญสุขใจ
62083020850 นางสาวจีระนันท� รัตนคูศิริ

หน�า 695 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020851 นางสาวณิสา วงค�คําจันทร�
62083020852 นายศักด์ิชัย หงษ�สมศรี
62083020853 นางสาวณัฐนรี กอพลูกลาง
62083020854 นางสาวกุลิสรา อ%อนละมุล
62083020855 นายนพรัตน� โพธ์ินอก
62083020856 นายถิรวัฒน� เรืองรัมย�
62083020857 นางสาวสุรัสวดี แสงสีงาม
62083020858 นางสาวกฤติยาภรณ� ยืนยง
62083020859 นางสาวศิรินภา เสาวพันธ�
62083020860 นางสาวจามรี อนุพันธ�
62083020861 นางสาวนุจรินทร� คํามะลา
62083020862 นางสาวอัจฉราพร ศรีชัยรมย�รัตน�
62083020863 นางสาวปาจรีย� ต%วนสูงเนิน
62083020864 นางสาววนิฐษชยา ขอบโคกกรวด
62083020865 นางสาวศศินา กันยา
62083020866 นางสาวชนกานต� ปKกเกตุ
62083020867 นางสาวพรวิไล จรรยาศรี
62083020868 นางสาวศรัญญา คนบุญ
62083020869 นายอนุวัฒน� ตรุณพิณ
62083020870 นางสาวพิชญาภา แสงดาว
62083020871 นายกิตติพันธุ� พลเรือง
62083020872 นายป@ติพงษ� คําป@ตะ
62083020873 นายศิวัจน� ไพศาลพัชรชัย
62083020874 นางสาวนภาพร อุตทะปา
62083020875 นางสาวเจิมขวัญ พลศรี
62083020876 นางสาวศุภรัตน� สระแก�ว
62083020877 นางสาวขนิษฐา อักษรวุฒิ
62083020878 นายธนกฤต ชิตะสิริวัฒน�
62083020879 นายวัลลภ กาญจนวิบูลย�
62083020880 นางสาวรัตนาภรณ� ชาญนอก

หน�า 696 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020881 นายคมกริช จินดามาตย�
62083020882 นายสุรศักด์ิ เต%ากล่ํา
62083020883 นางสาวชาลิดา นาชิต
62083020884 นายธีรวัฒ พัจนา
62083020885 นางสาวอภิชญา มะโรงรัตน�
62083020886 นายชิติพัทธ� คงทวี
62083020887 นางปุญญาพร พริ้งเพราะ
62083020888 ส.อ.สมชาย ยมประโคน
62083020889 นายกิตติพิชญ� ลภน
62083020890 นางสาวณัฐชยา บุญจันทร�
62083020891 นางสาวพัทธ�ชนก ท�าวนอก
62083020892 ว%าที่ร�อยตรีนพพล โพธ์ิยุทธนาสถิตย�
62083020893 นายชัยพัฒน� ชุ%มขุนทด
62083020894 นางสาวจุฑามาศ สิงห�วงศ�
62083020895 นางสาวอทิตยา แก�วคํา
62083020896 นางสาวจุฑามาศ คุณาพันธ�
62083020897 นางสาวมาริษา วันสีแก�ว
62083020898 นายสมพร ขจรภพ
62083020899 นายภาสกร สุภาพ
62083020900 นางสาวยุภารัตน� เบ็ญจะขันธ�
62083020901 นางสาวอุสนา พุฒขุนทด
62083020902 นางสาวพรธิดา ยงยืน
62083020903 นางสาวสุภาพร วิระมูล
62083020904 นายอภิสิทธ์ิ จุติตรี
62083020905 นางสาวธนพร อายงค�
62083020906 นางสาวเมวะณี สีเหลือง
62083020907 นายกมล สาดี
62083020908 นางสาวธิดารัตน� ปานเมือง
62083020909 นางสาวภัทรวดี ชมภูทัศน�
62083020910 ว%าที่ร�อยตรีหญิงปKญจา ปาเบ�า

หน�า 697 จาก 860            
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083020911 นางสาวอนงค�นาถ ทองเกิด
62083020912 นายอภินันท� จัวฮอม
62083020913 นางสาวพัณณ�ชิตา วังนาค
62083020914 นายโอฬาร คงเปXย
62083020915 นางสาวมาริษา ชลอชล
62083020916 นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล
62083020917 นายวิฑูรย� ยศสุนทรนอก
62083020918 นายคณาธิป อ%อนตา
62083020919 นางสาวพฤกษศาสตร� สวามิชัย
62083020920 นางสาวกานต�สินี เงาเพชร
62083020921 นายบุลากร ขอจงดี
62083020922 ว%าที่ร�อยตรีหญิงศิรินันท� พวงทอง
62083020923 นางสาวปวีณา คําด�วง
62083020924 นายอนุมาลย� พูนประโคน
62083020925 นายณัฐชนน เอี่ยมสะอาด
62083020926 นางสาวสุภัค วิเศษอุดม
62083020927 นายธวัฒน�พล พงษ�จันทร�
62083020928 นางสาวศศิวิมล ภิรมย�ทอง
62083020929 นางสาวกนกวรรณ สมนาค
62083020930 นางสาวธนัชนันท� สกุลนิมิตร
62083020931 นางสาวอรทัย สุพรมพรรณ
62083020932 นางสาวจรัญญา สารนอก
62083020933 ว%าที่รตหญิงสายสมร โพธิระหงษ�
62083020934 นางสาวปวีณา บุญโยธา
62083020935 นางสาวสุภาภรณ� ยวนจอหอ
62083020936 นายสุทธิพงศ� สุภาพ
62083020937 นางสาวนภารัตน� แรดไรรัมย�
62083020938 นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ�
62083020939 นางสาวชัชนาลัย ศรีหม่ืนไวย�
62083020940 นางสาววราภรณ� จองมี

หน�า 698 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083020941 นายอโนชา เนตรสงคราม
62083020942 นางสาวพรรณิภา สํารวมรัมย�
62083020943 นางสาววรุณพร ช%วยจังหรีด
62083020944 นางสาวธัญพิมล ง�าวกลาง
62083020945 นางอัญชิษฐา จันทร�สีดา
62083020946 นางสาวมัณฑนา ลีลาน�อย
62083020947 นางสาวมณีรัตน� กระแสโสม
62083020948 นายชัชวาล ไชยโม
62083020949 นางสาวพาขวัญ ปKนรัมย�
62083020950 นายทศพล วชิรมโนวาทย�
62083020951 นางสาวอาริยาพร แนวสุภาพ
62083020952 นายศุภณัฐ รัศมีฉาย
62083020953 นายธนาคม สีหเทพเลขา
62083020954 นายบัญชา ส%วนบุญ
62083020955 นายพงศกร เหมือนลือ
62083020956 นายอชิตพล แก�วประเสริฐ
62083020957 นางสาวรุ%งรัตน� ป@ยะพันธ�
62083020958 นายกันตธีร� บุตรงาม
62083020959 นางสาวผุสดี อยู%ทะเล
62083020960 นางสาวณัฐรดา รองจํานงค�
62083020961 นายวัชรินทร� บุญเศษ
62083020962 นายสุริโย หวังอ�อมกลาง
62083020963 นายพรชัย เบอร�ไธสง
62083020964 นายสมโชค เกียรติธนบดี
62083020965 นางสาวทิชานาถ เชยรัมย�
62083020966 นางสาวภัทราพร เพ็ญสุทธิชาติบุตร
62083020967 นางสาวศศินิภา ประพัทธาคิณี
62083020968 นางสาวจามจุรี บุญประมวล
62083020969 นางสาวรัชนีวรรณ อินริราย
62083020970 นางมธุรส ชูวนัส

หน�า 699 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083020971 นายกชกร แก�วเกิด
62083020972 นางสาวสุมาไล สันรัมย�
62083020973 นายกิตตินันท� ปKญญาเอก
62083020974 นางสาวพรรณรินทร� ตHะรังษี
62083020975 นางสาวพิชญาภัค คล%องงูเหลือม
62083020976 นางสาวกนกวรรณ พูนวงศ�
62083020977 นายสุรพันธ� ธารีวาสน�
62083020978 นางสาวสุริยุ เสนาอินทร�
62083020979 นายทรงเกียรติ สีหาราช
62083020980 นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิหม่ืนไวย
62083020981 นางสาววารุณี หมัดพรหม
62083020982 นายจักรพันธ� อนันต�
62083020983 นางสาวธัญชนก ไวทยกุล
62083020984 นายชัยพัทธ� หมอทอง
62083020985 นางสาวศศิวรรณ โอภาสเพ็ญทรา
62083020986 นางสาวดวงแก�ว ป@ตะแสง
62083020987 นายธนชัย ชัยศรี
62083020988 นายธนวัฒน� พิบูลนิโรจน�
62083020989 นางสาวแสงจันทร� ศรีพุย
62083020990 นางสาวศริญญา ครากกระโทก
62083020991 นางสาวอรชิสา อินทร�นอก
62083020992 นางสาวอาฐิกมาศ คลายโศก
62083020993 นางสาวณัฐธิดา พิมพ�ทอง
62083020994 นางสาวลภัสรดา อูดสวย
62083020995 นางสาวปรียาภรณ� พัชนี
62083020996 นางสาวสวรรยา บัวสําราญ
62083020997 นางสาวพันธุ�ทิพย� อุดมพันธ�
62083020998 นางสาวชลธิชา นาคตระกูล
62083020999 นางสาวพรพิชชา พระศรี
62083021000 นางสาวปณิสรา ศิริดลภัทร

หน�า 700 จาก 860            
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ระดับปริญญาตรี

62083021001 นางสาวธันยทิพย� พันตาเอก
62083021002 นายปองเทพ หมอปะคํา
62083021003 นางสาวญานิศา แท%นแก�ว
62083021004 นายอมรินทร� ทองหลาง
62083021005 นายธนภูมิ คลังระหัด
62083021006 นางสาวสุจิตรา อ%อนสาคร
62083021007 นางสาวชุติมาพร อินทโคตร
62083021008 นางสาววัชโรทัย มีสวัสด์ิ
62083021009 นายณัฐวุฒิ แจ%มแสง
62083021010 นางรุ%งทิวา ฤทธีกูล
62083021011 นางสาวจีรนุช ช�อยก่ิง
62083021012 นายปฏิวัตร หมอนสวัสด์ิ
62083021013 นางสาวสรัลชนา สงวนศักด์ิ
62083021014 นางสาวอรุณี บุญใหญ%
62083021015 นายอภิชา ม่ันจิต
62083021016 นายสิริชัย ลิมป@ยประพันธ�
62083021017 นางสาวสุพิชญา สาขะจันทร�
62083021018 นางสาวรวีวรรณ หล%อตระกูล
62083021019 นายสมปอง พิมลนอก
62083021020 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ขุมทอง
62083021021 นางสาวนฤมล สูญญาจารย�
62083021022 นางสาวนุค เจิมทองหลาง
62083021023 นางสาวกัญญสร สกุณณา
62083021024 นางสาวกรรณิกา อินทะไชย
62083021025 นายอนันตศักด์ิ งามแสง
62083021026 นางสาวปณัณชนัทธ� โอสถประสาท
62083021027 นางสาววนิดา เพชรพรรณ�
62083021028 นางสาวสุธิชา เวสันเทียะ
62083021029 นางสาวบุษบง กันยุตตะ
62083021030 นางสาววรรณพร บุญโยธา

หน�า 701 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021031 นายประชัน พลสมบูรณ�
62083021032 นางสาวดวงดาว ดายดัสกร
62083021033 นายอดิเทพ สันติกร
62083021034 นางสาวสมฤทัย แซ%แต�
62083021035 นางสาวกชกร พลสวัสด์ิ
62083021036 นางสาวปารัชญา กิตติศักด์ิโสภณ
62083021037 นางสาวศิฎาภรณ� วิริยกิจโกศล
62083021038 นายศักรินทร� บุญสําเร็จ
62083021039 นางมยุรี ทิพย�อักษร
62083021040 นางสาวพันทิวา ขาวงาม
62083021041 นางสาวญดา อินทรโคตร
62083021042 นางสาวศิริญยา แก�วกาเหรียญ
62083021043 นางสาวพรนภา เพ่ิมพูล
62083021044 นางณิชกานต� ยงยืน
62083021045 นางสาวจุฑามาส แสนคํา
62083021046 นางสาวอสมาภรณ� เทศวงษ�
62083021047 นายธนญชัย คอนงัน
62083021048 นางสาวสุกัญญา ผลไพบูลย�
62083021049 นายอริญชัย ล�วนทับทิม
62083021050 สิบเอกฤทธิไกร กันยามา
62083021051 นางสาวนฤมล จงเสริมกลาง
62083021052 นายวุฒิพงษ� พักเรือน
62083021053 นางสาวสุรีรัตน� ศรีจันทร�
62083021054 นางสาวอันธิกา แสนลา
62083021055 ว%าที่ร�อยตรีทวีศักด์ิ ทองม�วน
62083021056 นางสาวเสาวลักษ� กุลสาร
62083021057 นางสาวศิริรัตน� ใสบาล
62083021058 นางสาวยุพา กําประโคน
62083021059 นายธเนศ ชาญปรีชารัตน�
62083021060 นางสายสุดา สุขมาก

หน�า 702 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021061 นางสาวพลอยกมล ฤาชา
62083021062 นางสาวบุญญิสา เทพสวัสด์ิ
62083021063 นางสาวอัจฉรา ขอนรัมย�
62083021064 นางสาวจุฬารัตน� เรืองกล�า
62083021065 นางสาวสุวนันท� นึกชนะ
62083021066 นางสาวศศินา หิรัญคํา
62083021067 นายอิทธิพล อินทะวงศ�
62083021068 นายก�องภพ ไพรวัลย�
62083021069 นางสาวรุจิรา พูนจันทึก
62083021070 นางสาวจินตนา ยงทวี
62083021071 นางสาวจิรประภา เทพนรินทร�
62083021072 นายเนติธร ทองรักศรี
62083021073 นายณัฐวุฒิ ชนะสุข
62083021074 นางสาวภัคจิราพร กันธิยา
62083021075 นางสาวศิวนันท� พุฒภูงา
62083021076 นายวิษณุ วณิชาติ
62083021077 นางสาวศิริรัตน� แสงงาม
62083021078 นางสาวฝน พาโอHะ
62083021079 นางสาววาสนา ทวีสินรัตน�
62083021080 นางสาวธีรนาฎ วรรณศรี
62083021081 นางสาวจันตณา เจริญผล
62083021082 นางสาวเกศดา วงสวัสด์ิ
62083021083 นางสาวอธินีย� บุญที
62083021084 นางสาวไอยลดา วนพานิช
62083021085 นายวิเชียร รสหอม
62083021086 นางสาวกัญญ�วรภัทร เกตุมาก
62083021087 นางสาวสุกัญญา แก�วดอนรี
62083021088 นายกฤษดา ศรีวิริยไชย
62083021089 นางสาวสุนิสา สุขผดุง
62083021090 นายจักรกฤษณ� แสงลํา

หน�า 703 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021091 นางสาวนันทพร สิงห�ไตรภพ
62083021092 นายจิรันทน� บุญศิริ
62083021093 นายชัยกิจ มณีศรี
62083021094 นางสาวเมวิยา วิบูลอุปถัมภ�
62083021095 นางสาวสุนิสา พุกควบ
62083021096 นางสาวมาลินี ทั่งกลาง
62083021097 นางสาวอรธีรา สินด%านจาก
62083021098 นายสุรวุฒิ ถนอมวงศ�
62083021099 นางสาวศิวพร ตรงเมธี
62083021100 นางสาวรังษิญา เรืองทับ
62083021101 นายวิศิษศักด์ิ เอียการนา
62083021102 นางวรัญญา มณฑา
62083021103 นายรพีพล ไชยชาติ
62083021104 นางลลิตา ย่ิงยวด
62083021105 นางสาวธัญจิรา ชูกลิ่น
62083021106 นางสาวนิศารัตน� ชื่นอุรา
62083021107 จ%าเอกพุฒิชัย เพชรไพฑูรย�
62083021108 นายอนุพงศ� ชัยวิชิต
62083021109 นางสาวนราวรรณ แก�วกาสี
62083021110 นางสาวอรวรรณ เจิมขุนทด
62083021111 นางสาวณัฐพร โขนลือชา
62083021112 นางสาวอุมาภรณ� ดวงเขียว
62083021113 นายธีรพงษ� เพ็งพินิจ
62083021114 นางสาววัชรินทร�พร บุตรเอก
62083021115 นางสาวสุนารี สร�อยมาลัย
62083021116 นางสาวสุวันษา สังสมานันท�
62083021117 นางสาวทัศภรณ� เทียนสุวรรณ�
62083021118 นางสาวสาวิตรี วรรณชัย
62083021119 นางสาวรังศิยาภรณ� โชคบํารุงศิลปL
62083021120 นางสาวฐิติมา ภาโนมัย

หน�า 704 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021121 นางสาวหทัยวรรณ เพ็งโอ
62083021122 นางสาวนิตยา โยทา
62083021123 นางสาววรรณภา ดลเจิม
62083021124 นางสาวอริยา ศรีสวัสด์ิ
62083021125 นายวชิรวิทย� วงศ�ทิมารัตน�
62083021126 นางวิภาภรณ� ลินใจ
62083021127 นายอธิปKตย� สิงทองทัศน�
62083021128 นายป@ยพันธ� พินิจการ
62083021129 นางสาวจุฑามาศ ชาติแก�ง
62083021130 นางสาวพรทิพย� หวังล�อมกลาง
62083021131 นายธัชธร มาตรา
62083021132 นางสาวชนัญญา วุฒิภิรมย�
62083021133 นางสาวสุภรานันท� หงส�วิไล
62083021134 นางสาวอังชนิตา จันทบุรี
62083021135 นายสหภาพ มีชัย
62083021136 นายชาญนิวัติ นิวัติเจริญจิต
62083021137 นางสาวนุชนารถ ด%านกลาง
62083021138 นางสาวแสงดาว แก�วชาติ
62083021139 นางสาวมณีรัตน� พ้ืนแสน
62083021140 นางจุฑามาศ ขาวสกุล
62083021141 นางสาววราภรณ� ป@Pนทอง
62083021142 นางสาวอลิษา ตวนชัยภูมิ
62083021143 นางสาวฐิติชญา นิลศิริ
62083021144 ว%าที่ร�อตรีหญิงวรรษมน พุทธเสน
62083021145 นางสาวยุวดี สมทิพย�
62083021146 นางสาวเต็มศิริ ชะนะบุญ
62083021147 นางสาวณัฏฐา คงประโคน
62083021148 นายวันชนะ อุ%นคุณธรรม
62083021149 นางสาวรัตติยากร เดสูงเนิน
62083021150 นายโชติรัตน� อากาศ

หน�า 705 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021151 นายณัฐดนัย สิงห�ไธสง
62083021152 นางสาวจิราวรรณ เปรมสูงเนิน
62083021153 นางสาวศิริญญา ยมรัตน�
62083021154 นางสาวสิริวิภา แสงดํา
62083021155 นายชาติชาย เทพสวัสด์ิ
62083021156 นางสาวสกาวเดือน เครือวัลย�
62083021157 นางสาวณปภัช ต้ังวงค�
62083021158 นางสาวสายสมร อ%อนกระทอน
62083021159 นางสาวมลิสา ซาหว%า
62083021160 นางสาวโสภา ย่ิงรุ%งเรือง
62083021161 นางสาวเพชรรัตน� พรไธสง
62083021162 นางสาวนันทรัตน� สุขทวี
62083021163 นางสาวพรทิวา แจ%มวรรณ
62083021164 นางสาวภัทรพร เทิ่งขุนทด
62083021165 นางสาวภัทราทิพย� เหล%าบุตรสา
62083021166 นายพจน�พงศ� ศรีวิภาสถิตย�
62083021167 นายวรยศ มณีวรรณ
62083021168 นางสาวชนากานต� พันธุ�รัตน�
62083021169 นายณัฐกุล เจือจันทึก
62083021170 นายธวัชชัย บุญสิน
62083021171 นายพงศภัค นิรันตสุข
62083021172 นางสาวรุ%งศิริ แก%นสุข
62083021173 นายศุภกฤษฏ� แสงปราบภัย
62083021174 นายชัชนันท� แขสันเทียะ
62083021175 นางสาวภัสรา สกุลเจริญ
62083021176 นางสาวศุภลักษณ� หาญณรงค�
62083021177 นางสาวอุทุมพร สมรุส
62083021178 นางสาวณัฐพร พานตะโก
62083021179 นางสาวเบญจวรรณ ทันเพราะ
62083021180 นายสมพบ เชื้อกุล

หน�า 706 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021181 นางสาวฉัตรนภา รินทร�เต็มตระกูล
62083021182 นางสาวศรัญญา บุญช%วย
62083021183 นางสาวแสงดาว ประจวบสุข
62083021184 นางสาวสุธิดา อินโตนด
62083021185 นางสาววรนุช สุมาลัย
62083021186 นางสาวนิตยา จะเรียนรัมย�
62083021187 นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล
62083021188 นายธราเทพ สุวรรณภักดี
62083021189 นางสาวศิริประภา ชะนะพาล
62083021190 นางสาวสุรีย�ฉาย สุขโน
62083021191 นางสาววีณา บุญสิงห�ใจ
62083021192 นางสาวธิดารัตน� ย่ิงชื่น
62083021193 นางสาวหวันอารูซา ปะดุกา
62083021194 นายสุทิศ เครือเนียม
62083021195 สิบโทกิติภพ นกพรมพะเนา
62083021196 นางสาวอรณีย� เชื้อฉลาด
62083021197 นางสาวธรรมพร อินทร�ตรา
62083021198 นางสาวจารวี จาระนัย
62083021199 นายรัชพล สุทธิ
62083021200 นางสาวฐิตารีย� มยุรา
62083021201 นางสาวนันทิชา ศรศิลปL
62083021202 นายนิพนธ� จันทศร
62083021203 นางสาวทิพาพร รุ%งรัตน�
62083021204 นางสาวภิรมณ�ญา โม%งปราณีต
62083021205 นายภากร เถ่ือนคํา
62083021206 นายนครินทร� คงชัย
62083021207 นายธีระพงษ� พลอาสา
62083021208 นางสาวภัทรพร ธนนนท�ไพศิษฐ�
62083021209 นางสาวปนัดดา พิมพ�กาล
62083021210 นายจีรโรจน� จันทีนอก

หน�า 707 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021211 นางสาวมิถุนา สินแสง
62083021212 นางสาววรัญญา ชัยมีแรง
62083021213 นายป@ยพงษ� ทองทวี
62083021214 นางสาวพัชริดา โพธ์ิบาย
62083021215 นายโยธิน เลือดกุมภา
62083021216 นางสาววธูสิริ มะลิขาว
62083021217 นางสาวณัฐวดี แก�วเกตุ
62083021218 นายอุดมพงษ� เพ็งวงษ�
62083021219 นางสาวหทัยชนก บุญเจริญ
62083021220 นายพนมกร พิมล
62083021221 นางสาวชนัญญา เรียนอย%าง
62083021222 นายปริญญา สัมพันธ�
62083021223 นางสาวเรืองรอง กันสุมาโส
62083021224 นางสาวขวัญฤทัย นัยเนตร
62083021225 นางสาวนันทกานต� วงษ�ไทย
62083021226 นางสาวจิรากร รอดจากเข็ญ
62083021227 นายยงยุทธ เรืองยุบล
62083021228 นางสาวนัดดานาถ รังปKญญา
62083021229 นางสาวสุภาวดี เนตรพันธ�
62083021230 นางสาววาสนา งอนภูเขียว
62083021231 นางสาวนาฎยา ออกสุข
62083021232 นางสาววรรณลิยา นุชกระโทก
62083021233 นายวันชัย โคตคํา
62083021234 นางสาวธัญดา เอื้อยกระโทก
62083021235 นางสาวอารีรัตน� คําปรีดา
62083021236 ว%าที่ร�อยตรีวิโรจน� ภาษีอินทร�
62083021237 นางสาวอุไรวรรณ เพ็งมูล
62083021238 นางสาวจารุภา ไวฉลาด
62083021239 นางสาวแคทลียา เอื้อกิจ
62083021240 นางสาวรุ�งทิพย� มาตย�คํามี

หน�า 708 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021241 นางสาวรัตติยา เทกระโทก
62083021242 นายชัชนันท� สดไธสง
62083021243 นางสาวสกุณา ป>อมเรือง
62083021244 นางสาวพรธิชา สัตนาโค
62083021245 นางสาวปKทมาวดี เนียมพลกรัง
62083021246 นางสาวรัตนาภรณ� คําศรี
62083021247 นางสาววิดาพร พรมทองพันธ�
62083021248 นางสาวอภิญญา มักขุนทด
62083021249 นางสาวอุมาพร โมบขุนทด
62083021250 นางสาวธนิชา สุขสบาย
62083021251 นายอิสระชน เคนสิงห�
62083021252 นางสาวอรยา เทียบฤทธ์ิ
62083021253 นายสาธิต ละมิตรครบุรี
62083021254 นางสาวเสาวณีย� ปุดประโคน
62083021255 นางสาวพรพรรณ ไพรวิจิตร
62083021256 นายวรวรรษ จิระดล
62083021257 นายภชร เชื้อเมืองพาน
62083021258 นางสาวสุวัจณี คู%เมือง
62083021259 นางสาวสุวพิชญ� เลิศสิริวณิก
62083021260 นางสาวพรทิตา ยินสูตร
62083021261 นายสรศักด์ิ มณีฤทธ์ิ
62083021262 นางสาวอ�อยทิพย� ไทยน�อย
62083021263 นายปวเรศ แน%นอุดร
62083021264 นางสาวรจนา แรงประโคน
62083021265 นายกฤษณะ เลิศล้ํา
62083021266 นางสาวพัชรี ไชยบํารุง
62083021267 นายประเสริฐ แก�วคุณเมือง
62083021268 นายศราวุฒิ ปากวิเศษ
62083021269 นางสาวศิริพร วงษ�อุดร
62083021270 นางสาวเสาวลักษณ� สมวงศ�

หน�า 709 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021271 นางสาวสุอาภา กองทา
62083021272 นางสาววิภาวรรณ เพลากระโทก
62083021273 นางสาวจิราภรณ� แย�มศรี
62083021274 นายวรยศ ระไวกลาง
62083021275 นางสาวนัตติกา ฉลองวงษ�
62083021276 นางสาวสุจินดา สมปอง
62083021277 นายธีระพงษ� ศิริวัฒนเมธานนท�
62083021278 นางสาวสุธิชา ฉิมพัฒน�
62083021279 นายอาทร บุญประโคน
62083021280 นางสาวรัชนีกร สังฆทิพย�
62083021281 นายภากรณ� โชคดุลย�
62083021282 นายตันติกร จ�อยนุแสง
62083021283 นางสาวอรนุช อุ%นอบ
62083021284 นางสาวธัญลักษณ� แสนศรีมน
62083021285 นางสาวกมลภัทร งามประเสริฐ
62083021286 นายสมเกียรติ เอกพรรณ
62083021287 ว%าที่ร�อยตรีหญิงนงลักษณ� บุญกลาง
62083021288 นางสาวมาริสา พรมบุตร
62083021289 นางสาวขจิตธรรม เจือจาน
62083021290 นางสาวปวีณา ย่ิงสง%า
62083021291 นางสาวสุธาสินี ปราศกระโทก
62083021292 นายนรากร นิลขันธ�
62083021293 นางสาววนิดา บุญเอก
62083021294 นางสาวปรีญารัตน� ดอนบูราญ
62083021295 นางสาวอภิญญา หาญเวช
62083021296 นายกวิน ไตรทิพย�
62083021297 นายอภิวัฒน� กัญญโส
62083021298 นางสาวจุฑามาศ เพชรสวง
62083021299 นางสาวนิตติยา โพธ์ิเข็ม
62083021300 นายกฤษณะ บวมขุนทด

หน�า 710 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021301 นายศิวาโชติ บัวแก�ว
62083021302 นางสาวอารียา วันกํามิโก
62083021303 นายธีรพล เถียมสันเทียะ
62083021304 นางสาวขนิษฐา วงศ�พิกุล
62083021305 นายจักรวาล สัสดี
62083021306 นางสาวกนกวรรณ โบสถ�จะโปะ
62083021307 นางสาวชลธิชา สมิงชัย
62083021308 นางสาวนวรัตน� พงษ�สุวรรณ
62083021309 นางสาวลลิตภัทร ไทยดี
62083021310 นางสาวลัดดาวัลย� เสนานันท�
62083021311 นางสาวจินดามณี บุญผาง
62083021312 นางสุพรรณี บุญสุยา
62083021313 นางสาวชลธิชา นึกรัมย�
62083021314 นางสาวน้ําทิพย� เหวชัยภูมิ
62083021315 นางสาวฤทัยรัตน� โต�งกระโทก
62083021316 นายอธิวัฒน� แสนโคตร
62083021317 นางสาวพิจิตรา มาลาศรี
62083021318 นางสาวศรีสมพร หอกระโทก
62083021319 นายฟXรดาวส� เลาะยะพา
62083021320 นางสาววิลาภรณ� ศรวิชัย
62083021321 นางสาวมีนา เชียงเงิน
62083021322 นางสาวสโรชา ก่ิงกลางดอน
62083021323 นางสาวดาริณี เพชรใส
62083021324 นายจิรัฏฐ� ภัคอาริยะชานนท�
62083021325 นายวิทวัส บูรณธนิต
62083021326 นายภูวิท แต�วิริยะกุล
62083021327 นางสาวสุมลทิพย� ไกรศาสตร�
62083021328 นางสาววราภรณ� ผึ่งสูงเนิน
62083021329 นางสาวสาวิตรี กลิ่นสาคร
62083021330 นางสาวชลิตา กุดกัญญา

หน�า 711 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021331 นายธีรวุฒิ คะเรรัมย�
62083021332 นางสาวธิติมา จันทร�โท
62083021333 นายฤทธิชัย บุญช%วย
62083021334 นายสมบัติ มุลศรีสุข
62083021335 นางสาวธิดารัตน� ประยูรพงษ�
62083021336 นางสาวสุพัตรา ศิลปKกษา
62083021337 นางสาวณชนก ลอดประเสริฐ
62083021338 นางสาวนงค�นุช พินิจชัย
62083021339 นางสาวอรอุมา อันทามา
62083021340 นางสาวกนกวรรณ ถ่ินพุดซา
62083021341 นางสาวกรรณิการ� เถรนอก
62083021342 นางสาวรัตติยา จันทร�อาหาร
62083021343 นางสาวฉัตรนภา พร�อมเพรียง
62083021344 นายกวีพล วงพิทักษ�
62083021345 นายกฤตวัตร ทีปกรกุล
62083021346 นางสาวนัชชา จุลลัษเฐียร
62083021347 นางสาวชัญญาภัค การะเกตุ
62083021348 นางสาวลลนา นิลแก�ว
62083021349 นางดาวรุ%ง สุดสายเนตร
62083021350 นางสาวจิราพร เชาว�มะเริง
62083021351 นางสาวศิณิชา อยู%จงดี
62083021352 นางสาวนิตยา ยันพิมาย
62083021353 นางสาวณัฐธยาน� พลอยกระจ%าง
62083021354 นางสาวประภาพรรณ� วงค�อินตา
62083021355 นางสาวศุภลักษณ� รายณะสุข
62083021356 นางสาวนฐา บําเพ็ญพงษ�
62083021357 นางสาวสุทธิดา มีชอบธรรม
62083021358 นายปKญกร เอี่ยมกลาง
62083021359 นางสาวชุติกาญจน� พรมมานอก
62083021360 นางสาวฑิฆัมพร เอี่ยมรัมย�

หน�า 712 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021361 นางสาววันนิษา ภาคเด่ียว
62083021362 นางสาวชุตาภา โรจน�ปKกษาเทพ
62083021363 นางสาวพิชาภรณ� สิงห�ขรณ�
62083021364 นางสาวบุษราภรณ� สอาดเอี่ยม
62083021365 นางศิริขวัญ ไหลริน
62083021366 นายจตุรงค� คําทอง
62083021367 นางสาวจารีพรรณ ศรีผดุง
62083021368 นายพงศ�ธวัช ฉิมงาม
62083021369 นางสาววัลยา โสมดํา
62083021370 นางสาวศิริวรรณ ช�างเอก
62083021371 นางสาวหนึ่งฤดี ประทุมวงศ�
62083021372 นางนิศาชล พลประสิทธ์ิ
62083021373 นางสาวสุภาวรรณ โยพิน
62083021374 นางสาวจิราภร หอกระโทก
62083021375 นางสาวปวันนา ป>องกา
62083021376 นางสาววิรินทร�พัทธ� นันตาเขียน
62083021377 นางสาวบงกชรัตน� มีเสียง
62083021378 นางสาวนิลุบล พินนอก
62083021379 นางสาวเพ็ญพะยอม หล%าบรรเทา
62083021380 นางสาวประธุมมาศ ดวงกล�า
62083021381 นางสาวกีรตยา จีระวโรดม
62083021382 นางกมลรส คมสันต�
62083021383 นายภูกิจ สุวรรณกลาง
62083021384 นายศุภมิตร สุทธิกุล
62083021385 นายจตุรพร ทะเริงรัมย�
62083021386 นางสาวอังสุมาลี แก�วประทุม
62083021387 นางสาวปวีณา อนันเต%า
62083021388 นางสาวปุณยาพร มณีศรี
62083021389 นางสาวพัชชา คงทิพย�
62083021390 นางสาวจิราพร นุขุนทด

หน�า 713 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021391 นางสาวจุรีรัตน� พร%องพรมราช
62083021392 จ%าสิบเอกศราวุฒิ กงขุนทด
62083021393 นางสาวอภิรดี ภูมิโคกรักษ�
62083021394 นางสาวสุภัสสร ประดับวงษ�
62083021395 นางสาวพิมพ�วิไล ประเสริฐสังข�
62083021396 นางสาวไพรภราวัลย� คงเสนา
62083021397 นายชนวีร� จันทร�โพธ์ิ
62083021398 นางทัศนีย� ฉิมนอก
62083021399 นางสาวนฤชา เชียงใหม%
62083021400 นายณัฐนันท� ปุคลิค
62083021401 นางสาวธิราภรณ� จันทร�ภิรมย�
62083021402 นางสาวสุดารัตน� ฤกษ�สุวรรณ
62083021403 นางพัชรินทร� บุตรทอง
62083021404 นายนิติพนธ� พลแสน
62083021405 นางสาวจรัสพร โนมขุนทด
62083021406 นางสาวชนากานต� อรัญสาร
62083021407 นายดิลก บุญเต็ม
62083021408 นางเจนศิรา สูงเจริญ
62083021409 นางสาวชมพูนุท ปลั่งกลาง
62083021410 นางสาวรัตติยา โตHะหลัง
62083021411 นายศุภณัฐ ศรีนาค
62083021412 นางสาวกรรณิการ� เปXยนขุนทด
62083021413 นางสาวศศิวัลย� รัตน�ประโคน
62083021414 นายณัฐวุฒิ โมครัตน�
62083021415 นางสาวฉัตรจริยา พ%อค�า
62083021416 นางสาวกรรณิการ� พันธ�ต�น
62083021417 นางสาววราภรณ� ชะมาประโคน
62083021418 นายสมปอง ถํ้ากลาง
62083021419 นางบุญมี ศุพรนุวัฒน�
62083021420 นางสาวศศิธร เสนา

หน�า 714 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021421 นางสาวขนิษฐา พิมพ�ทอง
62083021422 นางสาวจรรยาพร แขพุดซา
62083021423 นายกษิดิษ เกิดโต
62083021424 นางสาวสุภาภรณ� เคล�าพิมาย
62083021425 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ
62083021426 นางสาวยุพิน แต�มพุดซา
62083021427 นายบรรจง ชัยภา
62083021428 นางสาวปาลิดา น�อยบุญญะ
62083021429 นางสาววิลาวรรณ กระต%ายทอง
62083021430 นางสาวจีราภรณ� ศรีงาม
62083021431 นางสาวรัตนกุล แป>นนวล
62083021432 นายวิษณุ ทรงสุข
62083021433 นางสาวศศิวิมล นิลเพชร
62083021434 นางสาวฐาปนีย� ปราณีตพลกรัง
62083021435 นางสาวสุวรรณดี ด�วงชํานาญ
62083021436 นางสาวษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
62083021437 นายพิริยะ เปรี่ยมจอมศิริ
62083021438 นางสาวพัชรีภรณ� สีนวล
62083021439 นางสาวภาสินี ถินกระโทก
62083021440 นางสาวสรัญญา แซ%คู
62083021441 นางสาวพัชรี ศรีชํานาญ
62083021442 นายสมพร กุลทอง
62083021443 นางสาวสุดารัตน� พิศเพ็ง
62083021444 นางสาวป@ยะพร พันกาล
62083021445 นางสาวพิมพ�พักตร� เทาศิริ
62083021446 นางสาววิไลวรรณ ต�องกระโทก
62083021447 นางสาววิภาดา สีทาหาร
62083021448 นางสาวพิมพ�ปฏิภาณ ดิเรกศิลปL
62083021449 นางสาวสิริพร เชี่ยวจอหอ
62083021450 นายพรเทพ ธีระวัฒนะกิตติ
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62083021451 นางสาวป@ยนุช ประดับสุข
62083021452 นางสาวปภาวี เมธีสวัสด์ิกุล
62083021453 นายอํานาจ ดวงสวัสด์ิ
62083021454 นางสาวจารุดารัตน� บุตรวงษ�
62083021455 นางสาวพรนภา ไชยปKญญา
62083021456 นายวุฒิศักด์ิ โปร%งจิต
62083021457 นางสาวช%อผกา ฉิมชัยภูมิ
62083021458 นางสาวอินทิรา จุลพล
62083021459 นายณัฐพงษ� ตันเวียง
62083021460 นายวสุรัตน� รุ%งเรือง
62083021461 นางสาวมนัสวี จันทร�เพ็ง
62083021462 นายนพดล ชาญเวช
62083021463 นางสาวศศิวิมล สร�อยเสน
62083021464 นายกิตติพันธุ� เผยกลาง
62083021465 นางสาวสุพัตรา สุดตา
62083021466 นางสาวณัฐริกา พรมวิชัย
62083021467 นายธนพล ลิมปะพันธุ�
62083021468 นางสาวรุจิรา รองพล
62083021469 นางสาวธัญญลักษณ� แก�ววิชัย
62083021470 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิเงิน
62083021471 นางสาวป@ยะนุช ฉิมรัมย�
62083021472 นายภานุวัฒน� แก�วแหยม
62083021473 นางสาวอริสา สอดส%องกฤษ
62083021474 นางสาวศรุดา จอมคําสิงห�
62083021475 นางสาวดลยา อยู%นาน
62083021476 นางสาวสกุลณา มาลาศรี
62083021477 นางสาวภัทรลภา บุญแสน
62083021478 นางสาวนิตยา แสงนก
62083021479 นายจิรายุทธ คงสาหร%าย
62083021480 นางสาวศิริวรรณ วงแหวน
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62083021481 นางสาวลักษณพร วรรณลาด
62083021482 นางสาวทิพย�กมล แย�มคล�าย
62083021483 นางสาวกชพรรณ พูลเพ่ิม
62083021484 นางสาวศดานันท� พลทองมาก
62083021485 นายเตชสิทธ์ิ ฮีสวัสด์ิ
62083021486 นายพงศ�พัฒน� วิชัยวงษ�
62083021487 นายจาตุรนต� ดีมา
62083021488 นางสาววิภาดา วรรณรักษ�
62083021489 นางสาวสุดา ศรีนวล
62083021490 นายสุบรรณ� บุญหาญ
62083021491 นายอนุศร สุวรรณคช
62083021492 นางสาวขนิษฐา ศรีโยวงศ�
62083021493 นางปวีณา เหมือนสันเทียะ
62083021494 นางสาวภทรธร นาคสิงห�
62083021495 นางสาวธนัชพร จันทร�เรือง
62083021496 นายฉัตรชัย นิลพัฒน�
62083021497 นางสาวทิพวรรณ คือจะโปะ
62083021498 นายไม�ไท เกษสุวรรณ�
62083021499 นางสาวธนภรภัทร สุทธิ
62083021500 นายเกียรติศักด์ิ กาญจนนพวงศ�
62083021501 นางสาวประภาสิริ ฉิมจารย�
62083021502 นายชิษณุพงศ� เภทพ%อค�า
62083021503 นายเจษฎา จันทร�ฉาย
62083021504 นางสาวปรียานุช ยนจอหอ
62083021505 นางสาวสุพิชญา แก�วบุดศา
62083021506 นางสาวพรภิมล พลพิมพ�
62083021507 นางสาวอรุณรัตน� ไชยวุฒิ
62083021508 นางสาวขวัญเนตร สว%างภพ
62083021509 นางสาวสินีนาฏ เฮียงจันทึก
62083021510 นายเดชานนท� บรรดาศักด์ิ
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62083021511 นางสาวมยุรี จันทินมาธร
62083021512 นางสาวภัทราพร สุเลนรัมย�
62083021513 นางสาวชัญญาพัทธ� ใจเด็ด
62083021514 นางสาวภิณรฎา ใสย่ิง
62083021515 นายพุฒิพงศ� ทํามา
62083021516 นางสาวพัสตราภรณ� พรโสภณ
62083021517 นางสาวนพวรรณ ทองพลับพลา
62083021518 นางสาววรรณพร โชติโคกสูง
62083021519 นางสาวอารดา ศรีลาฤทธ์ิ
62083021520 นางสาวรัตนาภรณ� ไกรสําโรง
62083021521 นางสาวพัชรา พ่ึงสาย
62083021522 นางสาวภาณินนุช ต้ังสมบูรณ�
62083021523 นายอภินัทธ� รัศมีฉาย
62083021524 นายอนุพนธ� จําปาสาร
62083021525 นางสาวอาภากร เกตุสิริ
62083021526 นางสาวมัลลิกา แชจอหอ
62083021527 นางสาวชุลีพรรณ ยุทธยงค�
62083021528 นางสาวอัญชลี จันทร�ทอง
62083021529 นางสาวพัชรนันท� ชุบขุนทด
62083021530 นางสาวสุดาพร นครวัน
62083021531 นายชาญณรงค� ทันขุนทด
62083021532 นางสาววรพรรณ มะธิมะตา
62083021533 นางสาวพิจิตรา ภูนากาย
62083021534 นางสาววรรณิศา โพธ์ินอก
62083021535 นางสาววริศรา มีคล�าย
62083021536 นางสาวช%อลัดดา วัฒนานันท�
62083021537 นางสาวอรดี ก�อนเพชร
62083021538 นายวราวุธ หงษ�ชุมแพ
62083021539 นางสาวปริชมน ชุบรัมย�
62083021540 นางสาวชยาภรณ� สิทธิจันทร�
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62083021541 นายกิตติพงศ� บุญเรือง
62083021542 นายสุรกิจ อภิวงษ�
62083021543 นางสาวนุชนารถ ชาวประทุม
62083021544 นางสาวอภิญญา จันทร�ผ%อง
62083021545 นางสาวระวี จันสา
62083021546 นางสาวณัฐวดี ชาติรัมย�
62083021547 นายสุริยา สระสันเทียะ
62083021548 นางสาวขนิษฐา พานิชศิริ
62083021549 นางสาวทัศนีย� พราวจันทึก
62083021550 นางสาวนภาพร บุญหล�า
62083021551 นางสาวสิญามล ธรรมตศิลา
62083021552 นางสาวธีมาพร ใจชอบสันเทียะ
62083021553 นางสาวธิยานันท� เมธีสิริพงศ�
62083021554 นายอรรถพล เทนไธสง
62083021555 นางสาวนิศมา เผื่อนดา
62083021556 นางสาววันทนา ก่ิงภาร
62083021557 นางสาวณัฐวดี พันธุ�ควณิชย�
62083021558 นางสาวพิมลพรรณ อินทร�พลับ
62083021559 นางสาวศรัณรัตน� เสารีกุล
62083021560 นายคมกฤษ นนทผล
62083021561 นางสาวมุกขรินทร� สีทาสังข�
62083021562 นายชัยณัฐ เถ่ือนถํ้า
62083021563 นางสาวณัฏฐ�นรี คุณมี
62083021564 นายกิจพิศาล แย�มเย
62083021565 นายอนุสรณ� คงคาอมรสุข
62083021566 นางสาวป@ยะนันท� รังกา
62083021567 นายอภิสิทธ์ิ สุทธิประภา
62083021568 นางสาวประภาศรี เกษทองมา
62083021569 นางสาวฤทัยรัตน� แสนสุข
62083021570 นางสาวธันย�ชนก กุลมา
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62083021571 นางสาวจิณณพัต สิงห�คีรี
62083021572 นางสาวอทิตยา เริงสันเทียะ
62083021573 นางสาววิลาวรรณ ศรีวรสาร
62083021574 นางสาวศิริพร อํานาจ
62083021575 นางสาวพุทธิดา ลีสินลา
62083021576 นางสาวกฤษณา ขอนงูเหลือม
62083021577 นางสาวสุริญญา แสงรัด
62083021578 นางสาวกนกอร ศักด์ิสุนทร
62083021579 นายอิสระพงษ� เหล%าย่ิง
62083021580 นางสาวกมลรัตน� แก�วยก
62083021581 นายพรชัย บุญเรือง
62083021582 นายณรงค�ศักด์ิ ก่ิงนอก
62083021583 นายรชฎ ธูปะเตมีย�
62083021584 นายภัทร ศรีศศิธร
62083021585 นางสาวธัญญาณัฏฐ� ณัฐธัญญกุล
62083021586 นางสาวกฤติยา สีหวงษ�
62083021587 นางสาวอุดมพร หนองนา
62083021588 นางสาวสุพัตรา ขําเขว�า
62083021589 นางสาวศุภางค�วรรณ ประเสริฐพงษ�
62083021590 นางสาวกาญจนา เสาอนันต�
62083021591 นางสาวสุจิตรา ขันแก�ว
62083021592 นายภาคภูมิ สังข�เกษม
62083021593 นายทยากร รินลา
62083021594 นายตรีทศเทพ บรรจงนอก
62083021595 นางสาวพรนภา สกลหล�า
62083021596 นางสาวรสสุคนธ� โพธ์ิชัย
62083021597 นายเชาวริน ดินแดง
62083021598 นางสาวเจนณิสา สะตะ
62083021599 นางสาววนชล พิไลพันธ�
62083021600 นางสาวรัชฎาพร ทองด�วง
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62083021601 นางสาวภัทรวดี รัตนกอง
62083021602 นางสาวภัทรธมน รักไทยดี
62083021603 นางสาวณัฏฐ�วรินทร� มาสูงเนิน
62083021604 นางสาวมณีรัตน� ครูสอนดี
62083021605 นายวีรยุทธ ภักพวง
62083021606 นางสาวสุทธิดา ชวดรัมย�
62083021607 นางสาวเบญจวรรณ ตองติดรัมย�
62083021608 นางสาวจุฑามาศ จินาจันทร�
62083021609 นายจักรพันธ� ธุระวร
62083021610 นางสาวจารุภรณ� โคตโยธา
62083021611 นางสาวกรรณิการ� ศรีลาจันทร�
62083021612 นางสาวสุพิญญา ประจวบวัน
62083021613 นายกันตพงศ� อรุณาภา
62083021614 นางสาวณภัค ชาญสิริภาษร
62083021615 นางสาวอัจฉราพรรณ พันธ�หล%า
62083021616 นางสาวสุธารัตน� คุ�มจันอัด
62083021617 นางสาวสุรีรัตน� ชื่นโคกสูง
62083021618 นางสาวลลิตา คเชนทร�ชาติ
62083021619 นางสาวพัสชกรณ� บํารุงนา
62083021620 นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
62083021621 นางสาวทัศนี ชัยสุวรรณ
62083021622 นายยุทธพิชัย เพ่ือนเกาะ
62083021623 นางสาวศุภกานต� สายรัมย�
62083021624 นายชนวีร� ไพศาลวรรณ
62083021625 นางสาวธารทิพย� จันทวงษ�
62083021626 นางสาวพรพรรณ กล�าแท�
62083021627 นางสาววิลาวัณย� เย่ียงกลาง
62083021628 นางสาวอรพรรณ ย่ิงกว%าชาติ
62083021629 นางสาวพิกุล พืชสิงห�
62083021630 นางสาวลภัสชวัล มุ%งหมาย
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62083021631 นางสาวชนมน วิริยะจารุ
62083021632 นางสาวสุทธาวรรณ เพ็งแจ%มศรี
62083021633 นางสาวพรทิพย� ดงปKดถา
62083021634 นางสาวรัตนาพร เที่ยงกระโทก
62083021635 นางสาวณฐพร ขุงสันเทียะ
62083021636 นางสาวศศิรัศม์ิ การุณย�ชลนที
62083021637 นางสาวพัชรี เพ็งผาลา
62083021638 นางสาวศริญญา มานะจุติ
62083021639 นายฐาปกรณ� ใจสะอาด
62083021640 นายธีระพงศ� จัดงูเหลือม
62083021641 นางสาววรินกาญจน� เจริญชัยธีมากุล
62083021642 นางสาวสุรัมภา ทิศกระโทก
62083021643 นางสาวสาวิตรี นาดี
62083021644 นางสาวกิตติพร ระยับศรี
62083021645 นางจารุนัย ภูบ�านหม�อ
62083021646 นางสาวนิสาชล ชูเกษม
62083021647 นางสาวมาลิสา จันทร�โพธ์ิ
62083021648 นางสาวจินตนา เฉียงกลาง
62083021649 นางสาวฐิตารัตน� ภัทรชัยทวีรัตน�
62083021650 นางสาวภัทรพร เรืองบุตร
62083021651 นางสาวโชติกา สลับเชื้อ
62083021652 นางสาวกัลยวรรธน� ธรรมนิยม
62083021653 นางสาวศุภิสรา แก%นนอก
62083021654 นายวันเฉลิม ศรีปทุมรัตน�
62083021655 นายเจนภพ นาคินชาติ
62083021656 นายณัฏฐกล เปรี่ยมพิมาย
62083021657 นายภาสกร งอกงาม
62083021658 นางสาววัลลภา กงฮงจุ�ย
62083021659 นางพัชรินทร� สุขสําราญ
62083021660 นางสาวรัชฎาภรณ� จรเอ�กา
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62083021661 นายจุมพล อินทร�ตา
62083021662 นางสาวพัชรี กลิ่นกมล
62083021663 นางสาวปณัฏฐ�สรณ� อินทร�ขลิบ
62083021664 นางสาวตะวัน เกิดศักด์ิ
62083021665 นายสนิท ศรีชํานาญ
62083021666 นางสาวสุธาสินี เปXยยุระ
62083021667 นางสาวละมุล ลีประโคน
62083021668 นางสาวนิศานาถ จ%าไธสง
62083021669 นางสาวฉัตรดาว แจ�งจํารัส
62083021670 นางสาวสุภาวดี ปK\นสําลี
62083021671 นางสาวอนุสรี ขอย�ายกลาง
62083021672 นางสาวอรอนงค� สินทูลพรมราช
62083021673 นายก�องภพ บุญสิน
62083021674 นางสาวกุลพร ชินศิริพันธุ�
62083021675 นางสาวมนัสวิน แก%นโพธ์ิ
62083021676 นายอรรถวิทย� ยางธิสาร
62083021677 นางสาวสุธิภรณ� ภู%พงษ�
62083021678 นางสาวช%อผกา ขันธุรา
62083021679 นายศราวุธ บุญอ%อน
62083021680 นางสาวมาลี กลับประโคน
62083021681 นางสาวนันทินี วรรณพิรุณ
62083021682 นายภัทร บุญมี
62083021683 นายวิทวัส วุฒิพรชานนท�
62083021684 นางสาวนิศาชล คงสตรี
62083021685 นายภูษิต หร%องบุตรศรี
62083021686 นางสาวเพ็ญนภา ตรวจมรรคา
62083021687 นางสาวรัศมี ศรีพรหม
62083021688 นางสาวทียารัตน� กลิ่นสีสุข
62083021689 นายธนากร ทนโนนแดง
62083021690 นางสาวขวัญวีณา ศรีพิกุลวงศ�
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62083021691 นางสาวนราภรณ� โทนสกุล
62083021692 นางสาวพัชราภรณ� จีบจอหอ
62083021693 นางสาวศศิธร มะลัยขวัญ
62083021694 นางสาวอังคณา ผลสมหวัง
62083021695 นางสาวศศิมาพร ดาวจันอัด
62083021696 นางสาวกาญจนาพร อนุโยธา
62083021697 นางสาวสุธิมาศ เยรัมย�
62083021698 นายกฤษดา วิเชียร
62083021699 นางสาวณัฐริกา แดนดี
62083021700 นายอภิชาติ อินทรโสภา
62083021701 นางสาวธัญรัตน� ไทยธรรม
62083021702 นางสาวชมพูนุท ฮุงสูงเนิน
62083021703 นายธนวัฒน� หยิบกระโทก
62083021704 นางสาวรพีพรรณ โททวง
62083021705 นายจักราวุธ เรืองทา
62083021706 นางสาวนุจรี สุขกมลเสถียร
62083021707 นางสาวสุภาภรณ� ทาคํา
62083021708 นางสาวโชติกา เสนานาม
62083021709 นางสาวเจนจิรา คําถาวร
62083021710 นางสาวขนิษฐา พิณดอน
62083021711 นางสาวขวัญเรือน ประเสริฐการ
62083021712 นายอาทิตย� วังใจ
62083021713 นางสาวชิดชญา ป@Pนทอง
62083021714 นางสาวสุภาวดี กัณหาโนน
62083021715 นายณพวงศ� พิมพ�โคตร
62083021716 นางสาววิภาสิริ ศรีสุบรรณ�
62083021717 นายอนุรักษ� อัมพะวัน
62083021718 นายวรวิทย� หริรักษ�วงศ�
62083021719 ว%าที่ ร.ต.ดิเรก วันแต%ง
62083021720 นางสาวสุกัญญา ตาก่ิมนอก
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62083021721 นางสาวธิดารัตน� กอดสันเทียะ
62083021722 นายสกล สมมาตย�
62083021723 นายสนธยา โยธี
62083021724 นางสาวนวิญญา ไสวดี
62083021725 นางสาวณิชชา เกิดเจริญ
62083021726 นางสาวมณีรัตน� ฉานพิมาย
62083021727 นางสาวชัญญา วัดศรีพะเนาว�
62083021728 นางสาวก่ิงกาญจน� เจิมขุนทด
62083021729 นายนิติพัฒน� เวทางค�บวรกุล
62083021730 นายอิทธิพงษ� นันหม่ืน
62083021731 นางสาวพริมา ม่ันคง
62083021732 นางสาวรัตนาภรณ� ศิริรจน�
62083021733 นางสาววิภาพรรณ เสริฐกระโทก
62083021734 นางสาวชนากานต� แก�วกูล
62083021735 นางสาวปวีณา ฤทธ์ิกระโทก
62083021736 นางสาววรวลัญช� ใจหาญ
62083021737 นางสาวป@ยารัษฎร� บุญมาดํารงกิจ
62083021738 นางสาวพรรณราย อ%อนจู
62083021739 นายปริญธิโรจน� อยู%ม่ัน
62083021740 นายธนกฤต หมู%โสภิณ
62083021741 นายณรงค�ฤทธ์ิ ยิงรัมย�
62083021742 นายวันเฉลิม สุมรัมย�
62083021743 นางสาวปรียรัตน� ไชยสอน
62083021744 นายสุเมธี ตระการพินิตพงศ�
62083021745 นางสาวอุษา แปลกรัมย�
62083021746 นายอัตพงษ� ชิ้นเพชร
62083021747 นางสาวทิพาพร กุลเมืองโดน
62083021748 นายธวัชชัย สุดใจ
62083021749 นางสาวปราณี รัตนะดอน
62083021750 นายพิชา สุราภา
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62083021751 นางสาวเขมจิรา จําปาวดี
62083021752 นางสาวสุพรรษา เปรี้ยวเขียว
62083021753 นายวิทยา เทือกเถาว�
62083021754 นายประดิษฐ�ศักด์ิ ศักดิภัทรมาลาภา
62083021755 นางสาวทิพวรรณ สุขวาจา
62083021756 นางสาวกนกพร ทะคํา
62083021757 นายพงศธร สายวงษ�
62083021758 นางสาวเหมือนฝKน เชียงกา
62083021759 นายจุฑาวุฒิ กองคํา
62083021760 นางสาวนิศาชล หอมพรหม
62083021761 นางสาวพัชรี ปKจจัย
62083021762 นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด
62083021763 นายทัฬห� กาญจนา
62083021764 นางสาวลําดวน สมร
62083021765 นายเกียรติศักด์ิ คูณกลาง
62083021766 นางสาวบุษบา พิมสาลี
62083021767 นางสาวทิชากร วิริยะ
62083021768 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ
62083021769 นายศุภมิตร สมอาจ
62083021770 นางสาวอนัตตา ทองแจ%ม
62083021771 นายเสกสรรค� ป[าไพร
62083021772 นายณภัทร วัฒนวานิชย�กุล
62083021773 นางสาวฤทัยทิพย� บรรลือทรัพย�
62083021774 นางสาวมลธิยา ช%างทํา
62083021775 นางสาวรัตน�ชนก บุญโนนแต�
62083021776 นายชัชวัฒน� ทาไธสงค�
62083021777 นางสาวอรญา ผากระโทก
62083021778 นางสาวอัมพร สีลาเนิน
62083021779 นางสาวสุกัญญา บุญหลัง
62083021780 นางสาวรัฐพร สัจจะวศิน
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62083021781 นายกฤษณชัย สุขทั่ว
62083021782 นางสาวแพรวพรรณ ชะมารัมย�
62083021783 นายธนกร นรสิงห�
62083021784 นางกรกมล เค�าคํา
62083021785 นางสาวสาลินี พาอามาศ
62083021786 นายวชิราวิชญ� พรสิทธ์ิไกรกุล
62083021787 นางสาวภัสสร นฎิศวร�
62083021788 นางสาววรัญญา นิราช
62083021789 นางสาวสิริวิมล สุวรรณรัตน�
62083021790 นางสาวสุภาภรณ� ฉํ่าแสง
62083021791 นางสาวรัชดาวรรณ ป@ดตามานัง
62083021792 นางสาวพัตราภรณ� ทองกลาง
62083021793 นางสาวนิลาวัณย� เรียนไธสง
62083021794 นางสาวก่ิงแก�ว พัดทะเล
62083021795 นางสาวศิริวรรณ สัมมาสวัสด์ิ
62083021796 นางสาวกรพิชา ไพฑูรย�
62083021797 นางสาวบังอร อะช%วยรัมย�
62083021798 นายธิติ คําปKญญา
62083021799 นางสาวพรรณทิวา เพ็ชรปานกัน
62083021800 นางสาวมนธิชา ควรคํานวน
62083021801 นางสาวเมษิณีย� ทนโคกสูง
62083021802 นางสาวเจนจิรา พรหมยกบัตร
62083021803 นางสาวอุไรวรรณ ตะนัยศรี
62083021804 นางสาวสุภาพร พลายงาม
62083021805 นางมะลิ สุมณฑา
62083021806 นางสาววาสนา วงค�สามาล
62083021807 นายวัชรากร อดทน
62083021808 นางสาวอนงนุช พรโสม
62083021809 นางสาวกมลวรรณ จิตรแก�ว
62083021810 นายศิริเกียรติ ผันกลาง
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62083021811 นางสาวรัตนสุดา สันติประเสริฐ
62083021812 นางสาวสุรีย�พร ฝ[ายครบุรี
62083021813 นางสาวอารีรัตน� อาจจํานงค�
62083021814 นายสหชาติ กอบกาญจนพฤติ
62083021815 นางสาวลักขณา ท�าวนอก
62083021816 นางสาวโสภา สัชชานนท�
62083021817 นางสาวลัดดา โกติรัมย�
62083021818 นางสาวจิราภรณ� คันธะชัย
62083021819 นายวรากร เลิศล้ํา
62083021820 นางสาวสุนิษา วงษ�ศรี
62083021821 นางสาววิไลลักษณ� วงษ�สุเพ็ง
62083021822 นายกิตติพงษ� อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา
62083021823 นายกริชนรินทร� วรจินดา
62083021824 นางสาวรุจี คําลาย
62083021825 นางสาวชุติกาญจน� เสนารินทร�
62083021826 นายพิษณุ เพชรจิตร
62083021827 นางสาวสุกัญญา ลาวพิมาย
62083021828 นางสาวปลายฝน ยอดกล�า
62083021829 นางสาวปKทมา กล�าหาญ
62083021830 นายวัลลภ กาวกระโทก
62083021831 นางสาวลีลาวดี สว%างเดือน
62083021832 นายทรงพล จันทวงค�
62083021833 นายวิทยา ฉวีวรรณ
62083021834 นางสาวเจนจิรา อามาตย�
62083021835 นางธิดาพันธ� แสนสมบัติ
62083021836 นางสาวกนกวรรณ โพธิราช
62083021837 นางสาวอรอนงค� ตีชัยรัมย�
62083021838 นายภาณุพล แก�วเพชร
62083021839 นายอภิสิทธ์ิ ระกระโทก
62083021840 นางสาวจริยา อินทร�นอก
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62083021841 นางสาวผกามาศ บุญมาตย�
62083021842 นางสาวน้ําฝน เปลื้องกลาง
62083021843 นางสาวศิริวรรณ โยธาทูล
62083021844 นายเกียรติศักด์ิ ชวนขุนทด
62083021845 นายนิวัฒน� อุดมบุญ
62083021846 นายวชิรา สุขกมลเสถียร
62083021847 นางสาวบุษบา ภูมิ
62083021848 นางสาวจินตนา ทันมี
62083021849 นายคุณากร แก�วเนียม
62083021850 นางสาวจิราพร นกสันเทียะ
62083021851 นางวิรัชดา วรรณศรี
62083021852 นางสาวกนกวรรณ จันทร�ดวงเดิม
62083021853 นางสาวสาธิตา ลีพุด
62083021854 นางสาววิลาวรรณ ฤทธิรณ
62083021855 นางสาวจารุวรรณ เสกขา
62083021856 นางสาวภัทรีญาภรณ� จันทะแจ%ม
62083021857 นางสาวสิริมา มีทรัพย�
62083021858 นางสาวจรรยา ทวีทรัพย�
62083021859 นางสาวป@ยนุช แกมขุนทด
62083021860 นางสาวนิศารัตน� ทองนํา
62083021861 นางสาวพัชรี เบ็ญระเหม
62083021862 นางสาวจิราภรณ� ลักษวุธ
62083021863 นายราชิต แสนลัง
62083021864 นายธนกฤต ทองทับพันธ�
62083021865 นายประสพโชค เขมะศรีสุวรรณ
62083021866 นางสาวธันย�ธญารัศ อิทธิอมรกุล
62083021867 นายอภินันท� ปานกลีบ
62083021868 นางสาวณัฐมน จาดฤทธ์ิ
62083021869 นางสาวธัญชนก เชื่อมรัมย�
62083021870 นางสาววิชุดา เถาว�ยา
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62083021871 นางสาวณัฐมนต� ทุดปอ
62083021872 นางสาวเกษร สายทอง
62083021873 นางสาวพรรณธิมา กสิประกอบ
62083021874 นางสาวศุธินี ศรีแก�ว
62083021875 นายศตวรรษ งามย่ิง
62083021876 นางสาวพิชญาภรณ� รุ%งเรือง
62083021877 นางสาวปรียาภรณ� พงษ�ราศรี
62083021878 นางสาวพิมพ�ลภัส บุญรินทร�
62083021879 นางสาวขณิฐา โพธิขํา
62083021880 นายจินตวัฒน� ไชยสมบัติ
62083021881 นายอัสดากร รัตน�อ%อน
62083021882 นายชินวัตร พอกระโทก
62083021883 นายธนกร ณ ร�อยเอ็ด
62083021884 นายชัยวัฒน� รักหนองเปUด
62083021885 นายวรายุทธ เดิงขุนทด
62083021886 นายปฏิภาณ นามประสพ
62083021887 นายศราวุฒิ เกิดจันทึก
62083021888 นายชินวุฒิ ปรีชายุทธ
62083021889 นางสาวสุชานันท� เมยศรี
62083021890 นายพงศ�พันธ� เปรมรัตน�
62083021891 นางสาวนันทกานต� อาชารณชัย
62083021892 นายณัฐพงศ� สดับสาร
62083021893 นางสาวชลลดา สมอ%อน
62083021894 นางสาวพจนีย� มากประโคน
62083021895 นางสาวนุชนาฎ หนึ่งกระโทก
62083021896 นางสาวอรพิน พูนประสิทธ์ิ
62083021897 นางสาวสุพรรณี อัครวิโรจสกุล
62083021898 นางสาวลิลลักษณ� งามขุนทด
62083021899 นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ
62083021900 นายนันทวัฒน� นันหม่ืน
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62083021901 นางสาวเกศินี ศิริเมฆา
62083021902 นางสาวศิริพร บํารุงเกาะ
62083021903 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร�น�อย
62083021904 นายสรายุทธ แดงสีดา
62083021905 นางสาวกนกวรรณ บุญรอดรัมย�
62083021906 นายธนากรณ� เพียรแก�ว
62083021907 นายศราวุธ ถ่ัวประโคน
62083021908 นางสาวอรทัย ศรีโท
62083021909 นางสาววารุณี ปะมังคะตา
62083021910 นายนิรุตต� สิทธิชัย
62083021911 นางสาววิลาวัลย� ท�าวเงิน
62083021912 นางสาวรุ%งทิวา เกวียนสูงเนิน
62083021913 นางสาวภรณ�จิรา จรก่ิง
62083021914 นายศุภชัย สมดี
62083021915 นางสาวเกศินี นานอก
62083021916 นายพยัคฆ� ชัยสิทธ์ิ
62083021917 นายสมยศ ประสานศักด์ิ
62083021918 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก
62083021919 นายอนุสรณ� ผินงูเหลือม
62083021920 นายสัณชัย ซ%อมจันทึก
62083021921 นายวีระธัชกร กลิ่นขจร
62083021922 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีมหาพันธ�
62083021923 นางสาวศุภษร สิงธิมาตร
62083021924 นางสาววงเดือน ผดุงเวียง
62083021925 นางสาวอรทัย พลเรือง
62083021926 นางสาวจีรภา ศรีปKด
62083021927 นางสาวโสภาวรรณ ทับศรีรัก
62083021928 นายเสมอวุฒิ สุยะคํา
62083021929 นายพิสุทธ์ิ ปKPนสันเทียะ
62083021930 นางสาวนิภาภรณ� มาวขุนทด

หน�า 731 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083021931 นายทินกร พันธุ�ยุลา
62083021932 นางสาวสายรุ�ง ภู%คนองศรี
62083021933 นางสาวดวงกมล จันทะบาล
62083021934 นางสาวภัทรียา แผ%นเงิน
62083021935 นายเอกรัตน� ครบรัตนะ
62083021936 นายธีรวัฒน� โลสันเทียะ
62083021937 นางสาวนันทิดา ฝาชัยภูมิ
62083021938 ว%าที่ ร.ต.หญิงอทิตตา โชติมณี
62083021939 นางสาวชัยพร วรรณสุข
62083021940 นางสาวรัตนาภรณ� พิมพ�ปรุ
62083021941 นายเกียรติพงษ� ทองแก�ว
62083021942 นางสาวกุลธิดา บุญทศ
62083021943 นางสาวศิริพรรณ กองทุ%งมน
62083021944 นางสาวเกศสุดา มาตงามเมือง
62083021945 นายอภินันท� คงเทศ
62083021946 นางสาวศิริรัตน� รัตนสมบูรณ�
62083021947 นางสาวภัสรา สังข�น�อย
62083021948 นางสาวลักษณ�วดี ผิวตะขบ
62083021949 นางสาวชญานี สงวนจะบก
62083021950 นางสาวณิชารีย� พยุหไพบูลย�
62083021951 นางสาวเบญจมาศ เดชแก�ว
62083021952 นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง
62083021953 นางสาวชัชรีย� ศรีเดช
62083021954 นางสาวณัฎฐญา ไทยกลาง
62083021955 นางสาวกัลยาณี สกุลธรรมรัตน�
62083021956 นางสาวเบญญาภา ไชยเมือง
62083021957 นางสาววาสนา ป\eากระโทก
62083021958 นางสาวกรรณิกา วงเวียน
62083021959 นางสาวนราวรรณ ศรีตะบุตร
62083021960 นายพีระวัฒน� ขาวลาจันทร�
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62083021961 นางสาวสุรีย�วัลย� เอื้ออาภาเศรษฐ
62083021962 นางสาวภาวิณี ซุ%นทรัพย�
62083021963 นายณัฐรินทร� บุญร%วม
62083021964 นายเปรมชัย วีระพันธ�
62083021965 นางสาวประภัสสร นิลวิเศษ
62083021966 นายอัตชรินทร� ศรีหบุตร
62083021967 นางสาวฉัตรนภา ธารสวิง
62083021968 นายภูสิทธิ ดุลสันเทียะ
62083021969 นางสาวจิตติมา จิตต�หาญ
62083021970 นางสาวศรารัตน� กิจสําเร็จ
62083021971 นางสาวณัฏฐธิดา แก�วกอง
62083021972 นายอานุภาพ บัวแสงใส
62083021973 นางสาวสุกัญญา จันทร�นพคุณ
62083021974 นางสาวรวิวรรณ กระแสโท
62083021975 นายพีรยุทธ วิจิวังสา
62083021976 นางสาวเกวลี รอสูงเนิน
62083021977 นายธนชัย คําสีเขียว
62083021978 นายพิสิฐ อรุณศรี
62083021979 นางสาววิลาวัลย� สังข�ทองน�อย
62083021980 นายนพรัตน� จันทสิงห�
62083021981 นางสาวสุชัญญา ต%างประโคน
62083021982 นายขวัญชัย พิทักษ�เทพสมบัติ
62083021983 นางสาวชฏิญญา โสภารัตน�
62083021984 นางสาวอรนุช เหล็กอินทร�
62083021985 นางสาวชลิตา มุ%งฝากกลาง
62083021986 นางสาวสุทธิกานต� เต�นกระโทก
62083021987 นางสาวจิราภรณ� กะรัมย�
62083021988 นางสาววรรณนิศา ชัยมาโย
62083021989 นางสาวสมฤทัย นพพลกรัง
62083021990 นางสาววัชรียา เอี่ยมนอก
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62083021991 นางสาวปวีณ�นุช พงศ�ทองมี
62083021992 นางสาวฐินันท�ญา นอกตาจ่ัน
62083021993 นางสาวชไมยพร กลึงกลาง
62083021994 นางสาวนวมน บุญยัง
62083021995 นายวิบูลย� วาวิไล
62083021996 นางสาวณัฏฐนิช ชํานาญงาม
62083021997 นายปรัชญา ม่ันเมือง
62083021998 นางสาวเต็มศิริ อินทร�ภู%มะดัน
62083021999 นางสาวภัคญดา ชัยเดชเตชาภัค
62083022000 นายกิตติศักด์ิ ทนพลกรัง
62083022001 นางสาวบุณฑริก บุญตา
62083022002 นางสาวเกศินี หยวกกระโทก
62083022003 นายสุกฤษฎ์ิ ดีย่ิง
62083022004 นางสาวโชติกา โพธ์ิสาร
62083022005 นายพิชิตศักด์ิ สีหอม
62083022006 นางสาวชลธิชา เกียกขุนทด
62083022007 นางประภัสสร พนมใส
62083022008 นางสาวอรอนงค� ถนอมศิลปL
62083022009 นางสาวกมลชนก วรรณุปถัมภ�
62083022010 นางสาวชนิดา ลายทอง
62083022011 นางสาวสุชาวดี โทนุบล
62083022012 นางสาวธิติสุดา ชํานิจศิลปL
62083022013 นายวัชรพล ทองศรี
62083022014 นางสาวเกษรา ชื่นบุญ
62083022015 นางสาวพัชราวดี บุตรบุราณ
62083022016 นางสาวนัฐธิดา ออนา
62083022017 นางสาวจิราพร ชาสันเทียะ
62083022018 นางสาวนิธินันท� วรลักษณ�วิศาล
62083022019 นายภานุพงศ� ทับคําภา
62083022020 นางสาวฝนทิพย� ธรรมตะศิลา

หน�า 734 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083022021 นางสาวพิชมญช� เทพอารักษ�
62083022022 นางสาวราตรี ช%างเกวียน
62083022023 นางสาวกัญญารัตน� ฤกษ�ประสูตร�
62083022024 นางสาวพรรณนิภา ทองปลอด
62083022025 นายปริวุฒิ บุตรไสว
62083022026 นายโญธณัฐ เพชรเมือง
62083022027 นางสาววิมลนภัทร ต�นทอง
62083022028 นายเสฎฐวุฒิ เรืองศิริ
62083022029 นางสาวแพรพลอย พวงศรี
62083022030 นายธรรมนูญ นามคํา
62083022031 นางสาวสมใจ มาสะรักษา
62083022032 นางสาวสุวนันท� ไม%หวัน
62083022033 นายป@ยะพงษ� มัธยม
62083022034 นางสาวรุ%งนภา ชัยชนะ
62083022035 นางสาวรัชสุภา แสงใส
62083022036 นางสาวโสภิดา ยอดย่ิง
62083022037 นางสาวนิภากร ศรีหานาม
62083022038 นางสาวพรรณธิภา เวียงเหล็ก
62083022039 นางสาวธันยพร โปร%งทะเล
62083022040 นายธนกร นิลศักด์ิ
62083022041 นางสาวธนาพร ใจรักษา
62083022042 นางสาวกัลยาณี รสสุนทร
62083022043 นางสาวรัมภ�รดา สุดวิลัย
62083022044 นายสันติพงษ� จงฝากกลาง
62083022045 นางสาวณัฐรดา คงรอด
62083022046 นายศุภวุฒิ แก�วหานาม
62083022047 นางสาวอรอุมา ทองงาม
62083022048 นางสาวปวีณรัตน� เกียรติวิทยะ
62083022049 นางสาวณัฐวดี อินทร�จอหอ
62083022050 นางสาวณัฐชา พัฒนากุล
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62083022051 นางสาวขวัญจิลา เพ็งวิสาภาพพงษ�
62083022052 นายภราดร บัวหาร
62083022053 นางสาวกนกวรรณ แก%นสันเทียะ
62083022054 นางสาวปนัสดา กับรัมย�
62083022055 นายวีระยุทธ คําฉัตร
62083022056 นางสาวศศิประภา ชีวาจร
62083022057 นางสาวรุ�งธิวา แท%นนอก
62083022058 นายพรชัย เข็มมา
62083022059 นางสาวลลิตา นิยมสุข
62083022060 นางสาวรุ%งทิพย� สุขไสว
62083022061 นางสาววิจิตรา วิชายงค�
62083022062 นางสาวศิริวัลย� ตระกูลมุทุตา
62083022063 นางสาวปริศนา ถํ้าโพธ์ิ
62083022064 นางสาวสุพรรษา ฉิมปุหลัน
62083022065 นางสาวพิมพ�จันทร� ยอดลี
62083022066 นางสาวเจษฎาภรณ� ดีจะบก
62083022067 นางสาวณัฐพร เขียวรัตน�
62083022068 นางสาวสุภนิดา เจริญลอย
62083022069 นางสาวนิภาพร โพธิกะ
62083022070 นายพีรพล แสงสุวรรณ
62083022071 นางสาวนิภา อุ�มรัมย�
62083022072 นายกล�าณรงค� แซ%ลือ
62083022073 นางสาวสุรีย�พัชญ� ใกล�จันอัด
62083022074 นางสาววิชุดา ศรีสมบูรณ�
62083022075 นางสาวณัชชา จันทร�กระจ%าง
62083022076 นางสาวภิรมย�ภรณ� ครื้นพลกรัง
62083022077 นายบุญศรี โคสารคุณ
62083022078 นายพลวัฒน� สิงห�จันทร�
62083022079 นางสาววิลาวัลย� มีสมานพงษ�
62083022080 นางสาวศิไลลักษณ� แช%มรัมย�
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62083022081 นางสาวพิไลพรรณ จันทรัตน�
62083022082 นางสาวจิราพร กิจชํานาญ
62083022083 นายสุธี สุขสมาน
62083022084 นางสาวเกศินี เข้ียวแก�ว
62083022085 นางสาวภัทราพร สงครามยศ
62083022086 นางสาวลัดดา สิงห�กระโจม
62083022087 นายบรรพต ชลอกลาง
62083022088 นางสาวปKณฑ�ณัฐมน เจริญทรัพย�
62083022089 นายโอภาส โอภาษี
62083022090 นายกิตตินันท� ใสชิต
62083022091 นางอัญธิญา สนิทกลาง
62083022092 นางสาวจีรวรรณ หอมจันทร�
62083022093 นางสาววิศรุตา พานนท�
62083022094 นางสาวอัจฉรา เจียนโพธ์ิ
62083022095 นางสาวโชติภัทร เพียโคตร
62083022096 นายจิรภัทร� สูงเก%า
62083022097 นางสาวศุภรดา สิริมงคล
62083022098 นางสาวเกษร แป>นอาทิตย�
62083022099 นางสาวสุนิศา แก�วเมืองกลาง
62083022100 นางสาวมารวิกา วงเวียน
62083022101 นายพงษกร โพธ์ิศิริ
62083022102 นางสาวกมลวรรณ โสภาพ
62083022103 นางสาวดารารัตน� ยวงอักษร
62083022104 นางสาวชลลดา มณีรัตน�
62083022105 นางสาวภูวรรณ จําปาไชย
62083022106 นางสาวทัศนีย�วรรณ พอขุนทด
62083022107 นายกรวิชย� จิรกิจไพบูลย�
62083022108 นายอิทธิกร บัวสมศรี
62083022109 นายวรินทร ม%วงหวาน
62083022110 นางสาวตรองฤทัย ทนุการ
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62083022111 นางสาวสุนีย� กิจจะ
62083022112 นางสาววันวิสาข� แสงจันทร�
62083022113 นายไพบูลย� ยศภูมิมา
62083022114 นายปฐมพงศ� สุภาพ
62083022115 นายรัฐพล ต%วนชะเอม
62083022116 นางสาวมินตรา นนกระโทก
62083022117 นางสาวธิรดา แจ�งกรณ�
62083022118 นางสาวมัลลิกา ปKตถานัง
62083022119 นางเขมมิกา พรมงาม
62083022120 นางสาวกรรณิการ� สิทธิ
62083022121 นายอดุลย� เพลินจันทึก
62083022122 นางสาวสุปรียา สมเพชร
62083022123 นายสมศักด์ิ โลนะลุน
62083022124 นางสาวรัตนาภรณ� ใจช%วง
62083022125 นางสาวโยธิกา เกษา
62083022126 นายอนุชา วิชัย
62083022127 นางสาวสกุลรัตน� ฉิมกลาง
62083022128 นางสาวศุภลักขณา ฤทธ์ิยุง
62083022129 นางสาวอินทุอร เริงชัยภูมิ
62083022130 นางสาววชิราภรณ� ดีเกิด
62083022131 นางสาวทาริกา ศรีวงษ�ชัย
62083022132 นายนพรัตน� บ%าพันดุง
62083022133 นางสาวธัญชนก จิตอร%าม
62083022134 นางสาวอนุชตา นิยมชอบ
62083022135 นางสาวกษมาพร ลาผ%าน
62083022136 นางสาวพุทธรักษา ทองบู%
62083022137 นางสาววราภรณ� เกษรชื่น
62083022138 นางสาวชลธิชา อ�นไธสง
62083022139 นางสาวกรรณิการ� แก�วนิคมพานิชย�
62083022140 นางสาวจันทินี มีเจริญ
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62083022141 นายป@ยะณัฐ บุญกลอย
62083022142 นางสาวศุภิณกาญจน� หาทรัพย�
62083022143 นายวิเชษฐ� ทวีวรรณ�
62083022144 นางสาวสมฤทัย ศรีเตชะ
62083022145 นางสาวเสาวลักษณ� เขตจัตุรัส
62083022146 นางสาวสุดารัตน� อิ่มกลาง
62083022147 นางสาวภิชญาดา มีทิพย�
62083022148 นายนรารัตน� ใหมอ%อน
62083022149 นางสาวจิราภรณ� ภิรมย�ชาติ
62083022150 นางสาวนิตยา ไกรสูงเนิน
62083022151 นางสาวณัฐกฤตา ไขจันทร�
62083022152 นางสาวพัชรี ศรีสะใบ
62083022153 นายเอกชัย ศิลปสิทธ์ิ
62083022154 นางสาวหทัยกาญจน� แย�มเกตุ
62083022155 นายธนกาญจน� แช%มรัมย�
62083022156 นางสาวภาวิณี ปลัดสูงเนิน
62083022157 นายอัทธยาสิทธ์ิ ไชยแหม%ง
62083022158 นางสาวถลัชนันท� พูลสุข
62083022159 นายอรรถพล พร�อมพรั่ง
62083022160 นายจตุรานนท� ทะยอมใหม%
62083022161 นางสาวอุทัยวรรณ สืบเพ็ง
62083022162 นางสาวศิริญา วารีกูล
62083022163 นายยุทธชัย อุพลรัมย�
62083022164 นางสาวอรสา แก�วเรือง
62083022165 นางสาวจิญาดา ประเทืองเศรษฐ�
62083022166 นางวิลัยพร ถุนพุฒดม
62083022167 นางสาวอนัทตา เกษมทรัพย�ทวี
62083022168 นางสาวนิกข�ธิดา หม่ันตลุง
62083022169 นายสุวิชัย ตันติเจริญใจ
62083022170 นายวรเชษฐ� นาดี
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62083022171 นางสาวเสาวคนธ� บุตรดีศักด์ิ
62083022172 นางอุไรวรรณ ธีรกุล
62083022173 นางสาวฐิติเวทยา ใหญ%กระโทก
62083022174 นางสาวอนัญญา อาจสมบุญ
62083022175 นายอภิชัย รานอก
62083022176 นางสาวพิกุล สุภธีระ
62083022177 นางสาวพัชรี รูปกระโทก
62083022178 นางสาวมาริษา อินเทศ
62083022179 นางสาวพรพิมล ประทุม
62083022180 นายนพดล ทีประโคน
62083022181 นางสาวฐิติมา เอกวัด
62083022182 นางสาววราภรณ� ศรียงยศ
62083022183 นายเทพอวยชัย สีหา
62083022184 นายกฤษฐิศรณ� เก้ียวทัพ
62083022185 นางสาวจุฬาลักษณ� สุดสวาสด์ิ
62083022186 นางสาวโสภา กิรัมย�
62083022187 นางสาวสุธิตา แคล�วสูงเนิน
62083022188 นางสาวรัตนาวดี สว%างอารมณ�
62083022189 นางสาวอรทัย เครือศรี
62083022190 นางสาวกรรณิการ� พันธุ�รัตน�
62083022191 นางสาวศรัญญา ฤทธ์ิกลาง
62083022192 นางสาวศิริปราณี พิทักษา
62083022193 นางสาวจิตติมา จิตลดาพร
62083022194 นางสาววัลภาพร จอดพิมาย
62083022195 นางสาวภมรรัตน� ลาสุด
62083022196 นางสาวแพรวพรรณ สายทอง
62083022197 นางสาวชลลดา อิทธิกุล
62083022198 นางสาวพรพิมล จะเชนรัมย�
62083022199 นางสาวมาริษา สกุลเพ็ชร
62083022200 นางสาวศศิประภา จาบประโคน
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62083022201 นายเสฏฐวุฒิ แจ%มวรรณ�
62083022202 นายภาสุ กองมะณี
62083022203 นายณภัทร สกุลพอง
62083022204 นางสาวสุวิมล บุญยงค�
62083022205 นางสาวเบญจวรรณ วายุภักตร�
62083022206 นางสาวมีนาวรรณ ล%ามกระโทก
62083022207 นางสาวอภิญญา นาคินทร�ชาติ
62083022208 นางสาวกัลยาณี วงค�น้ําคํา
62083022209 นายวรัญ^ู สุนทรธนาโชติ
62083022210 นางสาวพัชราภา ชัยปลัด
62083022211 นางสาวกนิษฐนันท� สายทะเล
62083022212 นายวิทวัส ไม�สนธ์ิ
62083022213 นางสาวนิรันดร�รัตน� มะณีแสง
62083022214 นายธนพล อุดมรัตน�
62083022215 นางสาวนภาพรรณ ญวนแม
62083022216 นายณัฐพงศ� เพียรงูเหลือม
62083022217 ว%าที่รตหญิงม่ิงขวัญ นิตยโรจน�
62083022218 นางสาวฉัตรลดา ง%วนใจรัก
62083022219 นางสาวสุพัชยา กุลนาแพง
62083022220 นายณรงฤทธ์ิ โพธ์ิศรี
62083022221 นายกิตติพงษ� โฮมจันทึก
62083022222 นางสาวธนากานต� คงพยัคฆ�
62083022223 นายณัฐพล อําภาผล
62083022224 นายธนาณัฐ โยธาจันทร�
62083022225 นายอารักษ� คงโคกแฝก
62083022226 นางสาวพัชรินทร� ยอดสิงห�
62083022227 นายชาญณรงค� นาคทะเล
62083022228 นายกฤตพัฒน� พันธ�บุญเกิด
62083022229 ว%าที่ร�อยตรีรัตน�ชานนท� มหาชัย
62083022230 นายสะอาด เสือสิงห�
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62083022231 นางสาวชนากานต� ศรีธาวิรัตน�
62083022232 นางสาววันวิสา ชาลีรินทร�
62083022233 นางสาวนงลักษณ� เสาสูง
62083022234 นายพรศักด์ิ ศรีนาคา
62083022235 นางสาวสรัญญา ไชโย
62083022236 นางสาวรุ%งนภา แฝงเดช
62083022237 นายวินัย ตอรัมย�
62083022238 นางสาวอภิสนันท� เกตุไธสง
62083022239 นางสาวป@ยนุช สันต�สัมพันธ�กุล
62083022240 นายจิรายุ ประภัยภักด์ิ
62083022241 นางสาวกนิษฐา หงคงคา
62083022242 นางสาวน%านฟ>า เสวาภัย
62083022243 นางสาวขนิษฐา อะโรคา
62083022244 นายอนุพล รู�ธรรมสุขถาวร
62083022245 นายจักรพงษ� มณโมรา
62083022246 นางสาววิภาฎา พะโคสี
62083022247 นายเบญจพล ไพจิตรประภาภรณ�
62083022248 นางสาวกฤตญา วงศ�สุทธิรัตน�
62083022249 นางสาวพราวพิมล เลิศตระกูลไพศาล
62083022250 นายปรีชา วันเมืองเก%า
62083022251 นางสาวสุภาพรรณ นามปราศัย
62083022252 นายคณาธิป นาดี
62083022253 นางสาวสุนันทา นวนประโคน
62083022254 นางสาววันวิสาห� ไกยะฝ[าย
62083022255 นางสาวผกามาศ ปราบจะบก
62083022256 นางกนกพร คุ�มจอหอ
62083022257 นางสาวจินตนา ครองหนองขาม
62083022258 นางสาวหนึ่งฤทัย วิทยาการ
62083022259 นางสาวศิริลักษณ� วรรณพราหมณ�
62083022260 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ วรรณโค
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62083022261 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล
62083022262 นายสุทธิรักษ� มานะงาน
62083022263 นางสาวกนกทิพย� ศรีงาม
62083022264 นางสาวจุฑามาศ จูมนา
62083022265 นางสาวณัฐธยาน� ชาภิรมย�
62083022266 นางสาวชุตินันท� เกณฑ�ทาง
62083022267 นางสาวจุไรวรรณ สามพลกรัง
62083022268 นายพัทธพล บึงมุม
62083022269 นางสาวอ�อมอรุณ เชิดสันเทียะ
62083022270 นางสาวณัฐวดี ชะวูรัมย�
62083022271 นางณภัชชา แก�วกล�า
62083022272 นางสาวสุพัตรา พวงพันธ�
62083022273 นายสุวพันธุ� อุส%าห�ดี
62083022274 นายเกรียงไกร แน%นหนา
62083022275 นายนครินทร� เลิศด�วยลาภ
62083022276 นางสาวณัฐธิพร ชุ%มดอนไพร
62083022277 นางสาวดาริน อินธิพันธ�
62083022278 นางสาววัชรีภรณ� สุขประเสริฐ
62083022279 นายเอกพล พันธภิบาล
62083022280 นางสาวสุวิมล นาเหลากลาง
62083022281 นางสาวกุนที ถ่ินหนึ่ง
62083022282 นางสาวจุฬาวรรณ โสภา
62083022283 นางสาวเอี่ยม บุญครอง
62083022284 นางสาวนันทนงค� ชัยลิ้นฟ>า
62083022285 นางสาวอินฑุกานต� วะทวิก�านตง
62083022286 นางสาวรัตติชา เนตรทองหลาง
62083022287 นายพีรภาส ประภาสัย
62083022288 นางสาวรัชดาภรณ� ขาทิพย�
62083022289 นายณรงศักด์ิ โชคหนุน
62083022290 นางสาวนภัสวรรณ ทัพขวา
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62083022291 นางสาวพิมประไพ ใจใส
62083022292 นางสาวสุภาภรณ� ละคร
62083022293 นางสาวพรพิมล ยันตะพันธ�
62083022294 นางสาวจีรนันท� อินทอง
62083022295 นางสาวศิรินทิพย� ปลั่งกลาง
62083022296 นางสาวอังศุมา ลุมไธสง
62083022297 นางสาวนฤมล สุทธิธรรมากุล
62083022298 นายกฤตพล สุจริตตานันท�
62083022299 นางสาวอัมราพร วิเศษรัตน�
62083022300 นายสุพรรณ� อินทะนัย
62083022301 นางสาวพจนา สิทธิสังข�
62083022302 นางสาวสิริยากร นิยมประภาสกุล
62083022303 นางสาวเกวรินทร� อินทา
62083022304 นางสาวจารีรัตน� กัณหา
62083022305 นางสาวเทพธิดา จําปามูล
62083022306 นางสาวปฏิมากร ประเสริฐ
62083022307 นายสรณ�ธรณ� บัวงาม
62083022308 นางสาวนิพาดา แอมประชา
62083022309 นางสาวอัมพวัลย� โกศล
62083022310 นายธนายุทธ หาสกุล
62083022311 นางสาวน้ําฝน บุญที
62083022312 นายสุรเจตน� เสื่อพรหม
62083022313 นางสาวศกลวรรณ อ%างสมบูรณ�
62083022314 นางสาวจิราวรรณ ชมภูพื้น
62083022315 นายจตุรพงษ� ลีละยุทธสุนทร
62083022316 นางสาวป@ยนุช ป@Pนตะคุ
62083022317 นายจักราชัย ทองเพ็ชร�
62083022318 นางสาวณฐมล ยอดเย่ียมแกร
62083022319 นางสาวสุรีภรณ� หม่ืนพล
62083022320 นายสรายุทธ ดวงกระโทก
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62083022321 นางสาวศิริประภา งามงอน
62083022322 นางสาวยุพา สีสม
62083022323 นายศุภฤกษ� จอกแก�ว
62083022324 นายยงยุทธ บุญปก
62083022325 นางสาวทิพวิมล ผมงาม
62083022326 นางสาวกนกพิชญ� พลเดช
62083022327 นางสาวกันยารัตน� ขันธ�ขวา
62083022328 นายสุมิตร ทองมา
62083022329 นายนรากร ขอเฉลิมกลาง
62083022330 นางสาวสรุตา รินทศักด์ิ
62083022331 นายอติเทพ พิทยธาราธร
62083022332 นางสาวพิมฐชา พิมเสนา
62083022333 นางสาวเพ็ญพักตร� ปราศรัย
62083022334 นางสาวศศิธร ซุ%นสั้น
62083022335 นางสาวเพ็ญพักตร� ใบโพธ์ิ
62083022336 นางสาวบุปผา ปKPนสันเทียะ
62083022337 นางสาวขนิษฐา พลอยวิเลิศ
62083022338 นางสาวสุวิมล เมณฑ�กูล
62083022339 นางสาวทนัชพร สังข�วรณ�
62083022340 นางสาวอันชลี วิเศษพันธ�
62083022341 นางสาวหฤทัย ติงสะ
62083022342 นายไตรเทพ ประสานชาติ
62083022343 นางสาววิชญาดา ชุมผอม
62083022344 นางสาวภัทรวดี ปรีชาประเสริฐ
62083022345 นางสาวฐาปนี คูณขุนทด
62083022346 นางสาวป@ยนุช จรัญจอหอ
62083022347 นายไพโรจน� คําสกุลวัฒนา
62083022348 นายสุรนาถ เดือนกลาง
62083022349 นายวีรวัฒน� ดีสวัสด์ิ
62083022350 ว%าที่ร�อยตรีหญิงธนาภรณ� แสนองอาจ
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62083022351 นางสาวกัญธิมา วงศ�เจียก
62083022352 นางสาวขนิษฐา มาสิงห�
62083022353 นายป@ยะพงษ� ประสพโชค
62083022354 นางสาวจุฬารัตน� ป>องสูงเนิน
62083022355 นายภัทรพงศ� วงศ�บุษย�
62083022356 นางนิภาพร ทองปลาย
62083022357 นางสาวดวงธิดา ม่ิงภูเขียว
62083022358 นางสาวกาญจนาพร เหลาเจริญ
62083022359 นางสาวภาวดี สุดชารี
62083022360 นายพงศกร ภูงามเงิน
62083022361 นายวัชระ มินพิมาย
62083022362 นางสาวอรพินท� รวมใหม%
62083022363 นายศรเทพ จันทร�โอภาส
62083022364 นางสาวจินตนา บุดดาลี
62083022365 นางสาวสุดารัตน� บัวชุมสุข
62083022366 นายวสันต� มาชัยภูมิ
62083022367 นายวรากร สมานมิตร
62083022368 นายศาศวัต ศิริชาติ
62083022369 นายเลิศวิทย� อินทรมุกต�
62083022370 นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล
62083022371 นางสาวจิตนิภา ธนชาญเชาวน�
62083022372 นางสาวฐานมาส คุ�มคล�าย
62083022373 นางสาวรุ%งอรุณ มูระวงษ�
62083022374 นางสาววรารัตน� โสสระเกษ
62083022375 นางสาวกนกกาญจน� หนูปราบ
62083022376 นางสาวป@ยนุช เปสันเทียะ
62083022377 นางสาวเมทนีพร ดาราชู
62083022378 นางสาวศุภศจี เกตุชาติ
62083022379 นางสาวจริยา โบขุนทด
62083022380 นางสาวนวพร จัตุวัน
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62083022381 นางสาวชลิตา ศิริรัตน�
62083022382 นางสาวเปรมใจ ศุภเมืองแสน
62083022383 นางกิตติยา หนองหว�า
62083022384 นางสาวสุกัญญา คงโนนกอก
62083022385 นายสุริยา จําปX
62083022386 นางสาวจุฑามาศ ก%อกระโทก
62083022387 นางสาวปรางทิพย� เหมือนสันเทียะ
62083022388 นายวสันต� ศิริเทพ
62083022389 นายเกียรติพล จิตม่ัน
62083022390 นายสุภาพ พลเมือง
62083022391 นางสาวนรดารัตน� ปรีดา
62083022392 นางสาวเปมิกา สุวรรณศิลปL
62083022393 นายศิวัช วิสาหาญ
62083022394 นางสาวสุพรรณี นาคกระโทก
62083022395 นายณัฐพล สะสมทรัพย�
62083022396 นายพลกฤต พิศนอก
62083022397 นางสาวรชยา โกกะพันธ�
62083022398 นางสาวจิราพร เจริญพันธ�
62083022399 นางสาววิไลพร ทองเพ็ชร
62083022400 นางสาวณัฐภรณ� ดอนประดู%
62083022401 นายบุญเชิด นิสังรัมย�
62083022402 นางเสาวณีย� เครือทอง
62083022403 นางสาวจีรนันท� เรืองชาญ
62083022404 นางสาวเรืองศา ชวนชุมกัน
62083022405 นางสาวก่ิงกาญจน� ธรศรี
62083022406 นางสาวพุทธวดี ทองนอก
62083022407 นายธนวัฒน� ธัญลวะณิชย�
62083022408 นางสาวพัลลภา แรมกลาง
62083022409 นายธนวัฒน� สันทาลุนัย
62083022410 นางสาววนิดา ศรีน�อย
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62083022411 นายวชิระ การะพวก
62083022412 นายจรูญ ชิงชัยภูมิ
62083022413 นางสาวณัฐรัตน� จุรุฑา
62083022414 นางสาวนันทิดา เหล%าบัวดี
62083022415 นายกรวิชญ� บําเรอราช
62083022416 นางสาวพัชรินทร� พรมดาว
62083022417 นางสาวทอรุ�ง ประพัสราง
62083022418 นางสาวฉัตรทวิกา สัตย�ชาพงษ�
62083022419 นายพรภวิษย� บาทขุนทด
62083022420 นางสาววรรณพร ท%อนสําโรง
62083022421 นางสาวพิมพ�พลอย ภู%ขวัญ
62083022422 นางสาวสุนิตย�ษา ราชบุรี
62083022423 นายเจน เวชกามา
62083022424 นางสาววิริยาพร ไพศาลกิจ
62083022425 นางสาวอัญชลี ภูโชคชัย
62083022426 นางสาวณัฐมณณ� จันทนะโสตถ์ิ
62083022427 นางสาวธิติสุดา ประดงรัตน�
62083022428 นางสาวมะปรางค� สมรูป
62083022429 นางสาวธนัชชนม� ฝ[าพิมาย
62083022430 นางสาววิกานดา ศรีสวัสด์ิ
62083022431 นายอรรถพล หาญกุดตุ�ม
62083022432 นายราชัน ไกรนรา
62083022433 นางสาวมุกรินท� พรมธิดา
62083022434 นางสาวธมณ สันติกุล
62083022435 นางสาวนันทภัค เจิมขุนทด
62083022436 นางสาวมลฑยา เป`ากระโทก
62083022437 นางสาวจิราพร ดีใจ
62083022438 นางสาวธนิญา ชื่นตา
62083022439 นางสาวอิงฟ>า ดิษยกุลกิจ
62083022440 ว%าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลี ปKญญาเอก
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62083022441 นางสาวชนิตา ภิญญมุขสาพงษ�
62083022442 นางสาวศุภวรรณ ม่ิงขวัญ
62083022443 นายสุริยา ปรางปรุ
62083022444 นางสาวจิดาภา บูรณะวงศ�สิน
62083022445 นางสาวพรรณธิดา จันทร�เหลา
62083022446 นายวิทวัส แก�วอําไพ
62083022447 นายศักรินทร� แสงกระโทก
62083022448 นางสาวเปรมฤดี สายพรหม
62083022449 นางสาววีรนุช เจริญอยู%
62083022450 นางสาววิภา พงษ�สุพรรณ
62083022451 นางสาวเกศิณี ตHะอุ%น
62083022452 นางสาวจีรพรรณ ศรีเมือง
62083022453 นายจตุรภัสณินท� ชวนัสสิมาโชติ
62083022454 นางสาวอภิญญา สุขแสวง
62083022455 นางสาวกมลชนก สุขทะเล
62083022456 นางสาวพัชรี ไกรคุ�ม
62083022457 นางสาวชญานันท� ปรีชานุกูล
62083022458 นางสาวสุนันทา แสงพราว
62083022459 นางสาวสุวิมล บูรณะ
62083022460 นางสาวดวงนภา กิรัมย�
62083022461 นางสาววชิราพิมพ� สมบัติธีระ
62083022462 นายศราวุธ พฤกษ�ชาติ
62083022463 นายอัศนัย สระกระโทก
62083022464 นายวีระยุทธ จันทนุกูล
62083022465 นางสาวทรงพร หงษ�นคร
62083022466 นางสาววิกานดา ใหม%กันทะ
62083022467 นางสาวพรรณทิพย� กวางแก�ว
62083022468 นายภิรมย� สุขก�อง
62083022469 นายจิรายุวัฒน� ชินนอก
62083022470 นายภาณุพงศ� สมบุญรัมย�
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62083022471 นางสาวจิราพร ฉางรัมย�
62083022472 นางสาวสุนิสา ทิมเมอร�
62083022473 นายกิตติกร กมลแสง
62083022474 นายดลธรรม สัมมานุช
62083022475 นางสาวปาลิตา ศรสูงเนิน
62083022476 ว%าที่ร�อยตรีอภิชัย สอนภักดี
62083022477 นายพิษณุ ตุงคะศิริ
62083022478 นางสาวศตพร จันทร�แก�วแร%
62083022479 นางสาวพัฒทิญาภรณ� นาดี
62083022480 นายนุพงษ� แว%วบุตร
62083022481 นางสาวชนนิกานต� ละวะใจ
62083022482 นางสาววรัชยา สุวรรณรัตน�อังคณานุรักษ�
62083022483 นางสาวกนกวรรณ กวดนอก
62083022484 นางสาวสุภาพรรณ ทองดํา
62083022485 นางสาวพิชชาภรณ� คนม่ัน
62083022486 นางสาวมลฤดี หวังทรัพย�
62083022487 นางสาววริศรา จันทร�สด
62083022488 นางสาวณัฐกานต� ผดุงญาณ
62083022489 นางสาวธิดารัตน� รัตนชัย
62083022490 นางสาวชนิดาภา จําเนียรกุล
62083022491 นางสาววิกานต�ดา อุ%นทรัพย�
62083022492 นางสาวแพรพลอย นาวาพนม
62083022493 นายสมเกียรติ ทองสุข
62083022494 นางสาวกัญญารัตน� สําราญ
62083022495 นางสาวมินตรา เรืองสุขสุด
62083022496 นางสาววิไลรัตน� น�อยกลาง
62083022497 นายจิรวัฒน� เกษร
62083022498 นางสาวสุดารัตน� ด%านกระโทก
62083022499 นางสาวชมพูนุช จอมพุดซา
62083022500 นายธีรภัทร ศิริรักษ�

หน�า 750 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083022501 นายสุพัฒนา นพวัฒน�
62083022502 นายมฤคราช วันก่ิง
62083022503 นายศรชัย จันทะศรี
62083022504 นายเทพธนวัชร� เชนประโคน
62083022505 นางสาวสุภาพร บุญเหลือง
62083022506 ว%าที่ร�อยตรีหญิงณริศาร� ประมูลทรัพย�
62083022507 นางเขมจุฑา จันทวลี
62083022508 นางสาวเรือนแก�ว ภักดีคํา
62083022509 นายปKจเจก ดิษยะโยธิน
62083022510 นายพัฒน�วิชญ� สีหามาตย�
62083022511 นายขวัญชัย ผลฉิมพลี
62083022512 นางสาวสุธิดา ประทุมกุล
62083022513 นางสาวพนารัตน� คําศรี
62083022514 นางสาวศิริรัตน� ดวงนิล
62083022515 นางสาวอุทัยวรรณ ต%อทรัพย�
62083022516 นายต%อศักด์ิ รามมะมะ
62083022517 นางสาวจิตรา นันทะสี
62083022518 นางสาวสาวิตรี ประยัดชื่อ
62083022519 นายอติชาติ แสนขยัน
62083022520 นางสาวอรวรรณ ศิริผล
62083022521 นางสาววรรณวิมล โพธ์ิทอง
62083022522 นางสาวเยาวลักษณ� พริกจํารูญ
62083022523 นางสาวกัณตนา หอมเดิม
62083022524 นางสาวทัศพร พุ%มประพัฒน�
62083022525 นางสาวอมร แก�วหม่ืนไวย
62083022526 นางสาวอรทัย บุญมานนท�
62083022527 นางสาวนฤมล ศรีผาวงษ�
62083022528 นางสาวธยานี สุวรรณราช
62083022529 นางสาวนิภาภรณ� มนตรีภักด์ิ
62083022530 นางสาวโสภิตา อารีชาติ
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62083022531 นายปรัชญ� ศรีสมบัติ
62083022532 นางสาวพรรณปพร จันทราจังหรีด
62083022533 นางสาวแก%นศรี ชื่นชม
62083022534 นายธนาพงศ� พูนชัย
62083022535 นางสาวอรทัย คําหล%า
62083022536 นางสาววาทินี ลมลอย
62083022537 นางสาวศุภกาญจน� ป@Pนกลาง
62083022538 นางสาวพนิตตา ม%านทอง
62083022539 นายธนวัฒน� ทิพย�กระโทก
62083022540 นายอรรถพล คงฤทธ์ิ
62083022541 นางวาทินี เซ็มมิก
62083022542 นางสาวปาริชาติ หัสดียศ
62083022543 นางสาวอรชา ชิโนทัย
62083022544 นางสาวฐิติกาญจน� บุตรงาม
62083022545 นายฉัตรชัย ยอนรัมย�
62083022546 นางสาวมลฤดี พัฒน�แช%ม
62083022547 นายอุกกฤษฎ� เครื่องกลาง
62083022548 นางสาวปวีณา เต็งผักแว%น
62083022549 นางสาวกิตติภรณ� สิทธิศร
62083022550 นางสาววิไลลักษณ� ประวันนา
62083022551 นายธุวานันท� รักงาม
62083022552 นางสาวสุนิชา สอาดเอี่ยม
62083022553 นางสาววาวิตรี โพธ์ิขาว
62083022554 นางสาวป@ยฉัตร นุขันธ�
62083022555 นายวรากร สายภักดี
62083022556 นางสาวศรุตยา นกเทศ
62083022557 นายรุ%งโรจน� สารี
62083022558 นายอภิสิทธ์ิ เหวชัยภูมิ
62083022559 นางสาวนิภาพรรณ ประทุมสูตร
62083022560 นางสาวศศิวิมล จะริบรัมย�
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62083022561 นายวีรชาติ อนุทูล
62083022562 นางเรวดี แก�วคําไสย�
62083022563 นางสาวอาทิพร นาอุดม
62083022564 นางสาวจุรีรัตน� ยิบหมาก
62083022565 นายเกียรติศักด์ิ หน%างเกษม
62083022566 นายณัฐิวุฒิ คําพวง
62083022567 นายคชสิทธ์ิ โคตรพรมศรี
62083022568 นางสาวกัญธิดา ภัทรวรานนท�
62083022569 นางสาวรติกานต� นาคร�าย
62083022570 นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร�
62083022571 นายธีรวัฒน� สว%างพลกรัง
62083022572 นางสาวสุพรรษา จันนพคุณ
62083022573 นางสาวสิราวรรณ สร�อยสน
62083022574 นางสาวสุจิตรา สวนยา
62083022575 นายปกรณ� กลิ่นศรีสุข
62083022576 นายสรายุทธ หลวงยา
62083022577 นางสาวพรพิมล โพธ์ิแก�ว
62083022578 นายรัชพล สุขแสวง
62083022579 นายธานี ตลับกลาง
62083022580 นางสาวจารุวรรณ เทียมโฮม
62083022581 นายอรรถพร เอี่ยมสอาด
62083022582 นางสาวธนตวรรณ กมลกลาง
62083022583 นางสาวจุทาทิพย� จันทร�แฝก
62083022584 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิสังข�
62083022585 นายวรพงศ� บุตรสี
62083022586 นายมัชกานต� เชิดชูณรงค�
62083022587 นายพงศกร ผาละศรี
62083022588 นางสาวมลเฑียร พักกระสา
62083022589 นางสาวทิพย�สุดา ศรีคําเครือ
62083022590 นางสาวกานต�ชนก แก�วบัวปKด
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62083022591 นางสาวศิรินันท� เมินขุนทด
62083022592 นางสาวมาลีวรรณ จันทนันท�
62083022593 นางสาวนิตยา ใจทอง
62083022594 นายอภิชาติ ศรีสุทอ
62083022595 นายธนภัทร ยลไชย
62083022596 นางสาวณัฐวีณ� พิพัชร�พรกุล
62083022597 นายเปรม เพ่ือนฝูง
62083022598 นางสาวอัจฉราภรณ� สุทธลักษณ�
62083022599 นางสาวพรนภา วันทา
62083022600 นางสาวเมทินี ชาติกระโทก
62083022601 นางสาวรังสินี พิมพ�ศรี
62083022602 นายพงษ�สิทธ์ิ มงคลกูล
62083022603 นางสาววาริสา แมHกพิมาย
62083022604 นางสาวโชติกา เมืองจํานง
62083022605 นายทวีชาติ ฉุนกล�า
62083022606 นางสาวศิริยานันท� ยุระยาตร�
62083022607 นางสาวจิตรดา จันโยธา
62083022608 นางสาวบุษบา อุปฐาก
62083022609 นางสาวระพีพรรณ วิริยะประสาทพร
62083022610 นางสาวเจริตา เมืองอินทร�
62083022611 นางสาวเนตรนภา ไชยไธสง
62083022612 นายธนพล รุ%งรัตน�ชัชวาลย�
62083022613 นางสาวศิริลักษณ� สุภาคีรีวัลย�
62083022614 นายอภิสิทธ์ิ ซาสังข�
62083022615 นางสาวพันทิพา พัฒนากุล
62083022616 นายภัคธณัช อ%อนควร
62083022617 นายวิทยา ปKตตะเน
62083022618 นายกมลชัย ภาพยนตร�
62083022619 นางสาวกนกวรรณ วรรณโกษิตย�
62083022620 นางสาวลลิตา ย่ิงแก�ว
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62083022621 นางสาวสุกัญญา สุขวาสนะ
62083022622 นายทรงวุฒิ เลิศชนะเกียรติกุล
62083022623 นางสาวมินทรา บุญประกอบ
62083022624 นางสาวนารีรัตน� เหมาเหมาะดี
62083022625 นายปKฐวีร� วงศ�ศรีสถาพร
62083022626 นางสาวจุฬารัตน� เติมรัมย�
62083022627 นางสาวศิริขวัญ อาศัยนา
62083022628 นางสาวรัตนากร ฐิติสุรวัฒน�
62083022629 นายธีรยุทธ สุดสวาด
62083022630 นายอนุชิต บํารุงกลาง
62083022631 นายสุริยา ประไวย�
62083022632 นางสาวนฤนาท แก�วบุตรสา
62083022633 นางสาวกุลรภัส แก�วขุขันธ�
62083022634 นางนิตติญา ยมสูงเนิน
62083022635 นายกษิด์ิภพ บุตรโต
62083022636 นายกิตติวิชญ� ชัยศิริ
62083022637 ว%าที่ร�อยตรีหญิงพิมพ�พรรณ ผิวผ%อง
62083022638 นางสาวอินทิรา พัชรานุ
62083022639 นายณัฐพงษ� ตอรบรัมย�
62083022640 นางสาวสิริพร ราศรี
62083022641 นางสาวศลิษา ฉิมณรงค�
62083022642 นางสาวอัญญารัตน� โห�เฉ่ือย
62083022643 นายรชกร จาบรัมย�
62083022644 นางสาวชยามร พิศาลภัทรคุณ
62083022645 นางสาวชนาพร ธรรมชาติ
62083022646 นางสาวสุวธิดา บุญสมศรี
62083022647 นางสาวจันจิรา มะลิซ�อน
62083022648 นางสาววารุณี ขันติวงศ�
62083022649 นางสาวศิริลักษณ� เขียงมะดัน
62083022650 นายอดุลย� ทาระพันธุ�
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62083022651 นางสาวสุพัตรา ประกิจ
62083022652 นางสาวบุญสิตา เครื่องเทศ
62083022653 นางสาวศษิณี แสงพานิชย�
62083022654 นางรวิวรรณ รสคง
62083022655 นายปพน แก�วหิน
62083022656 นายธราธร สุน�อยพรม
62083022657 นางสาวจิรัชญา กัลยา ณ โสธร
62083022658 นายสมพร เนาว�นาน
62083022659 นางสาวกันชยา เทพจิตร
62083022660 นายธนพล กลิ่นศรีสุข
62083022661 นางสาวเบียริการ� สุดเนตร
62083022662 นายอภินันท� ลายสุขัง
62083022663 นายชาญณรงค� คงโนนกอก
62083022664 นางสาวพรพรรณ เกยโนนสูง
62083022665 นางสาวสุทธิพร พิมพาพร
62083022666 นางสาวชมพูนุท นอนโพธ์ิ
62083022667 นางสาวจามจุรี มณีเพ็ชรเจริญ
62083022668 นางสาวธณัญชนก สุทธิศักด์ิไพบูลย�
62083022669 นางสาวกรองแก�ว อาจบุราย
62083022670 นางสาวศุจินธร เดชะบุญ
62083022671 นางสาวอารีรัตน� พักสอน
62083022672 นายวรุฒ พลเสนา
62083022673 นางสาวภิญญาพัชญ� เกยโนนสูง
62083022674 นางสาวศรุตา นพรัตน�
62083022675 นางสาวศิรประภา เปรียงกระโทก
62083022676 นางสาวเกษราภรณ� ตองติดรัมย�
62083022677 นางสาววรรณรัตน� มูลศรีทา
62083022678 นางสาวรุ%งนภา หม%องกระโทก
62083022679 นางสาวจันทิมา ปรากฏรัตน�
62083022680 นายวัฒนา มากะเต
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62083022681 นางสาววิทิตา พลค�า
62083022682 นางกัณฐิกา มะโนมัย
62083022683 นายอารยะ ใจมา
62083022684 นางสาวพิมผกา หมวกสันเทียะ
62083022685 นายอนุรักษ� รอดวินิจ
62083022686 นางสาวสุรีรัตน� คําสะไมล�
62083022687 นางสาวศิริอุบล ดีสวน
62083022688 นางสาวกัตติกา เหลื่อมทองหลาง
62083022689 นายอนุพงศ� วิชาคํา
62083022690 นางสาวจีรวรรณ นาจันทร�หอม
62083022691 นายธีรยุทธ อัมรารัมย�
62083022692 จ%าอากาศโทณัฐวุฒิ สุขสนิท
62083022693 นางสาวกรณ�ทอง เวียงแก�ว
62083022694 นางสาวสุทธิดา ปKญญาดี
62083022695 นางสาวอรชุลี ยมจันทร�
62083022696 นางสาวจิราพัชร ปล�องไม�
62083022697 นางสาวพัชรา ทองนะคะ
62083022698 นางสาวพรรณฉวี แพเกาะ
62083022699 นางสาวศยามล กล�าหาญ
62083022700 นายจํารูญ ย่ิงชูชื่น
62083022701 นางสาวอัญชลีพร ซงจ๋ิว
62083022702 นายชยานันต� ทองมวล
62083022703 นางสาวจิรัชญา จําเดิมสุข
62083022704 นางสาวชนิตา เกินกระโทก
62083022705 นางสาวป@ยภรณ� นาคแก�วเทศ
62083022706 นางสาวพัชธาภรณ� บุญแสน
62083022707 นายณัษดน จิตยาภาตุ
62083022708 นางอภิญญา สวดดี
62083022709 นายกฤษศิลา สุธนนุกูลธรรม
62083022710 นายสมรัตน� กุสูงเนิน
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62083022711 นางสาวนันทนัท ยวนขุนทด
62083022712 นางสาวนวรัตน� จิตรสม
62083022713 นายกัมปนาท คําไทยกลาง
62083022714 นายพชรพล เผือกฟKก
62083022715 นายอธิคม เทียนศรี
62083022716 นางกาญจนา เทวอนรัมย�
62083022717 นายณัฏฐา โพธิสีดี
62083022718 นางสาวรุ%งนภา บุรินรัมย�
62083022719 นางวิไลวรรณ พลจันทึก
62083022720 นางสาวชนัญณิชา อ%อนนาหาด
62083022721 นางสาวจิราภา ดามาพงษ�
62083022722 นางสาวสุดารัตน� เรืองศักด์ิ
62083022723 นางสาวฉัฐมา สุขเกษม
62083022724 นายเกรียงศักด์ิ หวลระลึก
62083022725 นางสาวธัญรดา ก่ิงนอก
62083022726 นางสาวเนตรชนก แก�วกํากง
62083022727 นางสาวจารุวรรณ ขวัญเมือง
62083022728 นายชาคริต เสพสุข
62083022729 นางสาวกันทิชา เจริญศรี
62083022730 นายศราวุฒิ วันณะปะโค
62083022731 นายอโนชา คลีรัมย�
62083022732 นายชัยยา ย้ิมเสง่ียม
62083022733 นางสาวรัถญากร อมาตยกุล 
62083022734 นางสาวนุสรา วิริยะกิจพัฒนา
62083022735 นางสาวศิริลักษณ� ทองใจสด
62083022736 นางสาวสาธวี แสนดี
62083022737 นางสาวจินตนา ศรีชุม
62083022738 นางสาวพัชราภรณ� ชมสุขประกิต
62083022739 นางสาวอรสา แก�วเมืองเก%า
62083022740 นางสาววันเพ็ญ พันธุ�เพ็ง
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62083022741 นายนพรัตน� แก�วมีศรี
62083022742 นายทองลา ทองวิจิตร
62083022743 นายเกษมสันต� อันไขหน�า
62083022744 นางสาวภัทรวรรณ ลําพุทธา
62083022745 นางสาวณัฐธิดา สมสวย
62083022746 นางสาวธัญภรนันทน� สุริย�
62083022747 นางสาวสุนิสา นิ่งกระโทก
62083022748 นางสาวศรีมุกดา คนคล%อง
62083022749 นางสาวมัณฑนา สุวรรณ�
62083022750 นางสาวทัศมาพร สีพิมพ�
62083022751 นางสาวสุทธิดา สุขจิตร
62083022752 นางสาวรมย�ธีรา แก�วดอนรี
62083022753 นางสาวสิรินยา งามจัตุรัส
62083022754 นางสาววัลลี ไกรยา
62083022755 นางสาวชริญพร อุธรดัน
62083022756 นางสาวฤทัยรัตน� เมตไตร
62083022757 นางสาวกิตติยา กิตติบํารุงสุข
62083022758 นางสาวณัฐวดี สุทธิยานุช
62083022759 นางสาวเบญจมาภรณ� กํ่ารัมย�
62083022760 นางสาวพัชรภรณ� แก�วคําหอม
62083022761 นางสาวสุรีย� ประทุมทอง
62083022762 นางสาวกาญจนาพร แผ�วสูงเนิน
62083022763 นางสาวณัฐณัณณรี แสงจันทร�
62083022764 นายนนทภพ มาพิทักษ�
62083022765 นายธนาวุธ นิเวศกูล
62083022766 นางสาวจารุวรรณ ขวัญมงคล
62083022767 นางสาวอัจฉรา ทวนไธสง
62083022768 นายอาทิตย� สิงห�นอก
62083022769 นางสาวปนัดดา กุไธสง
62083022770 นายสิทธิศักด์ิ สุขสิน
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62083022771 นายโยธิน อุ%นคํา
62083022772 นางสาวจันทิมา มะลิงาม
62083022773 นางสาวบุษยมาส จันทร�ลิ้ม
62083022774 นางสาวเจนจิรา จันขุน
62083022775 นางสาวสวรินทร� ชัยประเสริฐ
62083022776 นางสาวรสจรินทร� ชมภู
62083022777 นางสาวน้ําฝน ประสงค�สุข
62083022778 นางสาวสุพิน ผู�มีสัตย�
62083022779 นางสาวกันต�กนิษฐ� แคล�วทัย
62083022780 นางสาวศิริลักษณ� ศรีเครือดํา
62083022781 นายนิรัติศัย ศรีคําขลิบ
62083022782 นางสาววริศรา ภูมิปKญญา
62083022783 นางสาวชนัญญา โลวพิทักษ�กูล
62083022784 นายวีรากร ริงคะนานนท�
62083022785 นายพีรพงษ� วันดีรัมย�
62083022786 นายชนะชัย สีสมบูรณ�
62083022787 นายศรัณย� ธิจริยา
62083022788 นางสาววิภาดา นันขุนทด
62083022789 นางสาวป@ยรัตน� โพธ์ิเจริญ
62083022790 นายบัณฑิต แตงแก�ว
62083022791 นางสาวกาญจนา เสริมใหม%
62083022792 นางสาวอภิชญา เธียรเล็ก
62083022793 นางสาวนฤมล ชอบใหญ%
62083022794 นางสาวนุชจรี แก�วผกา
62083022795 นายดุลยทัศน� รักชื่น
62083022796 นางสาวพิลาพร ทองดี
62083022797 นางสาวศิวรัตน� อินสูงเนิน
62083022798 นายเสถียร ศรีสง%า
62083022799 นายณัฐพล รักสนิท
62083022800 นายอิทธิพล สีขาว
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62083022801 นายสถิตย� บํารุงรัตน�
62083022802 นายสพลดนัย พร�อมขุนทด
62083022803 นางสาวนิภาพร ทะนีหงษ�
62083022804 นายจิรภัทร โพธิสว%าง
62083022805 นางสาวสุดารัตน� ธีระวัฒนะกิตติ
62083022806 นางสาวรัตติกาล ยวงเดชกล�า
62083022807 นางสาวสุรีฉาย โกรพิมาย
62083022808 นางสาววรรณนิภา เคยการ
62083022809 นายจินต� สังฆสุวรรณ
62083022810 นางสาวจุฑาทิพย� กองจันทร�
62083022811 นายชัยโชติ จีรวัตร�
62083022812 นางสาวเปรมสินี เชาว�พลกรัง
62083022813 นางสาวชมพูนุท หนูหน%าย
62083022814 นางสาวอรวรรณ คําดี
62083022815 นางสาววรลักษณ� ศรีแย�ม
62083022816 นางสาวณัฐฐาพร วรธงไชย
62083022817 นางสาวศศิธร นามลี
62083022818 นางสาวมาริษา เพชรหงค�
62083022819 นางสาวพัชรี ศิขิรัมย�
62083022820 นายองอาจ พิมพ�ละมาศ
62083022821 นางสาวกนกอร ผิวเพชร
62083022822 นางสาวภัทรียา อริเดช
62083022823 นางทัศนีย� วาจาสิทธ์ิ
62083022824 นางสาวสุนารี นวลพุดซา
62083022825 นายเจนรบ อยู%หม่ืนไวย
62083022826 นางสาวสุดารัตน� ปะโกติโย
62083022827 นางสาวสิรินินทร� เจริญรัมย�
62083022828 นางสาวฉัตรสุดา ผิวนอก
62083022829 นางสาวอนงค�นาฏ ดวงภักดี
62083022830 นางสาวประภัสสร เขตนคร
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62083022831 จ.ส.อ.สมเกียรติ เจตราช
62083022832 นายธนากร สานกลาง
62083022833 นายกิตติพศ แสงสุวรรณ
62083022834 นายดิเรก ทมเจริญ
62083022835 นางสาวดวงฤทัย แปรงทอง
62083022836 นางสาวจิราพร คําด�วง
62083022837 นางสาวสุคนธา บูโกก
62083022838 นางสาวสุพรรณี แคล�วไพรี
62083022839 นางสาวลัดดาวัลย� อุบลเผื่อน
62083022840 นางสาวจิตรลดา นาคธน
62083022841 นางสาวปรียารัตน� หมวดประโคน
62083022842 นายวิทยาธร แสงเดือน
62083022843 นางสาวสาวิตรี สุทธา
62083022844 นางสาววราภรณ� หะสิตะ
62083022845 นางสาวกรรณิกา โยงรัมย�
62083022846 นายปฏิรพ สําเร็จ
62083022847 นายกฤษฎา วงศ�กลาง
62083022848 ว%าที่ร�อยตรีหญิงฤดีมาศ นาสมรูป
62083022849 นางสาวสุภารัตน� นามวงค�
62083022850 นางสาวธัญลักษณ� กฤษกระ
62083022851 นางสาวอธิมาภรณ� เภารัมย�
62083022852 นางสาววิภาดา ถาวร
62083022853 นายชัยโรจน� รัตนา
62083022854 นางสาวจีรวรรณ ดีอุดมจันทร�
62083022855 นางจุฑามาศ สอนชัย
62083022856 นางสาวรสสุคนธ� ธัญถนอม
62083022857 นางสาวปราณี ร%มเย็น
62083022858 นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ
62083022859 นางสาวธิสุดา โกสละกิจ
62083022860 นายณัฐวุฒิ พรหมมาโนช
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62083022861 นางสาวชัญญานุช วงษ�ชมภู
62083022862 นายปรวัฒน� ธีระศรี
62083022863 นางสาวสุภาพร บ�งพรม
62083022864 นายกิตติคุณ สุทธิวงศ�
62083022865 นางสาวสุภาพร สิทธิวงศ�
62083022866 นางสาวกริยาณี อักวะรัง
62083022867 นางสาวปวีณา เที่ยงกระโทก
62083022868 นางสาวธิภาพรรณ สีสันต�
62083022869 นายอาคมณ� พันธุ�สง%า
62083022870 นางสาวอัยลดา สุคนธชาติ
62083022871 นางสาวกฤติยากรณ� รัตนวิชัย
62083022872 นายมาโนชญ� ดุเหว%า
62083022873 นายไกรลาศ คงฟ>ารัมย�
62083022874 นายมานิต วงษ�ประสิทธ์ิ
62083022875 นางสาวดวงเดือน แก�วแดง
62083022876 นายพงษ�ชัยวัฒน� รัตนี
62083022877 นางสาวรุ�งนภา ปลื้มชัย
62083022878 นางฐิติพร คําเภา
62083022879 นางสาวสิราวรรณ โคกม%วง
62083022880 นายทีปกร ศรีจันทร�ทิพย�
62083022881 นางสาวกัญญาณี แดงสถาน
62083022882 นางธิดารัตน� ศิริดล
62083022883 นางสาวเจริญขวัญ ป@ยะบพิตร
62083022884 นายพรเทพ ปรุงเกียรติ
62083022885 นางสาวอัจฉรินทร� เมืองกลาง
62083022886 นางสาวศศิธร ทรงราษี
62083022887 นายอภินันธ� อินเรือน
62083022888 นางกิติยา หวังวรประเสริฐ
62083022889 นางสาวนิชาภา หล�าเนตร
62083022890 นางสาววิไลวรรณ เพ่ิมมี
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62083022891 นางสาวสุนารี ยอดวงษา
62083022892 นางสาวพัชรี หมายเหนี่ยวกลาง
62083022893 นายมหาดไทย สุกันทา
62083022894 นางสาวปวีณา กองแก�ม
62083022895 นางสาวกนกพรรณ สังสีแก�ว
62083022896 นางสาวสุนิสา ปK\นแตง
62083022897 นางสาวกัญจนพร วรรณา
62083022898 นางสาวณิชกานต� ปKญจนะ
62083022899 นายทิดฐพงษ� พรมภักดี
62083022900 นางสาวสุภักด์ิ คํามะณี
62083022901 นายจีรพงษ� เมฆชัยภักด์ิ
62083022902 นางสาวป@ยวรรณ ขจรเดชา
62083022903 นางสาวมลลรินทร� ศิริวิพัฒนชัย
62083022904 นางสาวณัฐรดา ชาติทวีภูมิ
62083022905 นางสาวศิรินภา ใต�กระโทก
62083022906 นายสิริวัฒน� เงินพิมาย
62083022907 นางสาวกาญจนา เหล็กสี
62083022908 นางสาวปาริฉัตร กุศลสุวรรณเลิศ
62083022909 นางสาวจามจุรี อินบํารุง
62083022910 นายเกียรติศักด์ิ ชํานิยา
62083022911 นายณัฐพงศ� กฤตสิน
62083022912 นางสาวสุปราณี รักถาวร
62083022913 นายณัฏฐนันท� ศรีสงคราม
62083022914 นางสาวปณิตา ทองสาย
62083022915 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภูมูล
62083022916 นางสาวหัทยา มากกว%าวงค�
62083022917 นายวิชชุกร โคตรสมบัติ
62083022918 นางสาวอารีรัตน� ทิพรักษ�
62083022919 นางสาววัชราภรณ� แก�วเหลี่ยม
62083022920 นางสาวชัญญานุช เจHกจันทึก
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62083022921 นางสาววราภรณ� เอี่ยมเทศ
62083022922 นางสาวสุกัญญา มุ%งกรุงกลาง
62083022923 นางสาวยุพารัตน� สุภนาม
62083022924 นายอภิรักษ� วงค�คํา
62083022925 นางสาวฐิติมา ไปไหน
62083022926 นางสาวเกษรินทร� บรรเทา
62083022927 นายพีรพล มณีโชติ
62083022928 นายสุริยา วงษ�ตรี
62083022929 นางสาวอารยา จันทรมนตรี
62083022930 นางสาวศิริรัตน� จําปางาม
62083022931 นางสาวกนกกาญจน� อิ่มกระโทก
62083022932 นางสาวสุจิตรา ใจกว�าง
62083022933 นางสาวพรพิมล กาดรัมย�
62083022934 นางสาวปรางทิพย� บุญสร�าง
62083022935 นางสาววิรชา ทองบัณฑิต
62083022936 นายนฤพงษ� ภูมิเหล%าม%วง
62083022937 นางสาวสุดารัตน� อุไรพันธ�
62083022938 นายจักรกฤษณ� บรรดาศักด์ิ
62083022939 นางสาวจิราพร มูลจักร
62083022940 นางพจมาน สิงห�ลา
62083022941 นายวรพล อินทร�ศวร
62083022942 นางสาวสุภาพร ใจสูงเนิน
62083022943 นางสาวชรินดา ครองกระโทก
62083022944 นางสาวอมรา สํารวย
62083022945 นางสาวสมพิศ คําหาญพล
62083022946 นายศักรินทร� พงษ�ศักด์ิ
62083022947 นางสาวแพรววนิต ขํามะลังข�
62083022948 นางสาวเสาวลักษณ� รอดพ้ี
62083022949 นายนิธิศักด์ิ สาระชัย
62083022950 นางสาวประวีณา เสนนอก
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62083022951 นางสาวสุรีพร ขวางกระโทก
62083022952 นายนัฐพงษ� สุจํานงค�
62083022953 นางสาวกมลวรรณ พุ%มอินทร�
62083022954 นายชาตรี จันทร�บุบผา
62083022955 นายภัทรพงศ� พันธ�กิตติยากุล
62083022956 นางสาวฉัตรแก�ว เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง
62083022957 นายพีรณัฐ มุขกระโทก
62083022958 นางสาวรัชนี นามรินทร�
62083022959 นางสาวธิติมา คําเรือง
62083022960 นางสาวบุญญาพร สมศรีแสง
62083022961 นางสาวรําพึง หรบรรณ�
62083022962 นางสาวอรพิน เพ็ชรรักษา
62083022963 นางสาวเพชรรัตน� ชีวะวิบูลย�พันธ�
62083022964 นายอภิศักด์ิ ดาดี
62083022965 นางสาวพรพิมล สิงหวิชัย
62083022966 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยวรรณ
62083022967 นายสุเมธ ภาษาเวท
62083022968 นางสาวธิติสุดา แสงมาลา
62083022969 นายวีระ ถาวรกานต�สกุล
62083022970 นายนิตชัย วรรณทะมาศ
62083022971 นางสาวอุษณีย� พลมณี
62083022972 นายวิญ^ู คินขุนทด
62083022973 นายเดชาวุฒิ พรมดี
62083022974 นางสาววิจิตรา ปอยสูงเนิน
62083022975 นางสาวอุทุมพร สาลีพวง
62083022976 นางสาวภัทรวรินทร� บุษธรรม
62083022977 นางสาวลลิตตา คงบุรินทร�
62083022978 นายศักรินทร� อุปการ�
62083022979 นางสาวสุพัตรา คํามะวัน
62083022980 นางสาวอารีรัตน� เดชารัมย�
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62083022981 นางสาวรุ%งนภา จันทร�พรม
62083022982 นายสายชล สิมขุนทด
62083022983 นางสาวสุพัตรา อภัยนอก
62083022984 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีบัณฑิต
62083022985 นางสาวกุศุลีวรรณ พงษ�สินสุภาชัย
62083022986 นางสาวจําปX คําหอมกุล
62083022987 นางสาวภัชรีญา เสนผาบ
62083022988 นางสาวสุธิดา ภาหลง
62083022989 นางสาวปรียานุช จอนโพธ์ิ
62083022990 นางสาวศศิธร สุวรรณ�
62083022991 นางสาวปภัสสร วงศ�สุวัฒน�
62083022992 นายมนัส ศรีสุบัว
62083022993 นางสาวศุภัสสรา แสนสุริวงค�
62083022994 นางสาวธิดาพร วงศ�ชัย
62083022995 นางสาววนาลี มีธนามันต�
62083022996 นางสาวณัฏฐิณี หมายชอบ
62083022997 นางสาวสุกัญญา โมกศิริ
62083022998 นางสาววารี ริดสันเทียะ
62083022999 นางสาวศศิมาภรณ� รุ%งเรือง
62083023000 นางสาวสราลี ทนทาน
62083023001 นายปฏิพัทธ� สิริรุ%งเรืองยศ
62083023002 นางสาวเข็มทอง ป@ยะวงค�
62083023003 นายลิขิต เถาพิลาด
62083023004 นางรัตนาภรณ� ศิริธรรม
62083023005 นางสาวชนิตา พงชะเกาะ
62083023006 นางสาวนิสาชล แจ%มสว%าง
62083023007 นางสาวชนัญสวรรค� ยินดีชาติ
62083023008 นางสาวอุไลภรณ� คําปากกา
62083023009 นายพนธ�พินิจ สธนเสาวภาคย�
62083023010 นายธนกร วิชญสิทธากร
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62083023011 นางสาวสุพัตรา สุรพยัคฆพงษ�
62083023012 นายณัฐพร ศรีวิชัย
62083023013 นางสาวปณัศถา มีศิลปL
62083023014 นางสาวณัฐกฤตา จุลเกาะ
62083023015 นางสาวปวีณา โพธ์ิทอง
62083023016 นางสาวพัชรี สติภา
62083023017 นางสาวป@Pนสุดา พรมตะพาน
62083023018 นางสาวกุลธิดา วิทิตธรรมคุณ
62083023019 นางสาวศิริวรรณ บุ�งกระโทก
62083023020 นางสาวสุดถนอม เอี่ยมละออ
62083023021 นางสาวพรทิพย� บุญแนบ
62083023022 นายชนาธิป หวองวิทยา
62083023023 นายศุภวัจชัย คงนาน
62083023024 นายปKญญา ไตรสนธิ
62083023025 นางสาวคชาภรณ� ณ สงขลา
62083023026 นายจิตรกร สุวรรณ
62083023027 นางสาวธีราภรณ� รักษาศักด์ิ
62083023028 นางสาวจิรัฐิกานต� ชนะมาร
62083023029 นางสาววิสสุตา ใจกล�า
62083023030 นายภานุวัฒน� เลี่ยงอิ้ว
62083023031 นางสาวรุ%งนภา พามขุนทด
62083023032 นายปกรณ� หอมอ%อน
62083023033 นางสาวโสรยา ปลั่งกลาง
62083023034 นางสาวปวันรัตน� บุญที
62083023035 นางสาวจิรนันท� กรงกระโทก
62083023036 นางสาวอาริยา ศรีจันทร�ทิพย�
62083023037 นายเอกดนัย ไทยน�อย
62083023038 นางสาวชนกนันท� ทักษะวิเรขะพันธ�
62083023039 นางสาวสุดารัตน� ภู%ถนนนอก
62083023040 นายวรากร สุขเรือน

หน�า 768 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา
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62083023041 นายชยพล สายญะนัตร
62083023042 นางสาวนภนภัสร� อรรถวิทยากุล
62083023043 นายอภิสิทธ์ิ นามอินทร�
62083023044 นายวัชระ เมฆเกลื่อน
62083023045 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิขาว
62083023046 นางสาวปรางทิพย� แพทย�มะลัง
62083023047 นางสาวคณัสนันท� เพชรกอง
62083023048 นางสาววันวิสาข� จันทร�เพ็ญ
62083023049 นางสาวเพลินพิศ พรหมกลาง
62083023050 นางสาวสุวนันท� สุทธิจันทร�
62083023051 นางสาวขวัญเรือน จันทร�รองศรี
62083023052 นางสาวรพีพรรณ จิตรครบุรี
62083023053 นางทิพย�สุดา พรมแสน
62083023054 นางสาวสุกันยา โสสีดา
62083023055 นายธีระวัฒน� ระงับรัมย�
62083023056 นางสาวภาชินี เอ็มรัตน�
62083023057 นางสาวณิชานันท� จารุวิทยพงศ�
62083023058 นางสาวธัญญลักษณ� เนื้อนิล
62083023059 นางสาวนิตยากร มะนู
62083023060 นายรังสรรค� ปานจันทร�
62083023061 นางสาวพัชรินทร� กุดคํา
62083023062 นายพิสิษฐ� ปXไธสงค�
62083023063 นางสาวสาวินี ศรีวัฒนพงศ�
62083023064 นางสาวอันธิมา ภิรมย�รักษ�
62083023065 นางสาวสุนิสา สอนสมนึก
62083023066 นายวรานนท� บุญผัน
62083023067 นายวิฑูรย� พัฒนพานิช
62083023068 นางสาวกณิกนันต� ร%วมจิตร
62083023069 นางสาวน้ําค�าง บุญร%วม
62083023070 นายจิรายุ คงสืบชาติ
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62083023071 นางสาวนิโลบล ถาวรกาย
62083023072 นายวัชเรนทร� แววดี
62083023073 นางขนิษฐา ซาจอหอ
62083023074 นางสาวจุฬาลักษณ� แสงเพชร
62083023075 นางสาวศศิประภา เหล็กกล�า
62083023076 นายอHอฟ พัสสร
62083023077 นางสาวกฤษติยา เงินดี
62083023078 นางสาวอนิสา โรมรัมย�
62083023079 นายสัญญพงศ� ภัทรกุลกนิษฐ
62083023080 ว%าที่ร�อยตรีธิติพงษ� แสนแมน
62083023081 นางสาวจริยา ศรีมาชัย
62083023082 นางสาวนริศรา ไชยบุตร
62083023083 นางสาวสุจินันท� แทนสุนิล
62083023084 นางสาวเจนจิรา พลภักดี
62083023085 นางวฤณ ทิพย�อักษร
62083023086 นายณเดชน� โพธ์ิดา
62083023087 นางสาวนิรชา ไกรกูล
62083023088 นางสาวสุนิสา สาทสินธุ�
62083023089 นางสาวสกาวเดือน คําควร
62083023090 นางสาวอชรพร นนทพันธ�
62083023091 นางสาวปาริฉัตร รื่นณรงค�
62083023092 นายชานนท� แวสู
62083023093 นางสาวจิณห�นิภา อินคําวงศ�
62083023094 สิบเอกพัฒนพล แสนกล�า
62083023095 นางสาวศศิวิมล โสนมัด
62083023096 นางสาววราภรณ� แหนขุนทด
62083023097 นางสาวอภิสรา มีสุข
62083023098 นายสุรพงศ� พิมโพธ์ิ
62083023099 นางสาวจีระภัฏ นามบุตรดี
62083023100 นางสาวจันทรา แจ%มใส
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62083023101 นายปวินท� เผือกผาสุข
62083023102 นางสาวนันทิกา กาศกระโทก
62083023103 นางสาวกรวรินทร� ธรรมลี
62083023104 นางสาวธันยพร กระพ้ีสัตย�
62083023105 นางสาวอรวรรณ คําทองเขียว
62083023106 นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ
62083023107 นางสาวศุภวรรณ ปKกการะนา
62083023108 นางสาวบุษยมาศ จาเพียราช
62083023109 นางสาวสุนิสา ปKกการัง
62083023110 นางสาวบุญถม หาญธรรม
62083023111 นายสิริวุฒิ เทียบกลาง
62083023112 นางประภาศรี บุญเลี้ยง
62083023113 นายอนุชิต ทิธรรม
62083023114 นางสาวจริญญา วาฤทธ์ิ
62083023115 นางสาวกุสุมา แดนขุนทด
62083023116 นางสาวกาญจนา สารภาพ
62083023117 นายนฤสรรค� บุดสีสวย
62083023118 นางสาวอรพรรณ สวัสด์ิพุทรา
62083023119 นายคมกฤษณ� ประเสริฐสังข�
62083023120 นางสาวอรุณโรจน� อุทุมภา
62083023121 นายเกียรติศักด์ิ ชัยมีแรง
62083023122 นางสาววริฎฐา บํารุง
62083023123 นางสาวสาริศา แก�วปKญญา
62083023124 นางสาวศิรประภา สมัตถะ
62083023125 นางสาวสริมน ผอสูงเนิน
62083023126 นางสาวสุดารักษ� ศิริปรุ
62083023127 นางสาวสุดารัตน� กลึงชัง
62083023128 นางสาวอรวรรณ ตรีนิตย�
62083023129 นางสาวเบญจลักษณ� เพ็ชรอาภรณ�
62083023130 นายณัฐกุล บางย้ิม
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62083023131 นายธันวา ศิลปชัย
62083023132 นางสาวปฐมพร การเพียร
62083023133 นายอับดุลฮาลิม อําเซาะ
62083023134 นางสาวมัฌฑริตา คําลอย
62083023135 นายศุภฤกษ� ตัวสะอาด
62083023136 นางสาวชลิตา วสุจินดาวงศ�
62083023137 นางสาวณัฐกานต� เม่ิงกระโทก
62083023138 นางสาวสุคนธา ก่ิงก�าน
62083023139 นางสาวธันยาภรณ� ลาจันทะ
62083023140 นางสาวสุดาวรรณ ขามทอง
62083023141 นายอนุพล ครึบกระโทก
62083023142 นายณัฐิวัฒน� ทูลไธสง
62083023143 นางสาวเพ็ญนภา โยโพธ์ิ
62083023144 นางสาวภัทรภร ศรีละครดี
62083023145 นางสาวนัทชา สุระหงษ�
62083023146 นางสาวธนพร ทาบคํา
62083023147 นางสาวเมธาพร จันทะกล
62083023148 นางสาวกัลยารัตน� ถาวรศักด์ิ
62083023149 นางสาวพิพรพรรณ เชื้อจันทึก
62083023150 นางสาววรรณธนา ป@Pนศิริ
62083023151 นางสาวพรภิมล ศรีเพ่ิม
62083023152 นางสาวมนัสชนก เกตุกลางดอน
62083023153 นางสาวดารณี อ%อนขาว
62083023154 นางสาวนภาพร รุ%งเรือง
62083023155 นางสาวอิฏฐพร ใบแย�ม
62083023156 นางสาวลลิษา มณีไพศาล
62083023157 นางสาวบุญนภัส ขําหินต้ัง
62083023158 นางสาวกิตติวรรณ อ�อยกลาง
62083023159 นายการัณยภาส ไชยขันธ�
62083023160 นางสาวศุภลักษณ� ภิญโญยาง
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62083023161 นายฐิติศักด์ิ ดีสวัสด์ิ
62083023162 นายณัฐพล หมายหม้ัน
62083023163 นายสุธินันท� พรมมานอก
62083023164 นายณัฐธยาน� คณาดี
62083023165 นายปริวรรต ทัศภูธร
62083023166 นางสาวจีรนุช ผลบุญ
62083023167 นายสุรพิชญ� สุขแสงเพ็ชร
62083023168 นายโกญจนาท เดชสูงเนิน
62083023169 นางสาวปณิตา ตูบไธสง
62083023170 นายคณิน อินทร�ชู
62083023171 นางสาวป@ยพร อาจเอื้อม
62083023172 นางสาวสุดารัตน� พยัคฆ�เดช
62083023173 นางสาวเมทินี ปรียาภรณ�
62083023174 นางสาวอมรรัตน� บุญเพ็ง
62083023175 นายพีระพงษ� มีเมล�
62083023176 นายพงศกร เปรมศรี
62083023177 นางสาวลักษมี เลาหะนาคีวงศ�
62083023178 นางสาวสุกัญญา นาคบุญ
62083023179 นางสาวกานติมา ทิพย�กระโทก
62083023180 นายภาณุพงศ� บุญอาสา
62083023181 นายสมโชค ไชยสีดา
62083023182 นายสุระสิทธ์ิ เขียวเชย
62083023183 นางสาวธนัฐดา อินทร�ทัด
62083023184 นายเกียรติศักด์ิ คําแสน
62083023185 นางสาวสุทธิดา สมานมิตร
62083023186 นางสาวกัญญจิณณ� บุญวิวัฒน�ไชย
62083023187 นางสาวผกาพรรณ มีชัย
62083023188 นางสาวกฤษณา หนูพันธุ�
62083023189 นางสาวปทุมฤดี ขอหม่ันกลาง
62083023190 นางสาวอริยาภรณ� จันทดวง
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62083023191 นายกฤษณ� กายสันเทียะ
62083023192 นายสุเมธ ประเสริฐศรี
62083023193 นางสาวศศิณิชา โตชัยภูมิ
62083023194 นางสาวรุ%งอรุณ ตุ�มจงกล
62083023195 นางสาวอรอุมา ศรีมาลา
62083023196 นางสาวแคทรียา กันนอก
62083023197 นายสุริยะ แสนกล�า
62083023198 นายธนพล เอี่ยมสําอางค�
62083023199 นางสาวคีตา ทวันเวช
62083023200 นางสาวสุชาดา วิลาวรรณ
62083023201 นายสุรศักด์ิ ศรีละคร
62083023202 นายพงศ�ศิริ วิเศษมงคลชัย
62083023203 นายพงศ�ภัค สระฏัน
62083023204 นางสาวสุภาภรณ� กันดุล
62083023205 นางสาวสาคร ภิรมย�สุข
62083023206 นางสาวพรชนก หม่ันคํา
62083023207 นางสาวแพรวพรรณ นนทะแสน
62083023208 นางสาวสมฤดี มูลทองหลาง
62083023209 นางสาวจันทร�จิรา พลเรือง
62083023210 นางสาวสุนันทา ม่ังมี
62083023211 นางสาววัชรีญา แซ%อือ
62083023212 นายทศพร บรรจถรณ�
62083023213 นางสาวบรรณฑรวรรณ แก�วกําชัย
62083023214 นางสาวอัญธิกา งามสง%า
62083023215 นางสาวหฤทัย แก�วสุข
62083023216 นางสาวนุจรินทร� อิติบุตรตา
62083023217 นายตฤยวัฒน� วิไลเนตร
62083023218 นางสาวกัญญารัตน� ทองเจือ
62083023219 นายพิทวัส เรียบจันทึก
62083023220 นางสาวดวงเดือน สมบุตร
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62083023221 นางสาวอรทัย ชูเกาะ
62083023222 นางสาวชลธิชา ด�วงอ่ํา
62083023223 นางสาวสุชฎาพร คําแก�ว
62083023224 นายกัณฑ�เอนก ไขรัมย�
62083023225 นางสาวเกศรินทร� อยู%ศรี
62083023226 นางสาวธาวินี บุญแช%ม
62083023227 นางสาวก่ิงแก�ว ต้ังชาติ
62083023228 นางสาวอภิญญา คําอ�วน
62083023229 นางสาวสริญญา เพชรวิเศษ
62083023230 นางสาวพิจิตรา แสงภัทรเนตร
62083023231 นางสาวสายใจ แก�วจันทร�
62083023232 นางสาวเสาวลักษณ� แฟ>นประโคน
62083023233 นายศักด์ิดา สวนสันต�
62083023234 นางสาวสมพร คําสัตย�
62083023235 นางสาววราภรณ� ทองคล�าย
62083023236 นางสาวพรพิมล ดังใหม%
62083023237 นางสาวณัฐฐาพร ชาติวิริยะอํานวย
62083023238 นายกิตติธัช อุดมฉวี
62083023239 นายพีระศักด์ิ จ้ิวต้ัน
62083023240 นางสาวศิริพร แช%มชื่น
62083023241 นางสาวเสาวลักษณ� สุระมณี
62083023242 นางสาวปณิตตรา ผดุงสวัสด์ิ
62083023243 นางสาวรัตนา วิระศรี
62083023244 นางสาววรวลัญช� โคตะนาถ
62083023245 นายสุชาติ สิงห�ทอง
62083023246 นางสาวจริญญาพร ละลี
62083023247 นางสาวชลธิชา สินทอง
62083023248 นายณัฐพงษ� ไตรยศ
62083023249 นายรุ%งโรจน� มณีกูล
62083023250 นางสาววิชุดา ตะบองเหล็ก
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62083023251 นางสาววันวิสาข� เบี้ยกระโทก
62083023252 นางสาวปKณณธร ขัดชุมแสง
62083023253 นายพงศ�ศรัณย� ประมูลศรี
62083023254 นางสาวอัยลดา ไชยแว%น
62083023255 นายอณิวัตร เรืองมะเริง
62083023256 นางสาวภาพิมล เสาทอง
62083023257 จ%าเอกอรรถพล แผ%นทอง
62083023258 นายอภิสิทธ์ิ เจริญสุข
62083023259 นางสาวชุติมา พลทยาน
62083023260 นางสาวสุพัฒตรา พาแพง
62083023261 นางสาวณัฐสิญา ไวยวัฒน�
62083023262 นางวาสนา น�อยถนอม
62083023263 นางสาวศิริพร แก�วพิลา
62083023264 นางสาวกาญจนธัช บุญยัง
62083023265 นายจักรพันธ� จงกลาง
62083023266 นายศิริวัฒน� อินทสังข�
62083023267 นางสาวรัตมา อ�อทอง
62083023268 นางสาวประดับดวง พันธ�มณี
62083023269 นางสาวกฤติมา เที่ยงแท�
62083023270 นางสาวอรพินท� แสนทวี
62083023271 นางสาวนภัสตรา สงนอก
62083023272 นายธนวิชช� ทยาลุสกุล
62083023273 นางสาวนวลจิรา ทาชาติ
62083023274 นายกษิด์ิวรรธน� เม%ามีสี
62083023275 นางสาววาสนา ศรีธร
62083023276 นางสาวภัทราวรรณ เตียวหุน
62083023277 นางสาวพัชรินทร� หมายสิน
62083023278 นางสาวจีรนันดา บุญเที่ยง
62083023279 นายไกฤทธ์ิ จิไธสง
62083023280 นางสาวกาญจนาวดี ป@นะถา
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62083023281 นายวรินทร� สมภักดี
62083023282 นางสาวชัญญาภัค เกตุแก�ว
62083023283 นางสาวฐาปนี ชิดชม
62083023284 นายอภิวัฒน� ธรรมกาโร
62083023285 นางปาริยา ดอมไธสง
62083023286 นางสาวจุฑามาศ ฟูบุญมา
62083023287 นางสาวศิริพร กอนรัมย�
62083023288 นางสาวกนกภรณ� บุญศรัทธา
62083023289 นายกิตติ บุตนังกุล
62083023290 นางสาวหทัยรัตน� ดีสม
62083023291 นางสาววรรณิศา อินป>อง
62083023292 นางสาวนุชจรินทร� สุขกระบิน
62083023293 นางสาวกมลวรรณ ฟองฟูม
62083023294 นายจตุพักตร� เพชรจตุรภัทร
62083023295 นางสาวอารียา อินทร�ติยะ
62083023296 นางสาวนาตยา ดวงทอง
62083023297 นางสาวปฐมวรรณ อาจหยุด
62083023298 นางสาววริศรา ขันธุปKทม�
62083023299 นางสาวทิฆัมพร จูมทา
62083023300 นางสาวอินทิรา เกิกขุนทด
62083023301 นายณฐกร ไตรฆ�อง
62083023302 นางสาวชลทิชา แก�วจํารัส
62083023303 นางสาวศิริวรรณ บุญเบ�า
62083023304 นายจักรพงษ� นะรัตน�รัมย�
62083023305 นายพัฒชระ มากมี
62083023306 นายนพรัตน� หริรักษ�
62083023307 นายธนาวิทย� บุษษาวงษ�
62083023308 นางสาวณัฐวดี ทองประดิษฐ
62083023309 นางสาวสุมิตรา กลิ่นมาลี
62083023310 นายภัทรวรรธน� วรเสฏฐ�ฐากูร
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62083023311 นางสาวกษมาภรณ� นามไธสง
62083023312 นางสาววนิดา บุตตะมา
62083023313 นางสาวดวงกมล สิทธิศรี
62083023314 นายเสกสรรค� รอดวินิจ
62083023315 นางสาวกันยารัตน� เทพจิตร
62083023316 นางสาวฑิฆัมพร พันธุ�มุง
62083023317 นายจํานงค� คงทวี
62083023318 นางสาวป@ยะวดี ปลายชัยภูมิ
62083023319 นางสาวศิริพร พระราช
62083023320 นางสาวอารีรัตน� จงเพียร
62083023321 นางสาวศิริลักษณ� สืบสิงห�
62083023322 นางสาวสุพัตรา ลีลาเมือง
62083023323 นายเศกสิทธ์ิ คุ�มจอหอ
62083023324 นางสาวนฏฐกมล พละศักด์ิ
62083023325 นางสาวอภิรดี หาดขุนทด
62083023326 นายไกรสร ลอเจริญ
62083023327 นางสาววิชญาพร วิญญาเงือก
62083023328 นางสาวเรวดี คําแสนเดช
62083023329 นางสาวจิราวรรณ บุญหม่ัน
62083023330 นางสาวช%อผกา อารีรมย�
62083023331 นายอดิสรณ� สาลากลาง
62083023332 นางสาวอัญชลี เข�ดี
62083023333 นางสาวอิสราภรณ� จําปา
62083023334 นายวิทยา รวบสิงห�ทอง
62083023335 ว%าที่ร�อยตรีก�องภพ พงษ�สุภา
62083023336 นางสาวลลิตา แดงม่ันคง
62083023337 นางสาวเกวลี ไวแสน
62083023338 นางธวัลรัตน� อุดมบุญ
62083023339 นางสาวเพชรากร ยอดสุวรรณ�
62083023340 นายนพดล พูลทรัพย�
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62083023341 นางสาวกิตต์ิรวี เลิศชัยพัฒนโชค
62083023342 นางสาวอภิญญา บุญเจริญ
62083023343 นายบุริศร�พงศ� สิงห�แก�ว
62083023344 นายวีรยุทธ พรมไธสง
62083023345 นางสาวนันทิมา ศรีฤทธ์ิ
62083023346 นางสาวณัฐธิดา ธัยยามาตร�
62083023347 นางสาวปาริชาต ชวนวิริยะฉันท�
62083023348 นางสาวรจนา มุขพิมาย
62083023349 นางสาวพิรชา ศรีมงคล
62083023350 นางสาวอุไรรัตน� ปอสูงเนิน
62083023351 นางสาวอทิตติญากรณ� วันวาน
62083023352 นางวิไลรัตน� คําลาย
62083023353 นายโยธิน วงชารี
62083023354 นางสาวอรณิชชา บุญทันเสน
62083023355 นางสาวมินตรา แสงรัตน�
62083023356 นางสาวสุธิมา สุทธิมาศมงคล
62083023357 นายองอาจ พลีบัตร
62083023358 นางสาวภาษิณีย� มาลี
62083023359 นางสาวเกษวลี เกิดจังหวัด
62083023360 นางสาวยุวดี วังกลาง
62083023361 นายพุธิพงศ� สุตุนา
62083023362 นางสาวกนกพร หนองนา
62083023363 นางสาวนาตยา บุตรสาลี
62083023364 นางสาววิภารัตน� คุ�มหมู%
62083023365 นางสาวภัทรสุดา เล%าเฮ�ย
62083023366 นายสิทธิชัย สมเสร็จ
62083023367 นางสาวสิริมาส เสียเทศ
62083023368 นางสาวกันยารัตน� อาจกล�า
62083023369 นางสาวสุวิมล เพียงเกษ
62083023370 นางสาวปวีณา บุญกองชาติ
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62083023371 นางสาวธิดารัตน� คงพลปาน
62083023372 นายรชตะ สีพั้ว
62083023373 นายกันต�ชนน พูนศรี
62083023374 นางสาวผกามาศ มีทรัพย�
62083023375 นายชัยโชค สมบัติ
62083023376 นางสาวพิชาวีร� พรมณีสวรรค�
62083023377 นางสาวภัทรสิดา เบญจศิรภัช
62083023378 นางสาวณัฏฐณิชา ร%มสบาย
62083023379 นางสาวกัญญา กนกวิไลภรณ�
62083023380 นางชุติมา สายยศ
62083023381 นายโอภาส เภตรา
62083023382 นางสาวดารารัตน� ผิวละออง
62083023383 นางสาวปารมี สียางนอก
62083023384 นางสาวลัดดา กะสันเทียะ
62083023385 นายพันธ�ยศ ศรีอินทร�
62083023386 นางสาวสุภาพร สุวรรณปะโต
62083023387 นางสาวคุณัญญา เรืองบุรพ
62083023388 นางสาวป@Pนแก�ว อบมาสุ%ย
62083023389 นางสาวเสาวรส ดงสันเทียะ
62083023390 นางสาวนันทวรรณ วากวาที
62083023391 นางสาวสุนิสา เพชรสํานัก
62083023392 นางสาวสราลี เบ็นขุนทด
62083023393 นางสาวกมลเนตร หยดย�อย
62083023394 นายไตรรัตน� เชษฐขุนทด
62083023395 นางสาวรสสุคนธ� ดีนวนพะเนาว�
62083023396 นางชฎาพร ไขชัยภูมิ
62083023397 นายทัศน� อะทะเสน
62083023398 นางสาวประกายจันทร� เยอสูงเนิน
62083023399 นางสาวณัฐธิดา ฐานวิสัย
62083023400 นางสาวธันยพร มณีอินทร�
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62083023401 นางสาวนวลปราง แซวจันทึก
62083023402 นายจักรพันธ� ภูยอด
62083023403 นายบรรพจน� แซงรัมย�
62083023404 นางสาวสุปราณี หนุนนัด
62083023405 นางสาวอริศรา นาคกําเนิด
62083023406 นางสาวอารยา ยอดด%านกลาง
62083023407 นางสาวฐานิตา พรหมเอาะ
62083023408 นางสาวปรารถนา พลรักษา
62083023409 นางสาวชัญญา พุทธศรี
62083023410 นางสาววัลญา ขันพลกรัง
62083023411 นางสาวดาวประกาย สายเครือแปง
62083023412 นางสาวอริศรา โฉมใหม%
62083023413 นางสาวปานรวีย� แก�วกําเนิด
62083023414 นางสาวสุมาลี ฉวยสูงเนิน
62083023415 นางสาวกิติญาดา ภิรมย�ม%วง
62083023416 นางสาวเพ็ญพร ชํานาญจิตร
62083023417 นายโชติอนันต� ไตรเนตรตระกูล
62083023418 นายติม ศศิธร
62083023419 นางสาวรัตนา คล%องชอบ
62083023420 นายสุรเดช ไกรคุ�ม
62083023421 นางสาวศรินทรา รู�จิตร
62083023422 นายเอกราช อินตุ�ย
62083023423 นางสาวกาญจวรรณ จรรยาศรี
62083023424 นางสาวกันหา คงสุข
62083023425 นางสาวพิมพ�ชนก ปลายสวน
62083023426 นางสาวพนิดา บัณฑิตบวร
62083023427 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงโกสุม
62083023428 นางสาวชาคริยา ทองมณี
62083023429 นางสาวอําไพ คําเผือก
62083023430 นางจิตประภาพร ชัยวงษ�
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62083023431 นายวัชรพงษ� ท�าวสาลี
62083023432 นายจักรพันธ� เจริญสุวรรณ
62083023433 นางสาวอัจฉรา ยามงคล
62083023434 นายธนาพันธุ� ชาวชน
62083023435 นางพรพิศ ประทุมเมศ
62083023436 นางสาวนิตยา จํานงศักด์ิ
62083023437 นายภัทรพล ถือสยม
62083023438 นายสมภพ ดวงกลาง
62083023439 นางสาวจิราภรณ� ชาลีเครือ
62083023440 นางสาวพิมลรัตน� จันทร�กระจ%าง
62083023441 นางสาวอารีรัตน� จอมโคกกรวด
62083023442 นางสาวเจนจิรา อินนามมา
62083023443 นางสาวจุฬารัตน� เจียนโพธ์ิ
62083023444 นางสาวรินลดา ศรีหาวัตร
62083023445 นางสาวป@ยธิดา อุดมรักษ�
62083023446 นางสาวสุทธินันทน� พรมภักด์ิ
62083023447 นายพยุหพล จองรัตนวนิช
62083023448 นางสาวรุ%งธิวา บุญทศ
62083023449 นางสาวมัณทนา สุดสายตา
62083023450 นางสาวพิมพิกา ย้ิมแย�ม
62083023451 นางสาวสุธิดา ยํารัมย�
62083023452 นางสาวพรรณพัชร รติกุลนาถ
62083023453 นางสาวยุพาภรณ� เทียนไทย
62083023454 นางสาวเพ็ญพิชญ� บุญสิน
62083023455 นายไพฑูรย� สิงห�เปXPยม
62083023456 นางสาววนิสา ขาวจัตุรัส
62083023457 นางสาวมนฑิรา เรืองสําราญ
62083023458 นางสาวเจนจิรา พรมหงษ�
62083023459 นางสาวรัชดา อนันตริยกุล
62083023460 นางสาวศรัญญา กันนิดา
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62083023461 นายสดายุ ศรีหาบุญทัน
62083023462 นางสาวฉัตรชนก ฤทธ์ิจรูญ
62083023463 นางสาววรพินิต ปลื้มใจ
62083023464 นางสาวนภาพร เพ็งสุวรรณ�
62083023465 นางสาวดวงพร มูลธิ
62083023466 นางสาวธีมาพร เพชรน้ําค�าง
62083023467 นางสาวจิณณภัส ศิลปะ
62083023468 นางสาวธันย�ชนก แสงสุข
62083023469 นางสาวกิตติมา สุดตรง
62083023470 นายศาสตราวุธ ถมทอง
62083023471 นางสาวศิริมาศ โพธ์ิหนองคูณ
62083023472 นางสาวเดือนเพ็ญ ก่ิงกลางดอน
62083023473 นางสาวพรรณวิภา แขนรัมย�
62083023474 นางสาววิไลพร ศรีวิเชียร
62083023475 นางสาวอนุธิดา จันทรมณี
62083023476 นางสาวเยาวมาลย� เขียวหวาน
62083023477 นางสาวอณัฐฉรา ร%าเริง
62083023478 นายปรัชญา ฉิมสูงเนิน
62083023479 นางสาวเปรมฤทัย สวัสด์ิรัมย�
62083023480 นายญานวัฒน� พิณทรัพย�
62083023481 นางสาวศิวพร ขจัดภัย
62083023482 นางสาวมะลิวรรณ โพธ์ิผาง
62083023483 นายอธิป อารยะบุรุษ
62083023484 นางสาวยุวรัตน� หิงไธสง
62083023485 นางสาวณชารีญา โสมประยูร
62083023486 นางสาวจันทนิภา พรหมทอง
62083023487 นายเกษมสันต� ศรีเกษม
62083023488 นางสาวนฤมล หาญชนะ
62083023489 นายวีรเดช ชินพิมาย
62083023490 นางสาวกัญญารัตน� ราชสีภูมิ
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62083023491 นางสาวนันทิชา คล%องบุญนาค
62083023492 นางสาวพิมตะวัน สุขรอด
62083023493 นางสาวศิราณี ดีม่ัน
62083023494 นายภาณุวัฒน� วงษา
62083023495 นางสาวเบญจมาศ มาระศรี
62083023496 นายอธิษฐ� ผาสุข
62083023497 นางศิรินันท� เพชรจํารัส
62083023498 นางสาวจุรีพร ทุ%มกระโทก
62083023499 นายธนะพัทธ� ม่ันหมาย
62083023500 นายวีรพันธ� อุทาพงษ�
62083023501 นางสาวธิดารัตน� สิริจามร
62083023502 นางสาวศุภวรรณ ทองซา
62083023503 นางสาวอรจริน สุทธิวิไล
62083023504 นายเอกวิทย� ผาโพธ์ิ
62083023505 นางสาวทักษิณา อังค�ยศ
62083023506 นางสาวพรกมล หาญทอง
62083023507 นางสาวบังอร น�อยชนะ
62083023508 นางสาวจิราพร เจนวิถี
62083023509 นางสาวศศิพร เจียมโพธ์ิ
62083023510 นางสาวยุวดี แว%นทิพย�
62083023511 นางสาวกฤตพร ดําเนตร
62083023512 นางสาวอ�อยจันทร� โคตรจํ้า
62083023513 นางสาวกฤติยาณี ใหมทอง
62083023514 นางสาวธยานี แน%นอน
62083023515 นายจักรกฤษณ� สุวรรณลา
62083023516 นางสาวอนุพร สีสะอาด
62083023517 นางสาวจุฑารัตน� รักษาด%าน
62083023518 นางสาวกิติยา บุญประโคน
62083023519 นางสาวกนกวรรณ ขันโคกกรวด
62083023520 นางสาววรรณวิสา อยู%รัมย�
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62083023521 นางสาวอุไรรัตน� อุดมวงค�
62083023522 นายธีรพันธ� เฝOอสูงเนิน
62083023523 นางสาวเจนจิรา เกษมสุข
62083023524 นายวีรวิทย� วิศวไพสิฐ
62083023525 นายวุฒิชัย เนาโอโล
62083023526 นางสาวพิมรินทร� ทองเหล็ก
62083023527 นางสาวเจนจิราภรณ� ภูมีเขตต�
62083023528 นางสาวสุนิตา โจมกลาง
62083023529 นางสาวธมลวรรณ คํานนท�ใส
62083023530 นางสาวสุภารัตน� จันทะดวง
62083023531 นางสาวธิดารัตน� เทพวอน
62083023532 นางสาวอมราภรณ� ใบสูงเนิน
62083023533 นางสาวศิรกาญจน� พิทักษ�ธานินทร�
62083023534 นางสาวสิวารัตน� ทองนวล
62083023535 นางสาววรินทร ลักขษร
62083023536 นางยุพิน กะซิรัมย�
62083023537 นางสาวอันธิกา วงศ�สุภา
62083023538 นางสาวบุษราภรณ� จิตยุติ
62083023539 นางสาวสุวิมล เคนจัตุรัส
62083023540 นางสาวณัฐพร จ%าน้ําเที่ยง
62083023541 นางสาวบุศรา หล%ากระโทก
62083023542 นายจิรภัทร พรมภักดี
62083023543 นางสาวศิรินันท� บรรทุปา
62083023544 นางธาริณี บุญหว%าน
62083023545 นายธนายุทธ ลานรัก
62083023546 นางสาวศิริวรรณ แผ%วพรมราช
62083023547 นางสาวรัตน�รวิภา ทูโคกกรวด
62083023548 นางสาวศณิศา กลึงพุดซา
62083023549 นายจักริน ภูแช%มโชติ
62083023550 นางสาวพรนภัส ศรีจันทร�ทอง
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62083023551 นายหฤษฏ� แก�วม%วง
62083023552 นายเทพสุระ พรหมดี
62083023553 นางสาวอรธนา จูมแพง
62083023554 นางสาวชนิดาภา แก�วสุข
62083023555 นางสาวจักรีรัตน� หม่ันนึก
62083023556 นายเจนภพ ต้ังพงษ�
62083023557 นางสาวรุ%งนภา เชยสกุล
62083023558 นายเกียรติศักด์ิ สวนกุหลาบ
62083023559 นางสาวรัตติยา ชุมสนาม
62083023560 นางสาวอาริษา แจ%มหะทัย
62083023561 นายกฤษณะ สิมสีดา
62083023562 นางสาวพรรณนิภา สุไต�ทอน
62083023563 นางสาวจุฑามาศ มะลิกุลโรจน�
62083023564 นางสาวประวีนศะญา ล้ําจุมจัง
62083023565 นายพิทักษ� คําดี
62083023566 นางสาวลดาศิริ มุสิกะสาร
62083023567 นางสาวสุภาวดี ด่ิงกลาง
62083023568 นางกัลยกร ปวงประชัง
62083023569 นางสาวศิริประภา พันธุ�แน%น
62083023570 นางสาวธิดารัตน� โสรัจจ�
62083023571 นางสาวชุติกานต� ศรศรี
62083023572 นางสาวกมลทิพย� เงินงาม
62083023573 นางสาวกรแก�ว ทองเหลื่อม
62083023574 นางสาววัฒิยา แย�มสมบูรณ�
62083023575 นางสาวนฤมล ป@ดสุวรรณ�
62083023576 นายภุชงค� บุดดี
62083023577 นางสาวสุวนันท� บรรดิษฐ
62083023578 นางสาวณิษา วัฒนภูวงษ�
62083023579 นางสาวอรวรรณ โกรกสําโรง
62083023580 นายพงษกรณ� ทรงดอน
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62083023581 นายฉัตรมงคล อาวรกูล
62083023582 นางสาวสาวิตรี เพชรแก�ว
62083023583 นายนภนต� แก�วคุณงาม
62083023584 นายจงสนั่น แว%นทิพย�
62083023585 นายพงษ�เพชร จะริบรัมย�
62083023586 นางสาวธนัชพร โศภาวชิรากร
62083023587 นางสาวชุติมา ศรีวงศ�
62083023588 นางสาวเรวดี พลรักษา
62083023589 นายทรรศนะ ช%างผัสส�
62083023590 นางสาวสุวรรณา สายเปลี่ยน
62083023591 นางสาวประภาวรินทร� วิจิตรเจริญ
62083023592 นายสุรวิทย� เครือแสง
62083023593 นางสาวพัชราภรณ� จันทสิงห�
62083023594 นายธีระเกียรติ สิทธิอาจหาญ
62083023595 นายอาทินันท� ใจแจ�ง
62083023596 นางสาวธัญลักษณ� ทองหล%อ
62083023597 นางสาวกัญญารักษ� แข็งแรง
62083023598 นางสาวกฤตยา พิศิษฐวานิช
62083023599 นางสาววิภาดา แก�วจันทร�
62083023600 นายมิติพล สุขสูงเนิน
62083023601 นางสาวรุ%งนภา ดอนกระโทก
62083023602 นายณัฐวุฒิ สิงห�เพชร
62083023603 นางสาวสุดารัตน� แสนรัมย�
62083023604 นางสาวปรางค�ทิพย� สัตย�รักษ�
62083023605 นายอํานาจ จุมศิลา
62083023606 นางสาวเกสรา ผจญกล�า
62083023607 นางสาวศุภลักษณ� คะเนนอก
62083023608 นางสาวผกามาศ ชัยแหม%ง
62083023609 นางสาวปวิตรา ผูกพันธ�
62083023610 นางสาวราตรี วงนาแค
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62083023611 นางสาวกฤษณา ชนะชัย
62083023612 นางสาวนรินทิพย� คําควร
62083023613 นางสาววรัทญา แก%นกล่ํา
62083023614 นางสาวเกศริน สุขแสวง
62083023615 นายปKญญวัฒน� สุริยะป>อ
62083023616 นายอรรถพล อาภรณ�พงษ�
62083023617 นายธนกร จันทร�อร%าม
62083023618 นางสาวสุพรรษา สุขหม่ัน
62083023619 นางสาวกัลยา เพริดพริ้ง
62083023620 นางสาวชุติมา บุตรศรีภูมิ
62083023621 นางสาวสุดารัตน� จันทร�กําเนิด
62083023622 นายกิตติพงษ� จันทร�อาภาท
62083023623 นายปกรณ�กิจ อ%อนแจ�ง
62083023624 นางสาววรรณวิสา ติคําลํา
62083023625 นางสาววิไลลักษณ� พรศรี
62083023626 นางสาวบุษรินทร� ดัชถุยาวัตร
62083023627 นางสาวสุกานดา แก�วนันทะ
62083023628 นางสาวนฤมล หุ%นทอง
62083023629 นายธนพล จํานงค�ทรัพย�
62083023630 นางสาวจุฑามาศ การเพียร
62083023631 นางสาวมยุรี ทวีเกิด
62083023632 นางสาวกมลวรรณ ห%อนาค
62083023633 นางสาวไพรจิตรา สินนอก
62083023634 นางสาวชฎาพร มีจันทร�ดี
62083023635 นายศราวุธ ศุภนาม
62083023636 นางสาวจันจิรา จากรัมย�
62083023637 นางสาวณิชาพร กมลอมรพันธ�
62083023638 นางสาวพัชร�ดุษฎี เนตรสุวรรณ
62083023639 นายกรัณย� เบียดนอก
62083023640 นางสาวกฤตพร กมลเสาวภา
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62083023641 นางสาวนิลาวัลย� รุ%งเรืองชัย
62083023642 นางเพ็ญประภา เสง่ียมกลาง
62083023643 นางสาวรุจิรา วรชาติชีวัน
62083023644 นางสาวปวีณา คงแสนแก�ว
62083023645 นางสาวกมลชนก เนตวัน
62083023646 นางสาวมณฑิรา บุญศรีโรจน�
62083023647 นายอนุวัฒน� ชาติแท%น
62083023648 นางสาวณัฐวดี ชัยสุวรรณ�
62083023649 นางสาวสุภาพร แสไพศาล
62083023650 นางสาวพรพรรณ ธิติธนรัชต�
62083023651 นางสาวทิพยรัตน� สุขมาก
62083023652 นายสุนันท� ยอดเครือ
62083023653 นายสุรเดช สิงห�ทอง
62083023654 นายนิพัทธ� ศรีป@Pนเป>า
62083023655 นางสาวทัศนีญา สิมศิริวัฒน�
62083023656 นายธีราธร อินทนะ
62083023657 นายปXติภัทร เชยชม
62083023658 นางสาวพิชามญชุ� พลหาราช
62083023659 นางสาวพรหมพร สรารัมย�
62083023660 นางสาวศิริวัลย� วงษ�พานิช
62083023661 นางสาวณัฏฐนันท� ช%วยผักแว%น
62083023662 นางสาวอารีรัตน� ประสงค�หิงษ�
62083023663 นายอนุสรณ� งอกคํา
62083023664 นางสาวศศิยาภรณ� ยองใย
62083023665 นางสาวสุภาภรณ� วิเศษ
62083023666 นางสาวประภัสสร แก�วคําหอม
62083023667 นางสาวสุภาพร โมกระโทก
62083023668 นางสาวณภัทร โพธ์ิพันธ�
62083023669 นางสาวกมลชนก สุขภิบาล
62083023670 นายนภัสกร ทําทอง
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62083023671 นางสาวเมธาวี มีรสล้ํา
62083023672 นางสาวนภัสสร บุญญะอุทธยาน
62083023673 นายสิทธิพงษ� พิชัยการ
62083023674 นางสาวสุธาลินี แต�มสีคาม
62083023675 นางสาวกิติยาภรณ� ศรีวงษ�ชัย
62083023676 นางสาวพิมพ�พิชชา กิตต์ิวราภัทร�
62083023677 นายชาญวิทย� อยู%เย็น
62083023678 นายธนวัฒน� เวียนนอก
62083023679 นางสาวศรุตา จิตรบุญพิทักษ�
62083023680 นางสาวก่ิงกาญจน� ต้ังสมบูรณ�
62083023681 นางสาวนริศรา กรวิรัตน�
62083023682 นางสาวปุณยนุช สุป@งคลัด
62083023683 นางสาวศิริวรรณ เสนผาบ
62083023684 นายชานนทท� กิจนันทการ
62083023685 นายจักรกฤษณ� สมสวย
62083023686 นางสาวสุชาดา ศรีจันทร�
62083023687 นายประจักษ� ตะถา
62083023688 นายอดิชาต วงษ�ใหญ%
62083023689 นางสาวศิริลักษณ� เลาะไธสง
62083023690 นางสาวชลธิชา ฉิมไธสง
62083023691 นางสาวสุวิมล บังพิมาย
62083023692 นายวิชัย เจ็ดรัมย�
62083023693 นางสาวสิริยากร ต�นลาภเจริญ
62083023694 นางสาวภคินี เนียมฤทธ์ิ
62083023695 นางสาวโสรยา อิสสรา
62083023696 นางสาวน้ําผึ้ง เสน%หา
62083023697 นายสุเมธา แปลงศรี
62083023698 นางสาวพรประภา ภักดีพงษ�
62083023699 นางสาวจามิกา ชาติชัยภูมิ
62083023700 นางสาวภิรมญา หม่ันสาร

หน�า 790 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023701 นายพีรวัฒน� การงาน
62083023702 นางสาววริศรา ปานหัตถา
62083023703 นางสาวนัชราพร พงษ�ชะอุ%มดี
62083023704 นางสาวพัชรา สุดตา
62083023705 นายศิริชัย ตาปราบ
62083023706 นายชํานาญ เบ�าชารี
62083023707 นายพนมกร นิยมนา
62083023708 นางสาวภัครจิรา คณะทิพย�
62083023709 นางสาวเดือนฉาย ชัดทัน
62083023710 นางสาวกรกมล มอมขุนทด
62083023711 นางสาวอรภวีณา ศรีแสง
62083023712 นายจักรกฤษณ� โสภาค
62083023713 นางสาวศิริลักษณ� เจริญเขต
62083023714 นายจิรศักด์ิ เปลี่ยนสันเทียะ
62083023715 นางสาววิจิตรา แสนนอก
62083023716 นางสาวชฎาพร ชนะหาญ
62083023717 นายรัฐนันท� อัศวติตานนท�
62083023718 นางสาวภัสชริตา ขําทัศน�
62083023719 นางสาวณรรฐวรรณ ทองเจือ
62083023720 นางสาวดาริกา กลางคํา
62083023721 นายอนุวัฒน� รักกําเหนิด
62083023722 นายนฤเบศ ช%วยกลาง
62083023723 นางสาววนิดา จําปาบุรี
62083023724 นางสาวลดารัตน� กระแสโท
62083023725 นางสาวสิรินันท� ภูม์ิพิพัฒน�
62083023726 นางสาวธนิษฐา แก�วขวาน�อย
62083023727 นางสาวสาวิตรี อาบสุวรรณ�
62083023728 นายวรวุธ ละมุล
62083023729 นางสาวสมฤดี ขันโมลี
62083023730 นายกําพลศักด์ิ มาตรนอก
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62083023731 นายศุภศิษฎ� พร�อมกลาง
62083023732 นางสาววิภาวรรณ ป@Pนสกุล
62083023733 นายเกียรติศักด์ิ มาตย�เกียรติกุล
62083023734 ว%าที่ร�อยตรีเมธาพร บุญบุพการีบุตร
62083023735 นางสาวธัญพร จุลเกาะ
62083023736 นางสาวเจนจิรา พิมเพ็ชร
62083023737 นางสาวมลฑิรา กระชงรัมย�
62083023738 นางสาวสุธาริณี ม%วงศิลา
62083023739 นางสาวลลิตา วิลาศรี
62083023740 นางสาวอารยา บํารัมย�
62083023741 นางสาวอัญชลี อ�นมา
62083023742 นางสาวกัลยาวรรณ กระจ%างโพธ์ิ
62083023743 นางสาวนิศาชล ศิลโรจน�
62083023744 นางสาวจารุวรรณ แตะกระโทก
62083023745 นางสาวแพรพลอย คิดรอบ
62083023746 นางสาวพิไลวรรณ คนตะคุ
62083023747 นางสาวคํามูล เก็งรัมย�
62083023748 นางสาวสาลินี จันทร�อินทร�
62083023749 นายวิพุธพงศ� หอมหวล
62083023750 นางสาวศุภลักษณ� ผลกลาง
62083023751 นางสาวมรกต มุ%งโป>งกลาง
62083023752 นางสาวขัตติยาพร มุขกระโทก
62083023753 นางพิมพกานต� พรประสิทธ์ิ
62083023754 นายโกญจนาท ลีวงษ�
62083023755 นางสาวจันทร�จิรา บุญเศษ
62083023756 นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
62083023757 นางสาวปนิดา จันทร�ประโคน
62083023758 นางสาวนุสบา ครบุรี
62083023759 นางสาวภาวิณี เจียวเจริญ
62083023760 นางสาวสงกรานต� เต็งผักแว%น
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62083023761 นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ
62083023762 นางสาววราภรณ� โคนชัยภูมิ
62083023763 นางสาวมณีรัตน� ขอกรดสําโรง
62083023764 นางสาวกรรวี ด�วงมหาสอน
62083023765 นายวัชระ รําจวนดี
62083023766 นายสัตถา ดาเวียง
62083023767 นางสาวกชกร ป@ณะถา
62083023768 นายอณุศาสตร� มุขสาร
62083023769 นางสาวปKทมา คงคา
62083023770 นางสาวนิตยา ปลดรัมย�
62083023771 นางสาววันวิสาข� มณีวรรณ
62083023772 นางสาวนริศรา ดอกสันเทียะ
62083023773 นางลฎาภา ศรีฤทธ์ิ
62083023774 นายทวิช วันสาสืบ
62083023775 นางสาวระวิวรรณ ร%มสุข
62083023776 นางสาวสสิภาภรณ� วิมุตกุล
62083023777 นางสาวภัสภิชา ดาวมาศรัศมี
62083023778 นายปวริศร� รุ%งสุวรรณ�
62083023779 นายนพดล แช%มช�อย
62083023780 นางสาวพิศชนก สิทธิสัตย�
62083023781 นางสาวสิรินันท� สุเกตุ
62083023782 นายศิวาวุธ จงขจรวิทย�
62083023783 นายรณภพ รอสูงเนิน
62083023784 นายอธิบดี เกิดมงคล
62083023785 นางสาวสุมาลี น้ําใจดี
62083023786 นายนันธพงษ� งามพลกรัง
62083023787 นางสาวพรวิมล สุขเดิม
62083023788 นางเกษร แป>นทะเล
62083023789 นายคัมภีร� พลการ
62083023790 นายชนะวุธ วาหะรัมย�
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ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023791 นางสาวอภิญญา บาศรี
62083023792 นางสาวจันจิรา สุพันนอก
62083023793 นายอาณาเขต ศรีบัณทิตบวร
62083023794 นางสาววนิดา วรรณวิจิตร
62083023795 นายวีระศักด์ิ พิเมย
62083023796 นางสาวอาสิรา ดิษยกุลกิจ
62083023797 นางสาวนภัค ปุราทะกา
62083023798 นางสาวอรพรรณ โหวดหอม
62083023799 นางสาวปวิชญาดา มีแยบ
62083023800 นายกมลชญา สายมะเริง
62083023801 นางสาวทรัพย�เจริญ ก้ิงเงิน
62083023802 ว%าที่ร�อยตรีบารเมษฐ� นิยากร
62083023803 นางสาวรังสิตา ตันกุล
62083023804 นายทรงวุฒิ แพงแสงไพศาล
62083023805 นายสุรศักด์ิ วิไลเขวา
62083023806 นางสาวเกศรา เกตุไธสง
62083023807 นางสาววันวิสา บํารุงกูล
62083023808 นายพงษ�พันธ� เผ%าศิริ
62083023809 นางสาวจุไรพร ทิพยะพร
62083023810 นางสาวปภัสรา ไหกระโทก
62083023811 นางสาวดรุณี วงค�เพ็ญ
62083023812 นางปทิตตา เช%นชาย
62083023813 นางสาววิภา ฉิมกูล
62083023814 นายไพรัช สําราญดี
62083023815 นางสาววิภาพร ทานุ
62083023816 นายเจษฎา บุญไพโรจน�
62083023817 นางสาวพิจิตรา คงเมือง
62083023818 นายนิพล ผ%อนจรุง
62083023819 นางสาวศิริวรรณ น%วมปาน
62083023820 นางสาวจีรนันท� ทองกลาง

หน�า 794 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023821 นางจงชอบ บุตรเบ�า
62083023822 นางสาวนรีพร อ%อนโกHก
62083023823 นางสาวกัลยารัตน� ล�อมกลาง
62083023824 นางสาวอมรรัตน� ครองกระโทก
62083023825 นางสาวศิริวรรณ สิงห�พรม
62083023826 นางสาวกรรณิการ� หาญสมบัติ
62083023827 นางสาวจีรวรรณ ตะวะนิชย�
62083023828 นางสาวสุภาวดี นาคเครือ
62083023829 นายปฎิเวธ พรมเฮียง
62083023830 นางสาวสุชญา จันทร�แสง
62083023831 นางสาวอุษามณี สุขคง
62083023832 นางสาวภคินี ศรีสันเทียะ
62083023833 นายวีระพงษ� เสนีย�พัลย�
62083023834 นายพิพัฒน� ขวัญสุข
62083023835 นางสาวจุฑามาศ ติสันเทียะ
62083023836 ว%าที่รตหญิงธัญญลักษณ� วงศ�สหธนภัทร
62083023837 นางสาวณัฐชยา แก�วจอหอ
62083023838 นางสาวอรุณศรี ที่รักษ�
62083023839 นางสาววัชรินทร� สุจินพรัหม
62083023840 นายยุทธการ ประเสริฐจันทึก
62083023841 นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ
62083023842 นางสาวพนิดา เที่ยงสันเทียะ
62083023843 นางสาวปณิดา สุดทอง
62083023844 นางสาวมณีรัตน� ตริศายลักษณ�
62083023845 นายณฐภัทร ลีนะหุต
62083023846 นางสาวณัฏฐณิชา ประดิษฐ�ค%าย
62083023847 นางสาวรัชดา ตรีโชติ
62083023848 นายนัฐพล ม่ันกําเนิด
62083023849 นางสาววรรณทิพา สาตร�นอก
62083023850 นายจรัล ภูกองไชย

หน�า 795 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023851 นางสาวผกาวรรณ สะอาดทอง
62083023852 นายนิติการณ� ชื่นอุรา
62083023853 นางสาวภัทราวดี สลักเพชร
62083023854 นางสาวปKทมพร พัสลัง
62083023855 นายอภิวัฒน� บุญหล�า
62083023856 นางสาวศุภรัตน� ดํานิล
62083023857 นางสาวสิชานาถ กาญจนพงศ�กิจ
62083023858 นางสาวกิตติยา ฝ>ายเจริญ
62083023859 นางสาววราภรณ� ชมภู
62083023860 นางสาวณัฐนันท� ดากลาง
62083023861 นายธรรมรต วิเศษพูน
62083023862 นางสาวสิรินภรณ� ศรีพุฒ
62083023863 นางสาวรสริน เข็มอินทร�
62083023864 นางสาวดอกไม� ธรรมนิยม
62083023865 นายนันทวัฒน� ยะประเภา
62083023866 นางสาวริณดา บัวพันธ�
62083023867 นายเทพประสิทธ์ิ งวดสูงเนิน
62083023868 นางสาวศิริชนันท� สงทอง
62083023869 นางสาวชุติมา แสงงาม
62083023870 นางสาวสุกิจตา เหมราช
62083023871 นางสาวกาญจนา สายตะคุ
62083023872 นางสาววาสนา เขียวทอง
62083023873 นางสาวสุชาดา วิบูลย�ชนม�
62083023874 นางสาวนันท�นภัส ธาตุประกอบ
62083023875 นางสาวสิริรัตน� ชอบเลี้ยงสัตว�
62083023876 นางสาวสุพัตรา บุตรโคตร
62083023877 นายธวัช โพธ์ิเงิน
62083023878 นายประพันธ� เวารัมย�
62083023879 นายทัศณภูมิ ใจม่ัน
62083023880 นายจิรวัฒน� ผุดผาย

หน�า 796 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023881 นางสาวภัทรินทร� คูสกุล
62083023882 นางสาวบุตรนภา ประวันรัมย�
62083023883 นางสาวจิตลดา นวลแก�ว
62083023884 นางสาวนันท�รัชมนต� อยู%พิมาย
62083023885 นางสาวอรพรรณ ศรีงาม
62083023886 นางสาวสิริยาพร สว%างศรี
62083023887 นางสาวบุษยภัทร รัตนวรรณ
62083023888 นางสาวปภัสสร ตันติวงษ�
62083023889 นางสาวพิลาวัลย� ขันทะสีมา
62083023890 นางสาวพิมพ�วดี แก�วหล�า
62083023891 นายจตุพงศ� ศีลธรรมพิทักษ�
62083023892 นางสาวนิธิกานต� ไมขุนทด
62083023893 นางสาวอนุชิดา ปราบบํารุง
62083023894 นางสาวสุภาวิณี สุขพราห�ม
62083023895 นางสาวสุนันท� ทั่งทอง
62083023896 นางสาวสิริกานต� ลาภภักดี
62083023897 นางพุฒสดี ไตรศักด์ิ
62083023898 นายวราเชนทร� ศรีกงพาน
62083023899 นางสาวนวรัตน� ร%มเย็น
62083023900 นายสุรศักด์ิ จันทร�ศิริ
62083023901 นายอภิชาติ สุขนิรันดร�
62083023902 นายสมพงค� กุ%ยกระโทก
62083023903 นางสาวศศิมาภรณ� สราญบุรุษ
62083023904 นางสาวมัทรี อุไร
62083023905 นายแทนพันธ� หม่ันประดิษฐ�
62083023906 นางสาวธัชสินี วัจนพิสิฐ
62083023907 นางสาวสุปรียา บุญลา
62083023908 นายโอภาส เต็งชัยกุล
62083023909 นายสิทธิชัย พฤษการ
62083023910 นางสาวปณตา กองสนั่น

หน�า 797 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023911 นางสาวณัฐกานต� สุขกวี
62083023912 นางสาวสวรรยา โลหากาศ
62083023913 นายจักรพันธ� โตวิทศิรินเรศ
62083023914 นายพีรวิชญ� ต้ังเจริญวรคุณ
62083023915 นางสาวศิริลักษณ� เจริญลาภ
62083023916 นายธวัชชัย หาวกระโทก
62083023917 นางสาวพรรณทิอร ร%วมสุข
62083023918 นางสาวอาทิตยา โคสินธุ�
62083023919 นางสาวทิพจุฑา อยู%สอน
62083023920 นางสาวชไมพร วงเวียน
62083023921 นางสาวกชกร บุญมี
62083023922 นางสาวมาริษา สีดาพันธ�
62083023923 นายรัชนิกร ต้ังอําพรทิพย�
62083023924 นายวชิรวิทย� อินตHะนอน
62083023925 นางสาววิชญาดา ทรงบันดิษฐ�
62083023926 นางพัชรณิสา บุญเชิด
62083023927 นางสาวพนิดา หม�อมีสุข
62083023928 นางสาวพวงพยอม แซ%ลี
62083023929 นายธีรพรรณ� ชัยพร
62083023930 นางสาวกันยกร เหล%าทองสาร
62083023931 นายสิทธิศักด์ิ ฉลาดดี
62083023932 นางสาวชมพูนุท ทองดี
62083023933 นายวีระพันธุ� ไทยรัก
62083023934 นางสาวพรพรรณ ภูมิโคกรักษ�
62083023935 นางสาวจินดาหงษ� ดํารงพันธ�
62083023936 นางสาวสุมาลี ประทุมวงศ�
62083023937 นางสาวอรสา จอมอุ%น
62083023938 นางสาวดวงกมล ธิโสภา
62083023939 นางสาวพรชนก มะลิซ�อน
62083023940 นางสาวนันทิดา ศิลาไลย

หน�า 798 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023941 นายอณุพล มหานิยม
62083023942 นางสาวจันทร�สุดา ลอยประโคน
62083023943 นายณัฐวุฒิ สกุลทรงพาณิชย�
62083023944 นายณัฐนนท� วิบูลย�ศิริศักด์ิ
62083023945 นางสาวสุธิดา ชาญตะก่ัว
62083023946 นางสาวนิตยา พิณโสดา
62083023947 นางสาวชุติรัตน� โตหม่ืนไวย
62083023948 นายพีรพัสตร� ขวัญกิจสิริกร
62083023949 นางสาวรัชนก พลประสิทธ์ิ
62083023950 นางสาวศศิพร อ%อนดี
62083023951 นางสาวประวีณา สุมขุนทด
62083023952 นายธนพล จุ�ยเจริญ
62083023953 นางสาวจิราวรรณ นพรัตน�
62083023954 นางสาวฐิตาภา สมานสวน
62083023955 นางสาวอริญญา สุพรรณดี
62083023956 นางสาวเสาวลักษณ� กันถาด
62083023957 นายธีรวัต ดงพิกิจ
62083023958 นางสาวปวีณา มูระคา
62083023959 นางสาวสุวิมล ดวงพรม
62083023960 นางสาวฐาปนีย� เอกไพศาลพงษ�
62083023961 นายมารุต ภูสุวรรณ
62083023962 นายศุภวัชร� โสประดิษฐ�
62083023963 นายเกษมสุข สบาย
62083023964 นายกฤษฎากร แทนกลาง
62083023965 นางสาววิมลวรรณ ป@ยะวงษ�
62083023966 นางสาวนับเงิน เข็มทอง
62083023967 นางสาวภัศราภรณ� ศรีสุวอ
62083023968 นางสาววิลาวรรณ ศักด์ิสิงห�
62083023969 นางสาวฐิติรัตน� ชูเลิศ
62083023970 นางสาวภัศรา เจริญศรี

หน�า 799 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083023971 นายเอกพงษ� สีริษา
62083023972 นายสร�างสรร ปานเล็ก
62083023973 นางสาวลดาวรรณ ยศกลาง
62083023974 นางสาววรรณภรณ� ธรรมโหร
62083023975 นางสาวเบญจมาศ ชาติสําราญ
62083023976 นางสาวศิริญญา ชุ%มเกิด
62083023977 นางสาวพิสมัย จันศิริสา
62083023978 นายพศิน สารกูล
62083023979 นางสาวพัชราภา พงษ�ศิริ
62083023980 นางสาววชิราภรณ� ปลูกชาลี
62083023981 นายธนากร มโนรัตน�
62083023982 นางสาวจิตตินันท� คําจริง
62083023983 นางสาวอมรรัตน� กุลินจิรโรจน�
62083023984 นางสาวนิตยา บุญหนัก
62083023985 นางสาววนิดา อินทรสังขาร�
62083023986 นางสาวกาญจนาพร สามารถ
62083023987 นางสาวศุภัทราวดี บุญเจริญ
62083023988 นางลภัสรดา วรนุช
62083023989 นายวรพจน� สิงห�แก�ว
62083023990 นางสาวอักษิพร คุณาวิศรุต
62083023991 นายมีไช มิตรเจริญ
62083023992 นางสาวจอมขวัญ พูนผล
62083023993 นางสาวกัญญาวดี ธรรมนิติเสถียร
62083023994 นายพิพัฒน� คุณวงค�
62083023995 นางสาวภัทราภรณ� ทั่งประโคน
62083023996 นางสาวปาณิศา สง%าทอง
62083023997 นายสิทธิศักด์ิ สิทธิสาร
62083023998 นางสาวกัญญารัตน� แหยมกระโทก
62083023999 นางสาวกัญญพัชร บุราณสุข
62083024000 นายชินนิกร ธรรมลี

หน�า 800 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083024001 นางสาวอิสริยา ประกระโทก
62083024002 นางสาวเนตรนภา สามะโม
62083024003 นางสาวป@ยภรณ� ดาศรี
62083024004 นางสาวสถาพร ขุนลา
62083024005 นางสาวกรรณิกา กล�าหาญ
62083024006 นางสาวกัลยา คร%อมกระโทก
62083024007 นางสาวกัลยกร ภูฆัง
62083024008 นางสาวกรณิการ� ดอนรักษา
62083024009 นางสาววรัชยา อภิวิชาญาณ
62083024010 นายจิรวัฒน� เคลื่อนเมืองปKก
62083024011 นางสาวนุชรี หอมชื่น
62083024012 นายวันชนะ ดาษขุนทด
62083024013 นายอภิชาติ ชัยเวช
62083024014 นางสาวกนกพรรณ สุทธิฉันท�
62083024015 นายกรวิทย� สุขรอบ
62083024016 นายภานุวัชร สิงหภานุภัทร
62083024017 นางสาววารุณี แก�วแกมทอง
62083024018 นางสาวกัญญนันทน� นันทะชาติ
62083024019 นางสาวฟาริดา ธิวะโต
62083024020 นางสาวพิมพ�ประภา ประภาวะกา
62083024021 นางสาวพินิจ สายยศ
62083024022 นางสาวบลรัตน� ศักด์ิจิรรัตน�
62083024023 นางสาวสถาพร ไกรศร
62083024024 นางสาวกอบแก�ว ชาติธรรม
62083024025 นายฉัตรยา นาถสีทา
62083024026 นางสาวสุดารัตน� คงนอก
62083024027 นายชยพล ไชยพร
62083024028 นายศักดา คําเมือง
62083024029 นายพงษ�ทร ดวงใจ
62083024030 นางสาวอุบลวรรณ ยันละหา
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62083024031 นางสาวพรรณี สกุลรัตนกุลชัย
62083024032 นางสาวเสาวลักษณ� วนมา
62083024033 นางสาวปนัดดา สุวรรณ�ทา
62083024034 นางสาวกรรณิการ� อะโรคา
62083024035 นางสาวศศิกานต� สนั่นเมือง
62083024036 นางสาวจิติภรณ� วางาม
62083024037 นางสาวพรรณวรท ฮวดสูงเนิน
62083024038 นายราชัน ทองเฟO\อง
62083024039 นางสาวเยาวลักษณ� ใจพันธ�
62083024040 นางสาวดวงใจ จันทรา
62083024041 นางสาวชิดชนก จุ�ยทรัพย�
62083024042 นางสาวสุภาดา พานิชย�
62083024043 นางสาวขวัญมนัส ไชยรัตน�
62083024044 นางสาวนันทวดี ลวดลาย
62083024045 นางสาวสุมิตรา มาตย�นอก
62083024046 นางสาวพรพิมล รัตนอุดม
62083024047 นางสาวสุฑามาศ เหล็กโคกสูง
62083024048 นางสาวเกวลิน รุมสําโรง
62083024049 นางสาวสุวิสา ภักดีหาญ
62083024050 นางสาวอุไลวรรณ� ผาจํ้า
62083024051 นางสาวแพรวไพลิน สมบัติทวีศิลปL
62083024052 นายภวัตพงศ� ประภาวิชา
62083024053 นางสาวศิริรัตน� มะนาวงษ�
62083024054 นางสาวมนัสนันท� เผียงสูงเนิน
62083024055 นางสาวประภารัตน� เพชรเลิศ
62083024056 นางสาวกมลพัชร กาพล
62083024057 นางสาวน้ําทิพย� ภูเขียว
62083024058 นายรัฐพันธ� จอกจอหอ
62083024059 นายพิพัฒน�พน พรจรรยา
62083024060 นางสาวพรรณทิพย� ฤทธ์ิจีน
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62083024061 นายทศพร ซงดอน
62083024062 นางสาวพรนิภา เกษา
62083024063 นางสาวทิพยรัตน� ข%วนกระโทก
62083024064 นางสาวธัญสุดา แสนลือชา
62083024065 นางสําเนียง ศรีมงคล
62083024066 นางสาวสมพร ศรีคุณ
62083024067 นางสาวธัญรดี ปรีชาธนกวิน
62083024068 นายอรัญ แกล�วกล�า
62083024069 นายกรณ�นรินทร� รมย�สูงเนิน
62083024070 นายชยพล ชื่นงาม
62083024071 นางสาวมันตา แจ�งใจ
62083024072 นางสาวนงณภัส ปราบมะเริง
62083024073 นายสุชนม� สุขนิรันดร�
62083024074 นางสาวมนัสวี ป@ยากูล
62083024075 นางสาวอรุโณทัย ใจสุข
62083024076 นางสาวสาคร กล�าหาญ
62083024077 นางสาวอริสา บุญเจียง
62083024078 นางสาวเกศกนก จันทร�ทิพย�
62083024079 นางสาวยุวดี พยอมหอม
62083024080 นายธนาคาร สารินทร�
62083024081 นายชัยมงคล หมายม่ัน
62083024082 นายยุทธนา กําลา
62083024083 นางสาวพุทธรักษา จอดนอก
62083024084 นางสาวธิดาพร รัตนพันธ�
62083024085 นายเจษฎา พลชัยโย
62083024086 นางสาวกรรณฒิมา ธุนาสูนย�
62083024087 นายไกรวิชญ� พลเล็ก
62083024088 นายจีรพงษ� พลานไชย
62083024089 นายพิทูร หวลระลึก
62083024090 นายรชานนท� กรีบุตร
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62083024091 นางสาวศิริพร ดินไธสง
62083024092 นางสาวสุดารัตน� ประถมบุตร
62083024093 นางสาวนารีรัตน� พยอมหอม
62083024094 นางสาวศุภาพิชญ� อินแตง
62083024095 นางสาวนัชชา น%วมเจริญ
62083024096 นางสาวศศิวิมล เพชรแก�ว
62083024097 นางสาวเบญจวรรณ ชมภูวิเศษ
62083024098 นายศิริวัฒน� ดมสูงเนิน
62083024099 นางสาวกรรณิกา มอมขุนทด
62083024100 นางสาวนวลจันทร� แก�วยงกต
62083024101 นายสาธิต ชนวัฒน�
62083024102 นางสาวจารวี พุทธรักษา
62083024103 นางนิภากร ชาตะสุวัจนานนท�
62083024104 นางสาวอัจฉรา สีสนมาก
62083024105 นายเทวฤทธ์ิ กัวหา
62083024106 นางสาวภักดีกูล แก�วดอนรี
62083024107 นางสาวณิชาภา ฐิติภัทรอุ%นทา
62083024108 นายนัฐพล โตHะพ%อ
62083024109 นางสาวลัดดา วงค�พันธ�
62083024110 นางสาวธัญญาวรรณ อุรีรัมย�
62083024111 นางสาวชาริดา ศรีชุม
62083024112 นางสาวบุษบา แสนรัมย�
62083024113 นางสาวกชกร มณีโชติ
62083024114 นางสาวดวงใจ เผ%นโคกสูง
62083024115 นายพัชรากร ไล%กระโทก
62083024116 นางอัญชลี ดีสาทร
62083024117 นางสาววรินดา สุ%ยหา
62083024118 นางสาววิไลวรรณ แกล�วกล�า
62083024119 นายถิรพุทธ์ิ ผกาทอง
62083024120 นายธัชชัย เจริญ
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62083024121 นางสาวจําลองลักษณ� หงษ�พิมพ�
62083024122 นางสาววิจิตรา ศรีผดุง
62083024123 นางสาวพัทธ�ธีรา อินกอง
62083024124 นางสาวอรุณรัตน� รุ%งจันทร�
62083024125 นางสาวสมฤดี หลั่นจันทึก
62083024126 นางสาวมณทิวา ยกมณี
62083024127 นายเจนศักด์ิ เกตุสระน�อย
62083024128 นางสาววาสิตา สุขรัตน�
62083024129 นางสาวเพ็ญนภา สนธิคุณ
62083024130 นางสาวอรอนงค� จุมรัมย�
62083024131 นางสาวน้ําค�าง มัทวะรัตน�
62083024132 นายสุทธิพจน� จันทร�สันเทียะ
62083024133 นางสาวปราริญา ปะโปตินัง
62083024134 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักด์ิ
62083024135 นายธิติ สุทธิรอด
62083024136 นางสาวสุนันท� อุทัยทอง
62083024137 นางสาวภรณ�ทิพย� กอยขุนทด
62083024138 สิบเอกรพีภัทร พวงพิกุล
62083024139 นางสาวมลฤดี เสาเปรีย
62083024140 นายอรรถสิทธ์ิ รัตนถาวร
62083024141 นางสาวมณีรัตน� ดีล�อม
62083024142 นายศุภโสภณ เกตุมรรค
62083024143 นายรัตนกานต� ทับขุนทด
62083024144 นางสาวปรมาภรณ� พร�าเพรียง
62083024145 นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก
62083024146 นายอมร ไพลดํา
62083024147 นายสกรรจ�ธร เผด็จสุริยา
62083024148 นายจีระศักด์ิ ถนัดค�า
62083024149 นางสาวเสาวลักษณ� หลอดทอง
62083024150 นายมงคล อินทร�สุข
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62083024151 นายพิษณุ นาคเม�า
62083024152 นางสาวธัญญลักษณ� ประเสริฐสวัสด์ิ
62083024153 นางสาวอัญชลีพร พลีขันธ�
62083024154 นางสาวกฤตยา ชาเชื้อ
62083024155 นางสาวสุพัชชา ชะนะเพีย
62083024156 นางสาวศิรัญญา เลือดแดง
62083024157 นายวีรศักด์ิ ฉวยกระโทก
62083024158 นางสาวอรพรรณ ดํานิล
62083024159 นายศาตราวุธ พินิจ
62083024160 นายภูวดล ศรีสร�อย
62083024161 นางสาวธนัชพร แสงอรุณ
62083024162 นางสาวกฤษณา ประทุมแก�ว
62083024163 นางสาววิลาวรรณ วงศ�แสง
62083024164 นางสาววรรณิศา มูลมณี
62083024165 นางสาววาสนา โตพิมาย
62083024166 นางสาวโชติกา พรหมมี
62083024167 นายพลวัฒน� การบรรจง
62083024168 นางสาวสุกัญญา บุญไทยกลาง
62083024169 นายธนากร ปาเส
62083024170 นางสาวสุกัญญา กล�าเกิด
62083024171 ว%าที่ร�อยตรีโชคดี วนรักษ�
62083024172 นางสาวสยุมพร ไชยา
62083024173 นางสาวสิริวัน โพธ์ิเขียว
62083024174 นางสาวภัทราวิณี กิจสนธ์ิ
62083024175 นางสาวจีราภรณ� ร%วมกูล
62083024176 นางสาวทิพย�พาพรรณ ไตรรงค�
62083024177 นายประกาศ คนฉลาด
62083024178 นางสาววรรณิษา ภูมินอก
62083024179 นางสาวสาลินี เกิดปKญญา
62083024180 นางสาวศุภรัตน� เพียศักด์ิ
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62083024181 นางสาวสิริวรรณ วงษ�ภักดี
62083024182 นายอรรคพล ชนิลกุล
62083024183 นางสาวยุพารัตน� ตรวจนอก
62083024184 นายนนทพัทธ� ชุมวุฒิศักด์ิ
62083024185 นางสาวขนิษฐา แซ%บ%าง
62083024186 นางสาวจิราพร ใหลหาโคตร
62083024187 นายนวมินทร� อนุพันธ�
62083024188 นางสาวสุพัตรา ฤทธิรณ
62083024189 นายระพีพัฒน� ฉายศรี
62083024190 นายอภิรัตน� ศิริวัฒน�
62083024191 นางสาวรัตนาพร ชื่นสด
62083024192 นายสุทธินันท� ศิลปางค�กุล
62083024193 นางสาวรัชนก หนูพร
62083024194 นางสาวสุดารัตน� ชูเชิด
62083024195 นางสาวทัศนีย� ศรีมูลเขียว
62083024196 นายวิชัย ประสมทรัพย�
62083024197 นางสาวเทพรัตน� ชิดตะคุ
62083024198 นายอภิเดช นุชเกษม
62083024199 นางสาวอรยา อุปถัมภ�
62083024200 นางสาวทิพวรรณ หงส�วัฒนพงศ�
62083024201 นายพีรพล ราสูงเนิน
62083024202 นายภีมรพัทธ� สรุจิกําจรวัฒนะ
62083024203 นางสาวณัฐฐิกาพร พาแก�ว
62083024204 นางสาวมนป@ยา ทิพนัส
62083024205 นายวรรณรท โฉมขวัญ
62083024206 นางสาวพนารัตน� ศิริสลุง
62083024207 นายกฤษฎา น�อยเสนา
62083024208 นายสุรชล มะเริงสิทธ์ิ
62083024209 นางกัลยานี สีอ�วน
62083024210 นางสาวกาญจนรัตน� ชามะเริง
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62083024211 นางสาวมัทรี สีดาพล
62083024212 นายจักรพันธ� ย่ิงชื่น
62083024213 นางสาววาสนา มุ%งเปลี่ยนกลาง
62083024214 นางสาวอภิรดี จันทรา
62083024215 นายภาณุพงศ� ปKตตะ
62083024216 นายธีระวุฒิ มูลอาษา
62083024217 นางสาวภาวรรณ กรองทอง
62083024218 นายเกียรติศักด์ิ เดชขุนทด
62083024219 นายเศรษฐวิทย� ฐานธัชพงศ�
62083024220 นางสาวรัตนาวดี ทรัพย�ชมชื่น
62083024221 นายฐิติกร เชิดฉาย
62083024222 นางสาววิภารัตน� สิงห�อุดม
62083024223 นางสง%างาม บุตรดี
62083024224 นางสาวหนึ่งนคร กุลกําชัย
62083024225 นางสาวพรวิมล พลราษฎร�
62083024226 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ
62083024227 นางสาวเกวลิน หิงพุดซา
62083024228 นายสามารถ สอนจินซือ
62083024229 นางสาวบัวตอง แสงสันเทียะ
62083024230 นายสุภกิจ คิดชนะ
62083024231 นางสาวประภัสสร ประมูล
62083024232 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�สุภา
62083024233 นางสาวนิภาพร ใสสุทธ์ิ
62083024234 นางสาวกุลณัฐ ไม�โคกสูง
62083024235 นายราชันย� จันทม่ัน
62083024236 นางสาวเบญจมาศ พินงูเหลือม
62083024237 นางสาวเยาวลักษณ� ม่ิงสูงเนิน
62083024238 นางสาวมารินทร� ชนะน�อย
62083024239 นางสาวชิณชิลา สุขจํานงค�
62083024240 นายเสนีย� เอกตาแสง
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62083024241 นางสาวธารีรัตน� ซ่ือสัตย�
62083024242 นางสาวสุปรียา ปKญญาเสมอทรัพย�
62083024243 นายจตุรงค� แพละออง
62083024244 นางสาวทัศวรรณ เรืองชัย
62083024245 นางสาวชไมพร ทอพิมาย
62083024246 นางสาววิภารัตน� ทะเรรัมย�
62083024247 นายภัทร ยังวารี
62083024248 นางสาวสร�อยวิสา พ่ึงประสพ
62083024249 นางสาวพิชญ�สินี ภัทรธีรทิพย�
62083024250 นางสาวณัฐวดี ฤทธ์ิทรงเมือง
62083024251 นายนราศักด์ิ แซ%ล�อ
62083024252 นางสาววิภาดา แก%นจันทร�หอม
62083024253 นางสาวสุธาสินี ป@Pนศิริ
62083024254 นายภานุพงษ� แก�วดวงตา
62083024255 นายศุภกร ไมตรี
62083024256 นายปฐพีพล รึงฉิมพลี
62083024257 นางสาวสุธิดา แสวงสุข
62083024258 นางสาวเสาวลักษณ� อินทะจักร�
62083024259 นางสาวศิริกมล ประโมทาติ
62083024260 นางสาวอรยา โข%พิมาย
62083024261 นายพลวัฒ สามะ
62083024262 นายธวัชชัย ลาภา
62083024263 นางสาวประมวลพร ใจดี
62083024264 นายอนุกูล ศรีตุ�มแก�ว
62083024265 นายภาณุพงศ� ลีสีคํา
62083024266 นางสาวธัญญามาศ นามจันทึก
62083024267 นางสาวชนม�นิภา ผิวจันทร�
62083024268 นางสาววนิสา จันทร�เกตุ
62083024269 นางสาวขวัญฤทัย เปล%งวรรณ
62083024270 นางสาวภัทรศยา ต่ืมสูงเนิน
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62083024271 นายตรีกวิน สมบูรณ�วงศ�
62083024272 นายฉัตรพงศ� ศูนย�กลาง
62083024273 นางสาวณัฐณิชา พวงมาลี
62083024274 นางสาววรรณกร บุญเจริญ
62083024275 นางสาวนิศาชล รักษา
62083024276 นางสาวสุภัทรชดา นุชารัมย�
62083024277 นางสาวปนัดดา ชาภา
62083024278 นางสาวพิมรดา ศรีโสภา
62083024279 นางสาวพิกุลแก�ว พวกสันเทียะ
62083024280 นางสาวธาราทิพย� ต้ังศิริไพบูลย�
62083024281 นายอภิรักษ� ย่ิงมีดี
62083024282 นางสาวเกสรี ศรีจันทร�
62083024283 นางสาวกัญญารัตน� บาตรโพธ์ิ
62083024284 นางสาวนารีทิพย� อาจไพวัลย�
62083024285 นางสาววารินทร� นิยม
62083024286 นายธัญพิสิษฐ� สุวรรณ�ดี
62083024287 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณบุตร�
62083024288 นายปดิวรัดา ลักษณภักดีพงษ�
62083024289 นางสาวอารีย� หวังดีกลาง
62083024290 นายวิเชียร แก�วโสม
62083024291 นางสาวสกุลรัตน� บวนขุนทด
62083024292 นายอภิสิทธ์ิ สีนาค
62083024293 นางนฤดี ภาคถ�อย
62083024294 นายวัทน�สิริ เกิดไธสง
62083024295 นายยรรยง ธานีพูน
62083024296 นางสาวศิริพร กาศกระโทก
62083024297 นางสาวศศิวิมล จันทสุข
62083024298 นางสาวณธพร แอกประโคน
62083024299 นายทินกร หม่ืนมะเริง
62083024300 นางสาวธัญวรัตน� ลามี
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62083024301 นายสิริยุทธ เพชรสุด
62083024302 นางสาวนิชาภา มูลทองหลาง
62083024303 นางสาววิกุลรัตน� บุญแสน
62083024304 นางสาวเสาวภา ยืนยง
62083024305 นายนนทวรรณ หมวดมหิงษ�
62083024306 นายสมปอง ประจันบาน
62083024307 นางสาววรรัตน� พราหมณ�กระโทก
62083024308 นางสาววราพร กมขุนทด
62083024309 นายกิตติพล รัตนรักษ�
62083024310 นายวัชรพงศ� เมียกขุนทด
62083024311 นางสาวจุฑามาศ พูลผล
62083024312 นางสาวภัทรวดี คลองข%อย
62083024313 นางสาวกานดา ชะโยมชัย
62083024314 นางสาวชนิกา ด�วงประยูร
62083024315 นางสาวป@ณฑิรา ภิรมย�กิจ
62083024316 นายจิรวัฒน� โชคค�า
62083024317 นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย�
62083024318 นางสาวกัญญา วงศ�ศรีใส
62083024319 นางสาวนพมาศ มาระศรี
62083024320 นางสุภาพร ฤทธ์ิรอด
62083024321 นางสาวสายฝน แสนพันธ�
62083024322 นางสาวสุธิตา แซ%ต๊ัน
62083024323 นางสาวนงลักษณ� อิสันเทียะ
62083024324 นางสาวจุฑามาศ ข้ึนสันเทียะ
62083024325 นางสาวสุพัตรา ชัยประโคม
62083024326 นางสาวกมลวรรณ สุขยินดี
62083024327 นายจีระพันธ� แกล�วกล�า
62083024328 นางสาวอภิญญา คงพลปาน
62083024329 นางปพัชสรณ� อินทรสอน
62083024330 นางสาวแพรวพรรณ ละอองทอง
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62083024331 นายพยงค� ยุทธยงค�
62083024332 นางสาวประภาพรรณ โผดนอก
62083024333 นางสาวกนกภรณ� ปานพูน
62083024334 นางสาวพรศิริ ศรีลอง
62083024335 นายรัชตะ ประเสริฐศักด์ิ
62083024336 นายสุริยา ทองอุดม
62083024337 นางสาวกรกนก ก�านสุวรรณ
62083024338 นางสาวยุภาพรรณ ชอบแก�ว
62083024339 นางสาวอภิรดี วิถีเทพ
62083024340 นายพัทธดนย� จันทร�เพ็ญแข
62083024341 นายเรืองชัย พรมถาวร
62083024342 นางสาวศิริพร คมสระน�อย
62083024343 นางสาวสุจิตรา รักเสมอวงศ�
62083024344 นางสาวสุพัตรา อินธิแสง
62083024345 นางสาวชนาภา สิมาชัย
62083024346 นางนิภาพร ช%างรัมย�
62083024347 นางสาวอลิษา จําปา
62083024348 นางสาวเสาวนีย� โพธ์ินอก
62083024349 นางสาวภัทธีชา นาคกุญชร
62083024350 นางเกษแก�ว วงค�หินกอง
62083024351 นายพิชญ� นันทไชยศรี
62083024352 นายปรีชาพล เพ่ิมมี
62083024353 นายประเสริฐ ศรีนางรอง
62083024354 นางสาวศศิธร ฉายจิตร
62083024355 นางสาวศิตาพร ขันชะลี
62083024356 นางสาวธมลวรรณ เทพไทย
62083024357 นายฐิตินันท� ป@ติภิรมย�ศิล
62083024358 นางสาวโสรญา หนองหาญ
62083024359 นางสาวอริสรา จันทแก�ว
62083024360 นางสาวศุภาพิชญ� สุดสาย
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62083024361 นางสาวอรอนงค� โพธิสาร
62083024362 นางสาวสุพรรณี เข็มคง
62083024363 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ชิณวงศ�
62083024364 นายพงศกร น้ําแก�ว
62083024365 นางสาวเจนจิรา มลาเวช
62083024366 นางสาวพรพิมล เสือพรม
62083024367 นางสาวสุฑามาศ สิงสุก
62083024368 นางสาววรางคณา จันทร�โสภา
62083024369 นางสาวยุวลักษณ� คะกะเนปะ
62083024370 นายจารุกิตต์ิ เสริมกล�า
62083024371 นางสาวเพ็ญผกา จันทร�กล�า
62083024372 นางสาววิมลสิริ จิตเจริญทิพย�
62083024373 นางสาวกนกวรรณ เปสันเทียะ
62083024374 นางสาวรัชดา เจตินัย
62083024375 นางสาวศิริวรรณ พลอัน
62083024376 นายภานรินทร� ไชยเอิก
62083024377 นางสาวมณีรัตน� คงมณี
62083024378 นายทวี ยุทธภัณฑ�
62083024379 นางสาวเจนจิรา ปKกมะนัง
62083024380 นางสาวช%อผกา หนูสันเทียะ
62083024381 นางสาวปริยากร มาลีนันท�
62083024382 นางสาวศุภลักษณ� แก%นเพชร
62083024383 นางเย็นจิตร ในพิมาย
62083024384 นางสาววนิดา เหง%าทอง
62083024385 นางสาววรรณสุดา สอนวงษ�
62083024386 นายดุลยเทพ ภูสีฤทธ์ิ
62083024387 นางสาวภิรษา กลางสุวรรณ
62083024388 นางสาวเกษมศรี คลาพิมาย
62083024389 นายจีรพงษ� เข็มกลาง
62083024390 นายจันทศิลปL อะทุมชาย
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62083024391 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก
62083024392 นายอาทิตย� เพียมะลัง
62083024393 นางสาววิชชุดา วอนอก
62083024394 จ.ส.ต.จิตรทิวัส ทองอ�ม
62083024395 นายพชร ชีวินโรจนวิทย�
62083024396 นางสาวมัสลิน เทียนก�อน
62083024397 นายอภิชาติ ชาติคง
62083024398 นางสาวมลฤดี กะลาม
62083024399 นางสาวทิพวรรณ พรมชาติ
62083024400 นางสาวนุจรี ประทุมวงษ�
62083024401 นายอรรณพ ก�อนมณี
62083024402 นางสาวปรียา แสนหล�า
62083024403 นางสาววัชรีพร เมาสูงเนิน
62083024404 นางสาวอริศรา ย่ิงนอก
62083024405 นางสาวชาวิณี พราหมณะ
62083024406 นางสาวมาลินี สมยานพล
62083024407 นายอิทธิพงษ� หาญนอก
62083024408 นายภานุวัฒน� บุตรงาม
62083024409 นางสาววณัชมล อาวาทย�
62083024410 นางสาวบุษรินทร� จันทร�พริ้ม
62083024411 นางสาวพัชรี พวงจําปา
62083024412 นางสาวศุภรัญญา โพธ์ิทอง
62083024413 นางสาวกิตยาภรณ� รื่นเริง
62083024414 นางสาวชุติมณฑน� ฝ[ายคําตา
62083024415 นายศิโรวัสย� ศรีหนองบัว
62083024416 นายพชร เทียมวงษ�
62083024417 นางสาวสุภัทรากาญจน� สิทธิเวช
62083024418 นางสาวนิธิรา ชมเชย
62083024419 นางสาวอัญชลี คณะราษฎร�
62083024420 นางสาวฐิติพร ต%ายสันเทียะ
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62083024421 นางสาวจีราภรณ� นารินทร�
62083024422 นางสาววราภรณ� มานุเด็น
62083024423 นางสาวจีราพร ศรีทอง
62083024424 นางสาวพวงแก�ว พงค�เพชร
62083024425 นางสาวอินทุอร ลาธิ
62083024426 นายพิศุทธ์ิ พัดไธสง
62083024427 จ%าสิบเอกหญิงเจณิสตา พรมพันใจ
62083024428 นางสาวสุดธิดา โกสูงเนิน
62083024429 นางสาวกิตติญา ทองศรี
62083024430 นางสาวสมหญิง ห%อมกระโทก
62083024431 นายชัชพิสิฐ พรหมบุตร
62083024432 นางสาวชลลัดดา เสนชัย
62083024433 นางสาววิภาดา การบุญ
62083024434 นายบดินทร� อ%อนซาผิว
62083024435 นายวิทวัส แทนเจริญ
62083024436 นายชัชวาลย� ฤาชา
62083024437 นางสาวนฤนาถ จันทร�แก�ว
62083024438 นายปรัตถกร เข็มทอง
62083024439 นางสาววรางคณา คงอ�วน
62083024440 นางสาวป@ยฉัตร ชนะสุข
62083024441 นายทรงสิทธ์ิ สุดสงวน
62083024442 นางสาวสุภัทริดา บรรดาศักด์ิ
62083024443 นายอนุชิต อินตําแย
62083024444 นางสาวนิภาพร สระกลาง
62083024445 นายโอวาท แลสง%า
62083024446 นางสาวศศิธร ประสาน
62083024447 นายพรหมเทพ ชาติวงษ�
62083024448 นายนันทวุฒิ รักษาวงษ�
62083024449 นางสาวระพีพร คะสุวรรณ�
62083024450 นางสาวรัตนา บุญสง%า

หน�า 815 จาก 860            
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62083024451 นางสาวกัญญารัตน� จุลไธสง
62083024452 นายนิตินัย สังข�แก�ว
62083024453 นางสาวชณุตพร ป@ยะบพิตร
62083024454 นายชาตรี ชมขุนทด
62083024455 นางสาวสิริวิภา ใจงูเหลือม
62083024456 นางสาวอมิตา บุระพา
62083024457 นายวิศรุต สรสิทธ์ิ
62083024458 นางป@ยวรรณ ชูแก�ว
62083024459 นางสาวรัชนี ชาวสวน
62083024460 นายพิชานน ต้ังตระกูล
62083024461 นางสาวศศิชญากาญจน� คลังเกษม
62083024462 นางสาวจินตนาพร สอนตะคุ
62083024463 นางสาวรัชฎา ประทุมแดง
62083024464 นางสาวศิริพร รักกุศล
62083024465 นางสาวเทียนสวรรค� ขอวาดกลาง
62083024466 นางสาวจริยา อุ%นทานนท�
62083024467 นางสาวพรรณทิวา ราชชมภู
62083024468 นางสาวชิดชนก เสนพิมพา
62083024469 นางสาวพิมพ�รัมภา วิชิตนาค
62083024470 นางสาวกุสุมา พลสนิท
62083024471 นายสุเมธ งามจันอัด
62083024472 นางสาวสุริสา สุดกระโทก
62083024473 นางสาวกิตติพัฒน� แคล�วทัย
62083024474 นายณัฏฐากร ชูดวงพรหม
62083024475 นางสาวป@ยาภรณ� ขมรัมย�
62083024476 นายธนพัน นบสูงเนิน
62083024477 นายวสันต� ทุมแก�ว
62083024478 นางนิสา ใจดี
62083024479 นางสาวอุสิชา ฤทธิรณ
62083024480 นางสาวปรียานาถ นาคเหนือ

หน�า 816 จาก 860            
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62083024481 พันจ%าเอกดนตรี ภาษะฐิติ
62083024482 นายวิทวัฒน� ดํากระโทก
62083024483 นายธีร�ธวัช ต%อแต�ม
62083024484 นางสาวสมาไพร พิมพ�พา
62083024485 นายอานนท� ออกสุข
62083024486 นายอานนท� ระลึกมูล
62083024487 นางสาวดวงลดา ทิพย�สันเทียะ
62083024488 นายพีระเดช หง�าฝา
62083024489 นางสาวชมพูนุท สุโภภาค
62083024490 นางสาวสุธิดา สอนวิชา
62083024491 นางสาวปรางมณี คําทวี
62083024492 นางสาวศิริพร สิมสา
62083024493 ว%าที่ร.ต.เมธีวัฒน� จินาแพร%
62083024494 นางสาวหทัยชนก เหล%าดี
62083024495 นางสาวกาญจนา คิดดีจริง
62083024496 นางสาวอริสา เต็มนกขุ%ม
62083024497 นางสาวสุภาพร ไพรงาม
62083024498 นางสาวสุปราณี โตใต�
62083024499 นางสาวญาณิน พรหมเนรมิต
62083024500 นายประยงค� แก�วโพธ์ิคํา
62083024501 นางสาววิลาวัณย� เพ่ือนสงคราม
62083024502 นางสาวอังสุมาลี ศาลาแดง
62083024503 นางสาวศรุดา วัฒนะ
62083024504 นายพีระพล ประทุมมาต
62083024505 นายณัฐวุฒิ บุตรโพธ์ิ
62083024506 นายกิตติศักด์ิ หล�าสุดตา
62083024507 นายชรินทร� บัวไข
62083024508 นางสาวธนาภรณ� มงคลกูล
62083024509 นายณกฤศ ณ นครพนม
62083024510 นางสาวอุทัยทิพย� จันทร�เพ็ชร�
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62083024511 นายภาณุพงษ� ลีเขียว
62083024512 นางสาวดวงกมล สีทา
62083024513 นายธัญพิสิษฐ� ไชยสาร
62083024514 นายอัณณ�อธิป จิตตะอริยกุล
62083024515 นายพีรพงษ� ฉัตรโพธ์ิ
62083024516 นายมนตรี นากอก
62083024517 นางสาวคุณาพร ทองสันเทียะ
62083024518 นางสาวพัชรินทร� ภักดีแก�ว
62083024519 นางสาวจิราพร พันโพธ์ิ
62083024520 นางสาวรัตติยากร พ่ึงโคกสูง
62083024521 นางสาวศิริกุล วัฒนวิชัยกุล
62083024522 ว%าที่ร�อยตรีธัสส�กริณ การดี
62083024523 นางสาวจินตรัตน� ภาเภา
62083024524 นางสาวกฤติญา แก�วโอ%ง
62083024525 นางสาวนิดารัตน� นรัฐกิจ
62083024526 นางสาวจินตนา โมกขศักด์ิ
62083024527 นางสาวสุภาวดี มุมขุนทด
62083024528 นางสาววาสนา โบงูเหลือม
62083024529 นางสาวจิราวรรณ สุมาลุย�
62083024530 นางสาวดรุณี สกุลทอง
62083024531 นางสาวป@ยะรัตน� หงษ�อินทร�
62083024532 นายพงศธร พูนรัตนบัณฑิตย�
62083024533 นายวัฒนา ดุนขุนทด
62083024534 นางสาวสุภาวดี ชอบรัมย�
62083024535 นายพรชัย สมพันธ�
62083024536 นางสาวธมลวรรณ คลังทอง
62083024537 นางสาวพัชริดา วุฒิพนมศักด์ิ
62083024538 นางสาวมาริสา เก้ียวสุวรรณ
62083024539 นางสาววารุณี ทับไธสง
62083024540 นางสาวดิษย�พร ทองนุช
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62083024541 นางสาวป@ยธิดา ชัยวงศ�
62083024542 นางสาวพัชราภรณ� รุ%งศรี
62083024543 นางสนธยา พินิตธรรมนาถ
62083024544 นายสันติภาพ วริสาร
62083024545 นางสาวกัลยรัตน� ดอนขุนทด
62083024546 นางสาวเลอมาน อัศนันท�อัครโชติ
62083024547 นางสาวสุณัฏฐา บุญจันทร�
62083024548 นางสาวฐิติรัตน� นาคํา
62083024549 นางสาวนัยรัตน� จันทศร
62083024550 นางสาวภัคสิรา แดนไธสง
62083024551 นางสาวอัจฉรา ภูศรีอ%อน
62083024552 นางสาวพิทยารัตน� บุญโภค
62083024553 นายทรงกิต หึกขุนทด
62083024554 นายอริย�ธัช แถบทอง
62083024555 นางสาวรัตติกาล ดาลศุภโชค
62083024556 นางสาวพชิรา ธรรมกูล
62083024557 นายบุรินทร� ประดิษฐพจน�
62083024558 นางสาวสุริสตา เริงรุ%งเรือง
62083024559 นางสาวฐิตินันท� เจริญสุข
62083024560 นายดํารง ฟ>อนกระโทก
62083024561 นางสาวสุดารัตน� โสเรรัมย�
62083024562 นางสาวพิณพร ลักษมณาภา
62083024563 นางสาวกัลยา ไชยสุวรรณ
62083024564 นางสาวชุติกาญจน� สีแดง
62083024565 นางสาวทิพย�เนตร ปKดภัย
62083024566 นางสาวกาญจนา ชํานาญศก
62083024567 นางสาวณัฐชยา เยาว�สูงเนิน
62083024568 นางสาวเจษฎาภรณ� ตุลพิพาก
62083024569 นางสาวจิราพร เพชรประไพ
62083024570 นางสาวยุพา เมืองจันทร�
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62083024571 นางสาวกาญจนา นาสอ�าน
62083024572 นายเกียรติศักด์ิ วงษ�ชู
62083024573 นางสาวสุพัตรา นวลฉวี
62083024574 นายพันธุ�ธัช ชัยนิวัฒน�กูล
62083024575 นายอุกฤษณ� ร%มรื่น
62083024576 นายกฤษฎา ทานประสิทธ์ิ
62083024577 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค�
62083024578 นางสาวพรฤดี ประจิระสังข�
62083024579 นางสาวรัตนาภรณ� อ%อนโส
62083024580 นางสาวนิตยา แข็งแรง
62083024581 นางรัชนีวรรณ ทันโชคชัย
62083024582 นางสาวศิริลักษณ� วาดงูเหลือม
62083024583 นายมนตรี กรรณรัมย�
62083024584 นายศักดิเทพ ไผครบุรี
62083024585 นางสาวบุรวีร� ลาดหนองขุ%น
62083024586 นางยุบลวรรณ บุรัตน�
62083024587 นายทวีโชค พรมขันตี
62083024588 นางสาวกชธัญ ภูมิธนันเดชา
62083024589 นายจักรกฤษณ� แสพลกรัง
62083024590 นายจักรรินทร� ศรีชัยยา
62083024591 นายศุปกร สุวรรณธานี
62083024592 นายสมบัติ ศรีนาคา
62083024593 นางสาวศุภรัสม์ิ คําผาย
62083024594 นายณรงค� จะป@Pนครบุรี
62083024595 นางสาวภาขวัญ เกตุแก�วกูล
62083024596 นางสาวกรรณตรัตน� คงคะรัศมี
62083024597 นายยศพร วุฒิการณ�
62083024598 นางสาวรัชดาภรณ� บาลโสง
62083024599 นางสาวดวงสุรีย� ก่ิงพุดซา
62083024600 นางสาวพรพรรณ ถ่ินอุดม
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62083024601 นางสาวอรวรรณ คําเข่ือนแก�ว
62083024602 นางสาวชไมพร ล�อมประโคน
62083024603 นางสาวจีราพร สํารวมจิตร
62083024604 นางสาวภัทรธิดา ศรีแก�ว
62083024605 นายพีรพันธุ� พอกระโทก
62083024606 นางสาวสุกัญญา เกตุสระน�อย
62083024607 นางสาวพรพิมล พรโสภณ
62083024608 นางสาวณัฐกานต� โคกเกษม
62083024609 นางสาวพัดชา อุมะวรรณ
62083024610 นางสาวประภัสสร เชตุราช
62083024611 นางสาววรัญญา ทองสุข
62083024612 นายชาติชัย คําวิจิตร
62083024613 นางสาวพลอยพรรณ กลางเค่ือม
62083024614 นางสาวปKณฑารีย� แก�วทอง
62083024615 นางสาวต�องตา แสนขยัน
62083024616 นางสาวกฤตยา ผิวอ%อน
62083024617 นายฤทธิเกียรติ แก�วศรี
62083024618 นางสาวสุภัค ศรีนาคา
62083024619 นางสาวสิริรักษ� แซ%เฮง
62083024620 นางสาววันทกานต� เปลื้องปราชญ�
62083024621 นางสาวอรนุช อาทิตย�วงษ�
62083024622 นายบุญชัย ฉัตรเมืองปKก
62083024623 นางสาวเมทินี ขุนทอง
62083024624 นางสาวชุตินันท� วิทยอักษรศรี
62083024625 นายศิวกร เกษมศรี
62083024626 นายพฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน�
62083024627 นางสาวสิริพร วงมณี
62083024628 นางจิราวรรณ เกตุสุวรรณ�
62083024629 นางสาวอุษณี อินทร�สุวรรณ�
62083024630 นายเถลิงศักด์ิ อึ้งวรแสน
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62083024631 นายเกียรติศักด์ิ แพงพงษ�มา
62083024632 นางสาวอภิชญา วัฒนาภรณ�
62083024633 นางสาวกิตติยากร ก่ิงแก�ว
62083024634 นายยศกร อ%อนจันทร�
62083024635 นางสาวสิริจรรยา ธงชัยไตรวัฒน�
62083024636 นายอภิชาติ แผงพันธ�
62083024637 นางสาวกันต�สรัญ สิงห�ทอง
62083024638 นางสาวภัทราพร มาลี
62083024639 นายวันเฉลิม เทียนพลับ
62083024640 นายเมธาพัฒน� วิรัตน�ศุภเลิศ
62083024641 นายชัยภัทร โนนกระโทก
62083024642 นางสาววชิราภรณ� หนูโพนทัน
62083024643 นายปุณณวิท เลไธสง
62083024644 นางสาวมณีญา ชาวสวน
62083024645 นางสาวสุจิตรา สีผิวมี
62083024646 นางสาวนารีรัตน� ศรีจันแปลง
62083024647 นางสาวรัตนาภรณ� สุขแสงศรี
62083024648 นางสาวอรวรรณ พรมแดง
62083024649 นางสาวจุฑามาศ สินทรัพย�พิพัฒน�
62083024650 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ
62083024651 นายวิทยา ทองภูบาล
62083024652 นางสาวภัคจิรา อ�วนมะโรง
62083024653 นางสาวพิมพารัตน� เปลรินทร�
62083024654 นางสาวกานต�รวี เอมทอง
62083024655 นางสาวสันทรี พิจารณ�
62083024656 นางสาวธิดารัตน� หม่ืนคําลือ
62083024657 นางจริยา ใยงูเหลือม
62083024658 นางสาวภารดี วรพรพิสิฐผล
62083024659 นายปรัชญา แดนพิมาย
62083024660 นายวิโรจน� ศรีวอคํา
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62083024661 นายวิวรรธน� พิบูลย�รักษาแก�ว
62083024662 นางสาวภัทรินทร� ศรีสูงเนิน
62083024663 นางสาวอังควิภา ชมกระโทก
62083024664 นางสาวจิราพร วรรณพงษ�
62083024665 นางสาวอินทิรา แสงมณี
62083024666 นางสาวสุวิชญา เย่ียงอย%าง
62083024667 นางสาวสุชิรา กองอุด
62083024668 นางสาวสุธิดา เจริญสง%า
62083024669 นางสาวน้ําฝน ม%วงงาม
62083024670 นายพิทักษ� พกกลาง
62083024671 นางสาวรุ%งทิวา สิขิรัมย�
62083024672 นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
62083024673 นางสาวฉัตรทิชา พลเรือง
62083024674 นางสาวพนิดา สุขมะดัน
62083024675 นายสุรเดช อนันต�บุญเอื้อ
62083024676 นางสาวกุลภัสรา อรรคระน�อย
62083024677 นางจันทร�สุดา พรมจันทร�
62083024678 นางสาวภัททิยา จอดนอก
62083024679 นางสาวนุชนาฎ มะส%าห�
62083024680 นางสาวพิมพ�ศิริ ลําทอง
62083024681 นางสาวสุพัตรา สุขคุ�ม
62083024682 นางสาวมณิภา จําปXกลาง
62083024683 นางสาวสุนิชา ขวัญหวาน
62083024684 นายธนกร หล%อวิริยากุล
62083024685 นายวุฒินันท� แสงพิทักษ�
62083024686 นางสาวมลิสา สีเล
62083024687 นางสาวโชติรส สะท�านถ่ิน
62083024688 นายธนวัฒน� แสงกํ่า
62083024689 นางสาวสุรีพร เมยขุนทด
62083024690 นางสาวนันทิญา วรรณโกษิตย�
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62083024691 นายฐาปวุฒิ บุบผาพรมราช
62083024692 นางสาวสุจิตรา เตียนพลกรัง
62083024693 นางสาวพชรพรรณ อิ่มผ%อง
62083024694 นางสาวชฎาภรณ� โชโตวงษ�
62083024695 นายศักด์ินรินทร� กมลมา
62083024696 นายนวพล แก�วประทานพร
62083024697 นางสาวรัชฎาพิมล ปรุดรัมย�
62083024698 นางสาวรวีวรรณ ภักคีรี
62083024699 นางสาววรรณา เลิศสันเทียะ
62083024700 นางสาวธิดารัตน� หลวงวิเศษ
62083024701 นางสาวปฏิมากร ผันสันเทียะ
62083024702 นางรณิดา บุตรกันรัตน�
62083024703 นางสาวสรวงสมร กองคําฟู
62083024704 นางสาวจิณณพัต ต้ังดวงมานิตย�
62083024705 นางสาวอารยา สําเนียงล้ํา
62083024706 นางสาวกมลทิพย� เอกอมร
62083024707 นางสาวฐานิกา นเรศรัมย�
62083024708 นางสาวณัฐริยา พูนเกิดมะเริง
62083024709 นางสาวเปรมฤดี แซ%ลี้
62083024710 นางสาวปกิตตา พ่ึงบัว
62083024711 นายกิตติธร มหาสิริโภคา
62083024712 นางสาวศิริพร สืบสิงห�
62083024713 นายธวัช ประทุมวัน
62083024714 นายพงศ�ปณต พรมน�อย
62083024715 นายศราวุธ สําเรียนรัมย�
62083024716 นางป@ยรัตน� รักษาวงศ�
62083024717 นางสาวอารียา ธงไชย
62083024718 นางสาวสุนารี แม%นหมาย
62083024719 นายชัยรัตน� เกลาโคกสูง
62083024720 นางสาวนฤมล วงษ�สุวรรณ�
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62083024721 นางสาวศิวพร ธรรมโหร
62083024722 นางสาวหัทยา ภูผา
62083024723 นายรัฐศาสตร� สาริน
62083024724 นางสาวสิริพร แสนใหม%
62083024725 นางสาววราทิพย� บุญเกลี้ยง
62083024726 นางสาวนิศาชล แจ�งเพชร
62083024727 นายวรวุฒิ ป@ตะบุตร
62083024728 นางสาวกฤตพร สีเหนี่ยง
62083024729 นางสาวดาวเรือง ศรีชนะ
62083024730 นางสาวอภิญญา โพธ์ิสองชั้น
62083024731 นางสาวกมลชนก ทองมาก
62083024732 นางสาวปวีณา เกิดจันทึก
62083024733 นางสาวภิรมย�ญา จูกูล
62083024734 นายบุณฑริกศร บุญกุศล
62083024735 นางสาวสุมิตรา จินดามาตย�
62083024736 นายวิษณุพร พันธ�ภา
62083024737 นายณัฐพงษ� สามิภักด์ิ
62083024738 นางสาวจีรนุช เงิมสันเทียะ
62083024739 นางสาววรลักษณ� ทิแหลม
62083024740 นายสันติวัตร วงศ�วิกรม
62083024741 นางสาวสุนารี เฉ่ือยสูงเนิน
62083024742 นายณัฐพงษ� ชูพันธ�
62083024743 นางสาวดวงพร บุญยืน
62083024744 นางสาวสุภาภรณ� สุขจรรยา
62083024745 นายวิศทิภัทร� จันทร�เขียว
62083024746 นายภัทรพล กสิวุฒิ
62083024747 นางสาวอัจฉรา วันชูพริ้ง
62083024748 นางสาววิญญา พยุงวงษ�
62083024749 นางสาวกมลชนก เกตุขุนทด
62083024750 นางสาวเจนจิรา มณีเนตร
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62083024751 นางสาวณัฐธิดา ยศวัฒนา
62083024752 นางสาวอรุณกมล หลวงถนนเจริญ
62083024753 นางอุไรวรรณ วัชรวิทยานนท�
62083024754 นางสาววไลลักษณ� ผดุงสินประเสริฐ
62083024755 นางสาวกฤติยาภรณ� ยืนยง
62083024756 นายวุฒิชัย ทองคัณทา
62083024757 นายวัชรินทร� เพ่ิมผล
62083024758 นางสาวจามจุรี ชะมา
62083024759 นางสาวนิตติญา ชัยสุภา
62083024760 นางสาวมานิตา เนตรพรม
62083024761 นายภาคภูมิ พวงนิล
62083024762 นายอาทิตย� แก�วพิมาย
62083024763 นางศุภลักษณ� วันเพ็ญ
62083024764 นายธนารักษ� สมฤทธ์ิ
62083024765 นางสาวจิณณพัจน� มีตุวงศ�
62083024766 นางสาวเนตรชนก จิระรัตนากร
62083024767 นางสาวนิชดา ปทุมทอง
62083024768 นางสาวไพลิน ก้ิงเงิน
62083024769 นางสาวสุพัตรา สีลกันตสูติ
62083024770 นางสาววิภาดา ฝาไธสง
62083024771 นางสาวกฤตยา เจริญรัมย�
62083024772 นางสาวจารุวรรณ ดีสะอาด
62083024773 นายจิรายุส จรูญแสง
62083024774 นายอนุพงษ� ทวีเภค
62083024775 นางสาวเกศราภรณ� โม�สา
62083024776 นางสาวจุฬาลักษณ� ชาติเผือก
62083024777 นายฉันทพัฒน� คําชุ%ม
62083024778 นายไพรรัฐ อึงนันทศิริกุล
62083024779 นางสาวสิริพร จงมีศิลปL
62083024780 นางสาวชนาพร เดชอุปการ
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62083024781 นางสาวเด%นนภา เทียมเลิศ
62083024782 นางสาวฐชาภา ธนากุลธพัช
62083024783 นางสาวนภัสวรรณ ชาญน�อย
62083024784 นางศิริรัตน� มาลีหวล
62083024785 นางสาวสุนิษา หาหอม
62083024786 นายคมสันต� อุปวันดี
62083024787 นางสาวกรวิการ� นามทัศน�
62083024788 นางสาวสุวนันท� กระพือพงษ�
62083024789 นางสาวศศิมาภรณ� จันทวงษ�
62083024790 นางสาวอริศรา โพธ์ิอินทร�
62083024791 นายธีรพงษ� จรมา
62083024792 นายณรงค� มิถุนาวงศ�
62083024793 นางสาวอัจฉรา คํายอด
62083024794 นางสาวปวิภา กรอบพุดซา
62083024795 นางสาววรรณพร สิทธิบูรณ�
62083024796 นางสาวสุวนันท� ดอกไม�
62083024797 นายอภิโชติ ช%างเกวียน
62083024798 นางสาววัสส�พร อินทพิจิตร�
62083024799 นายโกวิท ลายทอง
62083024800 นางสาวนัฐยามล ชนมนัส
62083024801 นางสาวมันทนา ฉัตรสระน�อย
62083024802 นางสาวกรกัลย�ชัชมณฑ� ราสิมานนท�
62083024803 นางสาววรรณนภา ลึ่มนอก
62083024804 นายสุเมธ จันทอง
62083024805 นางสาวอนุสรา แก�วขจร
62083024806 นางวิลาสินี จงกล
62083024807 นางสาวป@Pนอนงค� จ๋ิว
62083024808 นางสาวหิรัญญา เชียงคา
62083024809 นางสาวธนัชภัค นุขุนทด
62083024810 นางสาวจตุพร กาวสูงเนิน
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62083024811 นางสาวรุ%งฤดี นามล้ํา
62083024812 นางสาวรชนีกร ทุมฉิมพลี
62083024813 นายปฏิพัทธ� เข่ือนเพ็ชร
62083024814 นางสาวนฤมล วิเศษพันธ�
62083024815 นางสาวศชุดา พงศ�ชาญบุญมี
62083024816 นางสาวยศวดี อาสน�ธานี
62083024817 นางสาวพัชราภรณ� น�อยพันธ�
62083024818 นางสาวเจษฎาพร ศรีสวัสด์ิ
62083024819 นางสาวภัทร�จิราภรณ� สุขสถิตย�
62083024820 นางสาวฐิตาพร ลอยศักด์ิ
62083024821 นางสาวนารีสา บุญเหมาะ
62083024822 นายคูณศิลป คล�ายจันทึก
62083024823 นางสาวธิดารัตน� ทรัพย�พาลี
62083024824 นางสาวสุกัญญา ดงหงษ�
62083024825 นางสาวสุภาณี ฉิมดี
62083024826 นางสาววชิราภรณ� เคนสันเทียะ
62083024827 นางสาววิลาวัณย� คงเปUนนิตย�
62083024828 นางสาวเกวลิน สุขเกษม
62083024829 นางสาวศิริลักษณ� ขุมทอง
62083024830 นางสาวสาธวี บุญพิมาย
62083024831 นางสาวรวีวรรณ สาอุต
62083024832 นายภาคภูมิ ไทยประเสริฐ
62083024833 นางสาวคนึงนิจ เจนไร%
62083024834 นางสาวนิภาพร อินละคร
62083024835 นางสาวพิมพ� หวายสันเทียะ
62083024836 นายพงศ�ภัค ชิตไธสง
62083024837 นางสาวปรีชยา โตไธสง
62083024838 นางสาวจาริยา เคล�าพิมาย
62083024839 นายพศวีร� กูฎโสม
62083024840 นายวัยวุฒิ ยนจอหอ
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62083024841 นางสาวมนัญญา สิมมา
62083024842 นางสาวจุไรรัตน� วิศิษฎ�ศิลปL
62083024843 นายดนัย เหล%าสะพาน
62083024844 นายทศพร ชุ%มเย็น
62083024845 นางสาวนาราภัทร วิมลจันทร�
62083024846 นางสาวกิติยา เศียรศิริบัณฑิต
62083024847 นางสาวสุรีรัตน� พูนโตนด
62083024848 นายณัฐพล เอกพันธุ�
62083024849 นางสาวธัญพร เตชะเอื้อย
62083024850 นางสาวแพรวนภา แสนอ%อน
62083024851 นางสาววรรณภา สุตะพันธ�
62083024852 นางสาวศราวดี แย�มงาม
62083024853 นางสาวอรุณวตรี ดีหลี
62083024854 นางสาวอรวรรณ ชินเวียง
62083024855 นางสาวนิภาวรรณ งามแพง
62083024856 นายอภิชาต สว%างพลกรัง
62083024857 นางวารุณี เรืองจันทึก
62083024858 นางสาวอัจฉราภรณ� คุ�มทวี
62083024859 นางสาววิยะดา เตโจ
62083024860 นางสาวสุธิมา มีสมานพงษ�
62083024861 นายจีรายุส สมมุติรัมย�
62083024862 นางสาวกันตา สายญะนัตร
62083024863 นายธวัชชัย แจ%มใส
62083024864 นายศรัญ^ู จิรัมย�
62083024865 นายเฉลิมเกียรติ นวลพริ้ง
62083024866 นายธนาธิป เลิศยะโส
62083024867 นางสาวชนิดาภา ห%วงรักษ�
62083024868 นางสาวนภาวรรณ ยุบรัมย�
62083024869 นางสาวรัญชิดา นะดาบุตร
62083024870 นางสาวสุมิตรา แสงสุวรรณ
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62083024871 นางสาวบุษรัตน� ปcงสมบูรณ�
62083024872 นางสาวสุขหทัย หนูทองแก�ว
62083024873 นางสาวสุธาทิพย� วณิชย�ชูหิรัญ
62083024874 นายอภิมุข สุขจิตต�
62083024875 นางสาวฟาริดา พงษ�สุภา
62083024876 นางสาวประดับดาว เชาว�วิวัฒนากุล
62083024877 นางสาวเพ็ญพิชชา โชคเฉลิมผล
62083024878 นางสาวฐิติรัตน� คะเซ็นเชื้อ
62083024879 นายยศวัตร อาบสุวรรณ�
62083024880 นางสาวจิราพร ท�าวทองเจริญ
62083024881 นางสาวพัชรา ติตะสี
62083024882 นางสาวรัตนาพร พูลเพ่ิม
62083024883 จ%าเอกภาณุพงศ� ดีสวัสด์ิ
62083024884 นางสาวอรอุมา เรืองรัมย�
62083024885 นายอภิวัฒน� แสนตระกูล
62083024886 นางสาวสุชานันท� ธุระพันธ�
62083024887 นายณัฐพล ภักดีพงษ�
62083024888 นางสาวณฐธนพร อินทรวิเชียร
62083024889 นางสาวสุภัสสร ถนอมพันธ�
62083024890 นายธีระชัย นุสิทธิภาพ
62083024891 นางสาวสุภาวดี กําจร
62083024892 นางสาวเอ็มอร ศรีชาลี
62083024893 นางสาววาสนา ถัดกระโทก
62083024894 นางสาววราพรรณ นันเจริญ
62083024895 นายโสภณวิชญ� อินทรรักษ�
62083024896 นางสาวอรพิน สังฆเพท
62083024897 นางสาวเหมสุดา อินสําอางค�
62083024898 นายนิติศาสตร� สุขอุดมพันธ�
62083024899 นางอังศณา ทับทิมไสย
62083024900 นางสาวอุมาพร ฐานันตะ
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62083024901 นางสาววรรณิกา สีทม
62083024902 นางสาวพุทธราวดี ท�าวไธสง
62083024903 นางสาวช%อแพร เบญจมาตย�
62083024904 นายปราการ มีการุณ
62083024905 นายธีรวัฒน� คําสม
62083024906 นางสาวเพชรรัชช� หอมกลิ่น
62083024907 นางสาวซาฟXนะห� เจะอุบง
62083024908 นางสาวจันทนา พันตรี
62083024909 นางสาวพัชฎาภา บุญเรือง
62083024910 นายธีรภัทร� ศรีส%อง
62083024911 นางสาวลีลาวดี กรแก�ว
62083024912 ว%าที่ ร.ต.อนันต� ศรีตะปKญญะ
62083024913 นางสาวปลายฟ>า จงมุม
62083024914 นายดรุสิทธ์ิ สุวรรณสม
62083024915 นางสาวมธุรส พรมเมฆ
62083024916 นางสาวไอลดา ปอศรี
62083024917 นายชวลิต แจ%มจํารัส
62083024918 นางสาววิภาภรณ� นพรัมย�
62083024919 นางสาวรุจิรางค� อุ%นเรือน
62083024920 นายไกรสิทธ์ิ แก�วหานาม
62083024921 นางสาวชลธิชา เจริญพล
62083024922 นางสาวสโรชา สาลีรัตนา
62083024923 นางสาวจิตติยา พลบุญ
62083024924 นางสาวสมปอง ม่ิมกระโทก
62083024925 นางสาวนภัส ไปเร็ว
62083024926 นายศรีภูมิ เทียนทอง
62083024927 นางสาวสุกัญญา คํ้าภูเขียว
62083024928 นางสาวศรารัตน� เมาขุนทด
62083024929 นายมหกพันธ� แก�วระหัน
62083024930 นายณัฐชนน ขุนทองจันทร�
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62083024931 นายขวัญชัย ย่ีจอหอ
62083024932 นางสาววราภรณ� พิมรัตน�
62083024933 นางสาวณัฐศิริ จันทมาลา
62083024934 นางสาวนภาพร ผ%านไชย
62083024935 นายวิษณุ นิเรียงรัมย�
62083024936 นางสาวนฤมล ฤดีนิรมาน
62083024937 นางสาวกชนันท� นาสุวรรณ�
62083024938 นางสาววรรณา ทองผาลา
62083024939 นายพงษ�พัฒน� เทพปฏิพัธน�
62083024940 นางสาวศุภรัตน� นะรมรัมย�
62083024941 นางสาวนราวัลย� ระพัง
62083024942 นางสาวณัฐชยา เมฆา
62083024943 นางสาวกตัญ^ุตา จันทรมนตรี
62083024944 นายวชิราวิโรจน� เหมวงษ�
62083024945 นางสาวยุวดี พลวิชิต
62083024946 นางสาวกฤตบุญ สันติพงค�
62083024947 นางสาวสุดารัตน� พานไธสง
62083024948 นายลิขิต ภาคย�ธนินภูสิทธ์ิ
62083024949 นางสาวกุณฑลา ฉวีวรรณ
62083024950 นางสาวอริสา ผิวบาง
62083024951 นางสาววิไลลักษณ� ไสวครบุรี
62083024952 นางสาวปุณิกา แสงจิตจรัส
62083024953 นางนับเงิน ทองป>อง
62083024954 นายกฤษดา ขิตรสูงเนิน
62083024955 นางสาวจิตรา บรรดิษฐภักด์ิ
62083024956 นางสาวณัฐกานต� วงค�คําจันทร�
62083024957 นางสาวสุวารี สุริยนต�
62083024958 นางสาวธัญวรัตม� พับโพธ์ิ
62083024959 นางสาวจุฑามาศ ญาติสมบัติ
62083024960 นางสาวพวงผกา เพ็งสูงเนิน
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62083024961 นางสาวธนาพร เพชรวิศิษฐ
62083024962 นายประกิจ ประเสริฐชาติ
62083024963 นายกฤษณ� ศรบุญทอง
62083024964 นางสาวเจนจิรา ประกอบผล
62083024965 นายภัทรพล กองศิริ
62083024966 นางสาวอรยา ย%อยกระโทก
62083024967 จ%าอากาศเอกพิชิตพงษ� เพ่ิมพูล
62083024968 นางสาวพนิดา หมู%ป[ารัง
62083024969 นายวัชรพล อินทร�สูงเนิน
62083024970 นางสาวพิมพนิต สีเสือ
62083024971 นางสาววริษา ปรอยกระโทก
62083024972 นางสาววิศัลย�ศยา แก�วรัตน�
62083024973 นายณรงค�ศักด์ิ ซอสูงเนิน
62083024974 นางสาวศริญญา แจ%มนิลพิพัฒน�
62083024975 นางสาวรัตนา นิลรัตน�
62083024976 นายภัทรกร พิมเสนครบุรี
62083024977 นางสาวรสกร สุมรัมย�
62083024978 นางสาวมนัญชยา ชัยน้ําอ�อม
62083024979 นายแสงชัย เกตุมณี
62083024980 นางสาวอังสนา ช%างประดิษฐ�
62083024981 นายชัยวัฒน� ประพันธ�
62083024982 นางสาววารินทร� กันสุข
62083024983 นางสาวเกษมณี อังสนุ
62083024984 นายพิเชษฐ� อ%อนหางหว�า
62083024985 นางสาวสุภัทรา พันแพง
62083024986 นายศรันย� ผ%องใส
62083024987 นายวราภัทร จูมตะคุ
62083024988 นางสาวขนิษฐา สุริโย
62083024989 นางสาวอาริษา สูงปานเขา
62083024990 นางสาวจันทกานต� บุญวิจิตร
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62083024991 นางสาวหงษ�ลดา ลูกจันทร�
62083024992 นายมฤคินทร� แก�วภูมิแห%
62083024993 นางสาวกนกกร เจริญพงศ�อนันต�
62083024994 นางสาวพรทิพา บรรจงปรุ
62083024995 นางสาวรัชนีกร ชุติมัน
62083024996 นายฐาปนพงศ� พงษ�จันทร�
62083024997 นางสาวสุชาดา โกฎค�างพลู
62083024998 นางสาวปริยา ชาติขุนทด
62083024999 นางสาวเอมอร ว%าวภูเขียว
62083025000 นางสาวจันทิมา จันทราช
62083025001 นางสาวพัชรรดา ละอองนวล
62083025002 นายธนภูมิ วงศ�บุตร
62083025003 นางสาวกัญญารัตน� ปานใจนาม
62083025004 นางสาวสิรินยา คงไทย
62083025005 นางสาวกุลนลี แก�วจันทึก
62083025006 นางสาวกนกพร แท%นนอก
62083025007 นางสาวบัวรินทร� แย�มกระโทก
62083025008 นางสาวดุลยารัตน� ขาววิเศษ
62083025009 นางสาวจิราพร ตราพระสําโรง
62083025010 นางสาวกฤติมา บุญเหลือ
62083025011 นายธีรยุทธ เทินสระเกษ
62083025012 นางสาวตะวัน ปKญญาสิทธ์ิ
62083025013 นางสาวสมฤทัย แก�วเก%ง
62083025014 นางไพรัตน� โด%งพิมาย
62083025015 นางจันทิรา บุญศรี
62083025016 นางสาวขวัญใจ ลีประโคน
62083025017 นายชัยยุทธ� โพธ์ิทอง
62083025018 นางสาวมณีรัตน� งอกศิลปL
62083025019 นางสาวสุจิตรา เทียนจันทร�
62083025020 นายธีระพงษ� นามโคตร
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62083025021 นางสาวธนพร แซ%อึ้ง
62083025022 นางสาวสุชาวดี พรมศรี
62083025023 นางสาวจารุวรรณ แจ%มใส
62083025024 นายวทัญ^ู โพธิขํา
62083025025 นางสาวผกามาศ ภารประดิษฐ�
62083025026 นางสาวสุภิกา ละเริงรัมย�
62083025027 นางสาวรัตนาภรณ� สอดสูงเนิน
62083025028 นางสาวป@ยรัตน� สุทธิ
62083025029 นางสาวรัตน�ธาพร เสมียนชัย
62083025030 นางสาวจุฑามาศ แก�งบ�าน
62083025031 นางสาวแก�วตา โยงรัมย�
62083025032 นางสาวกัญจนา จูเกลี้ยง
62083025033 นางสาวชญานิษฐ� จะป@Pนครบุรี
62083025034 นางสาวอรวรรณ ศรีศักด์ินอก
62083025035 นางสาวเจนจิรา ศรีจะบก
62083025036 นายอัครพล อัครบาล
62083025037 นางสาวสุธาสินี สุรศร
62083025038 นางสาวศษิณา ข%าขันมะลี
62083025039 นางสาวมุกข�รวี สงวนพงษ�
62083025040 นางสาวมธุรดา จิตนา
62083025041 นางสาวพัชรา ธรรมปKญญาสาน
62083025042 นางสาวศิริลักษณ� ปุวิชา
62083025043 นายอนุรักษ� ชุมศรี
62083025044 นางสาวธัญธร ชาญวลิชล
62083025045 นายณรงค�ศักด์ิ โคตรสุวรรณ
62083025046 นายสุขสวัสด์ิ เริงฮัง
62083025047 นายวุฒิศักด์ิ มูลศรี
62083025048 นายประจักษ� วิระพันธุ�
62083025049 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร�
62083025050 นางสาวชลธิชา ฟุ>งจันทึก
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62083025051 นางสาวดวงใจ พร�าวไธสง
62083025052 นายพงศ�ศิริ เลียบกระโทก
62083025053 นายพชร สุจินพรหม
62083025054 นางสาวปฏิพัทธ� การรัมย�
62083025055 นายคําภีร� ชูแก�ว
62083025056 นางสาวบังอร ศรีสะอาด
62083025057 นายเอกลักษณ� รัตนาทร
62083025058 นางสาวศิริลักษณ� ครุฑสุวรรณ
62083025059 นางสาวกนกพร แย�มประโคน
62083025060 นางสาวยุพิน อบเชย
62083025061 นางสาวเจนจิรา จันทรเสนา
62083025062 นางสาววราภรณ� โฮนอก
62083025063 นายกุญชร แข็งขัน
62083025064 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก
62083025065 นางสาวมานิตา กิจการ
62083025066 นางสาวปKทมา วรรลยางกูร
62083025067 นางสาวมัณฑนา ศรีม%วง
62083025068 นางสาวกวิสรา ทาระชาติ
62083025069 นายเพ่ิมศักด์ิ ไพศาลธรรม
62083025070 นางสาวสีสุดา รักด%านกลาง
62083025071 นางสาวป@ยะพร วัดทุ%งใหญ%
62083025072 นางสาวภัทรนันท� คูเจริญไพศาล
62083025073 นายประดิษฐ� ทรัพย�พงษ�
62083025074 นางสาวนรารัตน� ศกุนตนาค
62083025075 นางสาววิชชุดา โสภณ
62083025076 นายอภิชาติ ประเสริฐสังข�
62083025077 นางสาวอิศราภรณ� สาครสูงเนิน
62083025078 นางสาวพัชรี ปะกะตัง
62083025079 นางสาวศิริลักษณ� ตะสายวา
62083025080 นางสาวพุทธรักษ� กลิ่นพูน
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62083025081 นางสาวจุฑามาศ สระสม
62083025082 นางสาวลัดดาวรรณ หินสําโรง
62083025083 นางสาววรารัตน� แห%งเจริญ
62083025084 นายณัฐพงศ� พนมเครือ
62083025085 นางสาวรัชฎาพร ศรีชมภู
62083025086 นายอิสรา บัวเมืองปKก
62083025087 นางสาววรินทร โทสูงเนิน
62083025088 นางสาวพรพรรณ โสประดิษฐ
62083025089 นางสาวอรพินท� พอกกลาง
62083025090 นางสาวรัชนก พรมสูงเนิน
62083025091 นางสาวพรทิพย� พรหมเสนา
62083025092 นางสาววนิดา สิทธิ
62083025093 นางสาววราภรณ� สินจ�าง
62083025094 ว%าที่ร�อยตรีชํานาญ กําพุดเชื้อ
62083025095 นางสาวณัฐธิดา คําแดง
62083025096 นางสาวป@ยธิดา สมานหมู%
62083025097 นางสาวสุทธิดา จันทร�ขํา
62083025098 นางสาวสุนันทา นาสุริวงษ�
62083025099 นางสาวเกศรินทร� การสมเพียร
62083025100 นางสาวศิรินทิพย� สีหะวงค�
62083025101 นายวิทวัส ศรีจันทร�
62083025102 นางสาวดาริณี หาญสุโพธ์ิ
62083025103 นางสาวปณาลี หวังประสพกลาง
62083025104 นางสาวศกุนตลา คงเจริญ
62083025105 นางสาวสุชานาถ พันธุนิตย�
62083025106 นางประอรรัตน� ดวงดารา
62083025107 นางกรณิกา ประชากรพิทักษ�
62083025108 นางสาวผกากาญจน� ลาภจิตร
62083025109 นางสาวกานต�พิชชา ปรานต�พัทธนันท�
62083025110 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิราช
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62083025111 นางสาวอัฉรา บุญเพ็ง
62083025112 นางสาวสุทธิดา เหมือนสันเทียะ
62083025113 นางสาวสุภานฤดี ศรีจันทึก
62083025114 นางสาวหทัยภัทร บุญรอด
62083025115 นายทรงชัย สมสิน
62083025116 นางสาวกฤษฏาภรณ� ตอรบรัมย�
62083025117 นางสาวเรวดี ป@ดจันทึก
62083025118 นายวุฒินันท� ภูมิไธสง
62083025119 นายอิศรา มูลเมือง
62083025120 นางสาวรัชนี แก�วต%างสิน
62083025121 นางสาวแคทลียา เล็กกลาง
62083025122 นางสาวสุนิษา มิกขุนทด
62083025123 นางสาวรัตนศิริ แคสันเทียะ
62083025124 นายครรชิต ชัยชนะรุ%งเรือง
62083025125 นายสรชัช มาเจริญ
62083025126 นางสาวทิพธัญญา ภักดีนันท�
62083025127 นางสาวปKญญาพร เทศสูงเนิน
62083025128 นางสาวรัตติกาล จงชิดกลาง
62083025129 นางสาวสยมพร เกิดโพธ์ิชา
62083025130 นางสาวพันทิวา ซุยรัมย�
62083025131 นางสาวณัฐฐาพร ธุระธรรม
62083025132 นายกานตนนท� นุ%นพุทธ์ิ
62083025133 นางสาววิชชุดา ดลเจิม
62083025134 นายทศวรรษ โรจนบัณฑิต
62083025135 นางสาวเจนจิรา สีหะธรางกูร
62083025136 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิแก�ว
62083025137 สิบเอกโยธิน ทรงประโคน
62083025138 นางสาวจิตติมา เพียขันทา
62083025139 นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา
62083025140 นางสาวปวีณา ปะทะม%วง
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62083025141 นางสาวชลธิชา ลิวไธสง
62083025142 นายธนาวัฒน� เก้ือทาน
62083025143 นายอรรถพล จงรวมกลาง
62083025144 นางสาวกรรณิการ� บุตรคํา
62083025145 นางสาววินัด บุญวงศ�
62083025146 นางสาวณัฐวดี แสงกระจ%าง
62083025147 นางสาวศิรินทิพย� โชคเหมาะ
62083025148 นางสาวทิพรัตน� รักพินิจ
62083025149 นายวิทวัส นิ่มกลาง
62083025150 นายอัครพล วรรณเสวก
62083025151 นายพชรพล ฉิมมาลี
62083025152 นางสาวภัทรภร นาคนิล
62083025153 นางสาวรัตนาภรณ� ยศคําลือ
62083025154 นางสาวกชนันท� ม่ิงขวัญ
62083025155 นางสาวพรพิมล ขอนัดกลาง
62083025156 นางสาวจิราพร ยวงแก�ว
62083025157 นายนัยสิทธ์ิ ทองขจร
62083025158 นางสาวณิชกานต� เจ�าเจ็ด
62083025159 นางสาวอาภาภรณ� ภาระหันต�
62083025160 นายเจตพล ทองจอก
62083025161 นางสาวธิชา แยกโคกสูง
62083025162 นายณัฐกฤษ บุญรัตน�
62083025163 นางสาวทิวาพร บรรพจน�พิทักษ�
62083025164 นางสาวเสาวรัตน� โกรัมย�
62083025165 นางสาวชฎาพรรณ รักชาติ
62083025166 นางสาวอรสา มีเหมาะ
62083025167 นายอดิศักด์ิ วรรณศรี
62083025168 นางสาวนนทิชา หมู%เมือง
62083025169 นางสาวธัญญ�ธารี บูรณ�โรจนโภคิน
62083025170 นางสาวศรัณยา จันทร�อ%อน
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62083025171 นางสาวรังสิมา ล�อเสียง
62083025172 นางสาวรสรินทร� แสนจําลาห�
62083025173 นายเวนิส กริดรัมย�
62083025174 นางยุพาวรรณ� ไวยารัตน�
62083025175 นางสาวรัตนาภรณ� เสนีโสด
62083025176 ว%าที่ร�อยตรีกฤษดา ศรีเลิศ
62083025177 นางสาวนัชชา เชิดสูงเนิน
62083025178 นางสาวศรัณย�พร รักษาพงษ�
62083025179 นางสาวมนัสนันท� หล�าอ%อน
62083025180 นายเจษฎากร เจนรัมย�
62083025181 ส.ต.ท.เกรียงไกร สีหาทอง
62083025182 นางนันทนา บุญแย�ม
62083025183 นางสาววันรัก แก�ววัน
62083025184 นางสาววันวิสา กองวงษา
62083025185 นางสาวเจทิกา ปานคาน
62083025186 นางสาวเบญจลักษณ� คล�ายสงคราม
62083025187 นายณัฐพงษ� คงเก%ง
62083025188 นายภานุเดช ย่ีสารพัฒน�
62083025189 นางสาวศุลีรักษ� สิริพัฒนผล
62083025190 นางสาวณัฐกานต� พงศ�ชาญวิทย�
62083025191 นายณรงค�วิทย� สุขโสม
62083025192 นางสาวธิตินันท� เรืองฉาย
62083025193 นายโยธิน ช%างปลูก
62083025194 นางสาวอริสา นึกรัมย�
62083025195 นางสาววริษฐา มีคล�าย
62083025196 นางสาวปองกานต� สุนประโคน
62083025197 ว%าที่ ร.ต.กิตติรัชต� ปะติปา
62083025198 นางคําสอน งามประเสริฐ
62083025199 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน
62083025200 นางสาวชญาธร ทวีทรัพย�
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62083025201 นางสาวศศิญาพร คดสระน�อย
62083025202 นายสมพงษ� เพชรประกอบ
62083025203 นางสาวนุสบา สุดใจ
62083025204 นายสิทธิศักด์ิ เผ%าฉนวน
62083025205 นางสาวณัฐวรา สุจินพรัหม
62083025206 นายภุชงค� โพธ์ินิ่มแดง
62083025207 นางสาวทัศน�ลักษณ� ราศีวรัตน�
62083025208 นายศักดา ชุมวงค�
62083025209 นางสาวพิชญาธรณ� วิศาลศักด์ิกุล
62083025210 นางสาวเจนจิรา นางาม
62083025211 นางสาวสรชา ไชยดี
62083025212 นางสาวประภาวิณี บุตรเรือง
62083025213 นางสาววารีย� ทวนไธสง
62083025214 นางชัญญาภัค พาบุ
62083025215 นางสาวภารณี บุญกะยะ
62083025216 นางสาวสมสุข ฤกษ�พูลทวีพร
62083025217 นางสาววนิดา สินธุชัย
62083025218 นางสาวกานต�ธิดา ผายสระน�อย
62083025219 นางสาวป@ยธิดา แสงตา
62083025220 นายสุรัตน� เหง%าสีหา
62083025221 นางสาวสุธิชา มหาวงค�
62083025222 นายยุทธภูมิ แกล�วกล�า
62083025223 นายทศพล ต้ิมสันเทียะ
62083025224 นายธีระพงษ� สะราคํา
62083025225 นางสาวจิตติมา จุฑาจันทร�
62083025226 นางสาวยุวราภรณ� ซ%อนกลิ่น
62083025227 นางสาวธิดาพร งวดชัย
62083025228 นางสาวธณษา สุวรรณกลาง
62083025229 นางสาวรัลรินทร� ตะโจระกัง
62083025230 นางสาวนาฎติยา ศิลคุ�ม
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62083025231 นายวีรภัทร พิทักษ�
62083025232 ว%าที่ร�อยตรีหญิงศิรินภา โสกําปKง
62083025233 นางสาวเกตุมณี เนื้อดี
62083025234 นางสาวสุวนันท� โสมกา
62083025235 นายอนุวัฒน� เป>าวิชัย
62083025236 นางสาวพรทิพา บุญรัตน�
62083025237 นางสาวสุภาวดี สาธุภาค
62083025238 นายวิชิต ช%วยบํารุง
62083025239 นางณัฐธภา ศรีโฉม
62083025240 นายพิชญ เสถียรปกิรณกรณ�
62083025241 นางสาวกาญจนา ยันมะเริง
62083025242 นายกําพล หอมวงค�
62083025243 นางสาวโมรี มีอุดมกิจเจริญ
62083025244 นางวรนุช พันธ�สอาด
62083025245 นายสุรศักด์ิ โยงกระโทก
62083025246 นางสาวนิภาพร อุทพันธ�
62083025247 นายไกรวิชญ� เรืองสิทธ์ิ
62083025248 นายณัฐพล สุขพรรณ�
62083025249 นางสาวนัทปภัส บุราคร
62083025250 นางสาวป@ย�วรา สระทอง
62083025251 นางสาวกัลยาณี จิตกุมาร
62083025252 นายนิภัทธ� จันทร�ตรง
62083025253 นางสาวกาญจนา ปKจจัย
62083025254 นางสาวคัทลียา แลบัว
62083025255 นางสาวธัญญ�ธัชนันน� เถ่ือนกลาง
62083025256 นางสาวภารดี พลคํามาก
62083025257 นางสาวจิราภา เศษหอม
62083025258 นางเนื้อหอม พงษ�เผือก
62083025259 ว%าที่ร�อยตรีหญิงวารุณี หักทะเล
62083025260 นางสาวนริศรา เพ็งมูล
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62083025261 นางสาวกัญญารัตน� มิสา
62083025262 นางสาวสิริญาพร ธนกันต�พจน�
62083025263 นางสาวสุทธิดา ค�าขาย
62083025264 นางสาวสุภัสสร ช�างขวัญยืน
62083025265 นางสาวอภิชญา เจริญศิลปLชัย
62083025266 นายรัฐพล จิตรเขต
62083025267 นายเมธาสิริ พิพัฒน�ธนเมธี
62083025268 นางสาวพุทชราภรณ� ใจกล�า
62083025269 นางสาวป@ยวรรณ แอบบัว
62083025270 นางสาวสุป@ยา นาครินทร�
62083025271 นายนพดล กลิ่นพ%วง
62083025272 นายภูมิพัฒน� แพนดี
62083025273 นางสาววัชราภรณ� ปะติกัง
62083025274 นางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย�
62083025275 นางสาวสุจิตรา จุฑาจันทร�
62083025276 นางสาวอังคนันท� หงษ�วิจิตปรีชา
62083025277 นางสาววิภา สัมฤทธ์ิ
62083025278 นางสาวสุภาวดี ลายโถ
62083025279 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ โล�ววัชรากร
62083025280 นางสาวอสมาภรณ� ถ%องตะคุ
62083025281 นางสาววันวิสาข� นราสูงเนิน
62083025282 นางสาววิภา นิจจอหอ
62083025283 นายฉัตรสุวรรณ บรรเลง
62083025284 นางสาวศจี จันทะเคน
62083025285 นางสาวนิตยา ปะรินรัมย�
62083025286 นางสาววัลลยา เกิดโมลี
62083025287 นายราชันย� จีมสันเทียะ
62083025288 นางสาวนัฐพร อิสสระพงศ�
62083025289 นายภูริพัฒน� บํารุงกูล
62083025290 นายบรรเลง สุพรรณ�
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62083025291 นางสาวชโลธร แก�วไพฑูรย�
62083025292 นายนวพล ทองศรี
62083025293 นายวีระชัย มีสุข
62083025294 นางสาวพัชรินทร� พลสาร
62083025295 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ
62083025296 นายทนงศักด์ิ ประดับวงษ�
62083025297 นางสาวนิรันดร�ดา แก�วพวง
62083025298 นางสาวก่ิงกาญจน� งามพรม
62083025299 นายอาณัติ มูลเอก
62083025300 นางสาวพรทิพา ต%อโชติ
62083025301 นางสาวมาลิษา หงษ�ทอง
62083025302 นางสาววนิดา เกตุภูงา
62083025303 นายเอกอนันต� พาพันธ�
62083025304 นางสาวรัตนา โคกม%วง
62083025305 นางสาวอัจฉรียา ชัยสันเทียะ
62083025306 นางสาวสายสุดา โยวราช
62083025307 นางสาวฐิติมา ขยันดี
62083025308 นายทวี ผิวนวล
62083025309 นายเกียรติพันธ� กันจะนะ
62083025310 นายวีระศักด์ิ ศรีเมือง
62083025311 นางสาวปวีณา สร�อยแก�ว
62083025312 นางสาวกมลลักษณ� ศรีสด
62083025313 นางสาวธวัลรัตน� รมยาคม
62083025314 นางสาวสุนารี ไผนอก
62083025315 นางอาริสา บูรณธนิต
62083025316 นางสาวศิรินาฏ คําขวา
62083025317 นายวงศ�วริศ วงศ�นาค
62083025318 นางสาววัชรมน จันรอง
62083025319 นางสาวสุนีย� บุญแจด
62083025320 นางสาวสิรินทรา พิมพ�บุตร
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62083025321 นายเสฏฐวุฒิ อาษานอก
62083025322 นายวัชราวุฒิ สายบุตร
62083025323 นางสาวอารีย� หอมจันทร�
62083025324 นางสาวนิศาชล สุจิบาล
62083025325 นายฉัตรมงคล ธนามี
62083025326 นางสาวเกษศินี พวงเกตุ
62083025327 นางสาวชฎาพร ดิลกลาภ
62083025328 นางสาวทิวาพร ทับตุ%น
62083025329 นางสาวกุลธิดา เงินประมวล
62083025330 นายสมบูรณ� ครัวกลาง
62083025331 นางสาวนงนุช เขือนอก
62083025332 นางสาวนภสร ปKทมธรรม
62083025333 นางสาวจุฑามาส บุญศรี
62083025334 นางสาวจิตราพร สุขเมือง
62083025335 นางสาวอัมพวัน แสงทับทิม
62083025336 นางสาวพิชยา ไชย�ศรี 
62083025337 นางสาวจันทกานต� ยุงประโคน
62083025338 นางสาวมยุรี วงค�ขัติย�
62083025339 นางนิตยา สาสวน
62083025340 นางสาวรติรส เอิกเกริกรัมย�
62083025341 นางสาววราภรณ� เลาอารีกิจ
62083025342 นางสาวนุชจรินทร� แก�วอาจ
62083025343 นางสาวพิชา สุพร
62083025344 นางสาวเจนจิรา จงปลูกกลาง
62083025345 นางสาววิภารัตน� ไตรดงพลอง
62083025346 นางบุศยา ผาจันทร�
62083025347 นางสาวอภิสรา ออสุวรรณ�
62083025348 นางสาวบัวชมภู อู%นาค
62083025349 นางสาวผกาทิพย� พนุมรัมย�
62083025350 นายปฏิภาณ กลิ่นจันทร�
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ระดับปริญญาตรี

62083025351 นางสาวเกศราภรณ� สังข�โกมล
62083025352 นางสาวบุญนิษา แป>นตระกูล
62083025353 นางสาวกรองทอง เสาโกมุท
62083025354 นายณัฐวุฒิ แย�มประโคน
62083025355 นางสาวสุพัตรา ทองสลัด
62083025356 นางสาวสุนัญญา บุญสอน
62083025357 นางนิภาพร อินทองหลาง
62083025358 นางสาวขณิตฐา หนูนา
62083025359 นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ�
62083025360 นายชุตินันท� เรือโปZะ
62083025361 นางสาวสายฝน หวนประโคน
62083025362 นางสาววราภรณ� สิมคุณขะ
62083025363 นางสาวสุพัตตรา จันต่ืน
62083025364 นางสาวพิชญ�สินี สิริลัง
62083025365 นางสาวจิตลดา กระจายศรี
62083025366 นายอุทัย บุญธรรม
62083025367 นายธงชัย เอมแบน
62083025368 นายคณิสร สัตตรัตนามัย
62083025369 นางสาวจิรวรรณ แผ%นจันทร�
62083025370 นางสาวลักขณา คําวัฒนา
62083025371 นางสาววธัญชนก อุ%มสกุล
62083025372 นางสาวพรทิพย� ภูมิโคกรักษ�
62083025373 นายมานพ ชะนะฮวด
62083025374 นางสาวจริยา หมอยา
62083025375 นายนพพร คําบุญ
62083025376 นางสาวกัญญาวีร� ฉันทะจิต
62083025377 นางสาวสุกัญญา กินไธสง
62083025378 นางสาวฤดีพิมล สีเสนซุย
62083025379 นายณัฐชัย ศรีไชโย
62083025380 นางสาวเกศราภรณ� อารมย�ดี
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62083025381 นางสาวพิรัญญา แขกสันเทียะ
62083025382 นางสาวกวินธิดา เชื้อเหิม
62083025383 นางสาวนิศา น%วมเป>า
62083025384 นางสาวณภัทร ปKญญวรธรรม
62083025385 นางสาวธิภาพร งีบส%อม
62083025386 นางสาวสุนิษา มีกําพ้ี
62083025387 นางสาวสุภาวดี หีดขุนทด
62083025388 นางสาวจินตนา ทศนักข�
62083025389 นายอภิสิทธ์ิ ตันเกษม
62083025390 นายชัยวัฒน� ค�ากระบือ
62083025391 นายอุดม เปลี่ยนสกุล
62083025392 นางพิมพ�ภา คําแก�ว
62083025393 นางสาวยุพารัตน� สุทธิทักษ�
62083025394 นางกัณฐมณี สุขจินดาเสถียร
62083025395 นางสาวอาภาศิริ ชิงขุนทด
62083025396 นางสาวเสาวนีย� ครอบแก�ว
62083025397 นายกิตติศักด์ิ เจริญจิตร
62083025398 นางสาวรัตนา ลีลา
62083025399 นางสาวดาราวดี สาลี
62083025400 นายเรวัต เที่ยงลิ้ม
62083025401 นางสาวชุติมา ศิริมาศ
62083025402 นายธงฉัตร พลทะกลาง
62083025403 นายภัทร ปะโปตินัง
62083025404 นางสาวเสาวคนธ� ดําเนิน
62083025405 นางสาวภัคจิรา สุริเทศ
62083025406 นางสาวภัทรสุดา เฉลิมรัมย�
62083025407 นางสาวอุษา ผาเบ�า
62083025408 นางสาวสิริขวัญ แจ%มเพ็ง
62083025409 นางสาววรดา พ่ึงงาม
62083025410 นางสาวสุจิกา สินถาวร
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62083025411 นางสาวทยิดา สายยืด
62083025412 นายสุทิน เกณฑ�ขุนทด
62083025413 นางสาววาริษา โสภณ
62083025414 นางสาวฐาปนพรรณ� รังษี
62083025415 นางสาวสุธิดา ประคําทอง
62083025416 นายพิเชษฐ� ตรากลาง
62083025417 นางสาวอุไรรัตน� ธรรมนาม
62083025418 นายจีรวัฒน� ศรีลาศักด์ิ
62083025419 นายจักรกฤษณ� บุญสง%า
62083025420 นางสาวอัจฉราพร เนียมจันทร�
62083025421 นายศิวพล แย�มแสน
62083025422 นายศิริชัย บุญธง
62083025423 นางสาวพิลาวรรณ หารธงชัย
62083025424 นางสาวภัสรา รักปลอดภัย
62083025425 นางสาวรจนา คุณวงค�
62083025426 นางสาววารีทิพย� จันทร�ชู
62083025427 นางสาวสุวิมล ชั่งทอง
62083025428 นางพรรณิภา พิมเสน
62083025429 นางสาวปณิตา หลักเพ็ชร�
62083025430 นางสาววจีรักษ� เจริญพงษ�
62083025431 นางสาวภรณ�ทิพย� ยศยังมี
62083025432 นางสาวเมทินี เดชจันทร�
62083025433 นางสาวมินตรา แสนสุข
62083025434 นางสาวศศิณัฐนันท� ชัชวงษ�
62083025435 นางสาวภาศินี พบกลาง
62083025436 นายวุฒิชัย ผุดผ%อง
62083025437 นางสาวขวัญจิรา แซ%แต�
62083025438 นางสาวจันนภา จันปKญญา
62083025439 นางสาวธัญจิรา คําพราว
62083025440 นายภานุวัฒน� ขัตติยะ
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62083025441 นางสาวภคินี ชาลีนิวัฒน�
62083025442 นางสาวกมลวรรณ เดือนขาว
62083025443 นางสาวณัฐกรณ� ฤทธ์ิชัยสง
62083025444 นางสาวยุพารัตน� จับใจเหมาะ
62083025445 นายเมธาพัฒน� ลัดดี
62083025446 นางสาวลัดดาวัลย� บุตรยากรัด
62083025447 นางสาวจิรัชญา คงมี
62083025448 นางสาวรติมา สินกระสัง
62083025449 นางสาวรุ%งสุข วรรณชัย
62083025450 นางสาวธนาภรณ� มะหาลัน
62083025451 นายประเสริฐ บุญเชิญ
62083025452 นายทศพล โพธ์ิเกษม
62083025453 นางพริ้งกมล บุญวร
62083025454 นางสาวทิพวรรณ จงนอก
62083025455 นางสาวกัลยาภัสร� เจริญไพรัชต�
62083025456 นางสาวแพรพลอย เกตสม
62083025457 นายอดิศร ดอกจันทร�
62083025458 นางสาวอรสา ผลพูน
62083025459 นางสาวปาริชาติ พรวิริยะทรัพย�
62083025460 นางสาววรัญญา แก%นกระโทก
62083025461 นางสาวธิติมา จารุณะ
62083025462 นายจักรพันธ� เครือแสง
62083025463 นางสาวสุนิษา นวลปาน
62083025464 นางสาวชญาน�นันท� สีวิสุทธ์ิ
62083025465 นายพชร โสภานุมาศ
62083025466 นางสาวชนาพร ดีอุบล
62083025467 นางสาวศุภรัตน� สุภาเพียร
62083025468 นายนราธิป ภาคสันเทียะ
62083025469 นางวิลาวัลย� เรืองไพศาล
62083025470 นายจิรภัทร วสุศุภชัย
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62083025471 นางสาววาสนา ลาทอง
62083025472 นางสาวจิดาภา ปทุมเพชร
62083025473 นางสาวจุฬาลักษณ� กมลผาด
62083025474 นางสาวชุติปภา อินทรรัตน�
62083025475 นางสาวผกาวดี สุขอิ่ม
62083025476 นายสิทธิกร สีโห�มี
62083025477 นางสาวนัยนาภรณ� จันทรา
62083025478 นางสาวณัฐธยานันท� ครองศิลปL
62083025479 นางสาวชนกนันท� โล%ห�สุวรรณ
62083025480 นางสาวจุฑามาศ อาจอนงค�
62083025481 นายจิรายุทธ เกิดโมลี
62083025482 นางสาววณิชยา คล%องแคล%ว
62083025483 นางสาวรุ%งอรุณ ภูแข%งหมอก
62083025484 นางสาวอัจฉราพร นานรัมย�
62083025485 นางสาวสุชัญญา ผิวสุข
62083025486 นางสาวอมรรัตน� อุทโท
62083025487 นายกณวรรธน� พรหมทอง
62083025488 นางสาวนลินรัตน� กองแก�ว
62083025489 นายอุทัย เกรมกลาง
62083025490 นายภาณุวงค� ป@Pนทอง
62083025491 นางสาวยศวดี พราหมทองหนุน
62083025492 นายอนุกูล ประสงค�ทรัพย�
62083025493 นางสาวฐิติพร นาคณรงค�
62083025494 นางสาวสุภาวรรณ แสนเดช
62083025495 นางสาวปรารถนา สายยศ
62083025496 นางสาวอัจฉราลักษณ� มัยสันเทียะ
62083025497 นางสาววัชราภรณ� ชูเลิศ
62083025498 นางสาวสุชาดา แก�วตา
62083025499 นางสาวอภิสรา เทียนทอง
62083025500 นางสาวปภัสสร นุ%นกลาง
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เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025501 ว%าที่ ร.ต.ชัยยา วรรณะราช
62083025502 นางสาวศุภนิดา พันธ�แก�ว
62083025503 นางสาวสุดารัตน� มูลวิชา
62083025504 นางสาวนุจนารถ วิชาจารย�
62083025505 นางสาวสุนิศา แก�วสําอางค�
62083025506 นางสุมาลี ชุบขุนทด
62083025507 นายอนุสรณ� ทะเรืองรัมย�
62083025508 นางสาวภัควลัญช�ญา ฉํ่าสูงเนิน
62083025509 นางสาวยุวากร ชินผา
62083025510 นางสาววิจิตรา เซ็นคําพา
62083025511 นางสาวกุสุมา ภูพันดุง
62083025512 นางสาวดวงดารา แก%นพรม
62083025513 นางสาวสัจจา ช%างทํา
62083025514 นางสาวแพรวพรรณ ภูคะมา
62083025515 นางสาวเมทนีดล มณีเนตร
62083025516 นางสาววนิดา การกระสัง
62083025517 นางสาววิชุดา ศรีเมือง
62083025518 นางสาวอรพิม พวงทอง
62083025519 นางสาวจิตรลดา ตระกูลม่ังมี
62083025520 นางสาวบุษยา โตสุข
62083025521 นายเจษฎา ย่ิงรุ%งโรจน�
62083025522 นางสาวจรัญญา วงษ�ชาลี
62083025523 นายจักรกฤษณ� ปราบนอก
62083025524 นายภัทร�ธีนันท� ศีตะจิตต�
62083025525 นายณัฐวุฒิ นภากาศ
62083025526 นายเสนาะ ซาเนตร
62083025527 นายกฤชเวศย� ชาจันทึก
62083025528 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� เงียบพลกรัง
62083025529 นายป@ยะวัฒน� สีนาเลา
62083025530 นางสาวประภาวดี ม่ันจิตร

หน�า 851 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025531 นายพิทักษ� ศูนยะราช
62083025532 นางสาวฉัตรชนก พาจันลา
62083025533 นายธฤต แผ%วสูงเนิน
62083025534 นางสาวบุษกร ปานาราช
62083025535 นางสาววิไลลักษณ� พิมพ�รัตน�
62083025536 นางสาวพัชรีพร ทองแย�ม
62083025537 นางสาวศศลักษณ� เทียมลม
62083025538 นายนาชิม กําเนิดบง
62083025539 นางสาวป@Pนมณี ประเสริฐสวัสด์ิ
62083025540 ว%าที่ รต.หญิงสิรีพิชญ� อินทรักษ�
62083025541 นางสาวณัฐกานต� มีสุข
62083025542 นางสาวจุฬาลักษณ� รุ%งเรืองรัมย�
62083025543 นายรณชัย ทุมอนันต�
62083025544 นายสิทธิชาติ จุสูงเนิน
62083025545 นางสาวอันธิตา เชื้อฉุน
62083025546 นายสุวิน ทวีจะกิจ
62083025547 นางสาวจิราวรรณ ดีรบรัมย�
62083025548 นางสาวพัชราภรณ� ปอวังตะโก
62083025549 นางสาวธาริณี รอบคอบ
62083025550 นางสาวเพชรรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62083025551 นางสาวเจนจิรา เพราะดี
62083025552 นายเชษฐา ส%งพุ%ม
62083025553 นางสาวนงลักษณ� ยุพดี
62083025554 นางสาวนิชานันท� นันทา
62083025555 นางสาวกนกพร มานา
62083025556 นางสาวธนาภรณ� วิพรรณะ
62083025557 นายเมธัส สนสี
62083025558 นายเอกพล บุญโมHะ
62083025559 นางสมพิศ ไชยเฉลิม
62083025560 นางสาวศรัณญา ตรีนิตย�

หน�า 852 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025561 นางสาวสุวนันท� สุคโต
62083025562 นางสาวบุษยารัตน� เกิดกลาง
62083025563 นางสาวกัญฐภา เก้ือทาน
62083025564 นางสาวมนัสวรรณ คําจาด
62083025565 นายนนทพัทธ� คุณารักษ�
62083025566 นางสาวศุภลักษณ� พิรักษา
62083025567 นางสาววัชนีย� จันทร�ปKญญา
62083025568 นางสาวณัฐกานต� ภูมมาฤทธ์ิ
62083025569 นายสิทธิพงษ� แป>นนางรอง
62083025570 นางสาวเพราพิลาส ประทุมคํา
62083025571 นางสาวกรรณิการ� มะโนศรี
62083025572 นางสาววารุณี เพ็งวึก
62083025573 นายศุภากร ธรรมปKตโตกุล
62083025574 นางสาวดาราวดี ขุมโมกข�
62083025575 นางสาวณัฐวีร� ศรีวิจารณ�
62083025576 นายศาสตรา วงษ�ชู
62083025577 นางสาวนวลละออง ไร%ไสว
62083025578 นางสาววรินดา นรารักษ�
62083025579 นายเกียรติวัฒน� หม่ันคง
62083025580 นายจีรเสกข� วิวัฒน�เดชากุล
62083025581 นางสาวพนิดา พลายงาม
62083025582 นายปกรณ�เกียรติ เดชชัยภูมิ
62083025583 นางสาวอัมพิกา ศรีเจHก
62083025584 นายพรเทพ ทองชํานาญ
62083025585 นายวิศรุต บัวเอี่ยม
62083025586 นางสาวนิสา บุญพิมพ�
62083025587 นางสาวทักษภรณ� แพ�ชัยภูมิ
62083025588 นางสาวสุบงกช เผยขุนทด
62083025589 นายพิชย เนียมสูงเนิน
62083025590 นางสาวอารยา สิมาจารย�

หน�า 853 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025591 นางสาวปจารีย� ออโพธ์ิทอง
62083025592 นายประชุม ย้ิมพุดซา
62083025593 นางสาวบังอร จันทาทิพ
62083025594 นางสาวยุพาวดี เพ็ชรขุนทด
62083025595 นางสาวกัญญารัตน� ย่ีเส�ง
62083025596 นางสาวอิสริยา โพธ์ิขุน
62083025597 นางสาวญาดา แก%นพรม
62083025598 นางสาวกาญจนา หวังทอนกลาง
62083025599 นางสาวสุชาดา ทันฉิมพลี
62083025600 นายปรัชญา สิทธิสงวนวงษ�
62083025601 นางสาวผกามาส จ๋ีคีรี
62083025602 นายชยากร แผ%นกระโทก
62083025603 นายทนงพล ไชยณรงค�
62083025604 นางสาวเสาวนีย� แนบเนียร
62083025605 นางสาวศศิธร มีโชค
62083025606 นางสาวนวลอนงค� ตงกระโทก
62083025607 นางอัจฉรานันท� สุขเกษม
62083025608 นางสาวรัตธิญา มะนัส
62083025609 นางสาววิยุดา ผิวรักษา
62083025610 นางสาวฐิรกานต� อาทวิมล
62083025611 นางสาวฐิตาพร จรจรัญ
62083025612 นายเมธี นาคกระแสร�
62083025613 นางสาวพรรษา หมายประโคน
62083025614 นางสาวอัญชลี สุรกุล
62083025615 นายยศนรินทร� กาทอง
62083025616 นางสาววาสนา ชาวงษ�
62083025617 นายเรวัฒน� ตะกรุดคุ�ม
62083025618 นางสาวสุธิดา สมบัติดี
62083025619 นางณัฐณิชา แก�วแพง
62083025620 นางสาวภคมน บุญสิทธ์ิ

หน�า 854 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025621 นางสาวศิริรักษ� ศรีรุ�ง
62083025622 นายโกศล งีสันเทียะ
62083025623 นางสาวอรอนงค� แสนคนึง
62083025624 นางสาวศุภลักษณ� ราชโส
62083025625 นางสาวสุกัญญา เชยโพธ์ิ
62083025626 นางสาวชุษณลักษณ� โพธ์ิสุข
62083025627 นางสาวพิสุทธิพร ราซิดี
62083025628 นางสาวก่ิงแก�ว พิมพ�โพธ์ิกลาง
62083025629 นางสาวพรพิรุณ อามาตมนตรี
62083025630 นายกฤษณล แก�วธนากุล
62083025631 นางสาวกัญญาณัฐ เวชสูงเนิน
62083025632 นางสาวปวันรัตน� พลอยกระจ%าง
62083025633 นายธนกร เมธสกุลชัย
62083025634 นางสาวณัชยพรรณ ผลเจริญ
62083025635 นางสาวอรนันท� แกดขุนทด
62083025636 นางสาวจินตหรา แก�วนิคมพานิชย�
62083025637 นางสาวอารญา บุญย่ิง
62083025638 นางสาวจุรีภรณ� ศรีเอี่ยมเจริญ
62083025639 นางสาวมัสยา เพาะพืช
62083025640 นางสาวรัชนีกร โตเกิด
62083025641 นางสาวณิชาลฎา ทับทิมทอง
62083025642 นายธนวรรธน� แสงสุวรรณ
62083025643 นายภรต อินทร�นอก
62083025644 นางสาวศิริรัตน� ศรีทาน�อย
62083025645 นางสาววารุณี มะลิวรรณ�
62083025646 นางสาวบัณฑิตา บุญเทียม
62083025647 นางสาวกรองฉัฐม� ธรรมลัคน�
62083025648 นางสาวสุทธิชา พิงเกาะ
62083025649 นางสาวมนทิชา แทนรินทร�
62083025650 นางสาวเบญจพร ไชยโสดา

หน�า 855 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025651 นางสาววิลันดา บุรงค�รัมย�
62083025652 นายสุรชัย ชินหัวดง
62083025653 นายปราโมทย� ละมูล
62083025654 นายสรเกียรติ เพ่ิมพูล
62083025655 นางสาวสุมิตา สุขสุวรรณ
62083025656 นางสาวพรพรรณ ชะม�าย
62083025657 นางสาวสุธาศิณี เอ็มประโคน
62083025658 นางสาวศิริรัตน� มูขุนทด
62083025659 นางสาวผกามาศ อุทากิจ
62083025660 ว%าที่ ร.ต.หญิงสาธิตา ภมร
62083025661 นางสาวปรียาภรณ� อุดมแก�ว
62083025662 นางสาวหทัยชนก วรรณกุล
62083025663 นางสาวเทพรัตน� เครือศรี
62083025664 นางสาวพิมพ�ลภัส จิตต�หาญ
62083025665 นายเมธัส ลึกอะหร่ํา
62083025666 นางสาวปวีณา ภายไธสง
62083025667 นางณัชชา สรรพจารย�
62083025668 นางสาวจุฑามาศ ไวสีแสง
62083025669 นางสาวจุฑามาศ วงจักร�
62083025670 นายพันธกานต� สูญสันเทียะ
62083025671 นางสาวศิริขวัญ บุญเทศ
62083025672 นางวนิดา พรมดีมา
62083025673 นางสาวมณีวรรณ� แสงกล�า
62083025674 นางสาววันวิสา อินทร�โสม
62083025675 นางสาววาสนา ไชยสิทธ์ิ
62083025676 นายวรินทร ยืนยง
62083025677 นายไกรทอง แก�วเสนา
62083025678 นายฉัตรติพล ดวงสิมมา
62083025679 นางสาวลัดดา อํานาจวงค�
62083025680 นางสาวกัลยารัตน� พรประสิทธ์ิ

หน�า 856 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025681 นางศรินญา ชาญชาติณรงค�
62083025682 นางสาวอําไพ สุขจิต
62083025683 นายฐานกร บุตรวงศ�
62083025684 นางสาวสุณิษา สติม่ัน
62083025685 นายณรงค�กรณ� บุญช%วย
62083025686 นายพุฒิเมธ โชครัชตะอนันต�
62083025687 นางสาวรุ%งทิวา พันธุ�วิเศษ
62083025688 นางสาวศิรินารถ ศรีชมภู
62083025689 นางสาวสมพร สวดประโคน
62083025690 นางสาวกชภัส โชคศุภวาทิน
62083025691 นางสาวเบญญา เรือนอินทร�
62083025692 นางสาววรรณนิภา เส็งเอี่ยม
62083025693 นางสาวสุกัญญา ฉัตรชัยศักด์ิ
62083025694 นางสาวกนกวรรณ นาวิเศษ
62083025695 นางสาวพิมพ�ฤดี พิมพ�ศรี
62083025696 นางสาวณัฐณิชา เลิศสิริศุภกร
62083025697 นางประกายดาว ขาวสุข
62083025698 นางสาววิลาวัลย� บัณฑิต
62083025699 นางสาวอนุชศรา สงสุระ
62083025700 นายพยุง บุญประโคม
62083025701 นางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณ
62083025702 นางสาวฐิติรัตน� สร�อยสูงเนิน
62083025703 นายณัฐพงษ� หลําปุ[น
62083025704 นางสาวอารีรัตน� จันทะเสน
62083025705 นางสาวภิญญาพัชญ� ภักดี
62083025706 นายสุริยะ มัททวีวงศ�
62083025707 นางสาวครองจิต เทียมตรี
62083025708 นางสาวสุดารัตน� รุ%งเรือง
62083025709 นางสาวอรนุช สะภินครบุรี
62083025710 นางสาวจิตินันท� พงษ�ชะอุ%มดี

หน�า 857 จาก 860            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025711 นางสาวภาวิณี ดวงโสภา
62083025712 นายภาณุเดช กลางเค่ือม
62083025713 นางสาววรัญญา บําเรอสงฆ�
62083025714 นางสาวธิดากาญจน� มากเฟO\อง
62083025715 นางสาวเอมิกา ใจสูงเนิน
62083025716 นายกิตติเดช อ�อยผดุง
62083025717 นางสาวยุวดี ม่ันจิต
62083025718 นางสาวสุพัฒน� สายบุตร
62083025719 นางสาวชุมาภรณ� กาญจนกาศ
62083025720 นางสาวกรรลิกา สุขสิงห�
62083025721 นายจิรโรจน� จิรศักด์ิภิญโญ
62083025722 นางสาวพัชราพร สีหาสาร
62083025723 นางสาวพรสุดารัตน� ชัยสัตรา
62083025724 นายศักด์ิดา วรรณ�สุวงศ�
62083025725 นางสาวญาณิศา สอนสะอาด
62083025726 นายเฉลิมวัชร� ใจม่ัน
62083025727 นางสาวพลอยธิรานันท� ธนเศรษฐ
62083025728 นางสาวพิชญา ศิริพันธุ�
62083025729 นายอานันท� ปรักเจริญ
62083025730 นายทศพร พลพฤกษ�
62083025731 นางสาวจารุภา นาสุรินทร�
62083025732 นายชนวีร� จิตต�ภักดี
62083025733 นายทรัพย�สิน สีบุญเรือง
62083025734 นายอัครพล ผลพูน
62083025735 นายยุทธนา พิมพ�โคตร
62083025736 นางสาวภาณุมาส พนมเขต
62083025737 นางสาวธิดารัตน� เดชณรงค�พร
62083025738 นางสาวอรวรรณ อาจผักปKง
62083025739 นางสาวพจมาน พละศักด์ิ
62083025740 นายกฤษฎา สุขมา

หน�า 858 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025741 นางสาวอุไรพร ศรีประสิทธ์ิ
62083025742 นางสาวชมพูนุช ตรีชินะพงศ�
62083025743 นางสาวหทัยชนก วิริยะประภาชัย
62083025744 นายสุภเชษฐ เดชบุญ
62083025745 นางสาวกัญญาภัทร พันจิต
62083025746 นายภาณุวัฒน� เทียบเปรียบ
62083025747 นางสาวนุชจรี จันทร�หนู
62083025748 นางสาวจิราภา พรหมมา
62083025749 นางสาวบุษบา เกิดประโคน
62083025750 นางสาวนฤมล พ้ืนแสน
62083025751 นางสาวมะลิวัลย� ทองงาม
62083025752 นางสาวเก็จมณี บุญเหมาะ
62083025753 นางสาวสุภากูล แสงแก�ว
62083025754 นางสาวอนงค�นาถ ศรีรงค�
62083025755 นางสาวสุวิไล หอมประสพ
62083025756 นางสาวนุจรี ธรรมบุตร
62083025757 นายอนุชิต คําสาริรักษ�
62083025758 นางสาวเพ็ญพักตร� โมราเจริญ
62083025759 นางสาวจารุมน พันยา
62083025760 นางสาวปรียานุช เดินรีบรัมย�
62083025761 นางสาวหัทยา จุลมาศ
62083025762 นางสาวธนัชพร อินทโชติ
62083025763 นางสาวเสาวณีย� สันทาลุนัย
62083025764 นางสาวมณีรัตน� ตาก่ิมนอก
62083025765 นายกอบเกียรติ เพขุนทด
62083025766 นางสาวกุลสตรี ศรีเชื้อ
62083025767 นางสาวศศิธร แก�วแสน
62083025768 นางนิภามาศ ปรุกระโทก
62083025769 นายสมชาย วงศ�สาม
62083025770 นางสาวรัตนา กล�าหาญ

หน�า 859 จาก 860            



เลขประจําตัวสอบ                         ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ นครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

62083025771 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิเงิน
62083025772 สิบเอกกิตติศักด์ิ ผิวสอาด
62083025773 นางสาวลลิตา ดอนกลาง

จํานวน 25,773 ราย

หน�า 860 จาก 860            


