
เลขประจําตัวสอบ
62092000001 นางสาวนฤภร ป�ญญาคุณ
62092000002 นางเพชรลดา ไชยธิสาร
62092000003 นายพงค�ภัค สิงห�สาธร
62092000004 นางสาวกัญจน�รัชต� พันธ�ทอง
62092000005 นางสาวชลธิชา นรรัตน�
62092000006 นางสาวป�ญญาภรณ� แสงสว)าง
62092000007 นางสาวณัฏฐ�ชญานิศ สาระนันท�
62092000008 นางสาวชลิดา เป01ยมสกุล
62092000009 นายสุริยันต� เม็นไทยสงค�
62092000010 นายสหรัฐ หวังสุข
62092000011 นางสาวจุฑามาศ คําเครือ
62092000012 นางสาวธารีรัตน� ไตรยราช
62092000013 นางพูลทรัพย� เหลาแก:ว
62092000014 นางสาวนฤวรรณ แสงประไพ
62092000015 นางสาวอภิญญา นามอุตวงษ�
62092000016 นางสาวพิชญาวรรณ จันทร�แห)ว
62092000017 นางสาวชญานิน พรหมจันทา
62092000018 นายรัชฏาวุฒิ ชินวุฒิ
62092000019 นางสาวปวีณา พิมพ�ดี
62092000020 นางสาวพัชรา ถ่ินประสาท
62092000021 นางสาวพันธิภา ไชยสุระ
62092000022 นางสาวปฏิมาพร พลยางนอก
62092000023 นางสาวสิรินยา หัดรัตไชย
62092000024 นางสาวดนุภา ทําวงศรี
62092000025 นางสาวมลิวรรณ ฤทธ์ิเจริญ
62092000026 นายชัยรัตน� เจดีย�
62092000027 นางสาวอรพรรณ รัตนพงศ�
62092000028 นางสาวชุติมันต� ไชยสัตย�
62092000029 นางสาวสุรีรัตน� พายนรินทร�
62092000030 นางสาวสบันงา นันตะสุข

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
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62092000031 นายพีระพันธ� วรรณพราหมณ�
62092000032 นางสาวน้ําฝน พินตะคุ
62092000033 นางสาวบุษบากร พลโลก
62092000034 นางสาววิไลวรรณ นาคม
62092000035 นางสาวจิราพร เลยไธสง
62092000036 นางสาวณัฏสุดา จันทร�โสภา
62092000037 นางสาวนิธิพร คินาเพ็ชร
62092000038 นางสาวเพชรลัดดา สิทธาหนุน
62092000039 นางสาวพัชรี คําลือไชย
62092000040 ว)าที่ ร.ต.หญิงสุธัญญา คําวิสิทธ์ิ
62092000041 นายไชยยา ภูหัดธรรม
62092000042 นางสาวอมรรัตน� ก)อเกิด
62092000043 นางสาวสุนันทา กอบเก้ือ
62092000044 นางสาวสุวนันท� ใจเด็ด
62092000045 นางสาวสุนิสา เขียนศรีอ)อน
62092000046 นางสาวอารียา ศรีอุทธา
62092000047 นางสาวพจนีย� โพธ์ิศรี
62092000048 นายณัฐพัชร� ด:วงคําภา
62092000049 นางสาวพูนทรัพย� รัตนะโสภา
62092000050 นายมาโนชญ� สุวรรณศรี
62092000051 นายประกาศิต ศรีกําพล
62092000052 นายสุกฤษฏ์ิ รักษาจิต
62092000053 นายปรัชญา จันทะเมธิ
62092000054 นางสาวเจนจิรา ถีวุฒตา
62092000055 นายธเนษฐ วงษ�ชารี
62092000056 นายณัฐพล ไสยวงศ�
62092000057 นายพงศกร ศิริจุ)ม
62092000058 นางสาวหทัยกาญจน� เวียงหลวง
62092000059 นางสาวณัฐนภา ขวาธิจักร
62092000060 นางสาวมณีรัตน� ผุยสุ
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62092000061 นางอําพร เคนนิคม
62092000062 นางสาวสุริษา แก:วคําแจ:ง
62092000063 นายสุริยัน ดอนเกิด
62092000064 นางสาววลัยลักษณ� เนตรไร
62092000065 นางสาวจินตนา คําทะเนตร
62092000066 นายดนัย จินดา
62092000067 นางสาวกิติยา ศรีประภา
62092000068 นางสาวจุฑามาศ น:อยคําลี
62092000069 นายศุภชัย ไชยศรีฮาด
62092000070 นางสาวนันทนา วงศ�สะอาด
62092000071 นายพิชัย แก:วแสนเมือง
62092000072 นางสาวรัตติยาพร พละกุล
62092000073 นางสาวพรทิพย� จ)ายก
62092000074 นางสาวพรรษาวดี ตาละเต็ง
62092000075 นายมนเดช รัตนติสร:อย
62092000076 นางสาวนาฏยา สุขสมบูรณ�
62092000077 นายจักรกริสน� พรหมปูI
62092000078 นางสาวฟารีดา แก:วสี
62092000079 นางสาวประภาพร จักรเสน
62092000080 นางสาวณัฐธิดา ดอนราษลี
62092000081 นางกาญจนา ชิยางคบุตร
62092000082 นางสาวสุพัตรา นรบุตร
62092000083 นายดนุพล สุพินิจ
62092000084 นางสาวภัชลิน เจริญพันธ�
62092000085 นางสาวธัญชนก ถนอมชีพ
62092000086 นางสาวศิรินันท� นนทะโคตร
62092000087 นางสาวสุจิตรา พรหมประกาย
62092000088 นางสาวอัมรา อ)อนท:าว
62092000089 นางสาวนิตยา อักษร
62092000090 นางสาวหทัยทิพย� อินตา
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62092000091 นางสาววิภาดา ไชยสงค�
62092000092 นายวรศักด์ิ ศิริเวช
62092000093 นายวันชัย สืบสิงห�
62092000094 นายประสิทธ์ิ โลหิตคุปต�
62092000095 นายองอาจ สุ)มมาตย�
62092000096 นายนิรุต จรัสแผ:ว
62092000097 นางสาวกฤตยา สุดเนตร
62092000098 นายพิษณุ สุขเกษม
62092000099 นางสาวเพ็ญพิชญา ชื่นชม
62092000100 นายพัลลภ กองเงิน
62092000101 นายโกเมศ รัตโนทัย
62092000102 นางสาวสุดารัตน� รามศิริ
62092000103 นายศักด์ิณรงค� สุวะมาตร�
62092000104 นายธนากร เรียนรัตน�
62092000105 นายนิรุตย� วรดี
62092000106 นางสาวภัสสร ศรีสมบูรณ�
62092000107 นางสาวพิมพ�นารา คนกล:า
62092000108 นายศุภชัย ศรีแก)บ:าน
62092000109 นางสาวณัฐกาญจน� มีม่ัน
62092000110 นางสาวสุกัญญา คําเมืองน:อย
62092000111 นายรัชพล พิชญ�พิบูลสกุล
62092000112 นางสาวณัฏยา บุญที
62092000113 นายณัฐธกรณ� บํารุงญาติ
62092000114 นางสาวพรทิพย� คันธเจริญ
62092000115 นายนาตาชา แสงกล:า
62092000116 นายจักรพนธ� ไชยเดช
62092000117 นางสาวปKยนุช ไชยต:นเทือก
62092000118 นายยุทธพล คําป�ง
62092000119 นางสาวสุมาทิพย� ทองไชย
62092000120 นายประกรชัย องคะราช
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62092000121 นางสาวอุมาพร กิมะโน
62092000122 นางธนาภา ศรีสร:อย
62092000123 นายนันทวัฒน� ชลไพร
62092000124 นางสาวสายฝน สายสมบูรณ�
62092000125 นางสาวอริสรา หม่ันหาโชค
62092000126 นางสาวรัตติกาล สิงห�ทองชัย
62092000127 นายปรีชา นารีนุช
62092000128 นายวิทยา สุนาพรม
62092000129 นางแก:วตา รัดเสนศรี
62092000130 นางสาวช)อผกา ชอบธรรม
62092000131 นายภูพาน เพ็ชรคํา
62092000132 นางสาวศุภรัตน� ดอกไม:พวง
62092000133 นางสาวกฤติยา อินธิแสง
62092000134 นายอภิสิทธ์ิ เมืองปากน:อย
62092000135 นายคมศักด์ิ ศรีกระบุตร
62092000136 นางสาวนิภาพรรณ ดวงบุญทัน
62092000137 นางสาวอลิษา พรมโสภา
62092000138 นางสาวอัญชริดา แทบท:าว
62092000139 นางสาวสุธิษา วงศ�กาฬสินธุ�
62092000140 นายศิริศักด์ิ ทองสี
62092000141 นายวิศิษฏ� ขอมีกลาง
62092000142 นางสาวป�ทมา ปMองรักไสย�
62092000143 นางสาวณภัทร สิทธิจักษ�
62092000144 นายไกรสร แสนป�ดสี
62092000145 นางสาวมาริสา รามศิริ
62092000146 นายทรงภพ บุญรอด
62092000147 นางสาวเอื้อมพร เสนาอุดร
62092000148 นายธนพล อย)างสวย
62092000149 นางนิตยา เกชิต
62092000150 นางสาวกัลยรัตน� จ่ิมอาษา
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62092000151 นางสาวทิพพาภรณ� สังยา
62092000152 นายธนพงศ� เสนเพ็ง
62092000153 นายสิทธิชัย ภานิล
62092000154 นางสาวจิราวรรณ แซ)เหลา
62092000155 นายพงศ�สฤษฎ์ิ สายสิงห�
62092000156 นางสาวนฤมล แคนวัง
62092000157 นายธนาวุฒิ ธนะคําดี
62092000158 นางสาวเอมอร กงซุย
62092000159 นายณัฐวุฒิ มณีรัตน�
62092000160 นายกฤษฎา คําสาร
62092000161 นายจักรพันธ� สีกะบุตร
62092000162 นายสมศักด์ิ ชะลาสี
62092000163 นางสาวแสงสุรีย� แนวสุภาพ
62092000164 นายคณัสนันท� โพธ์ิศรี
62092000165 นางสาวอรัญญา ลีทนทา
62092000166 นางสาวพลอยนภัส คําป�ง
62092000167 นายภานุพันธ� การุญ
62092000168 นางสาวรุจณีย� ประเสริฐพงษ�
62092000169 นางสาวมณีรัตน� จัตวานิล
62092000170 นางสาวอรพรรณ มุงคุณ
62092000171 นางสาวรินลดา ศรีบุรินทร�
62092000172 นางสาวอภิญชยา แสนภูวา
62092000173 นางสาวสุภัสตรา ระดากรณ�
62092000174 นางสาวสิริวิมล หิระเดช
62092000175 นายนรินทร� คําสังฆะ
62092000176 นายวรุฒิ คุณประทุม
62092000177 นางสาวสวิตตา โนนอรัญ
62092000178 นายธีระศักด์ิ ธิโสภา
62092000179 นายนิรุจน� ศรีสุข
62092000180 นางสาวสุนิศา สุธรรมฤทธ์ิ
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62092000181 นายธนายศ หมอยา
62092000182 นางสาวกันยารัตน� ตัญญาภักด์ิ
62092000183 นางสาวชุติพร จันตะนี
62092000184 นางสาวสุพรรษา จูมสีสิงห�
62092000185 นางสาววรารัตน� คําลือไชย
62092000186 นายคมกฤษณ� ภูธรศรี
62092000187 นางสาวธีรพร ทะวงษ�ศรี
62092000188 นายธีระพงษ� ภาณุมาศ
62092000189 นางสาวธัญญลักษณ� พิมล
62092000190 นางสาวตะวันทินี ทาพา
62092000191 นางสาวภาสิน ชูชื่น
62092000192 นายธนวัฒน� สุ)มมาตย�
62092000193 นายมนัสชัย พลพันธ�
62092000194 นางสาวพัณณิตา ไชยทองศรี
62092000195 นายสงกรานต� สารมโน
62092000196 นายวิโรจน� สุคําพุธ
62092000197 นายณัฐวุฒิ ดําเวียงคํา
62092000198 นางสาวณรินทรา บุญไสว
62092000199 นายทวีศักด์ิ เต็มตาวงษ�
62092000200 นายสุริยัน ฝMายทอง
62092000201 นางสาวอาทิมา รักญาติ
62092000202 นางสาวนิตยา สวัสดี
62092000203 นางชนิดา วงศ�สามารถ
62092000204 นางสาวมัตติกา สุพลวงศ�
62092000205 นายณัฐพล ขุริมนต�
62092000206 นางสาวบุษบา ไชยปราบ
62092000207 นางสาวนงลักษณ� โพธ์ิศรี
62092000208 นางสาวป�ณฑารีย� รินโพธ์ิศาล
62092000209 นายองอาจ แสงกระจ)าง
62092000210 นางสาวดารุณี อุณาสิงห�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000211 นางสาวจิตรา มหาวงค�
62092000212 นายณัฏฐ� พิมพศักด์ิ
62092000213 นายสุริยันต� พิณพงษ�
62092000214 นายฉัตรชัย ดวงศรี
62092000215 นางสาวกัลยารัตน� แอ)งเนียม
62092000216 นางสาวนริศรา พลลาชม
62092000217 นางช)อลัดดา สุยะมาด
62092000218 นายวรเชษฐ� พ)อทอง
62092000219 นายณัฏฐ� สกุณวัฒน�
62092000220 นางสาวเกษสุดา ผาอินทร�
62092000221 นายอดิศักด์ิ มีธรรม
62092000222 นางสาวพฤกษชาติ ขุนไชย
62092000223 นายปรีชา พันนารัตน�
62092000224 นางกาบแก:ว พละมา
62092000225 นางสาวชลิตา ราชิวงค�
62092000226 นายธรรมศักด์ิ เพาะเจริญ
62092000227 นางสาวเสาวภา วิเศษศรี
62092000228 นางสาวเสาวณีย� รัตนมงคล
62092000229 นางสาวสุภาพร อินทร�ชา
62092000230 นางสาวยุวธิดา นาสีแสน
62092000231 นางสาวขนิษฐา แน)นอุดร
62092000232 นางสาวฐิติมา พลศรีพิมพ�
62092000233 นายวันชัย ศรีสัย
62092000234 นางสาวยุพิน โยลัย
62092000235 นางสาวปรียาพร สุริยันต�
62092000236 นายสุพจน� มณโฑพรมราช
62092000237 นางสาวปฏิญญา แฮนหลุน
62092000238 นางสาวลําดวน พสุรัตน�
62092000239 นางสาวสุมาลี แก:วสมบัติ
62092000240 นายอนันตสิทธ์ิ แสนบุตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000241 นายเปรมชัย ภูดีทิพย�
62092000242 นายโยธิน สุภาวัน
62092000243 นายพูนศักด์ิ เพ็ชรดี
62092000244 นางสาวอิ๊ดดา พลเย่ียม
62092000245 นางสาวอัญจิมา เสนาคม
62092000246 นางสาวปราณี หินไห:
62092000247 นายเจษฎา คนงาม
62092000248 นางสาวรัตนพร อ)อนบุญ
62092000249 นางสาวพิชญธิดา ชารี
62092000250 นายเดชานนท� วันทา
62092000251 นายณัฐวุฒิ จันทร�เบ:า
62092000252 นางสาวศุผกา สุทธิบุญ
62092000253 นางสาวมินตรา สายชะนะ
62092000254 นางสาวอริสา ภูชะธง
62092000255 นางสาวกัญจน�ภัสนันท� สุวรรณมงคล
62092000256 นางสาวกาญจนา ฝIายสิงห�
62092000257 นางสาวณัฏฐา เกกาฤทธ์ิ
62092000258 นางสาวธิวาพร สายสมบัติ
62092000259 นางสาวน้ําฝน แจ)มสุวรรณ
62092000260 นายณัฐพงษ� ป�ดไทยสง
62092000261 นางสาวสุชาดา พิมสะกะ
62092000262 นายสิทธิโชค ทองสุข
62092000263 นางสาวสุวิมล ดวงพุทธา
62092000264 นางสาวเมริษา หม่ืนจันทร�
62092000265 นางสาวอรวรรณ หนูมอ
62092000266 นายวสันต� จุลพรหม
62092000267 นางสาวอารียา คําปK1น
62092000268 นายชัยอานันท� เทพโสภา
62092000269 นายไพชยันต� ประทุม
62092000270 นางสาวพรนิรันดร� จุฬาภิวัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000271 นายธีรยุทธ อินทร�โสม
62092000272 นายปุณณ�ชญาณัฐ สีสามารถ
62092000273 นางสาวกุลธิดา นาผม
62092000274 นางสาวนิตยา ภูหัดธรรม
62092000275 นางสาวภานุมาศ โนSตสุภา
62092000276 นางสาวพรนภา พรมโคตร
62092000277 นายพีระพล นรสิงห�
62092000278 นายสุนันท� ธุระพระ
62092000279 นางสาวอาภาพร กันหา
62092000280 นางนภัสกร โขขุณี
62092000281 นายนาธาน น:อยแสงศรี
62092000282 นางสาวสุชวดี ริยะกูล
62092000283 นางสาวกฤติยา ยาทองไชย
62092000284 นางสาวกัญญารัตน� อุทํากา
62092000285 นายวิสุทธ์ิ สิทธิ
62092000286 นายรัชภาคย� รัตนปรารมย�
62092000287 นายรัชกฤษ หลั่งสุวรรณ
62092000288 นางสาวมณฑิตา บุญตาท:าว
62092000289 นางสาวกาญจนา สีแปM
62092000290 นางสาวเบญจวรรณ ขันติวงษ�
62092000291 นางสาวสาวิตรี โรจนปาน
62092000292 นางสาวสายชล ชูพันธ�
62092000293 นายบวร ไกรเพชร
62092000294 นางสาวพันธิวา เที่ยงตรง
62092000295 นางสาวกนิษฐา สีสาพันธ�
62092000296 นายรังสรรค� ศิริมา
62092000297 นายเดชอุดม ทองคํา
62092000298 นางสาวปKยวรรณ คึมยะราช
62092000299 นางสาวปุยฝMาย ไตยวิภาค
62092000300 นางขนิษฐา สอนมาลา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000301 นายศรพิพัฒน� ศิริวัฒน�
62092000302 นายเจษฎา ลาภเกิด
62092000303 นายณัฐพล ตองมีทอง
62092000304 นายชาญชัย แสนหูม
62092000305 นางสาวณัชพิมพ� ชุมวิสูตร
62092000306 นายเศวต เพียมา
62092000307 นางสาวบุษรารัตน� ศรีชัย
62092000308 นางสาววิลาวัณย� ภูสนาม
62092000309 นายสุกิจ มีธรรม
62092000310 นางสาวเปรมฤทัย จันรักษา
62092000311 นายอภิสิทธ์ิ นิลโคตร
62092000312 นางสาวนิตยา ผิวดี
62092000313 นายจักฏ�กฤษณ� ต:นกันยา
62092000314 นายจตุพล กลางจันทา
62092000315 นางสาวธัญวลัย กวินจรัสรวีภพ
62092000316 นายเทวเทพ ประทุมทราย
62092000317 นางสาวพรทิพย� โคตรธรรม
62092000318 นางสาวสุภิญญา อัครินทร�
62092000319 นางสาวธิดาพร สําหรับสุข
62092000320 นางสาวโพธิญา อุทัยแสน
62092000321 นายฤทธิเกียรติ ป�กกัตตัง
62092000322 นายปริญญาวุฒิ ศรีแพง
62092000323 นางสาวอุทัย เก:ากระโทก
62092000324 นายวัชรา พรมภา
62092000325 นางสาวนฤมล โนนวังชัย
62092000326 นายรัชกร ไกรกฤตยากุล
62092000327 นายชลธิต ไชยคําจันทร�
62092000328 นางสาวภัทรวดี ทูลธรรม
62092000329 นางสาวสุพิชญา นามา
62092000330 นายศราวุธ ดุจดา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000331 นางสาวญาดา สุขเจริญ
62092000332 นางสาวกรนิกา ขันละ
62092000333 นางสาวรจนา ทีฆะสุข
62092000334 นางสาวปนัดดา คิดตุโคต
62092000335 นางสาวปKยะฉัตร สวัสดี
62092000336 นายแทนไท โภคาพานิชย�
62092000337 นางละลิดา ถ่ินนาไห
62092000338 นางสาวธิดารัตน� โมหา
62092000339 นายศุภชัย สิงห�โคตร
62092000340 นางสาวนาตยา สมบัติ
62092000341 นางสาววันวิสาข� นามมุงคุณ
62092000342 นางสาวจิราพร พุทธมาตย�
62092000343 นายพลากร ทองสอดแสง
62092000344 นางสาวนิตยา แก:วไชย
62092000345 นายรังสรรค� มะไฟ
62092000346 นางสาวสุดารัตน� อินธิบาล
62092000347 นางสาวเยาวลักษณ� ทองเงิน
62092000348 นางสาวธิดารัตน� ขนิษฐนาม
62092000349 นางสาวแพรวพรรณ ร:อยทุย
62092000350 นางสาวสิริกาญจนา ตัดสืบ
62092000351 นายป�ทวี ย่ิงยืน
62092000352 นางสาวสุภาพร โกสิงห�
62092000353 นางสาวสใบทิพย� บัวลอย
62092000354 นายเกียรติศักด์ิ หอมเมือง
62092000355 นายมติชน ชาวไทย
62092000356 นางสาวพวงเพชร ต)างใจ
62092000357 นางสาวธนพร บุควัน
62092000358 นางสาวนิภารัตน� ดันมีแก:ว
62092000359 นางสาวทิพวรรณ ริศเดช
62092000360 นางสาวพรทิพย� ติดตาม
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000361 นายรักชนะ ภพสมัย
62092000362 นางสาวสุรักษวดี จันทะนุ
62092000363 นายวุฒิศักด์ิ ทัดช)อม)วง
62092000364 นางสาวสมคิด เดชคง
62092000365 นางสาวสุมิตตรา หม)อมพระเนาว�
62092000366 นางมัลลิกา เรียมแสน
62092000367 นางสาวปราวิณี นันทะวงค�
62092000368 นายรุ)งโรจน� เมฆสี
62092000369 นางอรทัย เภาชัย
62092000370 นางสาวนันทกานต� ขุนไชยศรี
62092000371 นางแสงทอง ทรัพย�สูงเนิน
62092000372 นางสาวสุกัญญา โชติพินิจ
62092000373 นายชาญวิทย� ปราบนา
62092000374 นางสาวเพ็ชรพลอย วงค�เตชะ
62092000375 นางสาวชลดา ผิวศิริ
62092000376 นายพงศ�พัฒน� จุลภักด์ิ
62092000377 นางสาวอัจฉรา คงสวัสด์ิ
62092000378 นางสาวอําพร พันลําภักด์ิ
62092000379 นายคมกริช ใจเพชร
62092000380 นางสาวศุภกานต� เที่ยงตรง
62092000381 นางสาวอรอนงค� สิงห�ทอง
62092000382 นางสาวโชติรส มุกดา
62092000383 ว)าที่ร:อยตรีหญิงอุบล นนทพจน�
62092000384 นางสาวนิภา คําไฮ
62092000385 นางสาวจารุวรรณ แก:วนาง
62092000386 นางจันทร�จิตร ปุตุรงค�
62092000387 นายลําพูน คํามุงคุณ
62092000388 นางสาววิราวรรณ คํางาม
62092000389 นางสาวโสภิดา ใสศรัทธา
62092000390 นางสาวจุฑาพร พิมมะลา

หน:า 13 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092000391 นางสาวศรัญญา ปานพิมพ�
62092000392 นางสาวรัตน�ติยา พิลา
62092000393 นางสาวขวัญชนก ปุณประเสริฐ
62092000394 นายกฏ แก:วก)อง
62092000395 นางสาวศิริรัตน� กรพันธ�
62092000396 นางสาวป�นภาศร หล:าซุย
62092000397 นายอนันต� วงค�ศรีชา
62092000398 นายศวีรภัทร ศรีเห็มทอง
62092000399 นางรักษ�มณี เพ่ิมพูล
62092000400 นางสาววรรณฤดี ปMองขัน
62092000401 นางสาวนิภาภรณ� บาทอง
62092000402 นางสาวดาวฤทัย ลาดํา
62092000403 นายสราวุธ ศรีบุรินทร�
62092000404 นายศิริชัย พันธ�โน
62092000405 นายสกรรจ� ศรีภักดี
62092000406 นายณัฎฐิเกล:า นิ่มเนียม
62092000407 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขใจ
62092000408 นางสาวรัฐฐาวดี เมืองนิล
62092000409 นางสาวธัญชพัชร� วรภัทร�พูนศิริ
62092000410 นายนรากร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
62092000411 นายชุติมันต� วรวิทย�ศรางกูร
62092000412 นางสาวสุดาภา รักใคร)
62092000413 นายศรัญ ผาทอง
62092000414 นายนฤเบศร� กงคํา
62092000415 นางสาวณัฏฐพร แก:วเรือง
62092000416 นางสาวสุภาวดี ปK1นแก:ว
62092000417 นางพชิรภัสสร กันธุ
62092000418 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�ละ
62092000419 นางสาวสุภามาศ ตุลาการ
62092000420 นายธนกฤต แปทา

หน:า 14 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000421 นางสาวกมลพร โนนทลี
62092000422 นายปฏิวัติ สิงห�ชัย
62092000423 นางสาวสุดารัตน� วิป�ดทุม
62092000424 นางสาวรัตน�ดามาศ โพชราช
62092000425 นางสาวโยษิตา ภูจอมคํา
62092000426 นางสาวไพรจิตต� แสงหาญ
62092000427 นางสาววิภาดา ไชยบุบผา
62092000428 นางสาวปภัสรา แสงไชย
62092000429 นางสาววนิดา แสงหาชัย
62092000430 นางสาวจิตรลดา ศิริวงศ�
62092000431 นายบดินทร� ภักมี
62092000432 นายจักรพงษ� ผลากาญจน�
62092000433 นางสาวจุมพิตา คณะพล
62092000434 นางสาวกานดา เฉิดจังหรีด
62092000435 นายจีรศักด์ิ ดาบพิมพ�ศรี
62092000436 นางสาวนิภาพร โพธิสะอาด
62092000437 นายวรากร แสนแก:ว
62092000438 นายณรงค�ฤทธ์ิ ประจันทะสี
62092000439 นางสาวอรัญญา ลุนะหา
62092000440 นายเศกสิทธ์ิ คําป�น
62092000441 นางสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
62092000442 นายมาณพ พลศรีลา
62092000443 นางสาวปริศนา นันตา
62092000444 นางสาวพรรณิภา อันมาก
62092000445 นางสาวพิศสุดา แก:วกันหา
62092000446 นายธเนศ ทรงคาศรี
62092000447 นายพรยศ มาตราช
62092000448 นางสาวพงพิศ นาวัน
62092000449 นางสาวริสา อุ)นทะยา
62092000450 นายรณชิต มอมุงคุณ

หน:า 15 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000451 นางสาวนัฐวรรณ สุธรรม
62092000452 นางสาวรัตนา นันแพง
62092000453 นายศิรายุ มุงคุณ
62092000454 นางสาวสะอาด จินดามล
62092000455 นายภูมิภัทร กอทรัพย�
62092000456 นายพรชัย คล)องอักขระ
62092000457 นางสาวลัดดาวัลย� จําปา
62092000458 นายจักรรินทร� พิมโพธ์ิสะคาม
62092000459 นางสาวปาริชาติ ขันแข็ง
62092000460 นางชลนิภา คําเรืองศรี
62092000461 นายสุดสาคร ผาลิชัย
62092000462 นายอิสระพงศ� แก:วสะแสน
62092000463 นางสาวหัสดี สวนโคกกรวด
62092000464 นางสาวปาริชาติ โยธาแข็ง
62092000465 นางอารีรัตน� นาเมืองรักษ�
62092000466 นายรัฐภูมิ อินทรเจริญ
62092000467 นางสาวกาญจนา วงศ�ษาพาน
62092000468 นางสาวเอื้อพรรณ สุนนท�ชัย
62092000469 นางสาววารีรัตน� ขาวประภา
62092000470 นางสาวอรณิชา นนตะแสน
62092000471 นางสาวปฏิญญา พงษ�รื่น
62092000472 นายอภิศักด์ิ ชุมสงฆ�
62092000473 นายธวัชชัย ทองนพคุณ
62092000474 นางสาวสุวรรณี นาคกลาง
62092000475 นางสาวนิลาวัลย� มีชั้นช)วง
62092000476 นายสง)า ภูพาดทอง
62092000477 นายสุทธิรักษ� บุญโนนแต:
62092000478 นางพัชรพร วิชัย
62092000479 นางสาวสุพัตรา ปรางค�แก:ว
62092000480 นางสาววราภรณ� นามศรี

หน:า 16 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000481 นายธนพล โยลัย
62092000482 นางสาวเพ็ญญดา พรมคําซาว
62092000483 นางสาวปนัดดา กิติราช
62092000484 นายชูเกียรติ นันทะกุล
62092000485 นางสาวลดาวัลย� โมฆรัตน�
62092000486 นางสาวฟMาใส จันจุติ
62092000487 นางสาวจุฬารัตน� ศรีสมุทร�
62092000488 นางสาวพรรษาณีย� พูลผล
62092000489 นายพุฒิ สุกามิน
62092000490 นางสาวภคพร สีแวงนอก
62092000491 นายเสกสรรค� แสงโสดา
62092000492 นางสาวสุภาวดี สนิทพจน�
62092000493 นางสาวศิริพร มงคลดี
62092000494 นางสาววิชุดา แดนกองแก:ว
62092000495 นางสาวพรพนิต ฤทธิธรรม
62092000496 นางสาวสุดารัตน� โคตรชมภู
62092000497 นายพชร เค:าคํา
62092000498 นายสิทธิชัย ราชวงศ�
62092000499 นางสาวสุภัสสรา ภูริศรี
62092000500 นางสาวอรอุมา สีมืด
62092000501 นายสัพพัญUู แผ)นสิงห�
62092000502 นางสาวหฤทัย ชัยแสง
62092000503 นางสาวขนิษฐา อนุศาสน�
62092000504 นางสาวชราลัย จดชัยภูมิ
62092000505 นางสาวอรยา สมใจ
62092000506 นายปรเมศวร� มุ)งงาม
62092000507 นายธาราธรณ� มุงธิสาร
62092000508 นางสาวมนัสชนก โพธ์ิวัน
62092000509 นางสาวปวันรัตน� หอมอ)อน
62092000510 นางสาวพิมพ�รภัส กําลังหาร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000511 นายวิศรุต ปMอสาย
62092000512 นายวิทวัส สนอุป
62092000513 นางสาวพรประภา บุ:งทอง
62092000514 นายขจรเดช พรมพิลา
62092000515 นางสาวมณีรัตน� เขจรพร
62092000516 นายสุทัศน�ชัย สมณะคีรี
62092000517 นายรัชพล เดชะคําภู
62092000518 นางสาวนราพร ชัยหงษา
62092000519 นายธีระพงศ� แสนมี
62092000520 นางวัชรา ศรีนวล
62092000521 นางสาวเจตนิพิฐ อินทร�ติยะ
62092000522 นายธีรเวทย� เพียรธัญญกรณ�
62092000523 นางสาวกุลธิรา ศรีอักษร
62092000524 นางสาวพรรณิภา โสมชัย
62092000525 นางสาวกันยาวีร� เนาว�ศรีสอน
62092000526 นางสาวนฤมล ภูษีฤทธ์ิ
62092000527 นายจิระวัฒน� วุฒิสิงห�
62092000528 นางสาวสุพิญดา เชาว�ขุนทด
62092000529 นายสกุลรัตน� เมืองผาง
62092000530 นายนิรุตต์ิ นุ)มลมูล
62092000531 นายจิรายุทธ จันทะพรหม
62092000532 นางสาวยวนใจ ชิตบุตร
62092000533 นายชิติพัทธ� คงกล:า
62092000534 นายสิทธิพงษ� โคตรทอง
62092000535 นายวิภาส สีลากลาง
62092000536 นายรัตนเสน พานน:อย
62092000537 นางสาวอัษฎาพร หมอกชัย
62092000538 นายวีระศักด์ิ อรนนท�
62092000539 นายวุฒิกรณ� สุ)มมาตร�
62092000540 นางสาวสุภาวดี ไว:ยศ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000541 นางสาวศิรินยา ดรจันทร�ใต:
62092000542 นายปKยพงษ� นาเมืองจันทร�
62092000543 นางสาวอินทิพร ทองโสด
62092000544 นางสาววรรณวิศา คํานาทิพย�
62092000545 นางสาวปKยะฉัตร สุธรรมยอง
62092000546 นางสาวชลลดา หนูทอง
62092000547 นางสาวจันทร�จิรา คัณทักษ�
62092000548 นางสาวสรารัญ เดชกุลรัมย�
62092000549 นางสาวจิรนันท� พรมเขียว
62092000550 นายสุริยา แสงเสนา
62092000551 นายอนันต� รักธรรม
62092000552 นายธนภัทร ควรฟุMง
62092000553 นางสาวศิริรัตน� สีหา
62092000554 นางสาวสิรินาถ อินธิแสง
62092000555 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�
62092000556 นายธีรชัย รัตนพันธ�
62092000557 นางสาวน้ําฝน พิกุลศรี
62092000558 นางสาววิไลรัตน� คําสิงห�
62092000559 นางสาวสุวรรณา ทะวงศ�นา
62092000560 นายสุริยัน ทุมชะ
62092000561 นางสาวสุมิตรา โพธ์ิสา
62092000562 นางสาวโสภา อับไพ
62092000563 นายภาคภูมิ สิทธินนท�
62092000564 นางสาวอารีตา กาพรหมวงศ�
62092000565 นางสาวรุ)งกานต� วรรณศรี
62092000566 นายปรมินทร� ปMองนนท�
62092000567 นางสาวจินตนา เลพล
62092000568 นายอภิชาติ คงโนนกอก
62092000569 นางสาวเสาวรส เกตุสิน
62092000570 นางสาวนิภารัตน� วงค�เจริญ

หน:า 19 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000571 นางสาวนภารัตน� ดังสีสัตย�
62092000572 นางสาวมัสยา เกษนาค
62092000573 นางสาวรัชนก ทิศทะษะ
62092000574 นายกิตติศักด์ิ สีชาลี
62092000575 นางสาวนพมาศ อุประพันธ�
62092000576 นางสาววนิดา พ)อเพลียโคตร
62092000577 นางสาวดลฤดี ภูมิชัย
62092000578 ว)าที่ร:อยตรีหญิงสายใจ กันทะวงศ�
62092000579 นายสุรชัย พันธ�ตุ:ย
62092000580 นางสาวจีระนันท� พิมมีลาย
62092000581 นางสาวขนิษฐา ธรรมณารักษ�
62092000582 นายกฤษฐเชษฐ� แก:วก่ิงจันทร�
62092000583 นางสาวทิวารัตน� หมุนลี
62092000584 นางสุชาดา วงเวียน
62092000585 นายณัฐวุฒิ หอมใส
62092000586 นายสิทธิพงษ� พิมพ�สุข
62092000587 นายฉัตรมงคล ไชยงาม
62092000588 นางสาวเสาวลักษณ� มีมูล
62092000589 นางสาวณกานต� เลิศจะบก
62092000590 นายรัตนพล อนันตSะ
62092000591 นางสาวทิพวรรณ วงษาบุตร
62092000592 นางสาวชนาภา จันทร�หอม
62092000593 นายเอกรัฐ รัตนกร
62092000594 นายธนวัฒน� วิรัตติยา
62092000595 นางสาวนงลักษณ� บุญยาพิทักษ�
62092000596 นางสาวทัศนีย� พลชา
62092000597 นายสราวุฒิ สังข�ทอง
62092000598 นางสาวสุชัญญา โยธานัก
62092000599 นางสาวอารียา พันธุมะโน
62092000600 นางสาวมะลิวัลย� โขงชัยภูมิ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000601 นายธัชพล มณีสาร
62092000602 นายเสริมศักด์ิ แสนวงษา
62092000603 นางสาวรงรอง สุพรมวัน
62092000604 นายวศิน พลรัตน�
62092000605 นางสาวกันต�กมล พันธุ�พานิช
62092000606 นางสาวดวงรักษ� แจนโกนดี
62092000607 นางสาวเดือนเพ็ญ อนันตภักด์ิ
62092000608 นายคล:ายพงศ� เพ็งธรรม
62092000609 นางสาวพิมชนก ชะนะบุญ
62092000610 นางสาวบุปผา รินทา
62092000611 นายชฎาพัชร ทาสีดํา
62092000612 นางสาวสุภาพร วงศ�ตาพรม
62092000613 นางสาวชญานี นนทจู
62092000614 นางสาวรุ)งฤดี โสสุด
62092000615 นางสาววาสนา นามตาแสง
62092000616 นางสาวชลธิชา ไชยมาตย�
62092000617 นายณัฏฐ�ชนน โพนสิงห�
62092000618 นายพรชัย ทิพวัจนา
62092000619 นายพิษณุ ม)วงศรี
62092000620 นางสาวศิริพักตร� ศรีสุข
62092000621 นายธนกฤต พรหมพุทธา
62092000622 นางสาวเกศรินทร สิทธิชัย
62092000623 นางสาวมณีวรรณ วงศ�กาฬสินธุ�
62092000624 นายเกียรติศักด์ิ ราชิวงศ�
62092000625 นางสาวณัฐฌา สุวรรณสี
62092000626 นางสาวนัทธมน ชาวดร
62092000627 นายธนารัตน� คําโพธ์ิ
62092000628 นายป�ตติทาน ตรงดี
62092000629 นายนฤเบศ เกษทองมา
62092000630 นายฤทธิชัย อินทร�สา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000631 นายสราวุธ พิพัฒนสุข
62092000632 นางสาวเจนจิรา บุบภิ
62092000633 นางสาวสิริยา ชาติชํานิ
62092000634 นายพิทยา รัตน�พร
62092000635 นายกฤษฎา ชัยแก:ว
62092000636 นายชิษณุพงศ� นาชอน
62092000637 นางสาวมะลิวัลย� ท:าวจันทร�
62092000638 นายดาวิทย� สุภาภิรักษ�
62092000639 นางสาวสุภาวดี แอแดง
62092000640 นายธนวัฒน� อุทุมภา
62092000641 นางสาววรรณภา ชุดนอก
62092000642 นางสาวไพลิน บุญพรม
62092000643 นางสาวพิชชาภร ระบือนาม
62092000644 นางสาวสุนิสา บุญชื่น
62092000645 นางสาวจรัสศรี เพชรนอก
62092000646 นายวสวัส จันทร�เทาว�
62092000647 นายฉัตรชัย แกะทาคํา
62092000648 นางสาวนลินี ทองจันทร�
62092000649 นางสาวพัชราพร ล:นทม
62092000650 นางสาวอังศุมาลิน บุญพา
62092000651 นางสาวศิริวรรณ เชิญชัยภูมิ
62092000652 นายกนกศักด์ิ แสงเพชร
62092000653 นายเจริญชัย วันวิทยานันท�
62092000654 นางสาวศิริลักษณ� วงค�พระจันทร�
62092000655 นางสาวอรอุมา หาแก)น
62092000656 นายธีรภัทร� แจ)มใส
62092000657 นางสาวขนิษฐา ศิรินารถ
62092000658 นายคมกริซ ศรีอินทร�
62092000659 นางสาวชฎาพร เฉียบแหลม
62092000660 นางสาวเพ็ญพักตร� ราช:อน
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000661 นายวรวิทย� พันธุ�สุข
62092000662 นางกัลยรัตน� สารภาค
62092000663 นายอัษฎาวุธ พูลพุฒ
62092000664 นางสาววิภาดา อุปสิทธ์ิ
62092000665 นางสาวเบญจวรรณ ดวงแก:ว
62092000666 นางสาวรัตติยาภรณ� วาวิลัย
62092000667 นายกฤษฎา แสนสุริวงค�
62092000668 นางสาวจีรนันท� นัยลี
62092000669 นายศุภวิทย� นามวิจิตร
62092000670 นางสาวยุพินภรณ� โสดากุล
62092000671 นายชลธวัช เจริญสุข
62092000672 นางสาวลินดา พรมบุตร
62092000673 นายเอกพจน� ไชยราช
62092000674 นางสาวนันทิยา เชื้อขาวพิมพ�
62092000675 นายสหรัฐ แพงวงษ�
62092000676 นางสาวสุวรรณา ด:วงเคน
62092000677 นางสาววรินทร�ชนก ทองวาด
62092000678 นายปฐมโชค ศรีอุทธา
62092000679 นางสาวนันทิยา แก:วประสิทธ์ิ
62092000680 นางสาวจิราวรรณ มุกขะกัง
62092000681 นายวิวัฒน� สามหาดไทย
62092000682 นายทวิชาติ เชื้อบุญมี
62092000683 นางสาวมาลัย หนุมาร
62092000684 นายรชต พิชญ�พิบูลสกุล
62092000685 นางสาวประภัสสร ชัยทองคํา
62092000686 นายบรรหยัด ดีแก:ว
62092000687 นางสาวสุภัทรา ป�ญญานวล
62092000688 นายสุริยันต� กุศล
62092000689 นางสาวธนิตา โคตรศรี
62092000690 นายประพัทธ� พรมมาซุย
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000691 นางสาวศิริประภา บุรชาติ
62092000692 นางสาวณฤทัย โพธิมาต
62092000693 นายอํานาจ สุวรรณรอ
62092000694 นางสาวเอ็ม สาราช
62092000695 นางสาวอภิญญา ธ.น.กํ่า
62092000696 นายวิษณุ ภายจันทึก
62092000697 นายเชิดศักด์ิ คามะเชียงพิณ
62092000698 นางสาวแพรวพราว สําราญพิทักษ�
62092000699 นางสาวสุทธิดา สีลาวงศ�
62092000700 นายธนกฤต มูลตรีบุตร
62092000701 นายเจนณรงค� ขันทะ
62092000702 นายภูริวัฒน� พันสนิท
62092000703 นางสาวนิตยา ฤทธิมนตรี
62092000704 นายราชันย� แก:วพิลา
62092000705 นางสาวพัชรินทร� พลศรี
62092000706 นายวชร พรหมศรีสุข
62092000707 นางสาวภาณุมาศ อุตทา
62092000708 นางสาวพลอยมณี ฤาชาพูล
62092000709 นายเฉลิมพงศ� บุญไชยศรี
62092000710 นายกรกช คนคล)อง
62092000711 นายณรงค�กรณ� กล:าหาญ
62092000712 นางสาวพิมใจ ประโยตัง
62092000713 นางสาวศรีสุวรรณ ดิลกไชยวัธน�
62092000714 นางสาวรัชดาพร เอกจักรวาล
62092000715 นายญาณภัทร น:อยวิบล
62092000716 นายธนยศ บัวสิงห�
62092000717 นางสาวณิชาภัทร กวานป�ดชา
62092000718 นายจํารอง พันธุขันธ�
62092000719 นางสาวพัชนี สิงห�ทอง
62092000720 นางสาวรุ)งทิวา จันโททัย
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000721 นายพินทุเดช จอดนอก
62092000722 นางสาวสิตาพัชร� เจียรนัยพลอย
62092000723 นายไพศาล สุวะเสน
62092000724 นายสุทธิเกียรติ แสนสง)า
62092000725 นางสาวอาทิยา ภุมรินทร�
62092000726 นางสาวกฤติยา อุทัยกัน
62092000727 นายอัมพร ฮาดทักษ�วงศ�
62092000728 นางสาวนภาพร คล:ายนาค
62092000729 นางสาวอําภา อินทร�ชา
62092000730 นายอวิรุทธ� กรรธรรม
62092000731 นางสาวจิตติพร สุทธิบริบาล
62092000732 นางสาวสิริพร มานะเสียว
62092000733 นางสาวสกาวเดือน แสงวัง
62092000734 นางสาวสายฝน ฝIายเทศ
62092000735 นางสาวสุธิดา ศรีหาตา
62092000736 นางสาวสีวลี พรหมโสภา
62092000737 นางสาวสุณารักษ� สุขภูวงค�
62092000738 นางสาวอัญชลี พิทักษ�เสมา
62092000739 นายรัชพล อณาชัย
62092000740 นางสาวธัญญารัตน� พรมพินิจ
62092000741 นางจิรามาศ ชูกิจวัฒนกุล
62092000742 นายกฤษดา เจริญพานิช
62092000743 นางสาววันนิสา แสนสาคร
62092000744 นางสาวชบาไพร สุวรรณบุตร
62092000745 นายหิรัญ การุณ
62092000746 นางสาวรัศมี โพธ์ิชัยศรี
62092000747 นายเอนกพงศ� ศรีราช
62092000748 นายโยธิน ดอนประทุม
62092000749 นายจักรพล ปMองทัพไทย
62092000750 นายจักรพันธ� บํารุงเพชร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000751 นางสาวนภสร ลุนมาตร
62092000752 นางสาลิกา วรรณวงศ�
62092000753 นายอรรถพล ศิริภาร�
62092000754 นางสาวสุวิลัย ไผ)สีทอง
62092000755 นางทิพวรรณ พันทะสี
62092000756 นางสาวพรนภา บุญน:อย
62092000757 นายคุณากร แก:วกุล
62092000758 นายทรงกลด จันทร�โท
62092000759 นายบรรทด ไชยคําจันทร�
62092000760 นางสาววัชราวดี พิมาทัย
62092000761 นางสาวอุมาพร น:อยมณี
62092000762 นายวัฒนกิจ โพธ์ิเหลือง
62092000763 นายศักดิธัช มาพรม
62092000764 นางสาวจุฬา จะโนรัตน�
62092000765 นางสาวกิตติยา เพียรเสมอ
62092000766 นางสาวชลิตา ทองนิล
62092000767 นางสาวชนาภา ภูเทียมศรี
62092000768 นายสุรศักด์ิ นุชิต
62092000769 นางสาวฉันทนา พรมคีรี
62092000770 นางสาววิชุดา สมคุณา
62092000771 นางสาวจันทร�จิรา สุนทรชัย
62092000772 ว)าที่ร:อยตรีอนุชา ช)วยศิริ
62092000773 นางสาววชิรญาณ� ผาดํา
62092000774 นายศตวรรษ คําสุกใส
62092000775 นายสิทธิพงษ� หนุ)มชัยภูมิ
62092000776 นางสาวมาลินี ราษี
62092000777 นางสาวปวีณา สุวรไตร
62092000778 นางสาวมานิกา ศรีละออ
62092000779 นางสาวดิษราภรณ� กืกทอง
62092000780 นางสาวอันธิกา บุญตา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000781 นางสาวสุพัตรา บรรณสาร
62092000782 นายธนกฤต ต:นตะภา
62092000783 นายบุญเกียรต์ิ ป�ดเจริญ
62092000784 นางสาววรรณิศา โสภา
62092000785 นางสาวสุนันทา ศรีพล
62092000786 นายวิวัฒน� บรรดาศักด์ิ
62092000787 นายไกรภพ จันทร�ลาศรี
62092000788 นายนิกร วงค�ษา
62092000789 นางสาวจุฬารัตน� ถูระวรณ�
62092000790 นายปกรณ� พงษ�ไพรัตน�
62092000791 นางสาวจิตรลดา เหวียนวัน
62092000792 นายปรเมศวร� อุปพระจันทร�
62092000793 นายพงษ�เดช พรมยาลี
62092000794 นางสาวพนิดา ประเสริฐสุข
62092000795 นางสาวปภาวี แก:วขวัญ
62092000796 นายธีรพงศ� วงค�นางาม
62092000797 นางสาวอําภา อุยพิตัง
62092000798 นางสาวนิตยา ซิงรัมย�
62092000799 นายณัฐวุฒิ ศรีโยวงค�
62092000800 นางสาวจิราวรรณ นามอาษา
62092000801 นายกานต�ชนก คําชมภู
62092000802 นางอรอุมา บัณฑิตถาวร
62092000803 นายมารุต แดนเจริญ
62092000804 นางสาวอัยลดา ฮาดทักษ�วงศ�
62092000805 นายวีระพันธ� คําผอง
62092000806 นางสาวพิชญาภรณ� นิตยาชิต
62092000807 นายสถากร จันทร�แปลง
62092000808 นายนพดล ขจรกลิ่น
62092000809 นายสมชาติ หัตถสาร
62092000810 นายชยพัทธ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000811 นายรัชนัย เพียรขุนทด
62092000812 นายจักร�กริช ป�ดภัย
62092000813 นางปุณชรัสม์ิ บุญมาก
62092000814 นายชิตภณ ถิรเจริญธาดา
62092000815 นางสุภีย� ทองอ)อน
62092000816 นางสาวเบญจมาศ เมืองแพน
62092000817 นางสาวอรวรรณ น:อยยะ
62092000818 นางสาวอมรรัตน� แสนพันนา
62092000819 นายถนัดกิจ ทรัพย�ประทุม
62092000820 นายอนุรักษ� บุตรพันธ�
62092000821 นายขวัญยืน อินทร�แสง
62092000822 นางสาวจิตตรา เหง:าโอสา
62092000823 นางสาวสุวนันท� พลสัสดี
62092000824 นางสาวธัญภัส พันธ�ทอง
62092000825 นายชัยปรุฬห� โยทุม
62092000826 นายอานนท� ทองจําปา
62092000827 นางสาวเดือนเพ็ญ สาริมาตย�
62092000828 นายภูเบศก� นิลเกต
62092000829 นางสาวปรียะพร วงษาจันทร�
62092000830 นางสาวพรชิตา ปูIห:วยพระ
62092000831 นางอัลนา กรรณเทพ
62092000832 นายจีรวัฒน� ชอระชาญ
62092000833 นายวัชรพงศ� ยะมัง
62092000834 นางสาวรุ)งนภา เทียวไทย
62092000835 นางสาวเกษรา ประวัดศรี
62092000836 นางสาวปทุมพร ไตรตระการเดช
62092000837 นายยศกร โนนมี
62092000838 นางสาวลักขณา บัวระภา
62092000839 นายศุภกร โพธิสม
62092000840 นายธีระวัฒน� สิงห�มณี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000841 นายปราการ ชื่นเจริญ
62092000842 นายอลงกต องอาจ
62092000843 นายชัชวาล ไกรยวงษ�
62092000844 นายทัตเทพ สิงหทองกูล
62092000845 นางสาวน้ําทิพย� แสงสาร
62092000846 นางสาวภัสสิตา ฟุทฝอย
62092000847 นายอนุชิต ดอกบัว
62092000848 นายปKยภูมิ โคตรหานาม
62092000849 นางสาวสุธาทิพย� อาจทุมมา
62092000850 นางสาวปKยะรัตน� ทองวิสูง
62092000851 นายมนตรี ยึนประโคน
62092000852 นายสันต�สิทธ์ิ นาคแสร�
62092000853 นายถวิล ราชชมภู
62092000854 นายปรัตถกร อุปพงษ�
62092000855 นางสาวปKยะภรณ� เทพวันดี
62092000856 นางสาวชนิดาภา ยานิตย�
62092000857 นางสาวผกาวดี นิลสุวรรณ
62092000858 นางชุลีกร สุคําพุธ
62092000859 นายกฤติเดช สพันธ�พงษ�
62092000860 นายศตวรรษ ท:าวพา
62092000861 นางสาวปาริตา ปากดีหวาน
62092000862 นางสาวเจริญศรี มันทะรา
62092000863 นายกรณ�ดนัย พรหมเศรณีย�
62092000864 นายณัฐธีร� อภิศิริสันติสุข
62092000865 นางสาวรักษ�สุดา เสียงเลิศ
62092000866 นางสาวสุกัญญา ดรพลก:อม
62092000867 นายวรวุฒิ มะหัด
62092000868 นายอมรชัย สอนศรี
62092000869 นายมานะชัย หอมสูงเนิน
62092000870 ว)าที่ร:อยตรีศิวะ นามเสน
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000871 นางสาวสาลินี คนดี
62092000872 นางสาวทิพย�สุดาอร ชิณพัฒน�
62092000873 นายศรฤทธ์ิ พิทักษ�กุล
62092000874 นางสาวเรณู พลเย่ียม
62092000875 นายสุรเดช พรมขันธ�
62092000876 นางสาวนภาพร ไชโย
62092000877 นางสาวปาณิสรา ทองสาร
62092000878 นางสาวณัฐชา คําแพง
62092000879 นางสาวอําภาภร บุญมานาง
62092000880 นายพุทธินันท� แสงเพชร
62092000881 นายอนันต� แสนสด
62092000882 นางสาววิลัยวรรณ อรรถประจง
62092000883 นางสาวขนิษฐา หงษ�แสน
62092000884 นางสาวอรปรียา กุมมา
62092000885 นายกวิน ระวิสิทธ์ิ
62092000886 นางสาวแสงรวี จันทร�ลาพา
62092000887 นายศราวุฒิ ภูจําเนียร
62092000888 นางสาวชลธิชา บุญน:อม
62092000889 นายธงชัย ลาลด
62092000890 นางสาวแพรวนภา วงรคร
62092000891 นายพนาคร อุตรนคร
62092000892 นายฉัตรชัย นามเสนา
62092000893 นายธวัชชัย ประชุมชัย
62092000894 นางสาวเจนจิรา แสนสาคร
62092000895 นางสาวภาณุมาศ มณีบู)
62092000896 นายเฉลิมพล ศิริจิตร
62092000897 นางสาวสุธัญญา ฉุนตู
62092000898 นางสาวจารุวรรณ ไตรเดชา
62092000899 นางสาวแสงระวี กุละนาม
62092000900 นางสาวขวัญรัตน� ศุภลักษณ�ตระกูล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000901 นางสาวธนิสรา ทองอินที
62092000902 นายพลาธิป บัวภา
62092000903 นายสิรวิชญ� ศิริขันธ�
62092000904 นายกิตติชัย นาใจเย็น
62092000905 นางสาวชัญญณัท จิตธรรม
62092000906 นางสาวจันทกานต์ิ แก:วงามสอง
62092000907 นายปริเยศ เค:าคํา
62092000908 นางสาวกาญจนา พันธุ�งาม
62092000909 นายอนันต� กกฝMาย
62092000910 นางสาวก่ิงกาญจน� ดุงแก:ว
62092000911 นางสาวธิดารัตน� ประการแก:ว
62092000912 นางสาวสายฝน บงบุตร
62092000913 นางสาวอนุสรา น:อยธง
62092000914 นางสาวชารินี สนดา
62092000915 นายอนิรุจ ถ่ินตองโขบ
62092000916 นายเอกชัย นนทะภา
62092000917 นายวัชรินทร� จันทร�ชิรัตน�
62092000918 นายเอกชัย หล:าคําแก:ว
62092000919 นางสาวพรรณพร สุมังคะ
62092000920 นางสาวป�ณฑิตา ทองเชื้อ
62092000921 นายไพโรจน� พันสารคาม
62092000922 นางสาวนุชนารถ อนุแก)นทราย
62092000923 นายอนุพงศ� ภูทองกอ
62092000924 นางสาวนงลักษณ� ห:วยทราย
62092000925 นางสาวนัยนา ปMองคําศรี
62092000926 นายไพโรจน� คําใส
62092000927 นายวัชรพล สาทะโพน
62092000928 นางสาววิชุดา พรมบุญศรี
62092000929 นางสาวสุภาวดี ข)าน
62092000930 นางสาวยุพารัตน� คงโนนกอก
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000931 นางสาวสุภารัตน� ภาคีนุยะ
62092000932 นางสาวนันท�นภัส สารี
62092000933 นายจิรานุวัฒน� พรมวัง
62092000934 นายกฤษฎา ทาปMอง
62092000935 นายวุฒิชัย นามเลน
62092000936 นายบวร ทิพย�สุวรรณ
62092000937 นางสาวปKยฉัตร อินทรวงษ�คํา
62092000938 นางสาวชลธิชา ประณีจิตต�
62092000939 นายเริงชัย นครังสุ
62092000940 นางสาวมุนินทร�ธิรา ใสส)อง
62092000941 นางสาวโชติมณี น:อยแก)นชู
62092000942 นางสาวปนัดดา กุหนะ
62092000943 นายอนิวัตร บุญเสริฐ
62092000944 นายอนุชา สาระลึก
62092000945 นางสาวอังคนา แก:วบุญเรือง
62092000946 นางสาววิชุดา เนตมหา
62092000947 นายวันชัย ยะเคหัง
62092000948 นางสาวศิริลักษณ� ไกยะสวน
62092000949 นายฉัตรมงคล วิรันดร�
62092000950 นางสาวดวงจันทร� แผนบุตร
62092000951 นางสาวศิริพร รูปสม
62092000952 นายชัยสิทธ์ิ ป�กษา
62092000953 นายกิตติพงษ� แก:วเพียร
62092000954 ว)าที่ ร.ต.ภควัส สอนสุภาพ
62092000955 นายกิตติภพ บุญวิเศษ
62092000956 นางสาวพุธฑิญาณ� วังสุขี
62092000957 นางสาวสุจิตรา หน)อหล:า
62092000958 นายพงษ�ศักด์ิ ชุมพล
62092000959 นางสาวลลิตตา สุไชยสิทธ์ิ
62092000960 นายเอกชัย วงค�พิมล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000961 นายพลรัตน� เจริญรื่น
62092000962 นางสาวธิวารัตน� สารธะวงศ�
62092000963 นางสาวศิริรัตน� สุระอุดร
62092000964 นางสาวจิราภรณ� ทองมูล
62092000965 นางสาวเมรย�วี สุวรรณกิจ
62092000966 นางสาววิศนีย� สงใย
62092000967 นางสาวชญาภา กุพันลํา
62092000968 นายเอกพันธ� ภูพานทอง
62092000969 นายนครินทร� เดชทะสร
62092000970 ว)าที่ร:อยโทณัฐวุฒิ สราญรมย�
62092000971 นางสาวรุ)งทิวา ศรีแสน
62092000972 นายเอกชัย อาษาเสน
62092000973 นายอําพล ยาสุขศรี
62092000974 นางสาวมลฤดี ต้ังศิริปKยธรรม
62092000975 นายกฤษฎา ล:านคํา
62092000976 นายอานนท� ร:อยพิลา
62092000977 นางสาวบังอร โสกัณทัด
62092000978 นางพัชราพรรณ คุณสัตย�
62092000979 นางสาวฐิติกาญจน� รุณยุทธะ
62092000980 นางสาวกฤติญา พลอยกลม
62092000981 นางสาวสมถวิล ภาเภา
62092000982 นายไผ)เพชร นามปากดี
62092000983 นางสาวปรียานุช เสนจันตะ
62092000984 นางสาวภิญญาพัชญ� สุธงษา
62092000985 นายขจรพงศ� สังฆรัตน�
62092000986 นางสาวมธุรส เนตรแสงศรี
62092000987 นายชัชชนญานนท� หาญชัย
62092000988 นายพงษ�นิวัตร� เวียงสิมา
62092000989 นางสาวกมลชนก ชัยฮะนิจ
62092000990 นางรุ)งนภา สูญราช
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092000991 นางสาวรัชฎาภรณ� จันทะจร
62092000992 นางสาวนุสรา สารมะโน
62092000993 นางสาวจุรี ศรีสมโยค
62092000994 นางสาวทยาภรณ� หุติพรม
62092000995 นางสาวอาภาภรณ� มิริสุทธ์ิ
62092000996 นางสาวภัทรภร ศรีเมืองเฮ:า
62092000997 นายปฏิภาณ หงษี
62092000998 นายอมรินทร� รักบุญ
62092000999 นางสาวนิตโย อรัญมาลา
62092001000 นางสาวณัฏฐยา วงค�คําหาญ
62092001001 นายธีรยุทธ วิโย
62092001002 นายศรีภูมิ ค:าดี
62092001003 นางสาวจุรีพร บุตรแก:ว
62092001004 นางวิชชุพร สอนสุภาพ
62092001005 นายฐิติกร เครือชัยสุ
62092001006 นายกิตติศักด์ิ บุตรดาจักร
62092001007 นางสาวจริยา ไพรพฤกษ�
62092001008 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิหล:า
62092001009 นายอาคม โคตรพรม
62092001010 นางสาวนาตยา พรมคําซาว
62092001011 นายนเรศ จันทะนะ
62092001012 นายอานนท� วงค�วิริยะ
62092001013 นายธนารักษ� ยะมาตเมือง
62092001014 นายภูรินัฐ โกกิ
62092001015 นายนราธร อัคพราหมณ�
62092001016 นายอุเทน ด:วงหว:า
62092001017 นายจิตกร จันโท
62092001018 นายณัฐวุฒิ รอดบุรี
62092001019 นายสุพิชชา บุษราคัม
62092001020 นายชนเทพ ศรีสุภาพ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001021 นายสุพจน� ศรีสุระ
62092001022 นายป�ญญา สุทธิเมธากุล
62092001023 นางสาวจรรยศรรร สนิทชน
62092001024 นางสาวจุลาลักษณ� อาจพรม
62092001025 นางสาวดุสิตา โพธ์ิมี
62092001026 นายชัชวาลย� ตลับนาค
62092001027 นางสาวอุไรวรรณ เกษมจิตต�
62092001028 นายรุ)งโรจน� ประโลมรัมย�
62092001029 นายณัฐวุฒิ จันทเวช
62092001030 นางสาวกุลสตรี ชาวพร
62092001031 นางสาวณัฐฏามาศ ชัยชิต
62092001032 นางสาวภัทราภรณ� หยกแพง
62092001033 นายวุฒิพงษ� พรหมสิทธ์ิ
62092001034 นางสาวสุรีรัตน� สุขโข
62092001035 นายสุขเกษม คะสาราช
62092001036 นายสถาพร แสงอรุณ
62092001037 นางสาวสุดารัตน� วงศ�กาฬสินธุ�
62092001038 นางสาวชนาภา จิตม่ัน
62092001039 นางสาวแอนนา รัตนเพชร
62092001040 นายณัฐวัฒน� ขันตรี
62092001041 นายอดิศักด์ิ วรโยธา
62092001042 นางสาวธิดารัตน� อินทร�สุข
62092001043 นางสาวจุฑาทิพย� ดีแสน
62092001044 นายอัคเนย� ทุมทอง
62092001045 นายวีรยุทธ แว)นพิมาย
62092001046 นายพงศธร ไลออน
62092001047 นางสาวจิตรติมา จันชารี
62092001048 นายสุรศักด์ิ พงษ�ไพบูลย�
62092001049 นายธนพล พะโน
62092001050 นางสาวศิรินทร�ญา ดาศักด์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001051 นายสุรพร ศรีเนตร
62092001052 นางสาวปK1นแก:ว บุญย่ิง
62092001053 นางสาวมณีรัตนา ศรีแสน
62092001054 นายสุขเกษม เสาแก:ว
62092001055 นายปริญญา พระราช
62092001056 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา
62092001057 นางสุธาทิพย� มารศรี
62092001058 นางสาวจิราภรณ� คุ:มคง
62092001059 นางสาวธัญสุดา สุกใส
62092001060 ว)าที่ร:อยตรีหญิงนันทิชา วงศ�สม
62092001061 นางสาวมัทนา ตรีวุธ
62092001062 นายเกรียงไกร แก:วมุงคุณ
62092001063 นางสาวจุฑาทิพย� แก:วสอนดี
62092001064 นายศุภกิต ละอําคา
62092001065 นางสาวกัญญาณัฐ พันนาดี
62092001066 นายปราชญา กาญบุตร
62092001067 นางสาวเบญจวรรณ มืดนนท�
62092001068 นายเกียรติกร บัวพา
62092001069 นายชัยพล กงบุราณ
62092001070 นางสาวช)อวิรุณ ดําโคตร
62092001071 นายอิทธิชัย เปWนสุข
62092001072 นางสาวสุมาตรา ใยพันธ�
62092001073 นางสาวทิพวรรณ สามา
62092001074 นายภาณุเดช เพ็ชรรุ)ง
62092001075 นางสาวพราวนภา บุญนาง
62092001076 นายสันติราษฎร� พิทักษ�
62092001077 นางเบญจวรรณ โคทังคะ
62092001078 นางเมธินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
62092001079 นายวันเฉลิม สีทาไข
62092001080 นางสาวอวยพร ติชาวัน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001081 นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน
62092001082 นายนิธิ โคทังคะ
62092001083 นางสาวอุมารินทร� พุทธสา
62092001084 นางสาวจารุวรรณ กอยลามภู
62092001085 นายธวัชชัย แผลงฤทธ์ิ
62092001086 นายวิษณุ พรหมศิริ
62092001087 นางสาววรรณนิศา ฤทธ์ิภู
62092001088 นายเกชา สุขคํา
62092001089 นางสาวขนิษฐา พลาดสุ
62092001090 นายสยามวุธ เจริญสุข
62092001091 นายทิวากร ทิพย�นัส
62092001092 นางสาวสุกัญญา ท:าวทา
62092001093 นายศิวดล อินธิแสน
62092001094 นายพงศ�วริช วงศ�กลาง
62092001095 นางสาวอัชญา พัฒนะสาร
62092001096 นางสาวจุรีรัตน� ผาใต:
62092001097 นางสาวภคอร มุ)งมานิตย�มงคล
62092001098 นางสาวสุพัดตรา เหมะธุลิน
62092001099 นางสาวฤทัย มูลสมบัติ
62092001100 นายนลธวัช ศรีหาเศษ
62092001101 นางสาวณิชาภา เพชรสังหาร
62092001102 นายเมธาวี รักนาม
62092001103 นายสุรชัช มลิวัลย�
62092001104 นายสิทธิชัย ปะนันโต
62092001105 นางสาวเมษนี ศิริชมภู
62092001106 นายณัฐพงษ� ถาวะโร
62092001107 นางสาวสุพรรณดา ศิริเพ็ชร�
62092001108 นางสาวอริษา ภักดี
62092001109 นายสรวิชญ� มาลา
62092001110 นางสาววรรณยารัตน� บุญเรืองจักร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001111 นายพิเชฐ บุญการี
62092001112 นางสาวปรียานุช บุญเรือน
62092001113 นายกิตติศักด์ิ จันดี
62092001114 นางปนัดดา ฤทธิพิษ
62092001115 นางสาวโสรยา โสประดิษฐ
62092001116 นางสาวชญาน�นันท� นวลทิพย�
62092001117 นางสาวทิพวรรณ จันทร�งาม
62092001118 นางสาวศิริขวัญ อินรุ)ง
62092001119 นางสาวธันย�ชนก จันทร�กันสิน
62092001120 นายอภิสิทธ์ิ ศรีบุญมี
62092001121 นายวรุณ สังประกุล
62092001122 นางสาวสายฝน ประกําแหง
62092001123 นางสาวนันทพร ป�ญญา
62092001124 นางสาวมณีรัตน� แสนโสภา
62092001125 นางสาวกรรณิการ� กวนฮางฮอง
62092001126 นางสายรุ:ง กองยอง
62092001127 นายสุเมธี โคนาจารย�
62092001128 นางสาวนิภาพร พิมพ�ภูธร
62092001129 นางสาววราภรณ� งามกระบวน
62092001130 นางสาวอัมพา เนื้อจันทา
62092001131 นายสายสิทธ์ิ ผลารักษ�
62092001132 นายเจษฎา ใจรัก
62092001133 นางสาวสุนันทา เงาะปก
62092001134 นางสาวอรสา ชัยสินธุ�
62092001135 นางสาวสุภาพร ชินพาด
62092001136 นางสาวอภิญญา ไพมาตร
62092001137 นางสาวขวัญธิดา โพธ์ิสาลาแสง
62092001138 นางสาวทิพวรรณ งอยภูธร
62092001139 นางสาวศุเมษา แก:วทอง
62092001140 นางสาวชลลดา อิ่มทอง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001141 นางสาวกนิษฐา เอี่ยมจิตร
62092001142 นายศุภชัย พงษ�เหล)าง้ิว
62092001143 นางสาวทิพย�เกสร วงค�นคร
62092001144 นายนลธวัช พงษ�ปวน
62092001145 นางศิริวัลย� การุณ
62092001146 นางสาวสกุลรัตน� โสภาศรี
62092001147 ว)าที่ร:อยตรีอภิลักษณ� อ)อนสีดา
62092001148 นางสาวจิตรกร วังคํา
62092001149 นางสาวสุกัญญา วิงวอน
62092001150 นายธวัชชัย ไพชยนต�
62092001151 นายกฤษดา จรคํา
62092001152 นายเดชณรงค� ซึมเมฆ
62092001153 นายเอกสิทธ์ิ มีชัย
62092001154 นายวิรศักด์ิ กลางท)าไค)
62092001155 นางสาวสุภาภรณ� นามีผล
62092001156 นางสาวปวีณา ขุมทรัพย�
62092001157 นางสาวศุภลักณ� เติมกล:า
62092001158 นายรัชพงษ� เรืองนาม
62092001159 นางสาววรัญญา พระสุรักษ�
62092001160 นางทับทิม สายรัตน�
62092001161 นางดารุณี เรืองสวัสด์ิ
62092001162 นางสาววชิรญาณ� สุขเสง่ียม
62092001163 นายสิบทิศ เครือประสาร
62092001164 นางสาวธิดารัตน� เพียวงษ�
62092001165 นางสาวเจษฎากร อรัญมาลา
62092001166 นางสาวดวงพร ธุระสุข
62092001167 นายไชยวัฒน� ภิรมย�
62092001168 นายวรายุทธ ก่ิงทุม
62092001169 นายณัฐพล จ้ันเขว:า
62092001170 นางสาวมินตรา เพ็ชร�ตะก่ัว
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001171 นางสาวจินดา ยางธิสาร
62092001172 นางสาวลักขณา คะสุวรรณ
62092001173 นางสาวจันทร�จิรา สิทธิมงคล
62092001174 นางสาวสิริมาส เกิดเชื้อ
62092001175 นายเชิดชัย แก:วมุงคุณ
62092001176 นายอภิสิทธ์ิ จิตรจิว
62092001177 นายไกรสร สมภา
62092001178 นางสาวกนกวรรณ แก:วหอม
62092001179 นางสาววริษา ฉิมพาลี
62092001180 นางสาวกาญจนา พรมลัง
62092001181 นางสาวอรนุช โยธะวงศ�
62092001182 นางสาวเรณู อะคะนัย
62092001183 นายเสกสรร บรรดาศักด์ิ
62092001184 นางสาววรรณภา ศรีชัยโย
62092001185 นายเจษฎา ลาประทุม
62092001186 นางสาวกานต�ธิดา ลาดพิลา
62092001187 นายวชิระ ชุ)มแสง
62092001188 นายธนกฤต อินทร�มี
62092001189 นางสาวสุทธิดา บุตรวิชา
62092001190 นายณรงค�ศักด์ิ กุลอัก
62092001191 นายภัทรเดโชน สอนพิมพ�พ)อ
62092001192 นางสาวจิราภรณ� ผองแก:ว
62092001193 นายณัฐวุฒิ กาวิรส
62092001194 นางสาวณัฐธิดา ปูIบุตรชา
62092001195 นายจีระศักด์ิ โสภากุล
62092001196 นายวีระพงษ� สีดา
62092001197 นางสาวยุวธิดา พิมพ�นาม
62092001198 นายยุทธศาสตร� โคตรสุมาตย�
62092001199 นายกิตติธัช คงคาหลวง
62092001200 นางสาวทิพวรรณ สิงห�ทองลา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001201 นายธนาการ ลาแพงศรี
62092001202 นายอภิรักษ� ศรีคุณราช
62092001203 นายพงษ�สุวรรณ โยควัฒน�
62092001204 นายกิตติศักด์ิ แสงจันดา
62092001205 นางสาวนงลักษณ� คําลือชา
62092001206 นายนันทพงศ� คํารังษี
62092001207 นางสาวดวงรัตน� กองพล
62092001208 นายธีรพัฒน� แสวงชัย
62092001209 นางสาวพรรณธิภา โพธ์ิสว)าง
62092001210 นายสิรวิชญ� มีดี
62092001211 นางสาวสิรินยา กรมทอง
62092001212 นายยุทธนา ชาแสน
62092001213 นางสุภิญญา วิชัยวงศ�
62092001214 นายปฏิยุทธ� นาใจดี
62092001215 นางสาวธันยพร ตันติวัฒน�
62092001216 นางสาวฉัตรปวีณ� ญานศิริ
62092001217 นางสาววรารัตน� กรสุวรรณ
62092001218 นางสาวขวัญฤทัย ขันละ
62092001219 นางสาวรัตนาภรณ� กองราช
62092001220 นางสาวขวัญชนก อ)อนจงไกร
62092001221 นายธนพงษ� เงินดี
62092001222 นายบดินทร� ขันตีสพังหลวง
62092001223 นางสาวกมลวรรณ ธนาภรณ�ภูเงิน
62092001224 นางสาวพลอยฤดี แก:วก)า
62092001225 นายธวัชชัย บุญไปล)
62092001226 นายอดุลย� คําผล
62092001227 นายสหรัถ ชาติมุลตรี
62092001228 นายศิวพงศ� อริยะพันธ�
62092001229 นายวณิชคุณ บุญโกบุตร
62092001230 นางสาวศิริรัตน� บุญทน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001231 นางสาวณัฏฐกานต� อารีตระกูลเลิศ
62092001232 นายทวีชัย สักกุณี
62092001233 นายวัชสัณห� พรหมพลจร
62092001234 นายไกรศร บุญเรืองจักร
62092001235 นายธนันทา ดวงภักดี
62092001236 นางสาวอลิศรา น:อยนาจารย�
62092001237 นายทศพร พานิพัฒ
62092001238 นายสิทธิพงษ� จําปาจ:อย
62092001239 นางสาวนุชจรี เผือกขํา
62092001240 นางสาวอัญชลี ราชโยธี
62092001241 นางสาวสิริลักขณา สิมนา
62092001242 นายตนุภัทร ศรีพล
62092001243 นายธวัชชัย ศรีงาม
62092001244 นางสาวศุภรัตน� บุญยู
62092001245 นางสาวสุพรรษา คํามีมิตร
62092001246 นางสาวดาวใจ ทองโม
62092001247 นางปภัสสร อรรคศรีวร
62092001248 นางสาวภาณุมาศ มีคําทอง
62092001249 นายธนพงศ� วงศ�นุกูล
62092001250 นางสาววลัยพร แล:วงค�คต
62092001251 นางสาวภัสราพร โพธิสม
62092001252 นางสาวณัฐพร แฟนภูเขียว
62092001253 นางสาววรดา ศรีสงคราม
62092001254 นายวัชรินทร� กาศรุณ
62092001255 นางสาวนิสา เงินลําปาง
62092001256 นางสาวอภิญญา ภาคใหม)
62092001257 นางสาววิชชุดา จันทะราช
62092001258 นางสาวศิริภา ปากดี
62092001259 นางสาวสุวรรณี ชนะผ)อง
62092001260 นางสาวกนกภรณ� เพ็ชรนนท�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001261 นางสาวสุวนีย� บุญมา
62092001262 นายสุรวิทย� สุวรรณรงค�
62092001263 นางสาวศิริลักษณ� แสนเฮ:า
62092001264 นายณัฐวุฒิ เหล)าลุมพุก
62092001265 นางสาวอนัญญา เกษมพันธ�
62092001266 นางสาวบังอร จันทร�โสภา
62092001267 นางสาวยลดา คณะชัย
62092001268 นายถาวร แก:วพิลา
62092001269 นางสาวรจนา สาริกา
62092001270 นางสาวสุภาพร ไพราชสูง
62092001271 นายนพดล ชาวไร)
62092001272 นางสาวอุษา สุขสนิท
62092001273 นายอาทิตย� สมศรีสุข
62092001274 นางสาวอรอนงค� อินเทพมงคล
62092001275 นางสาวเพชรรุ)ง คําโสภา
62092001276 นายศักด์ิศิริ สุรินราช
62092001277 นายปาโมกข� กันหาชิน
62092001278 สิบเอกภราดร วงศ�ประสาร
62092001279 นางสาวณัฎฐธิดา ธิใจ
62092001280 นายชนาธิป วิชัยกําจร
62092001281 นางสาวเอื้องพร โสประดิษฐ
62092001282 นายผดุงชาติ คําแสงดี
62092001283 นางสาวนุสรา โตสันเทียะ
62092001284 นายพีระพล ขะพินิจ
62092001285 นางวราภรณ� คําภีระ
62092001286 นางสาวอรอนงค� สุริย�พุธ
62092001287 นายระเคน ศรีสวัสด์ิ
62092001288 นางสาวยศวดี เกียรตินันทน�
62092001289 นายณัฐพงศ� นามโคตร
62092001290 นายรุจิโรจน� นาคเสน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001291 นางสาวนิตยา แจ:งสว)าง
62092001292 นายชัยสิทธ์ิ สีเขียว
62092001293 นายเฉลิมยศ ผลภิญโญ
62092001294 นายอภิชัย ชนะชัยพันธุ�
62092001295 นายฆนาพงศ� มูลไทย
62092001296 นายถิรวัฒน� ลาดก)าน
62092001297 นายยุทธพงษ� ใจตรง
62092001298 นางสาวสุนิษา ภักดีรักษ�
62092001299 นายลิขิต มางจันดีอุดม
62092001300 นางสาวพิมพ�พิชชา ไหวดี
62092001301 นางสาวจิรนันท� อ:วนจี
62092001302 นายพงศกร คําดี
62092001303 นางกรกนก ดํารงชัย
62092001304 นางบุษบง จันทรศรี
62092001305 นายเกียรติศักด์ิ มิคุณ
62092001306 นายสุพรรณ ผกานนท�
62092001307 นางสาวเกศสุดา นาโสก
62092001308 นางสาวอนุชิดา ขาวงาม
62092001309 นางจริยา พลเพชร
62092001310 นางสาววิศราภรณ� คําอ:อ
62092001311 นางสาวรัชดาพร ญาณสิทธ์ิ
62092001312 นางสาวประภาพร ผลาจันทร�
62092001313 นางสาวพิมพ�ยุภา บริวารภูริวัฒน�
62092001314 นางสาวอมรรัตน� นามเกิด
62092001315 นายภัคภูมิ ศรีราช
62092001316 นายอรชุน จันทะแสน
62092001317 นางสาวศศิธร มาไทย
62092001318 นางสาวปรียานุช ไชยทองดี
62092001319 นางสาวจิราพร วังเจริญ
62092001320 นางสาวพัชรา ชุมแวงวาป0
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001321 นางสาวจิตวรรณ ยางศรี
62092001322 นางสาวอาทิตา อินปากดี
62092001323 นางสาวปวีณา เหนือโพธ์ิทอง
62092001324 นางสาวอนุสรา แก:วชุมภู
62092001325 นางสาวกุลิสรา เปลี่ยนวิรัตน�
62092001326 นางสาวนิตยา โฮมปา
62092001327 นายเทอดพงษ� ทองลาด
62092001328 นายศักด์ิมนตรี สิงห�พรมมา
62092001329 นางสาวป�ณพร บุรัตน�
62092001330 นางสาวนิตยา นาถมทอง
62092001331 นางสาวชไมพร ปลัดนู
62092001332 นางสาวอนงค� วงค�ชัยยา
62092001333 นายสุเมธ พลประเสริฐ
62092001334 นางสาววิชญาพร ศรีวิเศษ
62092001335 นางสาวชลธิชา ศิริเวช
62092001336 นางสาวปภัสสร แสงพรหมชารี
62092001337 นางสาวศิริพร แสงเพ็ชร
62092001338 นางสาวอรัญญา งอยจันทร�ศรี
62092001339 นางสาววรรษิดา โฮมหงษ�
62092001340 นางสาววิลัยพร พิศสุวรรณ
62092001341 นางสาวรวิวรรณ ศิริขันธ�
62092001342 นางสาววัชราภรณ� พรมโคตร
62092001343 นายสกรรจ� คงสินสิริ
62092001344 นางสาวจันทิมา วงษ�ช)างซ้ือ
62092001345 นางสาวพัชญา สัพโส
62092001346 นางสาวสุภาพร วงค�ชาชม
62092001347 นางสาวอมลวรรณ ประทุมทอง
62092001348 นางณัฐกานต� ดุลนีย�
62092001349 นางสาวเบญญาภา ภาคําตา
62092001350 นายวรกิต ชมชายผล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001351 นางสาวยุวดี โสเมือง
62092001352 นางสาวปวีณ�นุช โสเมือง
62092001353 นายธัญญ�นิธิ นางามสิทธิพัฒน�
62092001354 นายพิษณุ อินทรเพชร
62092001355 นางสาวบุษบา จันทะราช
62092001356 นางสาวประภัสสร จําปา
62092001357 นางสาวอัมลี แสงฉวี
62092001358 นายณฐปกร สาคุณ
62092001359 นางสาวกันยรัตน� พันหนองบัว
62092001360 นางสาวศิริรัตน� พวงพันธ�
62092001361 นางสาวจารุวรรณ ฐานวิเศษ
62092001362 นางสาวสุกัญญา น:อยมลิวรรณ
62092001363 นายไผ)ณรงค� ปMองศรี
62092001364 นางสาวบุญทริกา เสียงล้ํา
62092001365 นายราชฤทธ์ิ เหลาแตว
62092001366 นางสาววิไลวรรณ สงวนหงษ�
62092001367 นายยงยุทธ โชติดี
62092001368 นายอานุ บุญจันทร�
62092001369 นายกฤษณะ ศรีโคตร
62092001370 นายสุชาติ มากําเนิด
62092001371 นายรัฐศักด์ิ พากา
62092001372 นางสาวพิมพ�พิชชา ลาสา
62092001373 นายกวีวุฒิ มากจันทร�
62092001374 นางสาวนิตยา อเนกะเวียง
62092001375 นายหนึ่งธิดา ขันธ�แก:ว
62092001376 นายปKยะ กองอ:น
62092001377 นางสาวประภัสสร หาคํา
62092001378 ว)าที่ร.ต.วิทวัส สําเร
62092001379 นางสาวนิชนันท� คลื่นแก:ว
62092001380 นางสาวสุภาพร พูนสูงเนิน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001381 นางสาววัชนี บุญสัทธา
62092001382 นายณัฐรุจ บุตรภักดี
62092001383 นางสาวกุลธิดา จินดา
62092001384 นางสาวจิราภรณ� ไชยวงศ�คต
62092001385 นายสุริยันต� ยนต�พันธ�
62092001386 นายโชคอนันต� อาวะสาร
62092001387 นางสาวกมลวรรณ สมสนุก
62092001388 นางสาวสกุณา แกนแต)ง
62092001389 นายวรากร บุญไตร
62092001390 นางนลินญา ทองคํา
62092001391 นางสาววราภรณ� ไชยรบ
62092001392 นางสาวศิวพร ลิ้มวิเชียร
62092001393 นายมานิต แสงทองดี
62092001394 นายวีรยุทธ สรรพศรี
62092001395 นางสาวอุทัยวรรณ ภูผาเด็น
62092001396 นายศราวุธ กุลวงษ�
62092001397 นางสาวศิริพร เมืองคําพันธ�
62092001398 นายสุธิเชต ผลาศักด์ิ
62092001399 นายศิวดล แก:วป0ลา
62092001400 นางสาวนภาพร สียา
62092001401 นางสาวจุฑามาศ พิมพ�โยโชค
62092001402 นายกิตติศักด์ิ ศรีโพนทอง
62092001403 นายรัตนพล วงศ�ใหญ)
62092001404 นางสาวชุลีพร สุขสบาย
62092001405 นายศุภกิตต์ิ บรรดิษฐ�ภักด์ิ
62092001406 นางสาวแววตา โยลัย
62092001407 นางสาวเครือฟMา จันทะวงค�
62092001408 นายอนุวัฒน� เคนพะนาน
62092001409 นายมนตรี คําใสสุข
62092001410 นายเฉลิมพล ศรียา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001411 นายอธิวัฒน� สุสิลา
62092001412 นางสาวศิรินภา ผลบุญ
62092001413 นางสาวยุภาพร แสนหล:า
62092001414 นางสาวปริยฉัตร ประกายม่ันตระกูล
62092001415 นางสาววิชุดา พิมพ�เสนา
62092001416 นายอธิการ แสนสุวรรณศรี
62092001417 นางสาวสุธาทิพย� ทับทูน
62092001418 นายรัตนศักด์ิ ป�ดถาวะโร
62092001419 นายสหรัส สายพะเยา
62092001420 นางสาวจรัสพร มาชานันท�
62092001421 นายพงศ�พันธุ� ม)วงเผือก
62092001422 นางสาววันวิสา มาแสนจันทร�
62092001423 นางสาวภัทริกา ศิริสถิตย�
62092001424 นายพูนศักด์ิ เทียบชัย
62092001425 นายวัลลภ มีชัย
62092001426 นายสิทธา เสือราช
62092001427 นางสาวจรรยาพร แสนสิทธ์ิ
62092001428 นายณัฐพงษ� โคตรสุวรรณ�
62092001429 นางสาวสมฤดี มุ)งฝากกลาง
62092001430 นางสาวอัจฉราภรณ� ไตรพิษ
62092001431 นางสาวสุพัตรา ลามคํา
62092001432 นายสุรักษ� สารีพิมพ�
62092001433 นายยุทธพล วงษ�คําหาญ
62092001434 นางสาวพรพิมล เกตุคํา
62092001435 นายเมธัส คําแปร
62092001436 นางสาวศิริพร บํารุง
62092001437 นางสาวขัตติยา วรราช
62092001438 นายชัยวัฒน� มาสาซ:าย
62092001439 นางสาวนัฐริกา จันทาศรี
62092001440 นายนฤพนธ� แพงเจริญ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001441 นางสาวเกศิณี ผิวผ)อง
62092001442 นางสาวปริยากร ป�ญญาวัน
62092001443 นางสาวน:องใหม) ตุ:มทอง
62092001444 นางสาวสุภาวดี ถาเจริญ
62092001445 นางสาวอมินตา ดาแก:ว
62092001446 นายธาดา ภูสาคร
62092001447 นางสาวปKยะนุช อุทัยอาจ
62092001448 นายนัฐพงษ� ไชยหาญ
62092001449 นางสาววิภารัตน� กันยา
62092001450 นางสาวกัญญาภัค บุตรท:าว
62092001451 นางสาวรุ)งทิวา ศิริจิตร
62092001452 นางสาวทิพย�วัลย� เพ็ชกรรม
62092001453 นางสาวจุฬาลักษณ� เกษามูล
62092001454 นายอัฐพงษ� ใจราม
62092001455 นางสาวพรรณทิพย� ทองพันธุ�
62092001456 นางสาวขนิษฐา กองสี
62092001457 นายเทียนชัย วิเศษสาคร
62092001458 นายสารินทร� ไชยคําภา
62092001459 นายภาณุมาศ ม)อมพะเนาว�
62092001460 นางสาวรัตนาวดี แสนพงษ�
62092001461 นางสาวณันทกานต� อินทรเจริญ
62092001462 นางสาวธิติพันธ� มะสีพันธุ�
62092001463 นายรัฐกร ทับธานี
62092001464 นายอภิสิทธ์ิ เฉลิมรัตน�
62092001465 นางสาวอารียา สัตถาผล
62092001466 นายชัยธวัช ปKตะสายะ
62092001467 นางสาวจิราภรณ� ผาจันยอ
62092001468 นางสาวสุกัญญา แสนโคต
62092001469 นายธนพล เตชะมาเรือน
62092001470 นางสาวปลายวดี นามนุษย�ศรี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001471 นายสุทธิพงศ� ทุมทน
62092001472 นายณัฐวัฒน� มุลคําเกต
62092001473 นางสาวจิดาภา พรหมพินิจ
62092001474 นายชํานาญกิจ ศิริยานนท�
62092001475 นางสาววราภรณ� เพ็ญคํา
62092001476 นายสุริยฉัตร พรมกัณหา
62092001477 นายนัฐพงษ� ศรีบุรินทร�
62092001478 นางสาววรัญญา คําสะอาด
62092001479 นายกิตตินันท� บํารุงศิลปX
62092001480 นายจรัญ โพธ์ิหล:า
62092001481 นายวิทวัส นรัฐกิจ
62092001482 นางสาวสายฝน พิมพ�มะที
62092001483 นางสาวปนัดดา วัจรินทร�
62092001484 นายศิริชัย แพงดี
62092001485 นายศักด์ิสิทธ์ิ ว)องไว
62092001486 นายกฤษกร ทับป�ญญา
62092001487 นางสาวจิราพัชร ดินแดง
62092001488 นางสาวนนทวรรณ แก:ววิรัตน�
62092001489 นางสาวนฤมล ประสมทรัพย�
62092001490 นางนิภาพร โอตาคาร
62092001491 นางสาววิริญา ติดตาม
62092001492 นายภากรณ� ดาสี
62092001493 นางสาวชไมพร สินอยู)
62092001494 นางเกษริน ชาภูมี
62092001495 นายกิตติชัย ศรีไชย
62092001496 นางสาวอังคณา ก:อนศิลา
62092001497 นางสาวดวงใจ ไชยวงค�
62092001498 นายธนากร นามเสนา
62092001499 นายยุทธนา แสนอุบล
62092001500 นายปริญญา บุตรดาจักร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001501 นายธนาสิน สุจริต
62092001502 นางสาวธนัทธร หาญมนตรี
62092001503 นายอนิรุท กุวัยระคาร
62092001504 นางสาวอรดี พิมพะโย
62092001505 นางสาวพนิตา ผุดผาด
62092001506 นางสาวรัชมินต� จิตจักร
62092001507 นางสาวบุษยมาศ ประกัน
62092001508 นายมรรษพร ชํานาญค:า
62092001509 นายศตวรรษ สุพรรณภูวงษ�
62092001510 นางสาวคนิษฐา อาจแก:ว
62092001511 นายทรงวุฒิ จันทะวงค�
62092001512 นายนที เสือราช
62092001513 นางสาวเยาวลักษณ� แก)นพา
62092001514 นายเมธวัจน� พัชรเรืองวงศ�
62092001515 นางสาวณิชารีย� ดวงตะวงษ�
62092001516 นางสาวรุ)งทิวา ยางขันธ�
62092001517 นางสาวลัทพร ยืนสุข
62092001518 นางสาวสุทธิดา กุ:งแก:ว
62092001519 นายธานินทร� วงค�ทอง
62092001520 นางแช)ม สินตา
62092001521 นายชัยยันต� กระแสร�
62092001522 นายภัทรวรัญณ� ราชกรณ�
62092001523 นางสาวศุภานันท� จันทวงศ�
62092001524 นายชาตรี สุภาไทย
62092001525 นายศิริพงษ� พิมพ�สมแดง
62092001526 นางสาวอรอนงค� บุตรชาติ
62092001527 นายปุลากร ชนะชัย
62092001528 นางสาวประภัสสร บ)อบัวเงิน
62092001529 นางสาวมณฑิตา พลยุทธ
62092001530 นายนัตพงษ� ชาวกล:า
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001531 นายชวนิช สุวรรณเกษม
62092001532 นายวราวุฒิ หลานเศรษฐา
62092001533 นางสาวศิริลักษณ� ชํานาญกิจ
62092001534 นายศุภฤกษ� ศรีประทุมภรณ�
62092001535 นางสาวกนกพร กุตารักษ�
62092001536 นางสาวพรรณรายณ� ศรีจันโท
62092001537 นางสาวรัชฎาภรณ� พรรณา
62092001538 นายอนุวัฒน� แซ)ต้ัง
62092001539 นางสาวสุชาวดี บุรีแสง
62092001540 นายนันทวุฒิ ปราบคนชั่ว
62092001541 นางสาวสุดใจ พิมพ�พัฒน�
62092001542 นางสาวสุวนันท� กอศรีรมย�
62092001543 นางสาวฐิติชญา ไชยสมคุณ
62092001544 นางนันทนา ศิริคุณ
62092001545 นายพีระพงษ� ไพเราะ
62092001546 นางสาวพจนาถ ศิริเวช
62092001547 นายวุฒิไกร ไชยแสน
62092001548 นางสาวญามิกา หล:าพรหม
62092001549 นายวรรธนัย พรหมเมตตา
62092001550 นางสาวสมใจ สีดาพาลี
62092001551 นางสาวศิริลักษณ� ศรีรักษา
62092001552 นางสาวป�ญจาพร ศรีมณี
62092001553 นางสาวณิชาภัทร อุ)นม่ัน
62092001554 นายทวีทรัพย� แสนบุญ
62092001555 นายพุฒิธร เตชาวรรธนา
62092001556 นายประชาไทย พรหมโคตร
62092001557 นางสาวนริศา นาพูล
62092001558 นางสาวพรนิภา ศรีพล
62092001559 นายวชิราวุฒิ ประครองญาติ
62092001560 ว)าที่ร:อยตรีบัญชา สมวงษ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001561 นางสาวลัดดาวัลย� ผาบจันสิงห�
62092001562 นายอดิศักด์ิ คละบุตร
62092001563 นางสาวกนกวรรณ ภูจักนิล
62092001564 นางสาวอุลัยรัก รูปเหมาะ
62092001565 นางสาวศศิธร พละแสน
62092001566 นางสาวดาริณี ยศสุ
62092001567 นางสาวพิรุณรัตน� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62092001568 นายปKยะวัฒน� ป�ดมานัด
62092001569 นางสาลินี โตปKนใจ
62092001570 นายพิพัฒน� กางทอง
62092001571 นายธนพล คนชม
62092001572 นางญาณิศา ไชยนิฮม
62092001573 นายสิทธิพร ก:อนคง
62092001574 นางสาวอาภาพร เสลาด
62092001575 นางมนเทียร จันทะลือ
62092001576 นางสาวณัฐภรณ� คนซ่ือ
62092001577 นายอนิรุทธ� ชาแสน
62092001578 นางสาวสุภัสสร วรรณาการ
62092001579 นางสาวเจนจิรา พรหมโคตร
62092001580 นางสาวศศิกร เครือผือ
62092001581 นางสาวสุทัตตา คุณากาล
62092001582 นายสมเกียรติ ทองธิราช
62092001583 นางสุวิญชา พองพรหม
62092001584 นายเทพดํารงค� แก)นหม่ัน
62092001585 นางสาวมิตรสา วิภา
62092001586 นางสาวศิริลักษณ� ธุระพระ
62092001587 นางสาวสุกัญญา เหลืองทอง
62092001588 นางสาวนิภาพร ศรีสุราช
62092001589 นายนําพล วงษ�คํา
62092001590 นายกฤษติศักด์ิ แพงโคตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001591 นางสาวศิวากร ก:อนแพง
62092001592 นางสาวพิสมัย แม:วจYา
62092001593 นางสาวสุชาดา ยอดชาญ
62092001594 นายศุภษร โคตรชมภู
62092001595 นายศักด์ิชัย อินธิกูด
62092001596 นางสาวสุพรทิพย� อุดชาชน
62092001597 นางสาวปฏิมาภรณ� ชัยจันทร�
62092001598 นายวิทยา ภูบุญเอิบ
62092001599 นายปริวรรต แสงนนท�
62092001600 นางสาวธิดารัตน� เชิดในเมือง
62092001601 นางสาวนุศรา ชินพร
62092001602 นายธนกฤต พรมเลิศ
62092001603 นางพัชญา ชุมดาวงษ�
62092001604 นายวิษณุวัตร ป�ทถะทุม
62092001605 นางสาวกานติมา บงแก:ว
62092001606 นายพัฒณศิลปX เพ็งที
62092001607 นายวัฒนา แสงสุวรรณ�
62092001608 นางสาวรักษิณา ประไทยเทพ
62092001609 นางสาวกนกกาญน� ไชยประโคม
62092001610 นางสาวพรธิรา คําโคตร
62092001611 นางสาวกรรณิการ� รัตนานิคม
62092001612 นางสาวสุรีรัตน� ยะไชยศรี
62092001613 นางสาวอภิญญา เหตุเกษ
62092001614 นายณัฐกร ศรีศิริ
62092001615 นางสาวฉัตรสุดา เศษฤทธ์ิ
62092001616 นางสาวจุฑาพร วงศ�กาฬสินธุ�
62092001617 นางสุกัญญา สีมันตะ
62092001618 นายชนะรุ)ง กัณหาไธสง
62092001619 นางสาวกิตติยา นันทวี
62092001620 นางสาวสุรัชดา ปรีกุล
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001621 นางสาววราลักษณ� พนาลิกุล
62092001622 นางอภิญญา จินดาวงค�
62092001623 นายอลงกต พิสัยพันธ�
62092001624 นางสาวจิราพรรณ วันตา
62092001625 นายปราโมทย� นันทะจักร
62092001626 นายเกียรติศักด์ิ ทองคง
62092001627 นายพิชิตพล ดาวเศรษฐ�
62092001628 นางสาวนันท�นภัส บุตรวงศ�
62092001629 นางสาวทวิกา ราชวงษ�
62092001630 นายณัฐดนัย นาโสก
62092001631 นางสาวปKยวรรณ แสนทิพยัพ
62092001632 นางสาวนภัสชญา สีปากดี
62092001633 นายธนากร แย:มกลิ่น
62092001634 นางสาวรุ)งไพลิน เถาโต
62092001635 นางสาวอัญชลีพร สารมะโน
62092001636 นางสาวรุ)งอรุณ วิหาร
62092001637 นางสาวพรรณธิดา ศรีสุข
62092001638 นางสาวธัญญาภรณ� แสงชาติ
62092001639 นายเฉลิมพล ชะนะบุญ
62092001640 นางสาวจุฬาพร ฮ)มปIา
62092001641 นางสาวรัชฎาภรณ� แสนสุภา
62092001642 นายวิทยา ข:อสกุล
62092001643 นายปฏิภาณ ฉอสันเทียะ
62092001644 นางวรุณยุภา แจ:งสูงเนิน
62092001645 นางสาวศิราวดี แพนดอน
62092001646 นายถนอมพันธ� ลาล)วง
62092001647 นางสาวนุ)มอัมพันธ� จันทะยางค�
62092001648 นายเชิดชัย กัลยาบาล
62092001649 นางสาวชุติมา บุตรศักด์ิ
62092001650 นางสาวฤทัยรัตน� ชัยยา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001651 นางสาวปวีณา วิชัยโย
62092001652 นางสาวสิริมาศ โคตรพัฒน�
62092001653 นางสาวณิชกุล ไกยะฝIาย
62092001654 นายวิษณุพร ภูโคกยาว
62092001655 นายพิทยา จิตทวี
62092001656 นางสาวนาฏยา ยุวนิช
62092001657 นางสาวธัญวัฒน� สิงห�งอย
62092001658 นายอภิสิทธ์ิ จันทวงษ�
62092001659 นายอิสรา โคตรหลง
62092001660 นางสาวจิราพร ศรีวงษ�แก:ว
62092001661 นายณัฏฐพัฒส� ศรีวรสาร
62092001662 นางสาวสาธิตา คําเกลี้ยง
62092001663 นายธนพล พิพิศ
62092001664 นางสาวกัญญณัฐ นึกชัยภูมิ
62092001665 นางสาวจันจิรา เตโช
62092001666 นางสาวสุจิตรา กิตติชัยพงศ�
62092001667 นางสาวปนัดดา นาตาล
62092001668 นายกฤษกร บุญโต
62092001669 ว)าที่ ร.ต.จรูญวิทย� ตันหลง
62092001670 นางสาวมินตรา แผนเมือง
62092001671 นางสาวภคพร ดาชนบท
62092001672 นางสาวธิดารัตน� ศรีกุลวงษ�
62092001673 นางสาวกนกวรรณ ศรีเทศน�
62092001674 นางนันทิยา เทาสี
62092001675 นางสาวพรเพ็ญ วงศ�ภาคํา
62092001676 นางสาววรรณนิภา หินกาล
62092001677 นางสาวปนัฐดา ไขประภาย
62092001678 นางสาวพนิดา กองตัน
62092001679 นางสาวญาดารัตน� ทองก:อน
62092001680 นางสาวเบญจวรรณ จักษุวงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001681 นางสาวอรพรรณ แก:วศรีหา
62092001682 นายอนุรักษ� คันธเสวี
62092001683 นางสาวสุจิตตรา บุญเรืองจักร
62092001684 ว)าที่ร:อยตรีสุริยา นาทราย
62092001685 นางสาวลลิตา เทียกมูล
62092001686 นายธีรจิต ถากง
62092001687 นางสาวนภัสนันท� ภูคากัน
62092001688 นางสาวศศินา ป�ญนาวี
62092001689 นายกันต�ธิทัต อนันทวัธน�
62092001690 นายวาทยุทธ กอรัตน�
62092001691 นางสาวกรรณิการ� แสงปาก
62092001692 นางสาวธัญญรัตน� พรมพินิจ
62092001693 นางสาวอิศราภรณ� วังสระ
62092001694 นางสาวพิกุล อึงสกาว
62092001695 นางสาววนิชยา โยธาทร
62092001696 นางสาวชลธิชา อินทพรม
62092001697 นางกรองแก:ว ดาทอง
62092001698 นางสาวอัจฉรียา สง)าดี
62092001699 นางสาวเนรมิตธิดา บุญแสน
62092001700 นายกิติศักด์ิ ภูอุภัย
62092001701 นายณัฐพงษ� สุทธิสุวรรณ
62092001702 นายพงศกร ป�ตฆาต
62092001703 นายนัฐพงษ� ธงอาษา
62092001704 นางสาวกนกวรรณ ชมลา
62092001705 นายพงศธร วิบูลย�จันทร�
62092001706 นางสาวอรนรี ศรีหาคุณ
62092001707 นางสาวอรัญญา นามบุผา
62092001708 นายสุขสวัสด์ิ กุลาดี
62092001709 นางสาววิไลพร มุขขันณ�
62092001710 นายอนันต�สิทธ์ิ สิงห�คํา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001711 นางสาวแพรพลอย วงษ�สว)าง
62092001712 นางสาวสุชาดา จําปาหาญ
62092001713 นายพนมรุ:ง คําเกษ
62092001714 นางสาวกมลนัทธ� อินทร�ดี
62092001715 นายสิทธิศักด์ิ นามวงษ�
62092001716 นายอิสระพงศ� ศรีจันทร�ชัย
62092001717 นางดลนภา วาจารัตน�
62092001718 นางสาววันวิสาข� โล)ห�คํา
62092001719 นายมโนช ศรีเกิด
62092001720 นางสาวมาลินี ศรีบุญเรือง
62092001721 นายกิตติภัฏ ปุIมเปMา
62092001722 นายอนุสิทธ์ิ บุตรโคษา
62092001723 นายธราดล นพภากูล
62092001724 นางวิจิตรา หัศกรรจ�
62092001725 นายชัยวัฒน� แสไพศาล
62092001726 นางสาววิลาสิณี เลพล
62092001727 นายสมแปลง ศรีทิน
62092001728 นางสาวอุลัยวรรณ� กุมลา
62092001729 นางสาวอรอุมา สีจันทร�
62092001730 นางสาวธัญวรัตน� สุตะคาน
62092001731 นางสุพัตรา นําสงค�
62092001732 นางสาวอาภากร สวนสมัย
62092001733 นายกิตติโรจน� ปากะบุตร
62092001734 นางสาวหฤทัย จูมศรีสิงห�
62092001735 นางอนงรัตน� ห:าวหาญ
62092001736 นายศตวรรษ รัตนะ
62092001737 นายวรวุฒิ อ่ําจุ:ย
62092001738 นายชูศักด์ิ สามัคคี
62092001739 นางสาวมณีนุช แสงป�ญญา
62092001740 นางสาวพรพิมล บวรประเสริฐ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001741 นางสาวแพรวนดา ผุยแพง
62092001742 นางสาวกฤติญา ปุริมาตัง
62092001743 นายเกียรติศักด์ิ บุญเลิศ
62092001744 นางสาวชนิตร�นันทน� แย:มสํารวล
62092001745 นายนราธิป นามเดช
62092001746 นางสาวชุติมา ปูIแก:ว
62092001747 นางสาวเนตรนภา บุญหลักคํา
62092001748 นายวรวุฒิ พนาลิกุล
62092001749 นายศรัณยู สิทธิสมบูรณ�
62092001750 นายสุวัฒน� วงหาจักษ�
62092001751 นางสาวสุนารี ประสมทรัพย�
62092001752 นางสาวสุทธิดา ศรีพรหมษา
62092001753 นางทานตะวัน วงษ�ศิริ
62092001754 นายธวัชชัย ไชยแสง
62092001755 นางสาวมะลิดา ณ หนองคาย
62092001756 นางสาวนิพาดา นารายนะคามิน
62092001757 นายจุฑาภฤศ อรรคฮาตศรี
62092001758 นางสาวสุนิตา งอสอน
62092001759 นางสาวกณิกนันท� ภูดีทิพย�
62092001760 นางสาวสุพัตรา จอมแสนคํา
62092001761 นางสาวศิริยากร อ)อนสิงห�
62092001762 นายสมพร วงชารี
62092001763 นายจิตติศักด์ิ วงค�สีดา
62092001764 นางสาวเรณู ศรีสิงห�
62092001765 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงวงค�
62092001766 นางสาวกานต�พิชชา เหง:าละคร
62092001767 นายภูดิส การประกอบ
62092001768 นายเฉลิมชัย เพ่ิมพูล
62092001769 นายภาณุพงศ� จงสมชัย
62092001770 นางสาวรุ)งณภา ลาวงศ�เกิด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001771 นางสาวเกวลี สุวรรณชาติ
62092001772 นางสาวพรพิมล วรรณสาร
62092001773 นางสาวพนัชกร ภูทะวัง
62092001774 นางสาวชลธิชา วัฒนะกูล
62092001775 นางสาวนิตยา เฉิดรักษา
62092001776 นางสาวมณีเนตร วิเศษสุนทร
62092001777 นางกัลยรัตน� วงค�สุรินทร�
62092001778 นางสาวมนัสชญา อินทรกําแหง
62092001779 นายสฤษฏ� อินทริง
62092001780 นายอัญณานนท� ดูงาม
62092001781 นายปKยะ ศรีไพร
62092001782 นางสาววิยดา มุลวงศรี
62092001783 นางสาวธันยาภัทร� ทิณาภูวงศ�
62092001784 นางสาวปภัสศร สาริศรี
62092001785 นายชยากรณ� คงรอด
62092001786 นางสาวรุ)งนภา แพงดี
62092001787 นายธนวัฒน� เงินดี
62092001788 นายชัชพงษ� เหล)าการ
62092001789 นายวินัย วันโส
62092001790 นางสาวอนุสรา มินธิราช
62092001791 นางสาวศุภักษร อุดมสุข
62092001792 นางสาวมีนา เพ็ชรมีค)า
62092001793 นางจันทร�เพ็ญ มุนนท�
62092001794 นางสาวอริสา สารวงษ�
62092001795 นางสาวณัฐกานต� ซีแพง
62092001796 นางมนีรัตน� สมัตถะ
62092001797 นายทรงศักด์ิ ใจช)วง
62092001798 นางสาวเบญจมาศ หาญธงชัย
62092001799 นางสาวภัชรี ศรีเลิศ
62092001800 นางสาวกวินภรณ� รามประพฤติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001801 นายพลวัฒน� ถึงจีน
62092001802 นางสาวดุษฎี กิติสกล
62092001803 นายประมวล วงษ�รัตน�
62092001804 นางสาวบุษกร วิจารณรงค�
62092001805 นายกิตติภพ จาตุรงค�กร
62092001806 นางสาวเกศสุดา สมเพ็ชร
62092001807 นางสาวประติมาพร คําหล:า
62092001808 นางสาวดารารัตน� หาญลือ
62092001809 นายธนพล ศรีไชย
62092001810 นางสาวนวรัตน� สุริจันโท
62092001811 นางสาวนฤมล โคตรชะขึง
62092001812 นางสาวศรสวรรค� สุวรรณไมตรี
62092001813 นางสาววริชนันท� พานคํา
62092001814 นางสาวเกศรินทร� โพโน
62092001815 นายประหยัด ศรีสวัสด์ิ
62092001816 นางสาวกนิษฐา นาเมืองรักษ�
62092001817 นายนเรน ประสานขาว
62092001818 นางสาวลลิตา บุญสายยัง
62092001819 นางสาวสุชัญญา จันทร�สว)าง
62092001820 นางสาวศรัญญา ด)านสูงเนิน
62092001821 นายสุวิทย� พันธ�ลูกท:าว
62092001822 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ บุระเนตร
62092001823 นางสาวพิศมัย คําแพงตา
62092001824 นายอาวุธ สวยงาม
62092001825 นายอนุชิต กองทรัพย�
62092001826 นายจตุพล ก่ิงนอก
62092001827 นางสาวสวรรยา จิตรักษ�
62092001828 นางสาวพิชชาภัทร� ทุมก่ิง
62092001829 นายอมรชัย เพ็ชรก:อน
62092001830 นายณัฐวุฒิ แก:วพินิจ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001831 นางสาวน้ําค:าง สิมมาเต)า
62092001832 นางสาวอารีย�ญา สุยะจิตร
62092001833 นายกรรชัย พันเทศ
62092001834 นางสาวยุภาพร สาครเจริญ
62092001835 นายทศพล สุวรรณศรี
62092001836 นางสาวกฤติยา นิธิพรเดชะ
62092001837 นายวีระพงษ� บุญมี
62092001838 นางสาวพัชรินทร� ทองโคตร
62092001839 นางสาวพรนภา นนตะแสน
62092001840 นายนพพล มะโนสุข
62092001841 นางสาวพนิดา ชมระกา
62092001842 นายภัทร พรมอุตร
62092001843 นางสาวจารุมา ขุมดินพิทักษ�
62092001844 นายธีรพงษ� พรมไชยา
62092001845 นางสาวอาภาภรณ� บุญสถิตย�
62092001846 นางสาวพิมพา หลําภักดี
62092001847 ว)าที่ร:อยตรีสุณัฐกิตต์ิ ตรีทศ
62092001848 นางสาววัชรี พลจางวาง
62092001849 นางสาวยุพาภรณ� มะโนลา
62092001850 นายธวัชชัย บุญพรม
62092001851 นางสาวธนวรรณ บุลาลม
62092001852 นางสาววรัญญา ประพันธ�
62092001853 นายสมชาย คะดุน
62092001854 นางสาววรกานต� หาไชย
62092001855 นายทศพร อ่ําแจ:ง
62092001856 นางสาวธิรานันท� วังคีรี
62092001857 นางสาวก่ิงแก:ว โพธิราช
62092001858 นายภาณุพงศ� ยศสุนทร
62092001859 นางสาวอรวรรณ หงษาคํา
62092001860 นางสาวอรนภา อ)อนแก:ว

หน:า 62 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001861 นายกษิดิศ จิตรสม
62092001862 นายกัมพล แสพลกรัง
62092001863 นายพานุวัฒน� สุหะ
62092001864 นางสาวปวีณา ปKโคทัง
62092001865 นายชนะชน ชาแสน
62092001866 นางสาวจิราภรณ� แดนเขต
62092001867 นางสาวนภัทร ป�ญญาสิทธ์ิ
62092001868 นางสาวพิชชาพร จันทร�เจริญ
62092001869 นายชนะภัย พิมพ�โคตร
62092001870 นางสาวสุมณฑา วรดี
62092001871 นายวิฑูรย� พาณิชย�
62092001872 นายพิสิษฐ� บุญพินิจ
62092001873 นายการุณ ศิลชัย
62092001874 นางสาวดารารัตน� เพ็ชรก:อน
62092001875 นางมนวรัณพัชญ� สีจันทร�
62092001876 นางสาวประกายกานต� ศรีอุดร
62092001877 นางเนตรชนก ชมชายผล
62092001878 นางสาวประภาพร เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62092001879 นางวันวิษา ศรีบุญใชย
62092001880 นายอนุชิต พระคุณละ
62092001881 นายรักเกียรติ กองบาง
62092001882 นายวิสุทธิ นาโสก
62092001883 นางสาวสุชัญญา กมลเศษ
62092001884 นายแพท เด็ดเด่ียว
62092001885 นายภัทรพงษ� รวีอร)ามวงค�
62092001886 นางสาวสุดารัตน� อุตธะคํา
62092001887 นางสาวณัฏฐณิชา วรรณสี
62092001888 นายภาณุวัตต� บุญวัฒน�
62092001889 นายฉัตรชัย แพ)งพนม
62092001890 นายป�ญญาพล ใจตรง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001891 นายธีระวัฒน� มีไกรราช
62092001892 นางสาวอัศนีย� มอญปาก
62092001893 นางสาวปภัสรา วรคันทักษ�
62092001894 นางนงค�ลักษณ� วันนิตย�
62092001895 นางสาวธิดารัตน� มณีบู)
62092001896 นายพงศธร ซ:อนกลิ่น
62092001897 นายจักรกฤษณ� สุภาปุ
62092001898 นายทินวุฒิ ถาพร
62092001899 นายณรงค�ฤทธ์ิ เต)าเถ่ือน
62092001900 นางสาวสรญา เชื้อคําฮด
62092001901 นางสาวฉวีวรรณ สุขหม่ืนไวย
62092001902 นายศรัณย� นันทราช
62092001903 นายพิพัฒน� สหัสสา
62092001904 นายประพันธ� คงยัง
62092001905 นางสาวนิลยา แสนหาญ
62092001906 นายวิศรุต โพธ์ิศรี
62092001907 นายกฤชวิน ง:วนพันธ�
62092001908 นางวันดี กุมภิโร
62092001909 นายสุเมธ แสนดา
62092001910 นางสาวศิริรัตน� มีตา
62092001911 นางศรีสุดา ปานชาลี
62092001912 นายธีรวุฒิ อุดมสิน
62092001913 นางสาวนภาภรณ� โคตรศักด์ิ
62092001914 นางสาวสุดารัตน� จักรพิมพ�
62092001915 นางสาวนิชาภา นามรส
62092001916 นางสาวดวงหทัยพร ผลจันทร�
62092001917 นางสาวสุธิวรรณ ลอยเลื่อน
62092001918 นางสาวเจนจิรา สงใย
62092001919 นางนิภาพรรณ� วงษ�ขุลี
62092001920 นางสาวรัตติญา แต)แดงเพชร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092001921 นางสาววิจิตรา หินกาล
62092001922 นางสาวรัชฎา อินทร�ประสงค�
62092001923 นางสาวอรปรียา โคตรมูล
62092001924 นางสาวสุภาวรรณ เถิงคําภู
62092001925 นางสาววชิราภรณ� เวียงวิเศษ
62092001926 นางสาวอรสา สายสุนา
62092001927 นางสาวกมลชนก ดีนาง
62092001928 นางสาววนิดา มาติยา
62092001929 นางสาวณัฐริกา วงศ�แสง
62092001930 นางสาวนิชุดา ชัยพรม
62092001931 นางสาวกนกพร เทอํารุง
62092001932 นายจตุพล ทองมุน
62092001933 นางสาวทิพวรรณ เหลืองไพโรจน�
62092001934 นางสาวกมลชนก ลําไธสง
62092001935 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทราศรี
62092001936 นางสาวรัศม์ิภัชสรณ� แวงวัน
62092001937 นางสาววชิราภรณ� อุปโมง
62092001938 นางสุพรรณี อุ)นคํา
62092001939 นายจักรกฤษณ� บุญก:อน
62092001940 นายคมกริช สาครเจริญ
62092001941 นางสาวรัญชิดา ภูยาว
62092001942 นายยุทธศิลปX รักษาศรี
62092001943 นายพงศพัศ ยงยืน
62092001944 นางสาวสายนที คัดตะโล
62092001945 นางสาววีรญา สุราราช
62092001946 นางสาวอุ)นเรือน สุจริต
62092001947 นางสาวอัญชลี สายสมบูรณ�
62092001948 นายศุภฤกษ� อุตราชา
62092001949 นายจิรวัฒน� บรรจงไกรพิชญ�
62092001950 นายกรกช จันทร�กอง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001951 นางสาวชรินญา วาป0
62092001952 นางสาวประภัสสร วิลาศ
62092001953 นายภาษิต เปลี่ยนเอก
62092001954 นางสาวปทุมพร ถ่ินสําราญ
62092001955 นางสาวปานตะวัน ธาตุลอง
62092001956 นายธวัชชัย อิทธิพรม
62092001957 นายพิศาล เอกรัตน�
62092001958 นายสุริยา หาญลือเดช
62092001959 นางสาวบุญเลิศ แวงวัน
62092001960 นางสาวอรพรรณ หนองมี
62092001961 นางสาววราภรณ� วริยศ
62092001962 นายณัฐพงศ� พลอาสา
62092001963 นางสาววรนิทรา รูวันมอม
62092001964 นายจักรกฤษณ� การิสุข
62092001965 นางสาวภาวิณี สิมมา
62092001966 นางสาวแสงเดือน ผองผาย
62092001967 นางสาวขจีวรรณ ปKตะคง
62092001968 นางสาวกมลชนก พลหงษ�
62092001969 นางสาวพรสุดา บุญท:วม
62092001970 นางสาวเพ็ญนภา แวงวรรณ
62092001971 นางสาวพรทิพา สมบัติดี
62092001972 นายนิสิต ราศรี
62092001973 นายภานุวัฒน� มูลมนัส
62092001974 นางสาวพีรยา เจริญชัยชนะ
62092001975 นางสาวศิริพร พรมขันตี
62092001976 นางสาวนาฎยา เจาะจง
62092001977 นางสาวธนัญญา หลวงศรีสงคราม
62092001978 นางสาวนงเยาว� อุ)นสงคราม
62092001979 นายศราวุธ สายทา
62092001980 นางสาวยุพดี มากเพ็งมี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092001981 นายนันทวัฒน� พรมจันทร�
62092001982 นายอรัญกาล ขันตรีกรม
62092001983 นางสาวณัฐนันท� บุญเรือง
62092001984 นายสิทธิชัย โทนอุบล
62092001985 นางสาวสุทธิดา สุพร
62092001986 นางสาวกัญญาลักษณ� บุญมา
62092001987 นายสุรวุฑ สุขะ
62092001988 นายศักด์ิชัย คํามุงคุณ
62092001989 นางสาววินิทรา พันที
62092001990 นางสาวจุฑามาศ กิมภา
62092001991 นายประภาส จิตประมูล
62092001992 นางสาวรัตนากร มีสิทธ์ิ
62092001993 นางสาวช)อบุปผา โพสาวัง
62092001994 นายธนากร คันทะระ
62092001995 นางสาวขนิษฐา ป�ตพี
62092001996 นายธนวัฒน� จาตุรงค�กร
62092001997 นางสาวทัศพร หนึ่งคํามี
62092001998 นายนัฐพล จิราภัทรสกุล
62092001999 นายจิรยุทธ ถําวาป0
62092002000 นายณรงค�ฤทธ์ิ เบียนชัย
62092002001 นายจิรวุฒิ เมินแก:ว
62092002002 นางสาวณัฐรินีย� นามเกียรติ
62092002003 นายปKยะพงษ� มณีสุข
62092002004 นายไพศาล ผดุงเจริญ
62092002005 นางนฤมล พิณราช
62092002006 นางสาวอรพรรณ อุ)นกลม
62092002007 นายวีรยุทธ� ประทุมชมภู
62092002008 นางสาววาสนา สอนใจ
62092002009 นางสาวพรทิพย� คําสีโห
62092002010 นางสาวเบญจวรรณ� แก:วหานาม
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ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002011 นายชัชชัย คําเบ:า
62092002012 นายณัฐวุฒิ คําชมภู
62092002013 นางสาวโชติกา เขจรพร
62092002014 นายอัครวัฒน� ชัยมา
62092002015 นางสาวกานต� จิตรประสงค�
62092002016 นายขจรศักด์ิ ธรรมจักร
62092002017 นางสาวสินจัย สุทธิ
62092002018 นางสาวรัตนาภร ถ่ินก:อง
62092002019 นายสิงหนาท แสนวา
62092002020 นางสาวชลิดา พุกหน:า
62092002021 นายจิรวุฒิ สุทธิสอน
62092002022 นางสาวอุบล พานสายตา
62092002023 นายประสิทธ์ิ มะปะวงศ�
62092002024 นางสาวธัญญลักษณ� สายแสง
62092002025 นายธาดา วิชาชัย
62092002026 นางสาวปK1นปKนัทธ� นันทิวัฒน�วาทิน
62092002027 นางสาวหนึ่งฤทัย สัมปุญญา
62092002028 นางสาวปาณิสรา บัวชุม
62092002029 นายดาชดินทร� บุญขัน
62092002030 นางสาวปKยะวรรณ อ)อนบุญมา
62092002031 นายทนีวัฒน� ประเทภา
62092002032 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เงิน
62092002033 นายปKยะ แก:วคูณเมือง
62092002034 นายวิศรุต เคหาใส
62092002035 นางสาวอารยา แก:วเกิดมี
62092002036 นางธิติมา เคหะฐาน
62092002037 นางสาวศรัญญา ราชโยธี
62092002038 นางสาวสุกานดา หุนติราช
62092002039 นางสาวแสงมณี ภูมิผักแว)น
62092002040 นายยุทธนา วจีสิงห�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002041 นายสุพัฒชัย ชัยพานนท�วิชญ
62092002042 นางสาวจิตรลดา แก:วกลาง
62092002043 นายอภิสิทธ์ิ พรหมกูล
62092002044 นางสาวจรินพร งามล:น
62092002045 นายจิราวัฒน� บุญศรีมณีชัย
62092002046 นายศรนรินทร� เดชอุ)ม
62092002047 นายพงษ�พัฒน� หาญมนตรี
62092002048 นายณัฐกานต� จูYหม่ืนไวย
62092002049 นายภคนันท� ศรีสุรักษ�
62092002050 นายธนากร ทวีเดชธนโชติ
62092002051 นางสาวอรอุมา แนวสุภาพ
62092002052 นายธวัชชัย วงนางาม
62092002053 นางสาวณัฐริกา แสงไทย
62092002054 นายยุทธศาสตร� วงศ�กาฬสินธุ�
62092002055 นางสาวธัญญา ภูสง)า
62092002056 นางสาวพัชริดา นามฮุง
62092002057 นายจัตตุพร โคตุธา
62092002058 นายปวรา เขตบุญไสย
62092002059 นางสาวประภาภัทร ผานะวงค�
62092002060 นางสาวลลิตา โคทนา
62092002061 นางสาวกรองกาญจน� รัชโพธ์ิ
62092002062 นางสาวชัชราภรณ� เครือทองศรี
62092002063 นางสาวฤทัยทิพย� ยุ)นดร
62092002064 นางสาวพนิดา ก:อนสี
62092002065 นายจิรวัฒน� โพธ์ิบาย
62092002066 นางสาวสุกานดา จันทเวทย�
62092002067 นางสาวแพรวไพริน สมร
62092002068 นายวัลลภ วันชูชัย
62092002069 นางสาวเบญจพร แก:วน้ําคํา
62092002070 นายมานพ อุป�น
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002071 นายเทอดศักด์ิ ธรรมเจริญ
62092002072 นายพลวัฏ หล:าน:อย
62092002073 นายฉัตรเพชร จิตภาค
62092002074 นางสาวประริตา วงศ�คําโสม
62092002075 นางสาวพักตร�วิภา สุวงทา
62092002076 นางสาวนันทนา อุปการะ
62092002077 นายสุวัฒน� สารมะโน
62092002078 นางสาวธิยาพร แก)นวิโรจน�
62092002079 นายอิศเรศ ใจประทุม
62092002080 นางสาววันวิสาข� ทุ)มโมง
62092002081 นางสาววิชุตา ยะมา
62092002082 นางสาวสุจิตรา เหลืองชบารัตน�
62092002083 นายไตรทศ โพธิศรี
62092002084 นางนันท�นภัส พุ)มวิเศษ
62092002085 นายศุภกฤต แพงอ)อน
62092002086 นางสาวธัญชนก โพธ์ิทอง
62092002087 นายวิทยา โสมนาม
62092002088 นางสาวอัจฉรา ป�ญญาคํา
62092002089 นางวิภาพร พรหมพุทธา
62092002090 นางสาวประภัสสร ยุบลเมฆ
62092002091 นางสาวยุธินันท� ช)อเมืองดี
62092002092 นางสาวมยุรี ศรีเนตร
62092002093 นายยุทธชัย ธีระนันท�
62092002094 นางสาวธนารัตน� สารหงษ�
62092002095 นายอัษฎา โพธ์ิวัน
62092002096 นางสาวทิตทิวา นาสินสร:อย
62092002097 นางสาวจิราวรรณ วิชัยโย
62092002098 นายเฉลิมพร ศิริจิตร
62092002099 นายชานนท� ชยามฤต
62092002100 นายน้ําฝน พละลี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002101 นายณัฐพงษ� ผามัง
62092002102 นางสาวศรีรวรรณ โผยเขียว
62092002103 นางสาวจิตรลดา วะจีประสี
62092002104 นางสาวสุรีย�รักษ� ชาวสวน
62092002105 นางสาวจันทร�จิรา มุ)งงาม
62092002106 นายพนาชัย เก้ียวลําพัน
62092002107 นางสาววิชุดา เกาะพนม
62092002108 นางสาวพัณณิตา หอมเย็น
62092002109 นายธนาวุฒิ อนันต�สิริภิญโญ
62092002110 นายภานุวัฒน� นารี
62092002111 นายศิลา แจ)มดวง
62092002112 นายอาทิตย� ถึงนามลี
62092002113 นางสาวรัชดาภรณ� ต้ังศิริปKยธรรม
62092002114 นางสาวชะเอม พลศักขวา
62092002115 นางสาวอรอมล งามวงค�ษา
62092002116 นางสาวกาญจนา แก:วคําแจ:ง
62092002117 นางสาวณัฐวิภา สําราญรื่น
62092002118 นางสาววิลัยพร อินธิโคตร
62092002119 นางสาวพิมพ�ลดา กุลโท
62092002120 นายสยมภู ดาบพิมพ�ศรี
62092002121 นางสาวพิมพิกา วันสวัสด์ิ
62092002122 นางสาวชนิษฐา เคณาสิงห�
62092002123 นางสาวสุจิตรา ยศวิบูลย�
62092002124 นายนําชัย อ:วนสุนัม
62092002125 นายจิรศักด์ิ ยุบลพันธุ�
62092002126 นางรัชนีย� ไสยวรรณ
62092002127 นางสาวปราณี วันโน
62092002128 นายปKยะพงษ� จักรนารายณ�
62092002129 นางสาวพัทริยา พันธ�ขาว
62092002130 นายธีระศักด์ิ จัดนอก
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002131 นายพยุงศักด์ิ ชัยชมภู
62092002132 นางสาวชุลิตา สุราราช
62092002133 นางรัชนีกร ศรีไทย
62092002134 นางสาวโชติมา รอดบุญมา
62092002135 นายอิทธิพล ขาวผ)อง
62092002136 นางสาวจุรีพร พิมพ�มีลาย
62092002137 นายเนติพงษ� พองผลา
62092002138 นายวาทิต พรรณนากูล
62092002139 นางสาวยศวดี มากคงดี
62092002140 นางสาวจุลาภรณ� สิงห�วันคํา
62092002141 นายอรุชา ดอนโคตร
62092002142 นายก:องเกียรติ อินทร�อุไร
62092002143 นายวิพัฒน� คุณแก:ว
62092002144 นายสพล ลําเฟZ1อย
62092002145 นายสหรัฐ วงค�อนุ
62092002146 นางสาวธัญลักษณ� นิลปะกะ
62092002147 นางสาวอนุชรา ผลสวิง
62092002148 นางสาวจุฑามาศ วิจิตขะจี
62092002149 นางสาวพัชรินทร� บึงใส
62092002150 นางสาววราภรณ� งันลาโสม
62092002151 นายวิษณุ แสนสิงห�
62092002152 นางสาวพรทิพย� ภาวงค�
62092002153 นางสาวสุภาพร แสงเขียว
62092002154 นางสาวจุฑาศิณี มุลเมือง
62092002155 นางสาวชนกานต� สุกัลปX
62092002156 นางสาวศิรินันท� คุณสี
62092002157 นางสาวคัทรียา กุดพรมมา
62092002158 นายวุฒิไกร ไชยพ)อ
62092002159 นางสาวอินทิรา พิมใจ
62092002160 นายกฤษดร ต้ังศิริ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002161 นางสาวกิตติวรา ไชยศรีทา
62092002162 นายสิทธิชัย ฝIายรีย�
62092002163 นางสาวสรัลชนา ดีแก:วเกษ
62092002164 นางสาวแจ)มจันทร� สุขสมร
62092002165 นางสาวสุภารัตน� มาค)าย
62092002166 นางสาวฐิติมา เดชดอนบม
62092002167 นางสาวอริษา วงษ�กาไสย�
62092002168 นายนันทวัตร บุญภา
62092002169 นายศุภชัย สิมมาหลวง
62092002170 นายพันธการ กลิ่นชาติ
62092002171 นายลิขิต สมร
62092002172 นางสาวนุชนารถ หาญชะนะ
62092002173 นายสุวิทย� หินพรม
62092002174 นางสาวศรสวรรค� มะลิบู)
62092002175 นายอนันต� โสภากุล
62092002176 นายชากฤช นาคคชฤทธ์ิ
62092002177 นางสาวบุษยา พลไกร
62092002178 นายชิติพันธ� สาลีลาด
62092002179 นางสาวดุจเดือน คงสามารถ
62092002180 นางสาวนันธิกา คะป�ญญา
62092002181 นางสาวอรทิวา หม่ันคํา
62092002182 นางสาวธัญญรัตน� นาคม่ัน
62092002183 นางสาววรรณภา นะดม
62092002184 นางสาวบุศรากร สุป�ญญา
62092002185 นางสาวพรธีรา ทิพย�วงค�
62092002186 นางสาวนุชลี กาบิล
62092002187 นายยุทธพงษ� กรพันธ�
62092002188 นางสาวสุรีรัตน� คําภูษา
62092002189 นางสาวกาญจนา โสสีภา
62092002190 นายสุธีรพล บุตรพรม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002191 นางสาวนภาพร ไกรยะวงศ�
62092002192 นายธีรพงษ� นามลี
62092002193 นายจิรพงศ� ท:าวมิตร
62092002194 นางสาวสุกุลยา สุมาระสิงห�
62092002195 นางสาวณิชกมล สุธงษา
62092002196 นางสาวสุพัตรา เติมชีพ
62092002197 นายพร:อมพงศ� บทมาตย�
62092002198 นางสาวเจนจิรา กะวานธง
62092002199 นางสาวพัชรี สุรินทะ
62092002200 นายมุขแดง พิมล
62092002201 นายมนัส รัตนพลที
62092002202 นายมนตรี แก:วมุงคุณ
62092002203 นางสาวมะลิษา วันนาพ)อ
62092002204 นางสาวภคอร สอนทะมาตย�
62092002205 นายศตวรรษ คนแรง
62092002206 นายกษิด์ิภัทร� ศุภิกมลเสนีย�
62092002207 นายนิวัฒน� กาญจนธํารง
62092002208 นางสาวณัฏฐนันท� จันทรพิชัยกุล
62092002209 นางสาวสุวลักษณ� สูงพิมพ�
62092002210 นางสาวจุฑาทิพย� ศิริพันธ�
62092002211 นางสาวสุวิมล สุราษฎร�
62092002212 นางสาวอุไรวรรณ เพ)งพิศ
62092002213 นางสาวสุภาวดี สุขนันทา
62092002214 นางสาวจินตนา หาญณรงค�
62092002215 นางสาวนลินทิพย� ภูสมยา
62092002216 นายณรงค�ศักด์ิ คุณวงค�
62092002217 นางสาวอภิดา กินเสน
62092002218 นางสาวรัชฎาพร ชั้นน:อย
62092002219 นางสาวปนิจดา ยานศรี
62092002220 นางสาวขวัญจิรา บุ)งทอง

หน:า 74 จาก 159            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002221 นายศักด์ิดา จันทรขันตี
62092002222 นางสาวกุ:งนาง คําลา
62092002223 นายนพดล ป�ญญาสาร
62092002224 นางสาวสกุลรัตน� ทิพย�แก:ว
62092002225 นายธีรภัทร ดีโย
62092002226 นายจีรภัทร โทษา
62092002227 นายณัฐพงษ� ถาวะโร
62092002228 นายศิริศักด์ิ ดลพร
62092002229 นายพิมหันต� กันเสนา
62092002230 นายกิตติพร อภัยโส
62092002231 นางสาววรรณิศา วิชายา
62092002232 นายอัศวิน ศรีแพน
62092002233 นางสาวณัฐมน ทิพย�มณี
62092002234 นางสาวรุจิราภรณ� แสงเชื้อพ)อ
62092002235 นายสิทธิเดช เหง:าพรหมมินทร�
62092002236 นางเสาวนีย� รักษาแสง
62092002237 นายสุริยัน เมฆา
62092002238 นางนัดติยา ลาวงศ�เกิด
62092002239 นายวุฒิศักด์ิ ชัยวรรณ
62092002240 นายอัตพงศ� ตรีศรี
62092002241 นางสาวทัศนวรรณ รัตนพลแสน
62092002242 นายบุญส)ง ชัยวงค�
62092002243 นายปฏิพัทธ์ิ หวังรอด
62092002244 นางสาวใกล:รุ)ง อิ่มหิรัญ
62092002245 นางสาวสาวินีย� โภคาพานิชย�
62092002246 นางสาวพรรณลิณี แผนเมือง
62092002247 นางสาวคนธรส วังสังยาว
62092002248 นางสาวมาริสา วงศ�ก)อ
62092002249 นายภานุวัฒน� อ)อนแก:ว
62092002250 นายกฤษณะ สิทธิศักด์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002251 นางสาวเบญจวรรณ กองแก:ว
62092002252 นางสาวจงกล แสงนิล
62092002253 นายเฉลิมยศ สูญราช
62092002254 นางสาวพัชรี บุระพล
62092002255 นายลัญฉกร สุนทรภักดี
62092002256 นายประเวศ พรหมดีราช
62092002257 นางสาววรินทร มารอด
62092002258 นางสาวนิภาพร ม่ิงมิตร
62092002259 นางสาวพจนีย� แก:วจันดา
62092002260 นายพิสุทธ์ิ กุพันลํา
62092002261 นางสาวสุภาพรรณ เขียวกลม
62092002262 นายวิษณุ สารโภคา
62092002263 นางสาวสุนิษา พิมป�ดชา
62092002264 นายเอกธวัช อินสา
62092002265 นายธันวา มากคงดี
62092002266 นางสาวสิริประภา จิระวัฒนพิสิษฐ�
62092002267 นายภัทรพล สอนสุภาพ
62092002268 นางสาวกาญจนา แก:วโลก
62092002269 นายชวลิต สายเสนีย�
62092002270 นายเอกสิทธิ นาภี
62092002271 นางสาวฝนทิพย� จันดี
62092002272 นายธนกร แสงโสดา
62092002273 นายวัชระ เคนาอุประ
62092002274 นางสาวนฤมล ไชยพันธ�
62092002275 นายอนุรักษ� ปK1นทอง
62092002276 นางสาวเยาวลักษณ� บัวภา
62092002277 นางสาวเสาวคนธ� ห:องแซง
62092002278 นางสาวชาลิสา บางทราย
62092002279 นางสาวรัตนา โคตรผาย
62092002280 นางสาวสุภาภรณ� ศรีเพชร

หน:า 76 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002281 นายสาธิต พิลาศรี
62092002282 นายนัฐตพงษ� อุทคะวาป0
62092002283 นายจีรัฐติกุล บุญโชติธนพงศ�
62092002284 นายสามารถ พิมพา
62092002285 นางสาวราณี แก:วน:อย
62092002286 นางสาวกรวิกา ศรีสร:อยพร:าว
62092002287 นางสาววรรณวิศา วิชัยศรี
62092002288 นายกิติศักด์ิ พันทอง
62092002289 นางสาวศิริพรรณ ผิวใส
62092002290 นายอาทิตย� ศรีเริ่มสกุล
62092002291 นายกฤษฏภาส แก:วกุดเลาะ
62092002292 นางสาวพิรญา กุลยะ
62092002293 นางสาวณัฐริกา โสภาเป0[ย
62092002294 นายธีระวัฒน� ดวงจันทร�
62092002295 นายชนก พลหาญดี
62092002296 นางสาวเกณิกา พนาวัฒนวงศ�
62092002297 นายพิมาน คําภิมูล
62092002298 นายอธิบดี สิทธิบุตร�
62092002299 นายก:องไกร สุทธิ
62092002300 นางสาววรกมล แซ)โล:ว
62092002301 นายเขมญาณทัสน� เขมพิพัฒน�
62092002302 นายสราวุธ แก:วมณี
62092002303 นางสาวนิตยา หวลสีไทย
62092002304 นางสาววรวรรณ ภูบุญปลูก
62092002305 นายทวีศักด์ิ ก่ิงพรมภู
62092002306 นางสาวสุรีวัลย� ตะปะชุม
62092002307 นางสาวสุวนันท� คณะนาม
62092002308 นางสาวอําไพ แวงวงค�
62092002309 นางสาวมินตรา พลไชย
62092002310 นางสาวหนึ่งฤทัย สอนสกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002311 นางสาวตุลยา ไชยมาโย
62092002312 นายวิฑูรย� ตาลห)อ
62092002313 นายณัฐพล อําพานนท�
62092002314 นางสาวฐิติรัตน� คงเนียม
62092002315 นายเข่ือนเพชร นิลม:าย
62092002316 นางสาวพรจินดา แสนเสนา
62092002317 นายพิมลศักด์ิ ทะสูนย�
62092002318 นางสาวประภัสสร ภิระภาค
62092002319 นายธัชชัย แผ)นทอง
62092002320 ส.อ.รุ)งเรือง หนูไธสง
62092002321 นายอภิวัฒน� สุป�ญญา
62092002322 นางสาวจิราวรรณ วงศ�กาฬสินธุ�
62092002323 นางสาวธิติกานต� พันธะสา
62092002324 นายณัฐวุฒิ รามศิริ
62092002325 นางสาวยุภาดี ค:อมสิงห�
62092002326 นางสาวยุภา สีหาพันธ�
62092002327 นางสาวลภัสรดา แดงขะจร
62092002328 นางสาวพักตร�ศิริ ภาระการ
62092002329 ว)าที่ร:อยตรีอดิศร โสดา
62092002330 นางสาวปุณิกา เกลี้ยงกลิ่น
62092002331 นายป�ญจะ ฤทธิศักด์ิ
62092002332 นางสาวนาตยา ลาชัย
62092002333 นางสาวนิลกาญจน� ทําสีทา
62092002334 นางสาวประกายกาญจน� รําเพยพล
62092002335 นายธีระพงษ� นนท�คํา
62092002336 นางสาวนันทวัน พิมพา
62092002337 นายขันธฤทธ์ิ บุญฤทธ์ิ
62092002338 นางสาวกมลเนตร มงคลชัย
62092002339 นายศักร สิงห�คํา
62092002340 นางสาวประภาวรินทร� ค:อมสิงห�

หน:า 78 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002341 นายเฉลิมชัย ฤทธิศักด์ิ
62092002342 นางสาวอุไรพร วิโย
62092002343 นางสาวประภาศรี สารปรัง
62092002344 นายเด)นนภา ศรีวัฒนพงษ�
62092002345 นางสาวสุนิสา สุธงษา
62092002346 นายครรชนะ แสนสวัสด์ิ
62092002347 นางสาวเสาวรินทร� นามบ:านค:อ
62092002348 นางสาวปวีณา หวังคํ้ากลาง
62092002349 นายวันชัย จันทะพา
62092002350 นางสาวสุธาทิพย� โลมาอินทร�
62092002351 นางสาววาสนา ศรีบุตร
62092002352 นางสาววาสนา กัลยา
62092002353 นายบัณฑิต สนิทนอก
62092002354 นางสาวออนอุมา หม่ืนสา
62092002355 นางสาวฤทัยรัตน� การุณ
62092002356 จ.ส.ต.นพพล แสวงผล
62092002357 นายบุญมี กองยอด
62092002358 นายสมภพ พิทักษ�ศฤงคาร
62092002359 นางสาวพัชรินทรา อินสุวอ
62092002360 นายพงศ�พัศ กุลแก:ว
62092002361 นางสาวบุษราภรณ� ศรีอ)อน
62092002362 นายพงษ�พันธ� แสนนาวา
62092002363 นางสาวเจนจิรา จันแดง
62092002364 นายพัฒนา ชมภูทิพย�
62092002365 นางสาวเหมือนฝ�น เกริกธวัชศักด์ิ
62092002366 นายล้ําเลิศ ดีพรม
62092002367 นายวัจนกร แสงคํา
62092002368 นางสาวณฐมณ บุญทัน
62092002369 นายภูวดล ขันเพียแก:ว
62092002370 นายชวินทร� อุ:ยวงค�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002371 นางสาวน้ําฝน สะหะเพ็ง
62092002372 นายยุทธพงษ� กลยนีย�
62092002373 นางสาวประภัสสร แข็งข:อ
62092002374 นางสาวพชรมล ไชยดี
62092002375 ส.อ.หญิงบุษกร วังสุขี
62092002376 นางสาวจิราพร ทะนานคํา
62092002377 นายอมรกานต� นาทา
62092002378 นางสาวสุดาวัลย� พิมคีรี
62092002379 นายปKยวุฒิ สมโคตร
62092002380 นางสาวกิตติยาพร จันทร�สมดี
62092002381 นางสาวภวรัญชน� พิเชียรนันทกุล
62092002382 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันที
62092002383 นางสาววีณา เวียงทัด
62092002384 นายศักด์ิดา คําบู)
62092002385 นายอรรคเดช แข็งแรงดี
62092002386 นายเจษฎา นามโคตร
62092002387 นายผดุงพร ชินศรี
62092002388 นางสาวเกษมณี พรมโคตร
62092002389 นายพชร รอดสว)าง
62092002390 นายคณิติน ภู)สมบูรณ�
62092002391 นางสาวสุภาพร สุนะ
62092002392 นายราเชน แสนบรรดิษฐ�
62092002393 นายลิขิต บุบผา
62092002394 นางโสภิดา ศรีสําราญ
62092002395 นางสาวสุภาวรรณ จันทนา
62092002396 นายธีรวิทย� เสนาสังข�
62092002397 นายณัฐศักด์ิ อาจแก:ว
62092002398 นางสาวอมร หลงหนองคูณ
62092002399 นายชนะพงษ� แถวอุทุม
62092002400 นายจักรพันธ� ชานุชิต
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002401 นางสาวกัณฐิกา คนซ่ือ
62092002402 นางสาวมาลิสา พรชัย
62092002403 นายณัฐวัตร ประทุมดี
62092002404 นายปรเมศ นามดี
62092002405 ว)าที่ร:อยตรีหญิงกมลทิพย� ไกยะฝIาย
62092002406 นายธรรมรัฐ ทิสาลี
62092002407 นายณัฐวุฒิ จันดา
62092002408 นายปรัชญ� วรเตชะ
62092002409 นางสาวศิริรัตน� ฤทธ์ิกําลัง
62092002410 นางสาวรัตนาภรณ� พรมสุวรรณ
62092002411 นางสาววิมลศิลปX โชติไสว
62092002412 นางสาวอมรรัตน� ไชยตะมาตย�
62092002413 นางสาวนงเยาว� เฉิดละออ
62092002414 นายจิรายุส ชินวงศ�
62092002415 นายธีระวัฒน� หาญคําเถ่ือน
62092002416 นางสาวชุติญา สีพรมมา
62092002417 นางสาวเกศรินทร� ชัยรัตน�
62092002418 นายอานันท� ศรีบุรินทร�
62092002419 นายอริย�ธัช สิริตระการวัฒน�
62092002420 นายเศวตโชติ เพชรสุนทร
62092002421 นายสุรัติ อินทร�อุดม
62092002422 นางสาวภัษณี แก:วก)า
62092002423 นางสาวกันติชา หินแปง
62092002424 นางสาวสาวิตรี นินตา
62092002425 นางสุภาพ แก:ววิจิตร
62092002426 นางสาวบุญฑริกา ปุหริ่ง
62092002427 นางสาวธิราพร กองกลิ่น
62092002428 นางสาวกรรณิตา แก:วคําควร
62092002429 นายวัชรินทร� ศิริฟอง
62092002430 นางสาวภัทราวดี ถ่ินวาสนา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002431 นายวุฒิพงษ� บุระเนตร
62092002432 นายปฏิภาณ โคตรสําราญ
62092002433 นายยุทธพงษ� วงค�คําแพง
62092002434 นางสาววชิรากร รัชอินทร�
62092002435 นางสาวบุญณิศา สุขเสริม
62092002436 นางสาวศิรินภา นามภูเขียว
62092002437 นางสาวนุสรา อุ)นเจริญ
62092002438 นายโชคทวี ป�ญเศษ
62092002439 นายมนูญศักด์ิ แก:วนาค
62092002440 นางสาวอนุชิดา วรเจริญ
62092002441 นายพรเลิศ เจริญทรัพย�
62092002442 นางสาวรัตนพร แสนทะวงศ�
62092002443 นางสาวธนานิตย� เจริญสุข
62092002444 นางสาวรัตนภรณ� ฐานะ
62092002445 นายศุภกิตต์ิ เจียมเรืองจรัส
62092002446 นางสาวอาริยา เมฆวัน
62092002447 นางสาวสรณ�สิริ บุญยินดี
62092002448 นายทวีป บุตรสยาม
62092002449 นางสาวกัลยาณี บุญโท
62092002450 นางสาวอัจฉริยา เตตะมะ
62092002451 นางสาวปริญญาพร ประจันตะเสน
62092002452 นางวิริยา เชียงทอง
62092002453 นางสาวลัดดา ว)างบัว
62092002454 นายภานุพงศ� ศรีวงษา
62092002455 นางสาวอัญชลี วงศ�ศรีชา
62092002456 นายธรรมนูญ วงศ�ละคร
62092002457 นายรณกฤต อินทร�ชนะ
62092002458 นางสาวณัฐรดา สุวรรณเกษม
62092002459 นางสาวสุวิมล แก:วดี
62092002460 นายชาติชาย กลั่นสุภา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002461 นายบุญฤทธ์ิ บุญประคม
62092002462 นางสาวจารุวรรณ จันทร�อัมพร
62092002463 นางสาวชุติมา ปากชิน
62092002464 นายขวัญอุเทน อินทร�เฮ:า
62092002465 นางสาวสร:อยสุดา อุตรหงษ�
62092002466 นางสาวกนกวรรณ ดวงคุณ
62092002467 นางสาววรดา วงศ�ประทุม
62092002468 นายรุ)งโรจน� รวดเร็ว
62092002469 นายพิสิษฐ� แก)นนาคํา
62092002470 นายณัฐนันท� พร:อมสุข
62092002471 นางสาวปติญญา ถ่ีถ:วน
62092002472 นางสาววิสุดา อินทร�ประเสริฐ
62092002473 นางสาวสุขฤทัย ระบาเลิศ
62092002474 นางสาววิภาวดี หอมสมบัติ
62092002475 นางสาวอรสา โพสาราช
62092002476 นายณัฐพล พรมภารักษ�
62092002477 นางสาวศิริวรรณ นาคพงษ�
62092002478 นายศราวุฒิ กุลสอนนาน
62092002479 นางสาวสกุลรัตน� ในโนน
62092002480 นางสาวเกศแก:ว เย็นขัน
62092002481 นางพักตร�วิภา บุตตา
62092002482 นายวีระวุฒิ ทบวัน
62092002483 นางสาวกรรณิกา พันธ�โสดา
62092002484 นางวรรณภา จันทร�โคตร
62092002485 นางสาวอัจฉรียา วงศ�กาฬสินธุ�
62092002486 นายเกียรติณรงค� ยศสงคราม
62092002487 นางสาวพิกุล ฤทธิธรรม
62092002488 นางสาวราวรรณ อุ)มภูธร
62092002489 นายจักรกฤช ใบธรรม
62092002490 นายสหชาติ ขันประมาณ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002491 นางสาวชไมพร ธีระไพโรจน�
62092002492 นายอภิสิทธ์ิ ประทุมเมศ
62092002493 นายเทพปรีชา ดาบสีพาย
62092002494 นายคุณากร ศรีหาตา
62092002495 นางสาวธิติรัตน� เสนาคํา
62092002496 นายประดิษฐ� สุขทองษา
62092002497 นายวิทวัส ศรีวรมาศ
62092002498 นายธนากร มีแก:ว
62092002499 นางสาวณัฐฏนันท� บุตรศรี
62092002500 นายนิสิต สุนสิน
62092002501 นางสาวศิรินภา ดาเหลา
62092002502 นางสาวจิรวรรณ พวงพันออน
62092002503 นางสาวประทุมมา บุตรท:าว
62092002504 นายนัฐวุฒิ วงศ�ษาโคตร
62092002505 นางสาวชุรีพร ภักภูมินทร�
62092002506 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิศรี
62092002507 นางทิพย�สุดา นันผาด
62092002508 นางสาววิรันดา เศษรักษา
62092002509 นางสาววิไลลักษณ� แสงขาว
62092002510 นางสาวนุชธิดา คุณพระเมือง
62092002511 นางสาวสุวรรณี จูมจะนะ
62092002512 นางสาวสุภาพร พรหมนอก
62092002513 นายพีระพนธ� เกษเวทิน
62092002514 นายภคิน พันโนฤทธ์ิ
62092002515 นายณัฐพงษ� ละศรีจันทร�
62092002516 นายสุทธิพงศ� ใหญ)สาร
62092002517 นายวัชระ เฉิดเจือ
62092002518 นางสาวอรพรรณ เดชกุล
62092002519 นางสาวรัตณาภรณ� บรรยงค�
62092002520 นางสาวกมลชนก หูตินุ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002521 นางสาววรรณวิภา เศรษฐานาม
62092002522 นายยงยุทธ ฟองอ)อน
62092002523 นางสาวปริญดา ตรีรัตน�
62092002524 นางสาวกรรณิการ� ไตรถ่ิน
62092002525 นายธวัชชัย พิมดี
62092002526 นางสาวสาวิตรี ชัยวงษา
62092002527 นายณรงค�ชัย คิดอยู)
62092002528 นายวุฒิชัย วิชัยกุล
62092002529 นางสาววัลลภา สุขวงค�
62092002530 นายดนุสรณ� สีสองเมือง
62092002531 นางสาวณัฐพร ทองสา
62092002532 นางสาวนันทวัน แสงชมภู
62092002533 ว)าที่ ร.ต.หญิงศิรินภา แสนมะฮุง
62092002534 นายคมกริช คําชาตา
62092002535 นางสาวกาญจนา อินทร�ขุนทิพย�
62092002536 นายเอกพล นนท�คําวงค�
62092002537 นายรุจิภาส เศรษฐคํา
62092002538 นางสาวเสาวรส บุตกระธรรม
62092002539 นางสาวจุฑามณี ชํานาญกุล
62092002540 นางสาววิลาสินี คันธะรินทร�
62092002541 นางสาวจุฑาณัฐ ภูดินดง
62092002542 นางเพ็ญนภา ผาอิดดี
62092002543 นายวุฒิไกร ศรีป�จฉิม
62092002544 นางสาวอชิรญา ศรีทอง
62092002545 นางสาวธัญญา โพธ์ิหนูด
62092002546 นางสาวเมชินี ศิริวงศ�
62092002547 นายกิตติศักด์ิ พานิชย�
62092002548 นายศุภชัย จัดสุจิต
62092002549 ว)าที่ร.ต.ปรีชาติ บัวพรม
62092002550 นางสาวนันธิยา หาวอ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002551 นายวงศกร วงศ�รัตนะ
62092002552 นางสาวพรพิมล สอนสุภาพ
62092002553 นายณัฐพงษ� อัคพิน
62092002554 นางสาววิไลพันธ� วาระคํา
62092002555 นายเสฎฐวุฒิ ทองไทย
62092002556 ส.อ.รชฎ ทิมินกุล
62092002557 นางสาวอรวรรณ ภูมิเพ็ง
62092002558 นางสาวยุพา หงษ�เหิร
62092002559 นางสาวหทัยรัตน� สิมพร
62092002560 นายศิวพงษ� พุทธิรักษ�
62092002561 นางสาวธาริณี วงษ�ไพศาล
62092002562 นายทศพล สุวรรณเพชร
62092002563 นางสาวบุญเนตร� สุพร
62092002564 นายสุริยา ปุนนา
62092002565 นางสาววราพร โพธ์ิแสง
62092002566 นางสาวสุปราณี รักษาสิทธ์ิ
62092002567 นายณชพล เทียบทรง
62092002568 นางนุจรินทร� จันทร�อ)อน
62092002569 นายนนทวัฒน� สุพรมอินทร�
62092002570 นายวีรวัฒน� แก:วคําเครือ
62092002571 นายธีรภัทร� ศรีโยธะ
62092002572 นางสาวป�ญจพร ภูถอดใจ
62092002573 นายวิศิษฏ� ราชบัวศรี
62092002574 นางสาวสลิตา ขาวนวล
62092002575 นายพนม มัตถะปะโท
62092002576 นางชัชฏา มูสิกะ
62092002577 นางสาวรัตนาพร คชวงศ�
62092002578 นายขัตติยะ นาคเสน
62092002579 นางธนาภรณ� อุปพงษ�
62092002580 นายวรจักร ทัศคร
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002581 นายธีระพล โตฉิม
62092002582 นายบุญเลิศ สีเสนา
62092002583 นายวิษุวัติ วารินทร�
62092002584 นางสาวมาริสา จูมศรีสิงห�
62092002585 นางสาวอังสุมา นครชัย
62092002586 นายภานุมาศ สาวิสัย
62092002587 นางสาวเกวลี คอกทอง
62092002588 นางสาวอริศรา พลท:าว
62092002589 นางสาวปวีณา อําไพ
62092002590 นายกิตติชัย ตงวัฒนากร
62092002591 นางสาวเอื้อมพร พงษ�ฉาย
62092002592 นายอภิสิทธ์ิ เจริญสุข
62092002593 นางสาวสุดารัตน� ทุนกอง
62092002594 นางสาวสุภารัตน� คําผาย
62092002595 นางจิตรลดา ชารัญจ)า
62092002596 นายศักด์ิป�ญญา อ)อนสีดา
62092002597 นายสุธี คําจิตร
62092002598 นายกรกช การุญ
62092002599 นางสาววารุณี พุกหน:า
62092002600 นายชาตรี ป�ญญาศิริ
62092002601 นางสาวศุภาวดี วงศ�ภาคํา
62092002602 นางสาววิชุดา ชินอาจ
62092002603 นายกิตติพงษ� แก:วจุฬาศรี
62092002604 นางสาวสินีนารถ อ)วมกลาง
62092002605 นายจรัญ เนื่องคันธีร�
62092002606 นายธีระวัฒน� ศรีสุพัฒน�
62092002607 นายสิทธิชัย วงศ�เจริญ
62092002608 นางสาวนริศรา โคตคําชี
62092002609 นางสาววิไลพร ญาณพิบูลย�
62092002610 นางสาวสุจิตรา ชั้นน:อย
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002611 นายมงคล ปานละมุด
62092002612 นายธีระรัตน� ภูเดช
62092002613 นายอรรถพล สมัครธัญกิจ
62092002614 นางสาวสุกันยา มาตุ:มทอง
62092002615 นายพิษณุ ทวยไธสง
62092002616 นางสาวชลธิชา อินทรละมัย
62092002617 นางสาวธิมาภรณ� ทองโคตร
62092002618 นายธนากร สมองดี
62092002619 นางสาวณัฐพร พวงศรี
62092002620 นางสาวนุชนารถ ขุนศรีก:อนทอง
62092002621 นางสาวกัญญาณัฐ กุตัน
62092002622 นายนพนันท� เทพบรรหาร
62092002623 นางสาวสายสวรรค� สุวรรณรงค�
62092002624 นางสาวพรรณี ภูมีชิต
62092002625 นายรักพงษ� พรหมสุพรรณ
62092002626 นางสาวศศิวิมล ประเสริฐถา
62092002627 นางสาววิลัยพร นามวงทัศ
62092002628 นางสาวจันทร�จิรา นรสาร
62092002629 นางสาวนิลนกานต� เสติเนตร
62092002630 นางชฎาพร พันธมา
62092002631 นางสาวภารตี ธูปทิศศาล
62092002632 นางสาวทัศวรรณ นิยมวงค�
62092002633 นางสาวจินตนา ไตรวงค�ย:อย
62092002634 นายกมลศักด์ิ วาลมนตรี
62092002635 นายศิริวิบูรณ� พงศ�พลรพีกุล
62092002636 นายทวีทรัพย� เชียงตุง
62092002637 นายพิชัย พินิจกุล
62092002638 นางสาวทัศวรรณ กุมภวงษ�
62092002639 นางสาวพรทิพา ห)อหุ:มดี
62092002640 นางสาวณัชชา อนุศาสนนันทน�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002641 นายชนินทร� จิตเทวินลิขิต
62092002642 นายวิเชียร เหง:ากอก
62092002643 นางสาวนัตติยา คณะศรี
62092002644 นายอนุชา มูลเมือง
62092002645 นายธรรมรัตน� คําพุทธ
62092002646 นางสาวนัทติญา ดาวแก:ว
62092002647 นางสาวอรสา ศรีโคตร
62092002648 นายภัทรวัต ธรรมภิบาล
62092002649 นางสาวมณีวรรณ โพธิสว)าง
62092002650 นางสาวกรรทิมา ศิริบุตร
62092002651 นายพหัสชัย จันทร�เหลือง
62092002652 นางสาววรรณา พิมพะวะ
62092002653 นายนันทวัฒน� บึงราษฎร�
62092002654 นายภวัต อาจสุนทร
62092002655 นางสาวชรุตา เวียงอินทร�
62092002656 นายบุญพฤทธ์ิ ทองวิเศษ
62092002657 นายกิตติกานต� แสงสิทธ์ิ
62092002658 นางสาวประภาพรรณ ชัยชนะ
62092002659 นางสาวสนทรี ชาวนา
62092002660 นายณัฐพล ผลพัฒนา
62092002661 นางสาวสุจิตรา คมคาย
62092002662 นางสาวกระถิน นามโคตร
62092002663 นายธวัชชัย ทนไชย
62092002664 นางสาววรรณิกา วันสวัสด์ิ
62092002665 นางสาวสุนิษา โคตรบุรี
62092002666 นายอนุพงษ� อินยาศรี
62092002667 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�แก:ว
62092002668 นางสาวอลิศ วิเศษศักด์ิ
62092002669 นายปริวัติ คิดโสดา
62092002670 นางสาวปภัสรา สารัตน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002671 นางสาวศิริวรรณ ไชยปาน
62092002672 นางสาวอริยา เดชผล
62092002673 นายกิตติศักด์ิ วิเศษชู
62092002674 นางสาวปKยะรัตน� ประโยชน�มี
62092002675 นางสาวจันทิมา เมืองบัวผัน
62092002676 นางสาวณัฏฐณิชา ธิติธรกุล
62092002677 นางสาวกรรณิการ� ตุ:ยจันตSะ
62092002678 นายกัมพล คําหาญ
62092002679 นายปKยนันท� งามลา
62092002680 นางสาวสุกานดา ยศพิมพา
62092002681 นางปKยเนตร สุวรรณเพชร
62092002682 นายภัทรสิน รุ)งมณีลักษณ�
62092002683 นายนัฐพงศ� แสนศรี
62092002684 นางสาววาสนา อุปศักด์ิ
62092002685 นางสาวดาราภรณ� คุ:มบุ)งค:า
62092002686 นางสาววรรนิภา ธรรมรังษี
62092002687 นางสาวจินตนา โสภะบุญ
62092002688 นายเจษฎา สาระวรรณ
62092002689 นายนรินทร�ทร เหล)ายา
62092002690 นายทันสมัย มุงแสน
62092002691 นายอนุพล อินทรสันต์ิ
62092002692 นายสิทธิกร ฆ:องลา
62092002693 ว)าที่ ร.ต.พงศกร สอนใจ
62092002694 นางสาวณัฐมณ วิพรรณะ
62092002695 นายศิวกร ธีระนุกูล
62092002696 นางสาวปรางทิพย� ภูสระทอง
62092002697 นายจรัสศักด์ิ อุทรักษ�
62092002698 นายสัญญา นามสิมมา
62092002699 นายกิตติกรณ� กาวิน
62092002700 นางสาวพัชรินทร� หารคําอุ:ย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002701 นายศราวุธ ขลิบผา
62092002702 นางสาวสลิตา ลุนลา
62092002703 นางสาวเดือน โคตรพุ:ย
62092002704 นายอนุสรณ� บุตรดี
62092002705 นางสาวยุวดี คําภูแสน
62092002706 นางสาวปาริฉัตร ไชยศรี
62092002707 นางสาวนรากาญจน� บุญรักษ�
62092002708 นายปรัชญา เข่ือนกองแก:ว
62092002709 นางสาวปภัสรา โพธ์ินะ
62092002710 นางสาวแว)นทิพย� บุพศิริ
62092002711 นายสมโชค โชติกลาง
62092002712 จ)าสิบเอกอธิศักด์ิ หูตาชัย
62092002713 นางสาวณัฏฐ�วรัญ เฉลิมพระจง
62092002714 นางสาวชุติญา ฤทธิแสง
62092002715 นายคชินทร� ราชสินธุ�
62092002716 นางสาววิจิตรา สุจิมงคล
62092002717 นางสาวศิริลักษณ� สิงห�แก:ว
62092002718 นางสาวอาลัดดา ประชามอญ
62092002719 นายอภิรัตน� โคตรแสนลี
62092002720 นายนิกร ใจสบาย
62092002721 นายศราวุธ ลวงสวาส
62092002722 นายอนุสรณ� มาตราช
62092002723 นางสาววรรณรัตน� ฤาชัยสา
62092002724 นางสาววัชรา คําจําป0
62092002725 นายณัฐพล วัดตรง
62092002726 นางสาวศรัณย�พร แสนลัง
62092002727 นายเจษฎาวุฒิ คําโสภา
62092002728 นางสาวศิริประภา คุดคา
62092002729 นางสาวภัทธจิตรา แก:วบุดตา
62092002730 นายเกียรติศักด์ิ เด)นพล
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002731 นายธนเดช ลักษณพรหม
62092002732 นางสาวกัญญาลักษณ� บุโคตร
62092002733 นางสาวนิตยา พันแสน
62092002734 นายวิทวัส สินสมบัติ
62092002735 นายนิติรัฐ ทองกาล
62092002736 นายณัฐวุฒิ ราชหาด
62092002737 นายอนุรักษ� พ)ออามาตย�
62092002738 นางสาวสุวิมล ประนางรอง
62092002739 นายณคเรศ ปMานภูมิ
62092002740 นายธุวานนท� ทรัพย�พงษ�
62092002741 นายณัฏฐพล ชิดเชี่ยว
62092002742 นางรัตยา อิทธิพรม
62092002743 นางสาวเบญจมาศ อ)อนพรม
62092002744 นางสาวอุทุมพรรณ วงศ�บุญมา
62092002745 นางสาวขวัญชนก แสนโยธะกะ
62092002746 นางสาวสมฤดี สีโดน
62092002747 นายคงกริช ภูสีฤทธ์ิ
62092002748 นางสาวจิตตาภัทร� ฤทธิลี
62092002749 นายวิทวัส พรมศิริ
62092002750 นางสาวจีรวรรณ จันทบุบผา
62092002751 นายชัชวาล มีศิลปX
62092002752 นางสาวกัลย�รัตน� สาวงศ�นาม
62092002753 นางสาวอมรรัตน� ลีนาราช
62092002754 นางสาวขวัญชนก ทุมกํ่า
62092002755 นางสาวพัชราพรรณ ป�งอิน
62092002756 นางสาวศิริพร ลิ้นทอง
62092002757 นายฐิติพงศ� สุวรรณมาโจ
62092002758 นางสาวสุพัตรา คําบุญเรือง
62092002759 นายนิวัฒน� แซ)จิว
62092002760 นายพงษ�เทพ พิริยะธนภัทร
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002761 นางสาวรุจนีย� ช)างนิรันดร�
62092002762 นางสาวณภัชชา จันทะศิลานี
62092002763 นางสาวสิริภาพร พิมพ�วัน
62092002764 นางสาวสุดารัตน� ผิวผา
62092002765 นางสาวกุลธิดา ทึงอวน
62092002766 นางสาวกมลวรรณ มนตรีสา
62092002767 นายสมปอง สีนากรุง
62092002768 นางสาววรรณนิสา เหล)าวอ
62092002769 นางสาวสุกัญญา สาลีอาจ
62092002770 นางสาวสิริพร ดวงสุนทร
62092002771 นายกอบศักด์ิ ปะตังเวสา
62092002772 นายวิโรจน� บุตรดี
62092002773 นางสาวนันทิยา พรมยศ
62092002774 นางสาวนัทธมน หนูนา
62092002775 นางสาวศุภรดา สุวรรณวงษ�
62092002776 นายป�ญญา บุญสน
62092002777 นายอํานาจ โมเม
62092002778 นางสาวปภารัตน� กุมจันทึก
62092002779 นายชาคริต ไชยาศรี
62092002780 นายอังคาร นันทะเสนา
62092002781 นางสาวสุดารัต ทาระคํา
62092002782 นางสาวอินทุอร นามเดช
62092002783 นางสาวสวรรญา คําหอม
62092002784 นางสาวนัฐกานต� ศรีภิรมย�
62092002785 นางสาวกนกนาฏ จําปารุ)ง
62092002786 นางสาวชฎาพร พรมประดิษฐ�
62092002787 นายวิศวะ คงคา
62092002788 นางสาวนันทรัตน� นันทกิจโกศล
62092002789 นางสาวรุ)งนภา โยตะสิงห�
62092002790 นางสาวกิติยา ผางโยธา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002791 นางสาวนลินยา สนสายสิงห�
62092002792 นางสาวนิตยาวรรณ เดชราช
62092002793 นายธารินทร� ผิลาออน
62092002794 นางสาวโพธาลัย แสงชาติ
62092002795 นางสาวธัญญา ดีลุนชัย
62092002796 นายจีระศักด์ิ ไชยสุข
62092002797 นางสาวอรอุมา ดวงโพธิชัย
62092002798 นายบํารุง ขันโยธา
62092002799 นางสาววิไลวรรณ ดวงจินดา
62092002800 นายภัทรพร วงค�โคตร
62092002801 นางสาวนภาพร แสนอู
62092002802 นายรยะ ถูระวรณ�
62092002803 นายณัฐศักด์ิ ธรรมโชติกุล
62092002804 นายราชันย� เทศารินทร�
62092002805 นายปKยะ ต)ายเนาว�ดง
62092002806 นางสาวรุจิพร พลใจดี
62092002807 นางสาวอลีนา ตีรัมย�
62092002808 นางสาวอาทิตยา ขันตี
62092002809 นางสาวสุธารัตน� ละลึกถึง
62092002810 นายกฤษนะ สร:อยเสนา
62092002811 นายเศรษฐา ศิริรักษ�
62092002812 นายรังสรรค� ไกรกุน
62092002813 นายบวรเทพ พลซา
62092002814 นางสาวกรรณิกา รุ)งเรือง
62092002815 นายสิริศักด์ิ เพชรก:อน
62092002816 นางสาวรุ)งรัตน� คณานิตย�
62092002817 นางอรอุมา จันทะฟอง
62092002818 นายพิชญะ ทองนุ:ย
62092002819 นายพิสุทธ์ิ ไชยสอน
62092002820 นายอภิวัฒน� พิหูสูจน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092002821 นายวิรัตน� เชื้อคําจันทร�
62092002822 นายอานนท� สิงห�ณีย�
62092002823 นางสาวพิรีลักษณ� เชาว�วิมล
62092002824 นางสาวศิริประภา อุทสิทธิ
62092002825 นางสาวเกศรินทร� คําวงษ�
62092002826 นายทวีพร แสนสุริวงค�
62092002827 นายชลวิทย� สิงห�เงา
62092002828 นายณรงค�ศักด์ิ สีพอ
62092002829 นางสาวลัดดาวัลย� วงษ�จูม
62092002830 นางสาวลลิตา ยางธิสาร
62092002831 นางสาวกนกวรรณ มีสิมมา
62092002832 นางสาวจิราภรณ� ศรีภูธร
62092002833 นางสาวกนกพร คําจุมพล
62092002834 นายชาญ รัตนวงศ�
62092002835 นายธีรภาพ บํารุงภักดี
62092002836 นายศุภกันต� บุญมานาง
62092002837 นางสาวสิริวิภา เพ่ิมพร
62092002838 นายวีระพันธ� บุญเลิศ
62092002839 นางสาวลัดดาวัลย� ด:ายผึ้ง
62092002840 นางสาวศศิวิมล สีชา
62092002841 นางสาวพรพรรณ พรจําศิล
62092002842 นางสาวณัฐริกา อาจหาญ
62092002843 นายอดิราช งอยหล:า
62092002844 นางสาวปาริชาติ ชัยขันธ�
62092002845 นายกิติชัย สัพโส
62092002846 นายกานต�นารี มาตราช
62092002847 นายวีระศักด์ิ แก:วหาญ
62092002848 นายวิสวุฒิ คุริมา
62092002849 นายกล:องหล:า พาติด
62092002850 นางสาวอัจฉรา คําจันทร�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002851 นายศราวุฒิ สวาสนา
62092002852 นางสาวประกาย มะลิรัมย�
62092002853 นางสาวณัฐริกา เนื่องวงษา
62092002854 นางสาวพูนสุข โคจรานนท�
62092002855 นายอัสนี สุริยะธนัง
62092002856 นายปKยะพงษ� ชนะมาร
62092002857 นางสาวปรียาภรณ� รัตนติสร:อย
62092002858 นางสาวอุไรวรรณ คนขยัน
62092002859 นางสาวเจษฎาพร จันทร�มาลา
62092002860 นายศักด์ิสิทธ์ิ มะโนลัย
62092002861 นางสาวอรอุมา ไชยเดช
62092002862 นางสาวจินตหรา แสนหอม
62092002863 นางสาวสมพร สิงห�คํา
62092002864 นางสาวอมรรัตน� โททุมพล
62092002865 นางทัศนียา สมมาตย�
62092002866 นายสัจจพร ตรงเพชร
62092002867 นางสาวประวีณา รวมธรรม
62092002868 นายธีระศักด์ิ รัตน�ศรีวอ
62092002869 นางสาวรัตน�กาญจนาพร นางาม
62092002870 นายกรวิชญ� สาฤทธ์ิ
62092002871 นายอดิเทพ ทิพย�สิงห�
62092002872 นายภาณุวัฒน� แสนสามารถ
62092002873 นางสาวกัญญาภัค สายเล็ก
62092002874 นางสาวจินตหรา บุตรโคษา
62092002875 นางสาวกัลยา แสนศรี
62092002876 นางสาวสุดาภา สุวรรณชัยรบ
62092002877 นายไตรมาศ ปานนิล
62092002878 นายบรรจง กิจไทย
62092002879 นางสาวละอองดาว ศรีมุล
62092002880 นางสาวกนกพร มังษา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002881 นายชัยพล เหล)าการ
62092002882 นางสาวสุพัตรา ศรีพรหม
62092002883 นายกันปณัต ภูเงิน
62092002884 นางสาวจาระวี เนียมใหญ)
62092002885 นายวันเฉลิม คําภูแสน
62092002886 นางสาวจุฬารัตน� ปะสีระเตนัง
62092002887 นายไพรวัลย� วงศ�อามาตย�
62092002888 สิบเอกอาทิตย� ชัยภูมี
62092002889 นางสาวอรุโณทัย โทอาสา
62092002890 นายศิริ โพสาวัง
62092002891 นางสาววิไลรัตน� เพิงกุณา
62092002892 นายไมตรี พาระแพง
62092002893 นายทวีวัฒน� คนคล)อง
62092002894 นางพิมใจ กัลยาธิ
62092002895 นายนเรศ จงกลณี
62092002896 นายธนวัฏ แสงแก:ว
62092002897 นายพลวัฒน� สุทาธรรม
62092002898 นางสาวพิมพร สารมะโน
62092002899 นางสาวจุฬารัตน� เมฆกกตาล
62092002900 นางสาวสร:อยสุวรรณ บุญเรือง
62092002901 นายคธาวุฒิ เพียลาดใหล
62092002902 นายกิตติภพ ชาชมราช
62092002903 นายศุภอรรถ ผลาโชติ
62092002904 นางสาวอัมพร ฆ:องมีเสียง
62092002905 นายเดชนรินทร� แก)นท:าว
62092002906 นายธนพล ปKตะแสง
62092002907 นางสาวปทุมพร บรรณการกิจ
62092002908 นายณัฐวุฒิ ม)วงนาวงษ�
62092002909 นายเปรมชัย ใยปางแก:ว
62092002910 นางสาวอรอนงค� หงษาคํา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002911 นางสาวชนกนันท� ช:างเผือก
62092002912 นางสาวแสงระวี เถิงนํามา
62092002913 นางสาวภาวิณี เอื้องสุวรรณ�
62092002914 นายสุรบถ คําเขียว
62092002915 นายอิสระพงษ� โยธา
62092002916 นางสาวประภาภรณ� พรหมพินิจ
62092002917 นายคธาวุธ ยาเขียว
62092002918 นายป�ณฑ�ธร เทพิน
62092002919 นางสาวชไมพร ไวยวรณ�
62092002920 นางสาวนันทนา แสนสีหา
62092002921 นางสาวสาริตา พรมผัน
62092002922 นายเฉลิมพล กมลคร
62092002923 นางสาวณัฐพร หลานชู
62092002924 นายวิเชียร นันทกุล
62092002925 นางสาวอารียา ป�ญญาบุตร
62092002926 นายพัฒน�รพี ต)วนสูงเนิน
62092002927 นายนิรันดร� เดือนพงษ�
62092002928 นางสาวภัทรวรินทร� ใจบุญ
62092002929 นางจงกล พรมอารักษ�
62092002930 นายประพจน� ณะสูงเนิน
62092002931 นางสาวกมลพร โนนท)อน
62092002932 นายณัฐพัฒน� อินทิสาร
62092002933 นายบรรจง กองแก:ว
62092002934 นายชาญวิทย� กางทอง
62092002935 นายสุวิจักขณ� นวลมณี
62092002936 นางสาววรรณนิศา สมภาร
62092002937 นางสาวหนึ่งฤดี โกษาจันทร�
62092002938 นายสิทธิโชติ เนตรนี
62092002939 นางสาวน้ําทิพย� อุดมเพ็ญ
62092002940 นางสาววิภาวี เลิศสหพันธุ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002941 นางสาวฐิติพร พารีรัตน�
62092002942 นางสาวกมลชนก ชํานาญกุล
62092002943 นางสาวเกวลี รัชชุศิริ
62092002944 นายสหพล กาสินพิลา
62092002945 นายธีระ ราชบัวศรี
62092002946 นายหนุ)ม จําปาสิม
62092002947 นางสาวอรณัญช� ตะนุมาตย�
62092002948 นายณฐกร จันธัมมา
62092002949 นายศิริศักด์ิ ศรีหนองโคตร
62092002950 นางสาวสุทธิลักษณ� บุญแสนรัญ
62092002951 นายบัญชา ใจบุญมา
62092002952 นายกิติศักด์ิ เชื้อตาพระ
62092002953 นายปวิตร กองโพธ์ิ
62092002954 นายวิษณุ วงษ�จูม
62092002955 นายสมควร มุ)งฝากกลาง
62092002956 นางชบานุช ถิตย�รัตน�
62092002957 นายนพรัตน� บุญสุภา
62092002958 นางสาวกัญญามาศ เหล)าทอง
62092002959 นายพงษ�พนัส กางทอง
62092002960 นายจักรกฤษ ช)างไชย
62092002961 นายปฐมพร วังคีรี
62092002962 นางสาวรัฐพร โสประดิษฐ
62092002963 นางสาวนลินรัตน� กาญจนะ
62092002964 นายเฉลิมพล ศรีอัจฉริยะกุล
62092002965 นายสุภาพ พอกพูน
62092002966 นายอภิสิทธ์ิ ลีพฤติ
62092002967 นางสาวสุรีย� อินประชา
62092002968 นางสาวเยาวพา ธัญญารักษ�
62092002969 นางสาวทรงลักษณ� มหามาตร
62092002970 นางสาวอภิษฎา โดนโยธา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092002971 นายสุทธิพงศ� แก:วแก)น
62092002972 นายวัฒนพล ผลรักษ�
62092002973 นายนภัทร� น:อยห:างหว:า
62092002974 นางสาวหัทยา วิระพันธุ�
62092002975 นางสาวอาภรณ� คําใบศรี
62092002976 นายเกษมศักด์ิ เกตุรังษี
62092002977 นายธนชัย ณ วันธนารักษ�
62092002978 นางสาวอริษา เรียมแสน
62092002979 นายชิตณรงค� รอยรส
62092002980 นายอาทิตย� คนไว
62092002981 นางสาวชุติปภา เนื่องโคตะ
62092002982 นางสาวมัจฉา ศรีกระพา
62092002983 นายวสันต� สุราเมฆ
62092002984 นางสาวอาทิตยา มาอ:วน
62092002985 นางสาวอภิรดี รัญวงศ�ษา
62092002986 นางสาวสายธาร ดากาวงค�
62092002987 นางสาวสรินณา แสนสามารถ
62092002988 นางสาวกรรณิการ� นาจรูญ
62092002989 นายสุขสันต� พลสอนดา
62092002990 นายนัฐพงษ� ผิวเหลือง
62092002991 นายอติวุฒิ บรรจง
62092002992 นายธนานันต� ถ่ินรัศมี
62092002993 นายเอกชัย โสภาชัย
62092002994 นางสาวอรปภา บุญจันทร�
62092002995 นางสาวธัญญา กลั้วก่ิง
62092002996 นายอัคพิน พิทักษ�
62092002997 นางสาวศินภา พรมหา
62092002998 นายอรรณพ ชัยดํารงค�
62092002999 นายวีรวัฒน� ศรีนุกูล
62092003000 นางสาวสุกานดา สายสมบัติ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003001 นายสุขี แสนสุภา
62092003002 นายมงคล สุริยเพ็ญ
62092003003 นายจิราวุฒิ พรมทอง
62092003004 นางสาวอริษา หล:าหิบ
62092003005 นายธนพล อัญฤาชัย
62092003006 นายพิพัฒพงค� ศรีเกษ
62092003007 นายอุดมพงษ� ดีโป
62092003008 นางวรมน บัวละพา
62092003009 นางสาวกัลยาณี ตัญญาภักด์ิ
62092003010 นายพลวัฒน� ศิริจิตร
62092003011 นางสาวชลิดา ประไทยเทพ
62092003012 นางสาวสุพรรณี เหลาพร
62092003013 ว)าที่ร:อยตรีธนะศักด์ิ ฮ)มปIา
62092003014 นายพงศ�ปฏิพัทธ� พงศ�สัมพันธ�
62092003015 นางสาวมาริสา ภูเงิน
62092003016 นางสาวชมัยพร เกตุดา
62092003017 นางสาวเอมอร สุริรมย�
62092003018 นายวีรพัฒน� เทพิน
62092003019 นายศรายุทธ สุขสุเพชร
62092003020 นายศุภชัย สอนบัว
62092003021 นางสาวกัญญารัตน� โพธ์ิแสง
62092003022 นายชัยวัฒน� หม)อมคํา
62092003023 นางสาวกนกวรรณ สีสงคราม
62092003024 นางสาวชนกพร ธรรมป�ต
62092003025 นายอัครเดช ฐานะ
62092003026 นางสาวสุรีย�พร มากมาย
62092003027 นายอมรศักด์ิ ใยพัน
62092003028 นายจิรพันธุ� หิรัญมาลย�
62092003029 นายมนัส ภูมิตรชัย
62092003030 นางสาวเนตรชนก อุทัย
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003031 นายพงษ�พิสิทธ์ิ คําแสวง
62092003032 นางสาวปวีณา ชาภักดี
62092003033 นายณภัทร โคตรเรือง
62092003034 นางสาวศิริลักษณ� นามสอน
62092003035 นางสาวสุภารัตน� โคตรชัย
62092003036 นายภาณุพัฒน� รุ)งเรือง
62092003037 นางสาวสุรดา อัคเนตร
62092003038 นางสาวสุพัตรา นาใจเย็น
62092003039 นางสาวป�ญยาพร จูมสีสิงห�
62092003040 นางสาวชลธิดา เพียสา
62092003041 นางนีรชา สมภักดี
62092003042 นางสาวณัฐกานต� ทัศมี
62092003043 นางสาวปนัดดา ใจบุญมา
62092003044 นางสาวอุทัยวรรณ ธาตุทอง
62092003045 นายอธิศักด์ิ สุระการ
62092003046 นางสาวเจนจิรา โยธี
62092003047 นายเจษฎา สีสุธก
62092003048 นายกิตติพงษ� โสมชัย
62092003049 นางสาวภัคชาดา แย:มสาขา
62092003050 นางสาววิจิตรา โสจันดา
62092003051 นางสาวกัญญาภัค ก:อนดินจ่ี
62092003052 นางสาวดวงมณี เริ่มต:น
62092003053 นางสาวอรสา ศรีปากดี
62092003054 นางสาววรชา คําแสนกุล
62092003055 นางสาวอรพรรณ สารีอาจ
62092003056 นางสาวศิริวรรณ พิกุลศรี
62092003057 นางสาวน้ําฝน สนสุรัตน�
62092003058 นายกิตติศักด์ิ จันทะอุบล
62092003059 นางสาวอรทัย บุญสัตย�
62092003060 นางสาวกนิษฐา แสนชน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003061 นางสาวพลอยน้ําผึ้ง นาบุญ
62092003062 นางสาวศุภลักษณ� ป0ทาลาด
62092003063 นางสาวสุดารัตน� สิทธิธรรม
62092003064 นายสมพล โพธ์ิชัย
62092003065 นายณัฐพงศ� โลหะพรม
62092003066 นางนิตยา วงษ�แดง
62092003067 นายมานะชัย ลุนศรี
62092003068 นางสาวสุนิตา ทิพมาตย�
62092003069 นายประเวช ไชยเพ็ง
62092003070 นางปรีดา กรมธรรมมา
62092003071 นายบริบูรณ� ขาวพราย
62092003072 นางสาวรุ)งเรือง ศรีพรหมษา
62092003073 นายศิวะพงศ� ศิลา
62092003074 นายเอกชัย โสพิพันธ�
62092003075 นางสาวจันทร�สุดา สารพันธ�
62092003076 นางสาวพิมพิไล พัดแก:ว
62092003077 นายศักด์ิมงคล ศรีมงคล
62092003078 นางสาวอรวารุณ วิยะกุล
62092003079 นางสาวจุฑามาศ ราชบุรี
62092003080 นางสาวสุภาพร แยงคํา
62092003081 นางสาวเพชรลดา พ)อสมคาม
62092003082 นายวศิน จรรยาวุฒิ
62092003083 นางสาวดาหวัน สวัสด์ิพันธ�
62092003084 นางสาวธิดาขวัญ วนจันทร�โม
62092003085 นายอุทัย โสดี
62092003086 นางสาวจุฑารัตน� เศษเพ็ง
62092003087 นายปริวัตร เวยสาร
62092003088 นางสาวสิรินทรา วงศ�กาฬสินธุ�
62092003089 นางสาววริศรา สีวะโสภา
62092003090 นางสุภารัตน� สุขเครือเกิด
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003091 นางสาวรัตน�สุดา ฤทธ์ิมหา
62092003092 นางสาวสุนิสา ศรีชาหลวง
62092003093 นางสาวเพ็ญพิชชา คําดี
62092003094 นางสาวชลทิพย� หารินไสล
62092003095 นางสาววัชรินทร� ศิลป�กษา
62092003096 นางจารุณี วันธานี
62092003097 นางสาววรัญญา นะธิศรี
62092003098 นางสาวรัตนาพรรณ� ศรีวัดทานัง
62092003099 นางสาวพลอยไพลิน เชื้อนิจ
62092003100 นายจักรกริช ศิริเชษฐ
62092003101 นางสาวรัตติยา เข็มงามดี
62092003102 นางมาลินี ขจรภพ
62092003103 นางสาวพิศมัย โล)ห�คํา
62092003104 นางสาวพรชนก กุลาดี
62092003105 นายวรนนท� พรมทัน
62092003106 นายลัถธพล ไหลริน
62092003107 นายพีระพงษ� วรรณสาร
62092003108 นางสาวนิดา โกศิลา
62092003109 นายจิตติพงษ� อินป�ตถา
62092003110 นายเอกภาพ ผุยสุ
62092003111 นางสาวพิชญา คณะเมือง
62092003112 นางสาวกัญญาวีร� แฮนหลุน
62092003113 นางสาวศุภรัตน� หาญภูบาล
62092003114 นางสาวณุวีร� วิเศษแก:ว
62092003115 นายอภิรักษ� ฐานทนดี
62092003116 นางสาวฑิตาพร สุป�ญญา
62092003117 นายจิราวัฒน� นุสีวอ
62092003118 นางสาวรสา สิงทองลา
62092003119 นางสาวนิตยาพร สังกฤษ
62092003120 นางสาวสุกัญญา สิงห�ทองราช
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003121 นางสาวปKยมาศ ขันโพธ์ิ
62092003122 นางสาวภัทราภา สันทอง
62092003123 นายทนุด ชาแสน
62092003124 นางสาวอุไรวรรณ เดชทะศร
62092003125 นางสาวพนัสดา เชื้อวงค�พรม
62092003126 นายชิษณุพงศ� สรวงศิริ
62092003127 นางสาวพรทิภา อ.ท.ชม
62092003128 นางสาวศิริพันธ� แซ)เลี้ยว
62092003129 นายตะวันฉาย เก้ือทาน
62092003130 นางสาวลักณ�คณา บุญวงษ�
62092003131 นายปฐมพงษ� สุวรรณจันทร�
62092003132 นายพงษ�นัฐฐา สถิตอินทาพร
62092003133 นางสาวลลิตา เฮ:าประโมง
62092003134 นายคุณานนท� นันตะ
62092003135 นางสาวณัฐวดี คุยลําเจียม
62092003136 นางสาวแพรวพรรณ แก:วคุณเมือง
62092003137 นางสาวอรทัย ประเสริฐ
62092003138 นางสาวศิริยากร จําปามา
62092003139 นายวิสันต� ฟุMงเฟZ1อง
62092003140 นายสินธุนนท� ภูตระกาญจน�
62092003141 นางสาวปาลรวี สร)างนิทร
62092003142 นางสาวมะลัยพร สีโดน
62092003143 นายเอกสิทธ์ิ ศิริมา
62092003144 นางสาวนิภาพร แสนชน
62092003145 นางสาวรุ:งนภา สุระการ
62092003146 นายฤทธิชัย จันปKตุ
62092003147 นางสาวพงษ�ผกา โชติสาย
62092003148 นางสาวสุภาภรณ� จันทะรา
62092003149 นายชยุตม� แก:วงาม
62092003150 นายกะรัตเพชร โสดาธาตุ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003151 นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม
62092003152 นางสาวกฤติยาภรณ� เติมทรัพย�
62092003153 นางนันท�นภัส บัณฑิตวงศ�
62092003154 นายสมศักด์ิ เจริญจิตร�
62092003155 นางสาววิภาษณีย� เล็กคํา
62092003156 นางสาวรัชนี หล)อนน:อย
62092003157 นางสาวรัชดา กํ่าเก้ียง
62092003158 นายเอกลักษณ� วงศรีทา
62092003159 นางสาวสมบูรณ� สาบ:านบัว
62092003160 นางสาววนิดา เที่ยงธรรม
62092003161 นางสาวสุภาพร จิตตะภาค
62092003162 นางสาวสุธิดา พลภักดี
62092003163 นางสาวสุวนันท� สอนสีดา
62092003164 นางสาวสรารัตน� เหมพลเทพ
62092003165 นายกษิดินท� ศึกษา
62092003166 นางสาวสุภาภรณ� ทองหลอด
62092003167 นางสาวธิติรัตน� กํายาน
62092003168 นายจักรกฤษณ� บุตรพุฒ
62092003169 นายนัฐพงษ� อาจแก:ว
62092003170 นางสาวสุพัตรา ธรรมวิเศษ
62092003171 นางสาวพิมนิดา ขันแก:ว
62092003172 นางสาวจารุมน อกอุ)น
62092003173 นางสาวกนกพร พลซา
62092003174 นางสาวพรพรรณ พันธุ�พรม
62092003175 นางสาวณัฐวัน โถปาน
62092003176 นางสาวชไมพร หมายมี
62092003177 นางสาววราพร ทองห)อ
62092003178 นางสาวธารทิพย� เสนานิกร
62092003179 นายเมธี ลาบัวสาร
62092003180 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิสุด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003181 นายสุพลมี พลวงค�ษา
62092003182 นางสาวสุภาวรรณ ผิวหูม
62092003183 นางสาวชลิดา จันทร�ศรีมณี
62092003184 นางสาวรพีพร สุวรรณไตรย�
62092003185 นายอภิวัฒน� แสนอุบล
62092003186 นายจักรกฤษณ� หลําเจริญ
62092003187 นายมัธทิว ภูสีเขียว
62092003188 นางวราภรณ� จําปาจันทร�
62092003189 นางสาวพรนภา พ)อยันต�
62092003190 นายพลากร ชนะเทพ
62092003191 นายพิษณุ ทุยหุ)น
62092003192 นางอนิสรา เชื้อสระพัง
62092003193 นางสาวสรยา แก:วกันหา
62092003194 นายวิทยา ตาแสนแก:ว
62092003195 นางสาวธัญญาพร สมศรี
62092003196 นางสาวปุณณดา ผ)องคณะ
62092003197 นายรณฤทธ์ิ เกียรติสาร
62092003198 นางสาวประภัสสร เบ:าคํา
62092003199 นายเอกพร ครองยุทธ
62092003200 นายเทวฤทธ์ิ คําข้ึน
62092003201 นางสาวจิราพร จังพล
62092003202 นางสาวนาตยา ศรีประสงค�
62092003203 นางสาวธนัชพร ปK1นจ:อย
62092003204 นายฐิติกร ริมโพธ์ิเงิน
62092003205 นางสาวฐิติรัตน� ศรีต)างคํา
62092003206 นางสาวหนึ่งนภา สุนทร
62092003207 นางสาวนภัสสร โกสาพันธ�
62092003208 นางสาวขวัญใจ แดงสา
62092003209 นายธเนศ เจริญรัตน�
62092003210 นายณัฐวัตร ไชยยงค�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003211 นายธนวัฒน� เรืองเสนา
62092003212 นางสาวป�ญวลัญชญ� เอกตาแสง
62092003213 นายทรงวุฒิ ศรีอรรคจันทร�
62092003214 นายสุรพล เลบ:านแท)น
62092003215 นายสุริยันต� พันสะคาม
62092003216 นายอรัญ ย่ังยืนกุล
62092003217 นายวิชชานันท� แสงจันทร�
62092003218 นางสาวยูมิ ฤทธ์ิเดช
62092003219 นายณัฐพล โภคาพานิชย�
62092003220 นางสาวลดาวัลย� น:อยโนนง้ิว
62092003221 นายอิสระ เดชภูมี
62092003222 นายนาวี นาสูงชน
62092003223 นางสาวจันทร�นารี ชัยมูล
62092003224 นายปฐวี อธิสุมงคล
62092003225 นางสาววิไลลักษณ� ภูพบบุญ
62092003226 นายประจักร ราชโส
62092003227 นางสาววาสนา จันรอด
62092003228 นางสาวกนกวรรณ ผลาจันทร�
62092003229 นางสาวสุปราณี พลศิริ
62092003230 นางสาวทิพาวรรณ กัติรัตน�
62092003231 นายพชร ทองสงคราม
62092003232 นางสาวกานติมา ลักษณะสิงห�
62092003233 นางสาวภัชริดา พูลเพ่ิม
62092003234 นายพงษ�ชวัตร นามอาษา
62092003235 นางสาวพุทธชาติ ลองจํานงค�
62092003236 นายทวีวัฒน� พันธะ
62092003237 นายธนาธิป ผลสวิง
62092003238 นายป�ณฑ�รพล นันทิวัฒน�วาทิน
62092003239 นายนิพนธ� สิงห�คํา
62092003240 นายอนุพงษ� ตีเงิน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003241 นายภาคภูมิ อินทร�อุดม
62092003242 นายศรัณยู โพธ์ิแก:ว
62092003243 นางสาวสุพรรณิกา พลเสนา
62092003244 นายรัฐพล คําชมภู
62092003245 นายบรรเทิง โคตรสํานวน
62092003246 นางสาวเจนจิรา โสธรรมมงคล
62092003247 นางสาวนิภาธร เพียรภายลุน
62092003248 นางสาวมาลัย ผลทิพย�
62092003249 นางสาวรุจิรา บางไตรรัตน�
62092003250 นางสาวประภาวศรี บุบผาเดช
62092003251 นางรัตนาภรณ� สุพรรณฝIาย
62092003252 นางสาวฉัตรฑริกา ศรีโคตร
62092003253 นายลัญฉกร ทอนฮามแก:ว
62092003254 นายฤทธิชัย นามศรี
62092003255 นายชัยวัฒน� สารพันธ�
62092003256 นายปฐมชัย คําใส
62092003257 นายชัยชนะ บัวผุย
62092003258 นางสาวชฏาพร สมบัติศรี
62092003259 นางสาวลลิตารัชต� ธัญสุขนิธีคูณชิตา
62092003260 นางสาวอุไรวรรณ ถานทองดี
62092003261 นางสาวเยาวลักษณ� นนตระอุดร
62092003262 นายวัชรินทร� ภิบาลจอมมี
62092003263 นายสราวุฒิ เหล)าหนวด
62092003264 นายวรวุฒิ ทุมวัน
62092003265 นายอนุวัฒน� ผุริจันทร�
62092003266 นางสาวปาจารีย� ทุมสวัสด์ิ
62092003267 นางสาวนัฎฐิตา ช)างแก:ว
62092003268 นางสาววรเนตร บุตรโคษา
62092003269 นายธนาธิป หินชัยภูมิ
62092003270 นางสาวนิภาพร จันทร�เต็ม
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003271 นางสาวพรนภา โคระนาม
62092003272 นางสาวนพมณี นิเทียน
62092003273 นายคมกริช ราชบัญดิษฐ
62092003274 นายอภิวัฒน� คําแวง
62092003275 นางสาวมัจฉา สกุลเดช
62092003276 นางสุปราณี พลพิทักษ�
62092003277 นางสาวอารยา ทินาพิมพ�
62092003278 นายวุฒิกร ประเสริฐสังข�
62092003279 นางสาวสมถวิล ถวิลหวัง
62092003280 นายไพศาล อนุญาหงษ�
62092003281 นางสาวนฤมล โพธ์ิพิมพ�
62092003282 นายศรีตระการ ชัยคําหาญ
62092003283 นายพัฒพงษ� แซกกระโทก
62092003284 นางสาวปKยธิดา พิเชษฐ
62092003285 นางสาวนิตยา ชัยสินธุ�
62092003286 นายทศพร ทองย:อย
62092003287 นางสาวเกศรินทร� แข็งขัน
62092003288 ว)าที่ร:อยตรีหญิงสุกัญญา กงแก)นทา
62092003289 นางสาวจินตนา หาญรันดร
62092003290 นายกัมพล ศรีเดชา
62092003291 นายธงชัย แก:วมะ
62092003292 นางสาวนิภาพร แก:วบุดตา
62092003293 นางสาวธนาภรณ� วงค�ขุมเงิน
62092003294 นายอดิศร แฝกสิน
62092003295 นางสาวสุมิตรา ต)างโอษฐ�
62092003296 นางสาวนิติพร เจริญไชย
62092003297 นางสาววัชราภรณ� สงเสรฐ
62092003298 นายวิชชนะ ภูเวียนวงค�
62092003299 นางสาวอรพิน แก)นท:าว
62092003300 นางสาวชุลีกร แก:วคําภา

หน:า 110 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003301 นายสาวิทย� สุริยะกาญจน�
62092003302 นายอดิศักด์ิ สุโพธ์ิ
62092003303 นางสาววนัสนันท� บัวนิล
62092003304 นายพงศ�ศิริ จินดาแปMน
62092003305 นายพัฒนพล จิตประไพ
62092003306 นายจักรี คํามงคล
62092003307 นางสาวเพ็ญนภา ง:าหมาด
62092003308 นางสาวจรัญยา ชูช)วย
62092003309 นางสสิยา ขานชา
62092003310 นายวชิรพันธ� ไชยปMอง
62092003311 นางสาวภัทราวดี สิงหฤทธ์ิ
62092003312 นางสาวสรินญา สุภาพรม
62092003313 นางสาวเพียงพธู วงเจริญ
62092003314 นางสาวนลิตา แสนคํา
62092003315 นางสาววนิดา แพงศรี
62092003316 นายอาทิตย� ทาราษฎร�
62092003317 นายธีระพล วรรณสาร
62092003318 นางสาวจินตนา แก:วคูณเมือง
62092003319 นางสาวอมรรัตน� เจียรวาป0
62092003320 นางสาววิภารัตน� เชื้อวังคํา
62092003321 นางสาวประไพพร ภารวิจิตร
62092003322 นายฐาปกรณ� ประสารสุข
62092003323 นางสาวอุไรพร ปKลอง
62092003324 นางสาวปKยะนุช ครุธบิน
62092003325 นางสาวจิรภิญญา ขิระทาน
62092003326 นายณัฎฐากร แก:วคูนอก
62092003327 นางสาวณัฐธยาน� ธีร�วรกิจ
62092003328 นางสาวศิริพร บรรจุแก:ว
62092003329 นางสาวสุจิตรา ทาบิดา
62092003330 นายวรพล อิริยาศรุดา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003331 นายจักรพงษ� แสงเลิศ
62092003332 นายฉัตรชัย เยาวะ
62092003333 นายอภิสิทธ์ิ มาศวิเชียร
62092003334 นางสาวบัวษร ศรีผา
62092003335 นายณรงค�ชัย ถวิลถึง
62092003336 นางสาวกนกวรรณ ตันนารัตน�
62092003337 นางสาวนารีรัตน� แสงส)อง
62092003338 นายนนทชัย เพ่ิมพูล
62092003339 นายภาณุพงศ� สุทธศรี
62092003340 นางสาวสุดารัตน� แก:วก)า
62092003341 นายชัยพร โคตรป�จจิม
62092003342 นางสาวทิพย�สุดา บุตมะ
62092003343 นายณัฐพล จําป0
62092003344 นางสาวปณิดา สันสา
62092003345 นายรัชพล ดอนเกิด
62092003346 นางสาวเบญจวรรณ บุญธรรม
62092003347 นางมณีรัตน� เมืองหงษ�
62092003348 นางสาวโสภารัตน� บุตรโคตร
62092003349 นางสาวศิริพร ภูเงิน
62092003350 นายพิพัฒน� ควรพงษากุล
62092003351 นายอดิศักด์ิ เทียมวงศ�
62092003352 นายธีระยุทธ์ิ อินทรเจริญศักด์ิ
62092003353 นายธนากร เรืองสนาม
62092003354 นางกนกวรรณ สีโนนสูง
62092003355 นายจิรวัฒน� กอนคอน
62092003356 นางสาวกาญจนา กระชั้น
62092003357 นางสาวมณีรัตน� ยืนนาน
62092003358 นางสาวชาลิสา บุญใย
62092003359 นางสาวจิราพร คําหา
62092003360 นางสาวสุดธิดา คุณพรรษา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003361 นายธีรภัทร สุวรรณศรี
62092003362 นางสาวสุภาพร ไชยตะมาตย�
62092003363 นางสาวณัฐรุจา มาดี
62092003364 นางสาววิภาวดี พรมศรี
62092003365 นางสาวอาทิตยา จําเริญใจ
62092003366 นางสาวพรรณทิพย� นพทีปกังวาล
62092003367 นายพงษ�ดนัย สังกฤษ
62092003368 นายศรัณยพงศ� โวหารเดช
62092003369 นายพลชัย สีสุรี
62092003370 นางสาวธนกร สิ่งสิน
62092003371 นางสาวนงค�เยาว� สารมโน
62092003372 นางสาวขนิษฐา ผิวชัย
62092003373 นางสาวประภาพร ประเคนคะชา
62092003374 นายพลรวัฒน� คะยอม
62092003375 นางสาวปริยา ภูมิเพ็ง
62092003376 นางสาววัลย�วิภาพร เนตรโสภา
62092003377 นางสาวกรองแก:ว ชัยสาลี
62092003378 นางสาวกิตติยา ฉิมานุกูล
62092003379 นางสาวหทัยรัตน� ไทยวรรณวณิช
62092003380 นางสาววิชุดา พาโคกทม
62092003381 นายรพีพัฒน� มหารันด�
62092003382 นางสาวชญาณ�นันท� วอสวัสด์ิ
62092003383 นายครรชิต วิเศษโพธ์ิศรี
62092003384 นางสาวจุฑารัตน� จันทิม
62092003385 นางสาววนิดา วนารัตน�
62092003386 นางสาวกัญญาภัค พ)อไชยราช
62092003387 นางสาวประภัสสร นิจภักดี
62092003388 นางสาวนภัสสร ภูเวียงแก:ว
62092003389 นางสาวปนัดดา ธรรมรักษา
62092003390 นางสาวนารีรัตน� ชาแสง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003391 นายกิตติชัย ธรรมสนธิเจริญ
62092003392 นางสาวอรปรียา ศรีลาไกร
62092003393 นางสาวจุฑามาศ นาเตย
62092003394 นางสาวธนนัน ขาวศรี
62092003395 นางสาวรดามณี ชัยวงษ�
62092003396 นายภูวนัย บุตรแสนลี
62092003397 นายวัชรินทร� แก:วสีโท
62092003398 นายชูศักด์ิ ทองยาน
62092003399 นายอัมรินทร� วงค�คํา
62092003400 นางสาวพรประภา โพธินา
62092003401 นางสาววราภรณ� ชินรักชาติ
62092003402 นางสาวพรทิพา ธรรมกูล
62092003403 นางสาวกาญจนา โสมะคุณานนท�
62092003404 นางสาวนงค�ลักษณ� บุตรดี
62092003405 นายฤทธิพร เพชรดง
62092003406 นายธีระ นาพิมพ�
62092003407 นายวันเฉลิม หาญจ)า
62092003408 นางสาวเรวดี โกรัมย�
62092003409 นายธีระ ขะทุม
62092003410 นางสาวณัฏฐณิชา ขัตติยะ
62092003411 นางสาวสุริตา ภูเต:าสูง
62092003412 นางสาวปรียาภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
62092003413 นางสาวณัฐนรี บุญฉวี
62092003414 นางสาวอภิญญา จุตตะ
62092003415 นางสาวศิริประภา ไกรพินิจ
62092003416 นางสาวมนัสยา ศรีพงษ�เพลิด
62092003417 นายกิตติกร เมามีจันทร�
62092003418 นางสาวธัญญลักษณ� ลี้พล
62092003419 นางสาวกัลยา บุญกว:าง
62092003420 นางสาวจันทมณี ดาธูป
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003421 นางพัชรี สุทธิอาจ
62092003422 นางสาวชุติมา ป�นจันสิงห�
62092003423 นางสาวณนัฐณิรินทร� จิตอามาตย�
62092003424 นายจิตพจน� สุวรรณดารักษ�
62092003425 นายกายสิทธ์ิ โสมอินทร�
62092003426 นางสาวปณิตา ขันทะวงค�
62092003427 นางสาวณัฐภรณ� หนันตรี
62092003428 นางสาวพรจิต ถากงตา
62092003429 นางยุภาวัลย� เขตบุญพร:อม
62092003430 นายสันติ ทะลีสี
62092003431 นางสาวสุพัตรา สุธรรม
62092003432 นางสาวอารุณี จันบัวลา
62092003433 นางสาวรมณ จามน:อยพรม
62092003434 นางสาวประไพพิศ โคตพรม
62092003435 นางสาวอรพันธุ� พงษ�สระพัง
62092003436 นายนริศร สายแก:ว
62092003437 นางสาวสาริกา นันจรัส
62092003438 นายจีรวัฒน� สุธงษา
62092003439 นางไอลดา ช)วยศรียัง
62092003440 นายนันทวัฒน� แฟมไธสง
62092003441 นางสาวเพชรปาณี มโนหาญ
62092003442 นางสาวเนตรทิพย� เจริญชัย
62092003443 นายฉัตรชัย ผลาจันทร�
62092003444 นายสมโภช ช)องสมบัติ
62092003445 นายสุริยพงษ� ลานอุ)น
62092003446 นายชนะชน นาสมตรึก
62092003447 นางสาวอารีรัตน� ธรรมป�ญญา
62092003448 นายชนกานต� ถนอมพุทรา
62092003449 นางสาวสุนิสา เทพกรรณ�
62092003450 นายศุภชัย โยธาพันธ� 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003451 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโคตร
62092003452 นายนิติกร สุมจันทร�
62092003453 นางสาวจินดารัตน� สมบุตร
62092003454 นายชัยยา จันทะนาม
62092003455 นางสาวโชติกา นุ)นสวัสด์ิ
62092003456 นายวิษวกร อินธิเสน
62092003457 นางสาวกรรณิกา น:อยสิม
62092003458 นายพลากร สุทธิประภา
62092003459 นางสาวศิริพร พิมพ�สาลี
62092003460 นางสาวก่ิงกาญจน� คุ:มพวก
62092003461 นางสาวณัฏฐกานต� เหลือมพล
62092003462 นางสาววิจิตตรา ขาระคันชัย
62092003463 นางสาวชรินทร�พร พ่ึงตน
62092003464 นายขจร ดอนลาว
62092003465 นางสาววัลวิภา วงศ�เครือศร
62092003466 นางสาวณัฐฐาพร พงษ�สระพัง
62092003467 นายเสน)ห� พรมรัตน�
62092003468 นายธนากร ดวงขําทวีสุข
62092003469 นายชาญวิทย� จันปุIม
62092003470 นางสาวสุพรรษา กู)แก:ว
62092003471 นางสาวมัณฑนา เสนามงคล
62092003472 นางรพีพร แสนสามารถ
62092003473 นางสาวอรัญญา ม่ังสมบัติ
62092003474 นางสาวดาว บุดดี
62092003475 นางสาวพรรณนิภา แก:วอุ)นเรือน
62092003476 นายทรัพย�สถิต ภูเวียงแก:ว
62092003477 นายเทอดศักด์ิ เนื่องสมศรี
62092003478 นายอรรถสิทธ์ิ บึงลี
62092003479 นายธนชัย ทาลี
62092003480 นางสาวศิริวรรณ ชมแก:ว
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003481 นายรังสรรค� ทะริยะ
62092003482 นายธราพงษ� จินดาวงค�
62092003483 นายพนมรักษ� ประก่ิง
62092003484 นายวัฒนา มณีรัตน�
62092003485 นางสาวประภัสสร จ:อยนุแสง
62092003486 นายเอนก น:อยจันทร�
62092003487 นางสาวปาริฉัตร คําสุรีย�
62092003488 นางสาวพิชญาพร วิภูษณะ
62092003489 นางสาวนิตยา ทองป�[น
62092003490 นางสาวพิมพ�นิภา พิมพ�เสน
62092003491 นางสาวปKยธิดา นาโควงค�
62092003492 นายชัชชัย คําแพงศรี
62092003493 นางสาวรัชดาพร วรรณประเสริฐ
62092003494 นายเกียรติพัฒน� สีหะธรรม
62092003495 นายวัชระ นาคนาง
62092003496 นางสาวกนกวรรณ สัจจัง
62092003497 นายวันเฉลิม โพธานะ
62092003498 นางสาวแพรวนภา สท:าน
62092003499 นางสาวธริศรา รวมธรรม
62092003500 นายมีสิน พรมผัน
62092003501 นายธนายุ เจริญรัตน�
62092003502 นางสาวจิราพร วรางกูร
62092003503 นางสาววรรณภรณ� เชื้อพรวน
62092003504 นางสาวน้ําอ:อย ไกยสิงห�
62092003505 นางสาววรรณิกา บัวชุม
62092003506 นายธนากร เภสัชชะ
62092003507 นางสาวรุ)งนภา วงษ�งาม
62092003508 นางพัชริดา มองเพชร
62092003509 นายเกียรติศักด์ิ ศรีจันทา
62092003510 นายสิริภูมิ ภิรมย�วงศ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003511 นายจีรวัฒน� บัวพรม
62092003512 นางสาวสุทธิรักษ� วังคีรี
62092003513 นางสาวเพชรพรรณ คําสงค�
62092003514 นางสาวกัลญา นาโสก
62092003515 นายวชิระ ลอดสิมมา
62092003516 นางสาวกิติมาพร เหลืองอร)าม
62092003517 นางสาวกัญชลา ศรีสวรรค�
62092003518 นายสันต�ทัด สว)างบุก
62092003519 นายณัฐภูมิวัชร� นันเจริญ
62092003520 นางสาวคฬาณี ภูวิจารย�
62092003521 ว)าที่ร:อยตรีณพธัช วัยกิจ
62092003522 นางสาวสุนิดตา ริกําแง
62092003523 นายพิชUุตม� ศิริคุณ
62092003524 นายกนกพล อักษรกลาง
62092003525 นายเฉลิมเกียรติ วรรณศรี
62092003526 นางสาวรัชนีกร ชาติวงค�
62092003527 นางสาวดุจดาว พยัคฆวงษ�
62092003528 นายคงเดช ระบือนาม
62092003529 นายสุทธิพงษ� ถุงทรัพย�
62092003530 นางสาวปKยะนุช สุนาวงษ�
62092003531 นายกสิกร แก:วก)า
62092003532 นายณัฐวุฒิ ต)างสี
62092003533 นายอภิจิต คนใจบุญ
62092003534 นางสาวนภาพร โคตรธรรม
62092003535 นางสาวจันทร�เพ็ญ พรมหา
62092003536 นางสาวนันทิกานต� พาลมงคล
62092003537 นางสาวมัทณี ม)อมพะเนาว�
62092003538 นายนริศ อินหนอง
62092003539 นางสาวพัชราพรรณ ล:นทม
62092003540 นางสาวผ)องศรี พาระแพง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003541 นางสาวนิภาพร สอนโพนงาม
62092003542 นายดนัย ยันนี
62092003543 นางสาวสุรกัลยา สุขรี่
62092003544 นางสาวสุดารัตน� บุตรสําราญ
62092003545 นางสาวมิลวรรณ� ขันติวงษ�
62092003546 นางสาวปรียาวดี ปทุมวัน
62092003547 นายสุทัศน� ศรีวรรณา
62092003548 นางสาวพนารัตน� นามสุโพธ์ิ
62092003549 นางสาววรนุช แก:วพุด
62092003550 นางสาวรัชนี สีเหลือง
62092003551 นายสุรจิต สุทธนะ
62092003552 นางสาวไอรดา แสงงาม
62092003553 นายนฤเบศร� โคต)อเนตร
62092003554 นางสาวขนิษฐา อุปพงษ�
62092003555 นายกฤตยชญ� วงศ�จันทร�
62092003556 นางสาวยุภารัตน� ศรีหริ่ง
62092003557 นายกิติกร มโนสินธุ�
62092003558 นางเมธาวี พ)อศรียา
62092003559 นางสาวอภิญญา ประเสริฐสิทธ์ิ
62092003560 นายจงเด)น สุวรรณ
62092003561 นายดนัย เหมืองทอง
62092003562 นายทวี ห:วยซาย
62092003563 นางสาวขนิษฐา ใจแก:ว
62092003564 นางสาวเกวลิน เพ็ชรในบ)อ
62092003565 นางสาวนิภา บัวเพชร
62092003566 นายรัฐธรรมนูญ ศรีชมชื่น
62092003567 นางสาวขวัญจิรา เพียสุนา
62092003568 นางสาวรัชนีกร สีกวนชา
62092003569 นายนริศ เย็นเจริญ
62092003570 นายกฤษณัย จันทร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003571 นายณัฐพล นาชัยสินธุ�
62092003572 นายนริน ศรีแก:ว
62092003573 นางสาวสุพิชญา มาชม
62092003574 นายธนกร รอบรู:
62092003575 นางสาวปลายฟMา อินทิแสง
62092003576 นางสาวนิตยา คําวงษ�
62092003577 นางสาวอรชร ศุขแจ:ง
62092003578 นางสาววนิดา กันภัย
62092003579 นายอนุพงษ� โคบาล
62092003580 นายขจรยศ ตุ:มสูงเนิน
62092003581 นางสาวชยามล ชาติสุข
62092003582 นายถิรฉัตร ฤทธาพรหม
62092003583 นางสาวสิริอัจฉรา ศรีหานาม
62092003584 นายคณาธิป เพ่ิมพูน
62092003585 นางสาวรุจิรา ทินบูรณ�
62092003586 นายธีระเดช ฟองอ)อน
62092003587 นางสาวนิภาวรรณ ผิวศิริ
62092003588 นางสาวนันทพร กันมันตคุณ
62092003589 นางสาวยุภาพร พันทุกลาง
62092003590 นายชิษณุพงศ� พรมมี
62092003591 นายภูวิช ภูมูลนาธนเดช
62092003592 นางสาวดวงฤทัย ขันละ
62092003593 นางสาวอภิญญา บุราณรมย�
62092003594 นางสาวศุภกุลภรณ� ดวงภักดี
62092003595 นายช)วงโชติ นามวันดี
62092003596 นางสาวมิกัน สีหาบุตร
62092003597 นางสาวอรพรรณ งามสง)า
62092003598 นายพิชัยยุทธ ทรัพย�พงษ�
62092003599 นายสงัด เนาวบุตร
62092003600 นางสาววิไลภรณ� หารจําปา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003601 นางสาววมิลตรา วงษาบุตร
62092003602 นางสาวณัฐกานต� ภูสีนาค
62092003603 นางสาวปริยาภัสสร� โหจันทร�แสง
62092003604 นายวิษณุกร อินธิเสน
62092003605 นางสาวอรพิน โพธิสม
62092003606 นางสาวปรียาศิริ ลุนาวัน
62092003607 นางสาวสุธิตา สมป�กษ�
62092003608 นางสาววรรณิภา สาขะสิงห�
62092003609 นายธีรยุทธ� แสงกล:า
62092003610 นางสาวอนงค� ปKลาตี
62092003611 นายธนพล หัดที
62092003612 นายพลทัต บุดดีหงษ�
62092003613 นางสาววงเดือน ลอยพิมาย
62092003614 นางสาวอมรรัตน� กุณารักษ�
62092003615 นายศราวุธ ทําเนาว�
62092003616 นายจิรพงษ� หลวงชา
62092003617 นายสุขวิทย� ปKลอง
62092003618 นายวรวัตร� ดวงมะณี
62092003619 นายสงบ ชินภักดี
62092003620 นางสาวชฎาพร ทองหล:า
62092003621 นายอัฐพล แสงสิมมา
62092003622 นางสาวนภาพร สีบุญแปลง
62092003623 นางสาวอิศราพร ศิริพรทุม
62092003624 นางสาวพรนภา โคเต็ม
62092003625 นางสาวสุนารีย� เกตุหอม
62092003626 นางสาวอมรรัตน� ชูโชติ
62092003627 นางสาวอทิตยา ฉ)างฉาย
62092003628 นางสาวภัทราวดี นึกชอบ
62092003629 นายพงศธร จันทร�ทํามา
62092003630 นางสาวเพียงพอ อาจหาญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003631 นายสิปปนนท� แสนรัก
62092003632 นางสาวณัฐชาพร แก:วดี
62092003633 นางสาวอรพรรณ สัตยาวัน
62092003634 นางสาวญาณิศา ลันขุนทด
62092003635 นางสาววรุณยุพา เสนาวงศ�
62092003636 นายมนตรี โพธ์ิทรัพย�
62092003637 นางสาววรัญญา งันลาโสม
62092003638 นางสาวณัฐวดี ทับธานี
62092003639 นายวรรณรัตน� อุปพงษ�
62092003640 นายนันทวุธ มีเที่ยง
62092003641 นางสาวพิมพ�ชนก วัตทัน
62092003642 นางสาวจิตติมา อุ)นจิต
62092003643 นายชนะชัย แก:วเกษ
62092003644 นายวุฒิชัย พานแก:ว
62092003645 นางสาววิภาพร จันทะชัย
62092003646 นางสาวศิริพร ลอดซอง
62092003647 นายชมพูเนกข� ชมภูคํา
62092003648 นางสาวสุกัญญา สุคํา
62092003649 นางสาวสุจินันท� แซ)เฮ็ง
62092003650 นางสาวสุรีมาศ นามา
62092003651 นายอภิวัฒน� กาศรี
62092003652 นางสาวนิลมล เชื้ออุ)น
62092003653 นายเวโรจน� สิทธิ
62092003654 นางนุชราวรรณ เบ:าลี
62092003655 นายอนุชา หลักหนองบุ
62092003656 นายสัมพันธ� ศรีรักษา
62092003657 นางสาวอรทัย พูลเพ่ิม
62092003658 นางสาวนันทนา จรีศรี
62092003659 นายทวิช ฉิมศรี
62092003660 นางสาวสลักจิตร พรมไพสนย�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003661 นางสาวจุฑามาศ ผารัตน�
62092003662 นายจักรกฤษณ� เทศรุ)งเรือง
62092003663 นายอธิพงษ� แหวะสอน
62092003664 นางสาวเสาวณี ภิรมย�จิตร
62092003665 นางสาวณัฐถาภรณ� อุรีจันทร�
62092003666 นายนิรัน อาจจันดา
62092003667 นายบุรินทร� บุตรชา
62092003668 นายดลฤชา ไชยถา
62092003669 นางสาวชญาดา คามะเชียงพิณ
62092003670 นางสาวชลนิภา หงษาคํา
62092003671 นายธนวิชญ� ดาราสี
62092003672 นางแก:วใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
62092003673 นางสาวมินตรา อุปทุม
62092003674 นายโกวิท แก:วสีหา
62092003675 นายเกริกเกียรติ คําเพ็ชร
62092003676 นายพิทวัส อุไร
62092003677 นายธีรศักด์ิ บานแย:ม
62092003678 นายกฤษฎา วงคําภา
62092003679 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิศรี
62092003680 นางสาววลัยกร พะโส
62092003681 นางสาวรดา อุตราช
62092003682 นางสาวนันทกาณต� เจริญยุทธ
62092003683 นายวิฆเนศ จุลละนันท�
62092003684 นางสาวอนุชรา เสนาช)วย
62092003685 นางสาวเอมศิตาทิ์ สิมจันทร�อ)อน
62092003686 นางสาวกัลยาณี ศิริป�ญญา
62092003687 นายนฤเบศร� มะกา
62092003688 นายกฤษฎา ระดาบุตร
62092003689 นางสาวขนิษฐา ศรีจันทร�
62092003690 นางสาวกาญจนา นนท�สะเกตุ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003691 นายสาธิต จิตรพรวน
62092003692 นางสาวณัฐพร ชัยภูมินทร�
62092003693 นางวราภรณ� บริสุทธิโอภาส
62092003694 นายสุวิชา ชัยกิจ
62092003695 นางสาวมณีนุช บุตรราช
62092003696 นายอริยะ โคกะทิง
62092003697 นางสาวเสาวลักษณ� อุปรี
62092003698 นางสาวจุฑาทิพย� ประทุมวงษ�
62092003699 นางสาวเกตสุดา สาขามุละ
62092003700 นางสาวพิพรรษพร เสนาโยธี
62092003701 นางสาวประกายดาว ไชยทองศรี
62092003702 นางสาววรินทร�ธิรา หลอดอาสา
62092003703 นางสาวนิรมล กุลเก้ียง
62092003704 นายชาย นารินรักษ�
62092003705 นางสาวดุจเดือน ยาทองไชย
62092003706 นายพงศกร มลาวาส
62092003707 นางสาวรัตติญา ยางธิสาร
62092003708 นางสาวจิฬารัตน� คําเมฆ
62092003709 นายสิรวิชญ� บํารุงสวัสด์ิ
62092003710 นายอนุชา อาสน�ปาสา
62092003711 นายธวัชชัย พลอาษา
62092003712 นางสาวสุภัทรา สุคันธัง
62092003713 นางสาววิลาวัลย� อุตธศรี
62092003714 นายณัฐพล คําสว)าง
62092003715 นางสาวอัมพร ศรีแดด
62092003716 นายวุฒินันท� สมบูรณ�
62092003717 นายเดชดํารงค� สารสมบูรณ�
62092003718 นางสาวนนทิยา ไพยเสน
62092003719 นางสาวนันทา สินที
62092003720 นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003721 นางสาวธนาภรณ� สุนทรชัย
62092003722 นายวีรพล สุริโย
62092003723 นายสุรยุทธ แสงมณี
62092003724 นายวรโชติ จันทรา
62092003725 นางสาวอรัญญา จันทร�คํา
62092003726 นายสมพงษ� ศรีรังปะ
62092003727 นางสาวเมวดี จาวชัยภูมิ
62092003728 นางสาวธนัชชา กอโคตร
62092003729 นางสาวนัฐริกา โพธ์ิทอง
62092003730 นายศุภชัย ราชสุนทร
62092003731 นางสาวจริยา สิงห�ทองลา
62092003732 นายวันชนะ ยังใสไพร
62092003733 นางสาวศรัญญา สาขามุละ
62092003734 นางสาวนิสากร เหมบุรุษ
62092003735 นายอานาวุธ ศรีษะโคตร
62092003736 นางสาวสุภารัชน� ศิริบุญยะรัตน�
62092003737 นางสาวชุติมา สิมหลวง
62092003738 นางสาวลินดา คนสูง
62092003739 นางสาวขนิษฐา ชัยราช
62092003740 นายประพันธ�พงศ� เขียวสด
62092003741 นางสาวนฤมล พลชํานาญ
62092003742 นายปราการ ไชยศึก
62092003743 นางพงค�ผกา ก่ิงพรมภู
62092003744 นางสาวสุภาภรณ� ภูวงศ�บัติ
62092003745 นางสาวอาภัสสรา ถ:อยคําดี
62092003746 นายวีรพล ผือสูงเนิน
62092003747 นายศรัณย� ใจซ่ือ
62092003748 นางสาวภัทรา เขียวแก:ว
62092003749 นางสาวสุปราณี อรรคพงษ�
62092003750 นางสาวจันทนี ศรีโสภา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003751 นางสาวณัฐชา วงศ�สุวรรณ
62092003752 นายอนิรุธ ผาเชาว�
62092003753 นางวรานิษฐ� โชติสุริยดิษย�
62092003754 นางสาวทิพย�สุดา โสสุด
62092003755 นางสาวสุทธิดา นนท�ป�ญญา
62092003756 นายเกริกพล นรสาร
62092003757 นางสาวสุนารี เชียงนารา
62092003758 นายธีรพันธุ� แสงสุวรรณ�
62092003759 นางสาวอุบลวรรณ พรหมดีราช
62092003760 นางสาวปวีณา จอดนอก
62092003761 นายรัฐภูมิ สุริยะบุญ
62092003762 นางสาวปK1นมณี บุญย่ิง
62092003763 นายกษิดิศ สายไพศรี
62092003764 นายอดิเรก คํากลม
62092003765 นายอภิชาติ แสงสุวรรณ
62092003766 นายอนันต� สานธิมา
62092003767 นายเกษมสันต� สายสีแก:ว
62092003768 นายณัฐฉัตรโญ การุณ
62092003769 นายยุทธชัย ศรีพันดอน
62092003770 นายอุทิศ อับปะมาตา
62092003771 นางพัชรี วงค�อุดดี
62092003772 นายศิริพงษ� ทุมจิน
62092003773 นางสาวนิลมณี ครุนันท�
62092003774 นายธนภัทร ศรีพันดอน
62092003775 นางสาวกรกนก สินธุเทา
62092003776 นางสาววิลาวรรณ ทศราช
62092003777 นางสาวเบญญาพร ไชยธรรม
62092003778 นางสาวปนัดดา ชูจิตต�
62092003779 นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศักด์ิ
62092003780 นางสาววิชุดา ธรรมลา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003781 นางสาวยุวรัตน� นารถชมสา
62092003782 นางสาวกลิ่นร่ํา นารินรักษ�
62092003783 นางสาวจันทิมา สัมมิตร
62092003784 นางชนิสรา คงคุ:ม
62092003785 นายอิทธิเดช ถาบุญเรือง
62092003786 นายพิสิษฐ� พันธนะบูรณ�
62092003787 นางจินรี ศรีขัดเค:า
62092003788 นางสาวสกุณา สมจันทร�
62092003789 นายณภัทร ศรีดาน:อย
62092003790 นางสาวอารีรัตน� ฝMายขาว
62092003791 นายเกษม วุฒิสิน
62092003792 นายศรายุธ พิกุล
62092003793 นางสาวพิมพา ศรีเกษ
62092003794 นางสาวกนกอร ประกอบสี
62092003795 นางอุษาภร ศรีเทพบุตร
62092003796 นางสาวอรพรรณ พรมตาไก:
62092003797 นายพิสิษฐ� บุญปก
62092003798 นางสาวสุดาวรรณ นามผา
62092003799 นายรุ)งโรจน� เศวตมงคล
62092003800 นางสาวพิมพิไล บุราญเหล)า
62092003801 นางสาวจริญา โคตะอินทร�
62092003802 นางสาวปริญญา ไชยา
62092003803 นายเริงฤทธ์ิ ปุริทัศ
62092003804 นางสาวธารารัตน� กลางโชคชัย
62092003805 นางสาววรีรัตน� เลิศศิริ
62092003806 นางสาวลัดดาวัลย� ชายหิน
62092003807 นางสาวเพ็ญนภา ชางฉ่ิง
62092003808 นางสาวติณณา ผ)านสวัสด์ิ
62092003809 นางสาวอาภาพร บังประดง
62092003810 นางสาวศุภลักษณ� หารบุรุษ
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003811 นายเกียรติสมพร ชั้นน:อย
62092003812 นางสาวจรียา สุราราช
62092003813 นางสาวจารุวรรณ จันทร�น:อย
62092003814 นายธรรศ กอโพธ์ิศรี
62092003815 นางสาวเมทะนี โสภาพ
62092003816 นางสาวมัทนี ป�สสุวรรณ
62092003817 นางสาวอรุณรัตน� อันเตวาสิก
62092003818 นางทัศนีย� อิติบุตรตา
62092003819 นายวิสรุฒ บุษบา
62092003820 นางสาวสุวภัทร ค:ากระโทก
62092003821 นายมณฑล ทองคําสุก
62092003822 นางสาวอุทุมพร คํามี
62092003823 นางสาวรัตนพร ตันสมรส
62092003824 นางสาวนุชรี แก:วยะลุน
62092003825 นางสาววราพร รุ)งเรือง
62092003826 นางสาวนิตยา อุปชัย
62092003827 นางสาววารีรัตน� กวางใส
62092003828 นายรัฐศาสตร� สุริยะมนตรี
62092003829 นายกรวิชญ� รัตนะ
62092003830 นางสาวทิพยวรรณ สีแดงเดช
62092003831 นางดวงรัตน� ภาพสิงห�
62092003832 นางสาวรุ)งทิวา กัลลา
62092003833 นางสาววรรณิศา สมนาม
62092003834 นายธีรวัฒน� จันทร�ดี
62092003835 นางสาวอิศราภรณ� นิยมวันต�
62092003836 นางสาวสุพัตรา คําล:วน
62092003837 นางสาวจุฑามาตร แสนบุ)งค:อ
62092003838 นายอรรณพ ไพสีขาว
62092003839 นายวิษิทธิภรน� ราชกิจจํานงค�
62092003840 นายพศวัฒน� ป�ญญาทิพย�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003841 นายภานุเดช นันทะวงค�
62092003842 นางสาวณัฏฐนันท� เหมือนทอง
62092003843 นายเด)นพิทักษ� อินทรีย�
62092003844 นางสาวกันสุมา ชัยสวรรค�
62092003845 นางสาวพรสุดา ศรีสวัสด์ิ
62092003846 นางสุพรรษา งามชมภู
62092003847 นายวิทยา บุตรโยจันโท
62092003848 นายวรรษภัทร เหลาสุวรรณ�
62092003849 นางสาวอภิชญา รักษาภักดี
62092003850 นางสาวนงลักษณ� วิระเพ็ชร
62092003851 นายสุรัตน� ขุนพิจารย�
62092003852 นายปริญญา คุณารักษ�
62092003853 นายวุฒิไกร สุขวันดี
62092003854 ว)าที่ ร.ต.หญิงกมลวัลท� มุมอ)อน
62092003855 นางสาวเกษณีย� ไตรโยธี
62092003856 นายธนาวุธ ก:อนตาล
62092003857 นายนพรัตน� วงค�ศรีทา
62092003858 นายอนุกูล ชัยสินธุ�
62092003859 นางสาวสุธิดา ค:อสาเกษ
62092003860 นายธเนตร สุขเสริม
62092003861 นางสาวอนัญญา ศิริพร
62092003862 นายวีระภักด์ิ ผาอินทร�
62092003863 นายสุทธินัย ขุนหาญ
62092003864 นางสาวปณิฎฐา แวงดา
62092003865 นายภาสกร อุ)มอ)อนศรี
62092003866 นางสาวขวัญหทัย กลิ่นขจร
62092003867 นางสาววนิดา วงศ�อ)อน
62092003868 นายวิทธยา จันดี
62092003869 นางสาวนันทนัช คําสุภา
62092003870 นางสาวธนพร อองโนนยาง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003871 นางสาวสุพาพร ศรีมุกดา
62092003872 นางมลิสา ด:วงแก:ว
62092003873 นางสาวอาทิตยา หม:อน)วม
62092003874 นางเจียระใน เพ็งคํา
62092003875 นางสาวเนตรนรินทร� พุกหน:า
62092003876 นายอนันต� แสงขาว
62092003877 นางสาวกชพรรณ เทพวงค�
62092003878 นายศรารักษ� คูคานนอก
62092003879 นางสาวพเยาว� บุรีขันธ�
62092003880 นางสาวป�ทมพร แก)งอินทร�
62092003881 ว)าที่ ร.ต.หญิงสุพัฒตรา หารจําปา
62092003882 นายชยุตพงศ� ปูชนียะพงศ�
62092003883 นายพันธวิศ งอยภูธร
62092003884 นายฤทธิชัย พฤกษชาติ
62092003885 นางสาวผกามาศ กะตะศิลา
62092003886 นางสาวจีราพร เมฆแสน
62092003887 นางสาวพณิชา ตุ)นอยู)
62092003888 นายอรรณพ เวียงหก
62092003889 นางสาวชลิดา บุตรหนองหว:า
62092003890 นางสาวทิพรัตน� ยางธิสาร
62092003891 นายชัยพร เบ:าหล)อเพชร
62092003892 นายศุภวัฒน� ป�จจูมลี
62092003893 นางสาวอินทิรา อุตมาน
62092003894 นางละมัย สุพัฒน�ผล
62092003895 นายนิทัศน� บุญรัก
62092003896 นางสาวศศิธร พลราชม
62092003897 นางสาวสุชัญญา แก:วลา
62092003898 นางสาวจีรภา ดาบุตร
62092003899 นางสาวโยธะกา ทองเพ็ญ
62092003900 นางสาวรัตยา อามาตย�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003901 นายสุชล เพ็งพันธุ�
62092003902 นายสรรพยา ขันดา
62092003903 นายเกียรติศักด์ิ เครือเนตร
62092003904 นายศราวุธ คณะพล
62092003905 นายกิตติ ดาตา
62092003906 นายอดิศักด์ิ มูลมี
62092003907 นางสาวชินากร ทองใคร:
62092003908 นางสาววิไลลักษณ� พิษสุวรรณ�
62092003909 นางสาวปราณี พ)อศรีชา
62092003910 นางสาววิภาดา น:อยชาคํา
62092003911 นางสาวกนกวรรณ ไสยันต�
62092003912 นายสุเมธ ฤทธิพันธ�
62092003913 นางสาวนัทธมน วรรณเขตต�
62092003914 นางสาววีระนุช อาจเอี่ยม
62092003915 นางสาวกนกวรรณ นามมะวงค�
62092003916 นายเวชยันต� พรหมจันทร�
62092003917 นางสาวภนิตา สังเมฆ
62092003918 นายพงษ�พิพัฒน� บัวเลิง
62092003919 นางสาวกรรณิการ� สะตะ
62092003920 นางสาวป�ทมา เผ)าทองงาม
62092003921 นายพายุ แก:วกาฬ
62092003922 นางสาววรรณิษา ไชยราช
62092003923 นายฉัตรชัย สินธุโคตร
62092003924 นายจุลพงษ� ตัวสเกตุ
62092003925 นายปฏิภาณ วงค�ลังกา
62092003926 นางสาวรุ)งนภา เตาะไชยสงค�
62092003927 นายชาญวิทย� จันทะเสน
62092003928 นางเสมอใจ ถุงกลาง
62092003929 นางสาวนิภาวัลย� รัตนวงค�
62092003930 นางสาวเสาวลักษณ� เทียงมา

หน:า 131 จาก 159            



เลขประจําตัวสอบ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092003931 นายปKยวัฒน� เหมือยพรม
62092003932 นายชัยชนะ ฮุงหวน
62092003933 นางสาววิลาวัณย� จันคํา
62092003934 นางสาวพิจิตรา อ)อนสุระทุม
62092003935 นางสาวนรินทร ราชอินทร�
62092003936 ว)าที่ร:อยตรีณัฐพงศ� พรพิทักษ�นุกูล
62092003937 นางสาววรรณวิสา ศรีบุตราช
62092003938 นางสาวจันทร�จิรา สาเจริญ
62092003939 นางสาวกฤษณา อินทร�นอก
62092003940 นางสาวจารุนันท� เครือผือ
62092003941 นางสาวอังศุธร ชุ)มช)วย
62092003942 นางสาวเบญจภัทร ไชยเทศ
62092003943 นายธีรณเดช ไชยปะ
62092003944 นายยุทธิศักด์ิ สีใส
62092003945 นางสาวจิตราภา สาขามุละ
62092003946 นางสาวเกตุวดี ทาพงษ�
62092003947 นายพงษ�สหรัตน� ทองจอก
62092003948 นางสาวศศิวิมล ไวยะเลิศ
62092003949 นางศิริลักษณ� โคกอุ)น
62092003950 นายจักรพันธ� มินยง
62092003951 นางสาวสุนันทา พรมสวัสด์ิ
62092003952 นางสาวอโณทัย ศิริดํารง
62092003953 นางสาวรวิวรรณ นิลเกษ
62092003954 นายอนุสรณ� แดงท)าขาม
62092003955 นายเจนภพ มณีกานนท�
62092003956 นายจิรวัฒน� ชัยรัตน�
62092003957 นางสาวอรอุมา อินสุข
62092003958 นายอภิชาติ ธาตุมี
62092003959 นายพุฒิพงศ� สุนะไตร
62092003960 นายพงศ�พัฒน� ประณต
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003961 นายวิทยา สุพรมอินทร�
62092003962 นางสาวสุนิวรรณ นาชัย
62092003963 นางสาวทิพย�สุดา สุมหา
62092003964 นายโชคชัย ชามาตร
62092003965 นางสาวธรรญชนก แก:วพรหมมา
62092003966 นางสาวประภัสสร เกตวงษา
62092003967 นางสาวสุชาดา บุรงค�
62092003968 นางดารัตน� เจตนะจิตร
62092003969 นางสาวณัฐมล พิมพาลุน
62092003970 นางสาวโยษิตาลักษมี บุญธนโชติม่ังค่ัง
62092003971 นางสาววิภาพร คําไล:
62092003972 นางสาวสุพากร เต:าปMอม
62092003973 นายพีรพัฒน� ธรรมรังษี
62092003974 นายพงษ�ศธร แก:งคํา
62092003975 นายสุเมธ ติชาวัน
62092003976 นายปKยะนัฐ กลับคง
62092003977 นายวัชรวิชญ� พรหมสี
62092003978 นางสาวศิริพร เหลาเพ็ง
62092003979 นายอํานาจ สุขวัต
62092003980 นายสุดใจ อาสาเสนา
62092003981 นางสาววิไลลักษณ� วิดีสา
62092003982 นางสาวอิศราพร สมบูรณ�
62092003983 นางอริสรา ป�ตบุตร
62092003984 นางสาวหทัยรัตน� ยศถา
62092003985 นางสาววิรมณ บุตรดี
62092003986 นายนัตธภูมิ โชติสิทธิเมธา
62092003987 นางสาวเจนจิรา ยาธงชัย
62092003988 นางกาณจนภร ธรรมสมบัติ
62092003989 นายฉัตรชัย แย:มชู
62092003990 นายณรงค� เหล็กกล:า
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092003991 นางสาวปKยะพร บรมฤทธ์ิ
62092003992 นายอนุสรณ� พิลาสาร
62092003993 นายวรวุฒิ ดอกคํา
62092003994 นายพลสัญ โคตะมี
62092003995 นางสาวรวิพันธุ� รัตนชาติวงศ�
62092003996 นางสาวศิรดา จันทะสุภรี
62092003997 นายวรวิช รัตนศรี
62092003998 นางสาวแพรวพรรณ ปMอมสุวรรณ�
62092003999 นายทศพร แทนโสภา
62092004000 นายพลวัฒน� ศรีหาราช
62092004001 นายอภิชิต โยธาไพร
62092004002 นางสาวดาราพร เพียรเสมอ
62092004003 นางสาวนิลุบล ดาจง
62092004004 นายนราวิชญ� พิบูลณ�
62092004005 นายนัด สิงคํามุง
62092004006 นางสาวกมลชนก ทิพสมบัติ
62092004007 นายเจษฎา โคกสําราณ
62092004008 นางสาวกาญจนา มีมูล
62092004009 นายพิคเณศ ศรีถาวร
62092004010 นางสาวสมฤทัย กลางหล:า
62092004011 นายเจษฎา วงศ�เตชะ
62092004012 นางสาวอรดี อันนะ
62092004013 นายทวีสินธุ� จันใด
62092004014 นางสาวมณีนุช ธงชัย
62092004015 นายภานุพงษ� ดุลยคง
62092004016 นางสาวอนันทพร แสงชมภู
62092004017 นายอภิวุฒิ ทอนรินทร�
62092004018 นายไพรวัลย� โสภาพ
62092004019 นายหนึ่งศักด์ิ ฉัตรสุวรรณ
62092004020 นายกัญจน�พงศ� ฤทธ์ิกระโทก
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004021 นายภานุวัฒน� ผายทอง
62092004022 นายปKยพงษ� สุคงเจริญ
62092004023 นางสาวอรอนงค� อ)อนแสง
62092004024 นางสาวศยามล ณ หนองคาย
62092004025 นางสาวจิราพร นครศรี
62092004026 นางสาวณัฐกฤตา สงรัตน�
62092004027 นางสาวอุมาพร ดวงศรี
62092004028 นางสาวศรัญญา เตยสอย
62092004029 นายภัทรินทร� คําเกษ
62092004030 นางสาวณัฏฐนันท� พรมพลเมือง
62092004031 นางสาวปรางทิพย� ลดาวัลย�
62092004032 นางสาวทิพปภา มุกดาหาร
62092004033 นางสาวนภาภรณ� โสมนาม
62092004034 นายประวิทย� ผาอิดดี
62092004035 นางสาวจุติมา แก:วก)า
62092004036 นางสาวยุพเรศ ไชยเดช
62092004037 นางสาวสุรัตนา แสงคํา
62092004038 นายธเนศ นาสมใจ
62092004039 นางสาวนัทมล วัฒนะ
62092004040 นายชินดนัย นิลเกตุ
62092004041 นางวรดา สายบุญเชย
62092004042 นางสาวอรญา ไกรสินธุ�
62092004043 นางฐิติญา นาสมทรง
62092004044 นายวีรภัทร อุคําพันธ�
62092004045 นายจุฑา สาปKตุ
62092004046 นางสาววรดา แก:วเพ็ชร
62092004047 นายธีรพงศ� ประก่ิง
62092004048 นายภักดี แสนเมืองโคตร
62092004049 นางสาวเรือนขวัญ สอนสมนึก
62092004050 นางสาวธินติยา ขันดา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004051 นางสาวเธียรหงส� วิศิษฐ�ผจญชัย
62092004052 นายเดชา เสนีย�พัลย�
62092004053 นางสาวกนิษฐา ผาด)านแก:ว
62092004054 นางสาวชุติมา ศรีสร:อยพร:าว
62092004055 นางสาวภัทราพร แก:วเพ็ชร
62092004056 นางสาวปภาดา อุทุมพิรัตน�
62092004057 นายสุพจน� โสภา
62092004058 นางสาวศิริลักษณ� จันจําปา
62092004059 นายอรรณพ ปรางชัยภูมิ
62092004060 นางสาวภาลิตา วรินทรา
62092004061 นางสาวกีรติ ศิริสวัสด์ิ
62092004062 นายทรงวิทย� สืบเทพ
62092004063 นางพัสสุนีย� วงค�กระโซ)
62092004064 นางสาวนงค�ลักษ� ก:องแสนกิจ
62092004065 นางสาวเทียนทิพย� ศรีปะโค
62092004066 นางสาวยุพาพร ลือจันดา
62092004067 นายคธาวุธ วงศ�ประชา
62092004068 นางสาวสุวิสาข� เพ็งคํา
62092004069 นางสาวน้ําผึ้ง สงวนพรหม
62092004070 นายอภิกรณ� พรหมศร
62092004071 นายรภัส ธรรมรักษา
62092004072 นายอินธร กันหามอม
62092004073 นายภาณุพงศ� วิเศษหล:า
62092004074 นางสาวสุวิสา เประกันยา
62092004075 นางสาวอัมภาพร ฝIายชาวนา
62092004076 นางสาวดาวใจ สิงกันหา
62092004077 นางสาวปรียานุช แก:วมุกดา
62092004078 นางสาวพัชราภรณ� พลศิริ
62092004079 นางสาววราลี ศิริจันดา
62092004080 นายวุฒินันท� จันทร�ลือชัย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004081 นายธนากร อาลัย
62092004082 นายวีระยุทธ คําไหล
62092004083 นางสาวสุภารัตน� ทองคล:าย
62092004084 นางสาวปวีณา โสธรรมมงคล
62092004085 นางสาวจิราวรรณ สีวงค�ษา
62092004086 นางสาวณัฐชญามล หินะกาล
62092004087 นางสาวสุพัสตรา ดาน:อย
62092004088 นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรแก:ว
62092004089 นางสาวอทิตยา พรหมรักษา
62092004090 นางสาวกนกวรรณ ลิตรักษ�
62092004091 นายศุทธวีร� มีบุ
62092004092 นางสาวกัลย�ณชานิษฎ� พงษ�แก:ว
62092004093 นางสาวเกษร เลพล
62092004094 นางสาวลลิตา สุขสงคราม
62092004095 นางสาวชุติมา นามบุตร
62092004096 นางสาววิยะดา เวชวงษ�
62092004097 นางสาวจุไรวรรณ ฟุMงกลิ่น
62092004098 นางสาวสุดารัตน� รุ)งเรือง
62092004099 นายโสภณ พุทธศรี
62092004100 นายจตุพร กระดานราช
62092004101 นางสาววนิดา แสนมานิตย�
62092004102 นางสาววรารัตน� แสงสว)าง
62092004103 นายบุญมี พงษ�เกิด
62092004104 นางสาวธนาพร แสนสามารถ
62092004105 นางสาวสุภาพร ยางโสม
62092004106 นายธวัชชัย พรรณลา
62092004107 นายณัฐวัฒน� ทองวิเศษ
62092004108 นางสาวนริศรา ปะเมธา
62092004109 นางสาวกมลชนก วงค�ตาผา
62092004110 นางสาวสลิตตา ศรีทอง
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004111 นายกัมปนาท ภูมิภักด์ิ
62092004112 นางสาวพีชญา วงษาบุตร
62092004113 นางสาวกรรณิกา ภูถุ
62092004114 นายเอกลักษณ� มุขกัง
62092004115 นางสาวกมลฉัตร ศิริมูล
62092004116 นางสาวเพ็ญจมาศ พรมใต:
62092004117 นางสาวกมลพร บัวระพา
62092004118 นางสาวนันทิชา ล:านสา
62092004119 นางสาวสิรินยา อันทะสี
62092004120 นายธีระพงษ� ศรีหาวงค�
62092004121 นายธวัชชัย ยศธิสุทธ์ิ
62092004122 นางสาวมณีรัตน� กุลนาม
62092004123 นางสาวฐิติยา จารสีเพ็ง
62092004124 นางสาวพัชรี อุสาพรม
62092004125 นางสาวจริยา สวนบัว
62092004126 นางสาวรณิดา ศรีกุล
62092004127 นางสาวเดือนฉาย นิพัฒน�
62092004128 นางสาวพิมพ�ปภาดา สุนีกร
62092004129 นางสาวจิตรลดา สําแดงเดช
62092004130 นายณัฐพล พรมศิริ
62092004131 นางสาวสุทธิตา จิตติราช
62092004132 นางสาวปาริชาติ แย:มสวน
62092004133 นางสาวมธุรส ณรงค�ศรี
62092004134 นายพชรวัฒน� ชนาวิวัฒน�ธน
62092004135 นายณัฐพล เตโช
62092004136 นางสาวรูมพร วงค�ตาทํา
62092004137 นายเดชา เพ็งดี
62092004138 นางสาวพรนิภา เพชรดีคาย
62092004139 นางสาววณิชชา ทอนฮามแก:ว
62092004140 นางสาวปวรรัตน� ดีปMอง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004141 นายณัฐวุฒิ ไกยสวน
62092004142 นายขจรพล นนทะภักด์ิ
62092004143 นางสาวอาทิตยา บรรดาศักด์ิ
62092004144 นางสาวสุจิตตรา วาสิงห�หล
62092004145 นายสัตยา ทุมรักษา
62092004146 นางสาวศิรประภา กัลยาลือ
62092004147 นางสาวรัตนา สุระคาย
62092004148 นายนิวัตร แก:วสีแดง
62092004149 นายเดชเฉลิม จังอินทร�
62092004150 นางสาววรัญญา พิมพะทิตย�
62092004151 นางสาววรัญญา แคนจันทร�
62092004152 นายประดิษฐ� พ)อลื้อ
62092004153 นายกฤษฎา เดชสูงเนิน
62092004154 นางสาวโสภิตา สุโพธ์ิ
62092004155 นางสาวนลินี เห็มสังหาร
62092004156 นายพีระภัทร สุเมผา
62092004157 นายอธิภัทธ� เขียวพุต
62092004158 นางสาวศุภลักษณ� โยธี
62092004159 นางดาวไสว มะราช
62092004160 นายสุริเยศ ลํามะยศ
62092004161 นางสาวนนทิยา แสนบูราณ
62092004162 นายพีระ ยศรักษา
62092004163 นางรัชนก ดวงใจคํา
62092004164 นางสาวศิริลักษณ� อ)อนละมุล
62092004165 นางสาวศิริวรรณ สรวงศิริ
62092004166 นายวรินทร โคตรสมุทร
62092004167 นางสาวศิริพร พิมเรือน
62092004168 นางสาวนิภาดา สุตะพบ
62092004169 นายวุฒิชัย เข็มมา
62092004170 นายคฑาวุฒิ หล:าอ)อน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004171 นางสาวป�ทมา ช)างทอง
62092004172 นางชมพูนุช สุดโยธา
62092004173 นายนันทพงษ� ยางธิสาร
62092004174 นายฐิติพงศ� ไชยทองพันธ�
62092004175 นายกิตติพงศ� มะเสนัย
62092004176 นายป�ณณวิชญ� คําปMอง
62092004177 นายชนษ�ปกรณ� ไกรเมฆ
62092004178 นางสาวอรทัย บุตรโคตร
62092004179 นายสุภานุกูล ชํานาญ
62092004180 นายพลตรี แขกต:อย
62092004181 ว)าที่ร:อยตรีนัฐพงษ� แก:วบุดตา
62092004182 นายสุริยา ศรีสุข
62092004183 นายณวัฒ เสนาชัย
62092004184 นายศรายุทธ อุดรทักษ�
62092004185 นายศรายุทธ จันสุข
62092004186 นายพิชิตชัย กุลมินท�
62092004187 นายนครินทร� ผาเม)น
62092004188 นางสาวอพินญา แก:วยาศรี
62092004189 นายวทัญUู ศรีป�ตถา
62092004190 นางสาวเจนจิรา บัวบน
62092004191 นางสาวอภิญญา สายเมือง
62092004192 นางสาวจตุรภาภรณ� สุวรรณทร
62092004193 นางสาวจีราพร เพ็ชมิล
62092004194 นางสาวมะลิวัลย� นิจจํานงค�
62092004195 นางสาวสุวิมล รักบุญ
62092004196 นางสาวศิรัญญา ดอนหล:า
62092004197 นางสาวกัญณภัทร สัพโส
62092004198 นางสาวภัสราวรรณ ดวงทิพย�จันทร�
62092004199 นางสาวโสพิศ ปK1นเพชร
62092004200 นางสาวรุ)งพร หลงภูงา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004201 นางสาวปKยะธิดา เหมะธุลิน
62092004202 นางสาวดวงสมร หลอดแก:ว
62092004203 นางสาววราภรณ� พิลาพรม
62092004204 นางสาวธัญญลักษณ� ประเสริฐ
62092004205 นายธวัชชัย คนคล)อง
62092004206 นางสาววิไล จันนาวัน
62092004207 นายชาห�นุพงศ� ผ)องแก:ว
62092004208 นางสาวภัทราพร ตรีเพชร
62092004209 นางสาวศรัญญา ชาวชอบ
62092004210 นางสาวเพชรรัตน� ไชยหาญ
62092004211 นางสาวมณีรัตน� คําพิลา
62092004212 นางรดา โคกสีอํานวย
62092004213 นางสาวขวัญนภา นวนสุวรรณ
62092004214 นายนิธิชาติ บุญแสน
62092004215 นายวัชรพงษ� วิจิตรจันทร�
62092004216 นางสาวมยุรา สิทธิฮวด
62092004217 นายวิรัต สนดา
62092004218 นายธนาวัฒน� บุตรศรี
62092004219 นางสาวภัสราภรณ� นันทา
62092004220 นางสาวเบญจวรรณ ไชยวาป0
62092004221 นางสาวเกศกนก โสมดี
62092004222 นางสาวนภาพร อุปมิตร
62092004223 นางสาวกนกวรรณ ถามะพันธ�
62092004224 นางสาวดาวัลย� ต:นสาย
62092004225 นางสาวขวัญชนก นาคสุนทร
62092004226 นางสาวชลธิชา ฦาชา
62092004227 นางสาวมณีรุ:ง นามเกตุ
62092004228 นายภาณุวัฒน� สีทวน
62092004229 นางสาวปาริดา คําหลอม
62092004230 นางสาวอรอุมา โคช)วย
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004231 นายเอกลักษณ� เหล)าสุวรรณ�
62092004232 นางสาวสมฤดี ปาลา
62092004233 นางสาววิภาวรรณ อ:วนอินทร�
62092004234 นางสาวเกตน�สิรี เทียมสม
62092004235 นางสาวสุกัญญา ดอนณรงค�
62092004236 นางสาวธัญชนก บุญเทียม
62092004237 นางสาววิชุดา ลีโคกกลาง
62092004238 นางสาวกาญจนา วิณโรจน�
62092004239 นายเชาวน�วัฒน� สุวรรณศรี
62092004240 นายกําพล ภูละมุล
62092004241 นางสาวอารยา ลุนสา
62092004242 นางสาวลลิตา ชาติชํานิ
62092004243 นางสาวณัฐธิดา ทุมลา
62092004244 นายพีรพล สิทธิศรี
62092004245 นางสาวปรางทิพย� พรมกุล
62092004246 นางสาวนันท�นภัส เตียสุขสวัสด์ิ
62092004247 นายสุจินดา อํานาจ
62092004248 นางสาวชญาณ�นันท� สอนสูญ
62092004249 นางสาวนภากานต� ภูเต:าสูง
62092004250 นางสาววัลภา พันแสนซา
62092004251 นายวรสิทธ์ิ ศรีดามา
62092004252 นางสาววรรณภา รัตนวงค�
62092004253 นางสาวเบญจภรณ� ตาดํานิล
62092004254 นางสาวศศิชา เหลาทอง
62092004255 นายกนกพล นาเม็ง
62092004256 นางสาวบุษบา คําภักดี
62092004257 นางสาวสิทธิภรณ� อารมณ�สวะ
62092004258 นางสาวจิราพร ขนานแข็ง
62092004259 นางสาวนัทมล แก:ววิเศษ
62092004260 นายทินวัฒน� ชาติศักด์ิ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004261 นายวรายุทธ ทัพสมบัติ
62092004262 นางสาววรรนิสา สุนีพรรณ
62092004263 นางสาวดาริกา งามดํารงเกียรติ
62092004264 นายอาทิตย� พันธ�อกแดง
62092004265 นายธีรสุวัฒน� เครือแดงชัยพร
62092004266 นายปกรณ� เชื้อบุญมี
62092004267 นายธีรภพ สุวรรณเจริญ
62092004268 นางสาวฐิติยา เจริญตาม
62092004269 นายธีระพล นามวงค�เนาว�
62092004270 นายกิตติทัต วรรณศรี
62092004271 นายนฤพนธ� กุนสง
62092004272 นางสาววรรณธิลา ว)องไว
62092004273 นายกิตติศักด์ิ สุตะโท
62092004274 นายอภิวุฒิ พลราชม
62092004275 นางสาวจุฑามาศ อาจมนตรี
62092004276 นางสาวสุพัตรา แสนนา
62092004277 นายกุลวัชร ศรีโคตร
62092004278 นางสาวพิมใจ รัตนะ
62092004279 นายมงคล นอระศรี
62092004280 นางสาวฐณัฎฐา ประเสริฐสม
62092004281 นางสาวพรพรรณ นามกรง
62092004282 นางสาวสุทธิดา ตาดี
62092004283 นายอภิสิทธ์ิ จันโท
62092004284 นางสาวปKยะนันท� นามสงคราม
62092004285 นายพิสิฐ อุตสาตร�
62092004286 นางอริศสา กระพรม
62092004287 นายนิธิศักด์ิ ศูนย�จันทร�
62092004288 นายอภิชาติ คําชารี
62092004289 นายอโนเชาว� อําพรรัตน�
62092004290 นางเจนจิรา ภูครองหิน
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004291 นายกิตติพงษ� ขจรสมบัติ
62092004292 นายโกวิท ศรียอด
62092004293 นายสุรกานต� ม่ันคง
62092004294 นายจิรศักด์ิ แก:วก)า
62092004295 นายณัฐพงศ� สิงหะวาระ
62092004296 นายสุรศักด์ิ ขันธ�มะจันทร�
62092004297 นายสัมพันธ� พรมภีร�
62092004298 นายภูมิพัฒน� จิรมหาดํารงค�กุล
62092004299 นางสาวอรอุมา จันเกิด
62092004300 นางสาวสุภาวดี ฮ)มปIา
62092004301 นายยศกร นาถาพันธ�
62092004302 นางสาววารี บุญเอก
62092004303 นางสาวบังอร จันทะโพรี
62092004304 นางสาวอารัญญา ทองปลิว
62092004305 นายอภิชาติ รักชาติไทย
62092004306 นางสาวศรีวารี วันดา
62092004307 นางศิริพร บุญเลิศ
62092004308 นางสาวนปภา คํากรลือชา
62092004309 นายศิลา ชัยนุบาล
62092004310 นางสาวพิมลพรรณ ขอดเมชัย
62092004311 นายบัณฑิต ชนะสะแบง
62092004312 นายวีระพล กัปโก
62092004313 นางสาววรรณวิภา คําปMอง
62092004314 นางสาวพัชฎา งามเนตร
62092004315 นางสาวกมลชนก แก:วย่ิง
62092004316 นางสาวกมลวรรณ บวกหาร
62092004317 นายวิชุพันธ� หวังดี
62092004318 นางสาวชลธิชา เกษดา
62092004319 นางสาวศรัญย)า บุตรสุวรรณ�
62092004320 นางสาวน้ําฝน ภูมิชัยโชติ
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004321 นางสาวกัณฐิกา พูลผล
62092004322 นายวสันต� พรมภาพ
62092004323 นางสาวมะลิวรรณ เหมะธุลิน
62092004324 นางสาวพรทิพย� นิวงษา
62092004325 นายวิฑูรย� พรหมมาศ
62092004326 นางสาวสุภาพร ไชยทิพย�
62092004327 นายอนันต� รสดี
62092004328 นายชนาภัทร ศรีกําพล
62092004329 นางสาวภาณุมาศ ไมตรีวงษ�
62092004330 นายอดิศร ภูงามดาว
62092004331 นางสาววลัยกร จบมะลุม
62092004332 นางสาวบุญฑริกา สอนวงษา
62092004333 นายวีรยุทธ การสอาด
62092004334 นางสาวจุฑาธิป โกสิงห�
62092004335 นางสาวณัฐนันท� วังแสนแก:ว
62092004336 นางแก:วมนู เจริญสุข
62092004337 นางสาวนลินี โปตะวัตร
62092004338 นางสาวเมษา จันทวงษ�
62092004339 นายสหรัฐ ล:ออุทัย
62092004340 นางสาวธัญพร พิทักษ�
62092004341 นางสาวจตุพร จันทเวทย�
62092004342 นายเอกลักษณ� โคทนา
62092004343 นางสาวแพรวพรรณ อํานาจ
62092004344 นายมานะ บาศรี
62092004345 นางสาวกุลธิดา กลยะณีย�
62092004346 นางสาวโลมรัตน� วิชัยสูง
62092004347 นางสาววนิดา ผิวไหมคํา
62092004348 นางวยุรี ตรีจันทร�
62092004349 นายธีระยุทธ คําชนะ
62092004350 นายวุฒินันท� บุบผา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004351 นายธิวานนท� ลีทอง
62092004352 นางสาวเกษณี อินธิศร
62092004353 นางสาวศศิอาภา เวชบรรพต
62092004354 นางวิชณี นามวงษา
62092004355 นางสาวจุฬา นาโสก
62092004356 นายประภาส คําแหงพล
62092004357 นางสาวมญช�พิชา ลือสะท:าน
62092004358 นายเสน)ห� ทองชัด
62092004359 นายศรชัย ทะแพงพันธ�
62092004360 นายวุฒิพงค� ถมภิรมย�
62092004361 นายธนาพงษ� พ)อสียา
62092004362 นางสาวอัมรา ทินตะวงษา
62092004363 นางสาวอุบล บุนนาค
62092004364 นางอุบล นาดี
62092004365 ว)าที่ร:อยตรีมนต�ชัย เอี่ยมทัศน�
62092004366 นางสาวอุไรวรรณ วงค�กระโซ)
62092004367 นางสาวประภากร สังกฤษ
62092004368 นางสาวเขมมิกา สุคงเจริญ
62092004369 นางสาวสมฤดี ชมภูเขียว
62092004370 นายนนทนันท� สําราญสุข
62092004371 นางสาวสุพรรษา บุญโชติ
62092004372 นางสาวพัชราภรณ� ภูครองหิน
62092004373 นางสาวโสภิดา ทุมกํ่า
62092004374 นายนันธวัฒน� เกษทองมา
62092004375 นางสาวธิดารัตน� เกิดปMอม
62092004376 นางสาวศศิวิมล พลราชม
62092004377 นายณัฐพงศ� วงโยธา
62092004378 นางสาวอรณิชชา สุวรรณภักดี
62092004379 นายกษิดิศร� จันทรา
62092004380 นางสาวธัญลักษณ� สรรพศรี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004381 นางสาวพิราภรณ� อ)อนนอ
62092004382 นายปฏิวัติ ไตรถ่ิน
62092004383 นายประสิทธ์ิ โทจําปา
62092004384 นางสาวสุพัตรา แสนธิจักร
62092004385 นางสาวนุจรินทร� พันเนตร
62092004386 นางสาวกัญญานี พิมพ�สา
62092004387 นายธนา นิ่มจร
62092004388 นางสาววรัญญา ดวงพายัพ
62092004389 นายไอศูรย� ภูทะวัง
62092004390 นายจีระศักด์ิ ทิพย�เสนา
62092004391 นางสาววิมลมาศ จันทะอ)อน
62092004392 นางสาวอรวรรณ นันวิเศษ
62092004393 นายธนารักษ� ดวงรัตน�
62092004394 นางสาวปาริชาติ แก:วก)า
62092004395 นางสาวชฎาพร ผ)องสนาม
62092004396 นางรถจนา บุดดี
62092004397 นายวัชรินทร� ฟMองเสียง
62092004398 นางสาวศิริพร อุดมเพ็ญ
62092004399 นางสาวจารุรัตน� วุฒิชัย
62092004400 นายพิชิตชัย ศรีพันธบุตร
62092004401 นายยศศักด์ิ ไตรณรงค�
62092004402 นายอนุเดช พันธ�เทศ
62092004403 นายทวีศิลปX โสมสุพิน
62092004404 นางสาวรสรินทร� เจริญธรรม
62092004405 นางสาวนริศรา ผ)องแผ:ว
62092004406 นางสาวศันศนีย� ปากคูณ
62092004407 นายสุพิวัฒน� วงศรีลา
62092004408 นางสาวอรอุมา โฮมวงศ�
62092004409 นางสาวพิมชนก จันทร�ศรีอ)อน
62092004410 นายธีรพงศ� แสงพา
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004411 ว)าที่ร:อยตรีหญิงธัญญลักษณ� พ)อลา
62092004412 นายสิทธิโชค หอมอ)อน
62092004413 นางสาวลัดดาวัลย� ศิลาจารย�
62092004414 นางสาวณัฐสุดา หลวงพิทักษ�
62092004415 นางสาวสุกัญญา ขันทะนะ
62092004416 นายกลยุทธ� ทําเนาว�
62092004417 นายอธิวัตร� พละมา
62092004418 นางสาวสุนิสา แก)นหงษ�
62092004419 นางสาวสมปอง หมอยา
62092004420 นายพลังประชา มีแสง
62092004421 นางสาวอรทัย บุตรวงค�
62092004422 นางสาวโสภิต บงโนนง้ิว
62092004423 นางสาวตะวันฉาย บุ)งนาแซง
62092004424 นางสาวจีรภา ขําต๊ิบ
62092004425 นางสาวฐิตินันท� จันหุณี
62092004426 นางสาวสุกัญญา นันทะรักษา
62092004427 นางสาวณัฏฐิญา ยศทอง
62092004428 นางสาวเบญจรงค� คัมภ�บุญยอ
62092004429 นายสุมนัส ดวงประสิทธ์ิ
62092004430 นางสาวปาณิสรา หอมบุบผา
62092004431 นายจตุพล เพียสา
62092004432 นายปฏิพงษ� ไชยสงคราม
62092004433 นางสาววิไลพรรณ พรมสิทธ์ิ
62092004434 นายสงกรานต� เอาหานัด
62092004435 นางสาวศิริขวัญ กงนะ
62092004436 นายชาติชาย ธรรมมามนต�
62092004437 นางสาวภัทราวดี ปMอสํานิ
62092004438 นางสาวนันณภัซสรณ� นามวิบูลย�
62092004439 นางสาวปรียาวรรณ เรืองแสน
62092004440 นางสาวจริญญา พิมพ�บูรณ�
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004441 นางสาวบุษบา ศรีอัดชา
62092004442 นางสาวคันธมาลี วระไว
62092004443 นายอภิวัฒน� บุญบัวสิม
62092004444 นางอรนุช สรวงศิริ
62092004445 นางสาวรติรัตน� ประก่ิง
62092004446 นางสาวกมลชนก ธรรมสาน
62092004447 นายวิสิทธ์ิ ปKตพรม
62092004448 นางสาววิศัลย�ศยา จันทร�เทาว�
62092004449 นายสุรพงษ� บุญสาร
62092004450 นายประวิทย� อึ่งพวง
62092004451 นางสาวมลลิตา ชัยโชค
62092004452 นางสาวบุษญา ไกษรวงศ�
62092004453 นางสาวจริญญา จันทพล
62092004454 นางสาวภัคนภัสส� ศรีพรามณ�
62092004455 นางสาวนภาลัย พันธุ�ออน
62092004456 ว)าที่ ร.ต.วราวุฒิ วันสืบ
62092004457 นายณัฐกันต� ไชยโสดา
62092004458 นายเอกรัก ขวัญคง
62092004459 นายชินวัตร อินตา
62092004460 นางสาวสุพัตรา เมืองแทน
62092004461 นายภูนภดล เจนชัย
62092004462 นายวุฒิชัย ทับทิม
62092004463 นายศุภกิจ ชูพันธ�
62092004464 นายเอกพล วงษาเนาว�
62092004465 นางสาวมุกดา เหล)านายอ
62092004466 นายณัฐพล มาตราช
62092004467 นายชัชวาลย� กองสุวรรณ
62092004468 นางมลิวรรณ หม่ืนเรือคํา
62092004469 นางสาวจิราภรณ� แก:วดอนหัน
62092004470 นายกิตติวัฒน� สืบศรี
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004471 นางสาววรรณวิสา อําพรรัตน�
62092004472 นายเชิดศักด์ิ วิชัยรัมย�
62092004473 นางสาวชนัดดา ชูนอก
62092004474 นางสาววาสนา ธนะบริหาร
62092004475 นางสาวศศิวิมล สถิตบรรจง
62092004476 นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง
62092004477 นางสาวนงเยาว� เชษฐสุมน
62092004478 นายนัฐพงษ� บัวทองสิงห�
62092004479 นายชญานนท� พิมพ�งาม
62092004480 นายวีระศักด์ิ คงสมบัติ
62092004481 นายนราณัฎฐ� หาญคําภา
62092004482 นางสาววิจิตรา จันนามวงค�
62092004483 นายวสันต� วารี
62092004484 นางสาวณหฤทัย นามวิชัย
62092004485 นายทนงศักด์ิ สารักษ�
62092004486 นางสาววรรณิศา แสงรัตน�
62092004487 นายวิญUู นิเทียน
62092004488 นายอาติยะ มูลคําเกตุ
62092004489 นางสาวศิริญาพร รามศิริ
62092004490 นายฉัตรชัย ภูตาคม
62092004491 นางสาวกาญจนา ทํานานอก
62092004492 นายมงคล แบขุนทด
62092004493 นางสาวสุกัญญา อินคําน:อย
62092004494 นายสัตตาวาส ทองสงคราม
62092004495 นายณัฐพงษ� ลาพึง
62092004496 นายยุทธศาสตร� แช)มรัมย�
62092004497 นางสาวธัญญนันทน� ดีประสิทธ์ิ
62092004498 นางสาวภัชรพร ละครท:าว
62092004499 นายกฤษณพัฒน� ตSะเสน
62092004500 นายอภิศักด์ิ เพ็งสว)าง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004501 นางสาววาสนา แสงเพชร
62092004502 นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี
62092004503 นายวิษณุ เพชรสังฆาต
62092004504 นางสาวมุกดา อุชี
62092004505 นายวีรยุทธ เหลาพันนา
62092004506 นายชัชชัย รูปดี
62092004507 นางสาวลลิตา มนตรีคหภิเนตร
62092004508 นางสาวเยาวลักษณ� ศรีธงชัย
62092004509 นายวีรพงศ� แพงสาร
62092004510 นางสาวเพ็ญนภา ผ)องแผ:ว
62092004511 นางสาววรรณิศา สุวรรณมาลา
62092004512 นางสาวอรสา ไชยกาฬสินธ�
62092004513 นายทัศนัย โคตรแสนลี
62092004514 นายฉัตรธนัญ บุบผา
62092004515 นางสาววิไลพร บุญรอด
62092004516 นางสาวนิรมล ศรีหาทัพ
62092004517 นายพนัดชา ภูริศรี
62092004518 นายสุทธิศักด์ิ คาวากุจิ
62092004519 นายสายัน แดงหล:า
62092004520 นายวีรพล ศรีโสภา
62092004521 นางสาวฉัตรจรินทร� เพ็งมา
62092004522 นายปติพันธ� แสนภูวา
62092004523 นางยุภาวรรณ� เชื้อตาพระ
62092004524 นายธีวรา ผายเงิน
62092004525 นางสาวอภิชญา ทําสี
62092004526 นางสาวณฐพร พิลากุล
62092004527 นายทวีศักด์ิ ศรีแก:ว
62092004528 นางสาวปภัสรา ศรีจําปา
62092004529 นายเกษชัย จันทระ
62092004530 นางสาวกัตติญา หยาดไธสง
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เลขประจําตัวสอบ

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
ศูนย%สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004531 นายยันยงค� ศรีทิน
62092004532 นางสาววรรณภา เทพโสภา
62092004533 นางสาวอัญชิษฐา แสงพรม
62092004534 นายวุฒินันท� เพชร�ภูมี
62092004535 นางสมสมร ขาวขันธ�
62092004536 นายสมปอง นิพวงลา
62092004537 นางสาวสุขฑาธร บุญเทียม
62092004538 นางสาวจิดาภา ป�ญญาทิพย�
62092004539 นางสาวเสาวรส กาวน
62092004540 นายอลงกด ลีนารถ
62092004541 นางสาวจิรภาวรรณ สวัสดี
62092004542 นางสาวศุภนิดา ตรีกุล
62092004543 นายไพฑูรย� ผ)องราศรี
62092004544 นายบุญเลิศ สุกอินทร�
62092004545 นางสาวเจนจิรา สีหาพล
62092004546 นายยงยศ แสงอ)อน
62092004547 นางสาวเจนิตา ตรีเกษม
62092004548 นางสาววรรณภา ขนันด:วง
62092004549 นายวิษณุ เบ:าชัย
62092004550 นางสาวศุทธินี กอนคอน
62092004551 นางสาวฐิติกุล ก:อมอ)อน
62092004552 นายบุลากร เศรษฐคํา
62092004553 นายอภิวิชญ� ลาภแก:ว
62092004554 นายศักด์ิสกล วันสวัสด์ิ
62092004555 นางสาวสุภาวดี จันทะวัน
62092004556 นางสาวอรนุช สุป�ญญา
62092004557 นายวิรัช ฝIายสงค�
62092004558 นายธีรวัฒน� โคตุนันท�
62092004559 นายณัฐกรณ� แม:นพรม
62092004560 นางสาวภคนันท� บูราณรมณ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004561 นายกันตพงษ� สุจิมงคล
62092004562 นายอณุพัฒน� ชีตารักษ�
62092004563 นางสาวศศิธร ธรรมคุณ
62092004564 นางสาวสุจิตตา สีล:อม
62092004565 นางสาวศิริลักษณ� โคตรธรรม
62092004566 นายเฉลิมฤทธ์ิ เสง่ียมทรัพย�
62092004567 นางสาวมัลลิกา อ)อนพินา
62092004568 นายศิริศักด์ิ ไชยนาพันธุ�
62092004569 นายศราวุฒิ คําลือ
62092004570 นายสุรสิทธ์ิ จักสุกัน
62092004571 นางรัตติกา โยคะสิงห�
62092004572 นายสุทธิรักษ� รักญาติ
62092004573 นางสาวนัฏยา ฉัตรสุวรรณ
62092004574 นางสาวนฤมล หมีกุล
62092004575 นายอนันทชัย บุผู
62092004576 นายอนุพงษ� แสนดวง
62092004577 นางสาวศศิธร ศิษย�อรุณ
62092004578 นางสาวชลธิชา เตชะไพโรจน�
62092004579 นายบูรณ�พิภพ มีนา
62092004580 นางสาวอุมาพร พลชาลี
62092004581 นายอลงกรณ� บุตรวาป0
62092004582 นายวัชรพงศ� คําอ:อ
62092004583 นายปฐมพงษ� ตุ:มอ)อน
62092004584 นายทองสุข สอนเมือง
62092004585 นางสาวภัสนันท� ยศจันทร�
62092004586 นางสิรินุช บุญฤทธ์ิ
62092004587 นางสาวกมลชนก เดชก:อง
62092004588 นายอนุวัฒน� จันทร�หอม
62092004589 นายนพดล ทรัพย�พล
62092004590 นายธีรพงษ� เพียงตา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป� 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004591 นายป�ญจพล จิตต�ชุ)ม
62092004592 นายพัฒน�ธณศักด์ิ ทองคําพสิษฐ�
62092004593 นางสาวจุฑารัตน� พันงาม
62092004594 นางสาววัชราภรณ� ทองชู
62092004595 นางสาวรัฐพร แย:มไชยศรี
62092004596 นางสาวพิชญ�สินี ไพรพนอม
62092004597 นายพงศ�ธร ต้ังตระกูล
62092004598 นายอภิสิทธ์ิ อุ)นไพร
62092004599 นางสาวนิรมนรัตน� แก:วมะ
62092004600 นางสาวพลอยไพลิน จันทร�แก:ว
62092004601 นายธนวัฒน� บุตรเงิน
62092004602 นางสาวสุภัชกานต� รินทรักษ�
62092004603 นางสาวรัชฎา ชาพิทักษ�
62092004604 นายพงษ�ศิริ ศรีหล)มสัก
62092004605 นางสาวเบญจวรรณ ขม้ินเขียว
62092004606 นางสาวภิญญาพัชญ� พิมนิวาส
62092004607 นางสาววิลาวัณย� สุขสมบูรณ�
62092004608 นายรณฤทธ์ิ อ)อนสุระทุม
62092004609 จ)าสิบเอกภูมิบุญ เจริญบุญมี
62092004610 นางสาวณัฐมน อยู)ในธรรม
62092004611 นายไพบูรณ� สุริยันต�
62092004612 นายภานุวัฒน� วงศ�หาจักร
62092004613 นางสาวสุชาวดี แสนคํา
62092004614 นายมัฐธิชัย ระหาร
62092004615 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณเขต
62092004616 นางสาววารุณี พรหมจักร�
62092004617 นางสาวปวีณา พาติกบุตร
62092004618 นายธีรวุฒิ พรมวิหาร
62092004619 นางสาวดรุณี จาวชัยภูมิ
62092004620 นายวิทยา โฮ:หนู
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004621 นางสาวสิริลักษณ� ปุIมเปMา
62092004622 นางสาวสุวารี นิลเกตุ
62092004623 นายเฉลิมศักด์ิ ปุIมเปMา
62092004624 นายจรูญ ศักด์ิกะทาวุธ
62092004625 นายวิทวัส ทรัพย�พูล
62092004626 นางสาวอัจฉราพรรณ สุสุข
62092004627 นายถาวร สีสาพันธ�
62092004628 นายกันตวัฒน� หิรัญเกิด
62092004629 นายกิตติชัย อุ)นคํา
62092004630 นายวราเทพ แบนลี
62092004631 นางสาวขนิษฐา นวนไสย
62092004632 นางสาวเปรมวดี แสนบุญครอง
62092004633 นายรัตนภูมิ ชัยสินธุ�
62092004634 นางสาวชญาภา ภูมิประมาณ
62092004635 นางสาวนันธิชา ดรุณ
62092004636 นายณรงค�ฤทธ์ิ วรรณพงษ�
62092004637 นายย่ิงมีชัย เฉิดพันธุ�
62092004638 นายสุทธิพงษ� เวียนเป]ะ
62092004639 นางสาววิไลพร วิลัย
62092004640 นางสาวจิตตรา กูลหงษ�
62092004641 นายธราดิลก ภวภูตานนท�
62092004642 นายศราวุฒิ แก:ววิชิต
62092004643 นางสาวกรรณิกา แสนนาม
62092004644 นางสาวนงค�นุช โสดามา
62092004645 นางสาวชนิฎฐา วิเศษชัย
62092004646 นางสาวสุปรียา ชาภูคํา
62092004647 นางสาวสุดาวรรณ แสนปาก
62092004648 นายวิรัตน� ราชเพียแก:ว
62092004649 นางสาวปKยะนุช นาใจคง
62092004650 ว)าที่ ร.ต.หญิงจินดารัตน� พลหงษ�
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004651 นายอํานาจ สมบุญมี
62092004652 นางสาวจิราวรรณ จันทรวงศ�
62092004653 นางยุพาพรรณ ผลารักษ�
62092004654 นายวิษณุ อุทรัง
62092004655 นางสาวกนกพร ศิริสวัสด์ิ
62092004656 นายวิทวัส ภูหัดธรรม
62092004657 นายวิศรุต บรรดาศักด์ิ
62092004658 นางสาวประครอง ทองคํา
62092004659 นางสาววัลภา สุ)มประเสริฐ
62092004660 นางสาวปาริฉัตร เนตรผง
62092004661 นางสาววันวิภา แสนสามารถ
62092004662 นายจํานงค� น:อยมูลศรี
62092004663 นายอธิพกร อุ)นชิน
62092004664 นางสาวจิราภรณ� สีทน
62092004665 นางจันทิมา ผ)านพูล
62092004666 นายกิตธิวัฒน� จิตต�ภักดี
62092004667 นายอภินันท� จันทร�ปุIม
62092004668 นางสาวรัตนาภรณ� จารีย�
62092004669 นางสาววนิดา ปMองคําพันธ�
62092004670 นางสาวสุนิสา ศรีเชียงหวาง
62092004671 นางสาวกาญจนา เสนเคน
62092004672 นางสาวจันจิลา งามนาศรี
62092004673 นางสาวชิวรัตน� เชื้อขาวพิมพ�
62092004674 นางสุธิดา ลีทองดี
62092004675 นางสาวรัตนา ไชยา
62092004676 นายอานนท� ทวะรุ)งเรือง
62092004677 นายเอกรัฐ สุขชัย
62092004678 นางสาวอรศิริ สุทธะโส
62092004679 นายเมธาสิทธ์ิ คําวงษ�
62092004680 นายทศพร ลุนวิรัตน�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

                          ช่ือ - นามสกุล
62092004681 นายภคพงศ� ส)งเสริม
62092004682 นายอาชาไนย เมืองขันธ�
62092004683 นายพีรวัฒน� เภาแสน
62092004684 นายปริญญา แม:นศรี
62092004685 ว)าที่ร:อยตรีหญิงศิริพันธ� พรมสุข
62092004686 นางสาวมยุรา จันทะชิด
62092004687 นายชัยณรงค� เนาว�โนนทอง
62092004688 นายมงคล ศรีสุทัศน�
62092004689 นางสาวลิขิตรัตน� ทิพม)อม
62092004690 นายวรวัฒน� วรรณฤทธ์ิ
62092004691 นายศุภกร ไกรรัตน�
62092004692 นางสาวเกศินี สีโสภา
62092004693 นางสาวรุ)งพร ผุยโพธ์ิ
62092004694 นายอาทิตย� ชัยภิบาล
62092004695 นายจักรวรรณ เพชรล้ํา
62092004696 นางสาวชฎาธาร เวียงสมุทร
62092004697 นางสาวสุพัตรา สิมสีพิมพ�
62092004698 นายทินกร บุญฤทธ์ิ
62092004699 นายณัฐวุฒิ สุวรรณรงค�
62092004700 นางสาวนิลมัย จันทร�สมัคร
62092004701 นางสาวภรรณิกา อรรคฮาตศรี
62092004702 นายธีระวัฒน� ประธรรมโย
62092004703 นางสาวปนัดดา โสดาบุตร
62092004704 นางสาวอัญชุลี คุ:มชูศรี
62092004705 นางสาวลัดดาวัลย� อุ)นสา
62092004706 นายทนง มานาดี
62092004707 นายสถาพร เชียงไขแก:ว
62092004708 นางสาววาสนา พระภิเภก
62092004709 นางสาวศิริลักษณ� สารีโท
62092004710 นายสันติสุข โสระธิวา
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004711 นายวิศวะ ชุมพงศ�
62092004712 นางสาวปKยณัฐ สิริวารินทร�
62092004713 นางสาวอุไรวรรณ จันทะชัย
62092004714 นายพงษ�นรินทร� ทองมี
62092004715 นายธีรยุทธ นันธิสิงห�
62092004716 นางสาวศรัญญา พรหมป�ญญา
62092004717 นางสาวดาริการ� สุทธิจักร
62092004718 นางสาวอภิญญา พรมปากดี
62092004719 นายศีลวัต ตรงดี
62092004720 นายวิทวัส บุญพา
62092004721 นางสาวกัญญาณี แก:วอุ)นเมือง
62092004722 นางสาวปรียาภรณ� แก:วมี
62092004723 นายสุรชัย วีรวัฒนา
62092004724 นายอมรชัย คชินทร
62092004725 นางสาวจุฑามาศ ข้ึนกันกง
62092004726 นายรัฐธรรมนูญ พิณราช
62092004727 นายกฤษดา สมภาร
62092004728 นายธนพล บุคคล
62092004729 นายณัฐพล สีหาคุณ
62092004730 นางสาวณัฐกานต� อุสุนทร
62092004731 นายมนัส อุป�น
62092004732 นางสาวขวัญสุดา เข็มรัตน�
62092004733 นายสุทธิพงษ� พรมชัย
62092004734 นางสาวเพชรรัตน� คุรุพชรพล
62092004735 นางสาวเบญจวรรณ ศิริขันธ�
62092004736 นายอภิสิทธ์ิ ศรีรักษา
62092004737 นายพรประเสริฐ ทุมชาลี
62092004738 นายอภิชิต โคตรกํากับ
62092004739 นางสาวอุทุมพร เพียลาดไหล
62092004740 นางสาวเจนจิรา มนตรี
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                          ช่ือ - นามสกุล
62092004741 นางสาวนุชนันท� จันทร�อ:วน
62092004742 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ญธิสาร
62092004743 นางสาวณัฐจุรีย� นาบง
62092004744 นายพิทักษ�พงษ� พุทธโคตร
62092004745 นางสาวกัญญารัตน� ชุ)มวิจารณ�
62092004746 นายชีวะ ศิริ
62092004747 นางสาวปาลิต:า สุนีสี
62092004748 นางสาวมาวารี ชุมศรี
62092004749 นายจิรายุ ศรีหานาม
62092004750 นายพีรณัฐ คงรื่น
62092004751 นางเสาวนีย� วงษ�บุตร
62092004752 นางสาวปนัดดา จันทรประทักษ�
62092004753 นายพชรพล ปMอสากล
62092004754 นางสาวทิวาพร พลราชม
62092004755 นางสาวสุภารัตน� ทับศรีแก:ว
62092004756 นายศรสิทธ์ิ ปลิดเพชร
62092004757 นางสาววลัยพร สุระทัด
62092004758 นางสาวรุ)งอรุณ ผันผ)อน
62092004759 นางสาวพัชรา เฉิดจังหรีด
62092004760 นางสาววาณิชตา บงแก:ว
62092004761 นายศิวนัฐ นวลจันทร�
62092004762 นางสาวกาญจนา จันทคูณ
62092004763 นางสาวทิชากร นาราศรี
62092004764 นางสาวธิดารัตน� ภิญโญภาพ
62092004765 นางสาวลัดดาวรรณ จ)างูเหลือม

จํานวน 4,765 ราย

หน:า 159 จาก 159            


