
เลขประจําตัวสอบ

62093000001 นางสาวพานิภัค แสนวันนา
62093000002 นางสาวป�ยวรรณ ตุ�ยไชย
62093000003 นายขัตตินนท� ชาวันดี
62093000004 นายเชิดวุฒิ แดงนกขุ%ม
62093000005 นายอาทิกร อุดชาชน
62093000006 นายสุทธิชัย ขันทอง
62093000007 นายจิตกร สุวรรณรงค�
62093000008 นายนักขัต ครุฑนอก
62093000009 นายวีระชัย สาระสิทธ์ิ
62093000010 นางสาวป0ทมา สีลา
62093000011 นายกรรชัย สารโพคา
62093000012 นางสาวรุ�งนภา ซาเสน
62093000013 นางสาวสุวนันท� ตะครามจันทร�
62093000014 นางสาวณฐพร สิทธิยา
62093000015 นางสาวธิดารัตน� อ�อนอําพันธ�
62093000016 นางสาวชุติมา แสงศรี
62093000017 นางสาวนงลักษณ� ซุยเซ็งซะ
62093000018 นางสาวสุปราณี วะสาร
62093000019 นางสาวจันทร�จิรา เครือสุวรรณ
62093000020 นางสาวประภัสสร โคตรบุญครอง
62093000021 นายวรวิทย� บุดดี
62093000022 นางสาวคณิตา แก%วโสภา
62093000023 นายกาจพล คํารินทร�
62093000024 นางพณิชา ไกรศรีวรรธนะ
62093000025 นางสาววรรณพร จันทะมุงคุณ
62093000026 นางสาวบุญญาพร นามสนธ์ิ
62093000027 นางสาวมณีรัตน� บุดดา
62093000028 นางสาวศิริพร ประทุมทอง
62093000029 นางสาวจุฬา สมสนุก
62093000030 นางสาวสริณญา จันทลี
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62093000031 นางสาวสุภาวดี ตาเก�าง้ิว
62093000032 นางสาวอภิญญา ช�วยนา
62093000033 นางสาวเยาวเรศ ลือคําหาญ
62093000034 นางสาวอรอนงค� ไชยตะมาตย�
62093000035 นางสาวขนิษฐา ศรีคํามุล
62093000036 นางสาวลลิตา สมสนุก
62093000037 นายสรลักษณ� ช�วงเวฬุวรรณ
62093000038 นางสาวอมรรัตน� ขม้ินเขียว
62093000039 นายธีรพงษ� อาจเอี่ยม
62093000040 นางสาวศิริรัตน� บุญประคอง
62093000041 นางสาวอุทัยวรรณ วงศ�ศรีแก%ว
62093000042 นางสาวชไมพร ศรีวสุทธ์ิ
62093000043 นางสาวทิพย�สุคนธ� ทุมวรรณ
62093000044 นางสาววรกมล แสนปาง
62093000045 นายวิทยา หลงมา
62093000046 นายอนุสรณ� อุณาพรม
62093000047 นางสาวสุดารัตน� ประฮาดไชย
62093000048 นางสาวดาริณี ลุนเรียง
62093000049 นางสาวสาวิตรี หล%าสิม
62093000050 นางสาวธีราภรณ� ไมสุวรรณ
62093000051 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เพียรสร%างสรร
62093000052 นางสาววาสินี คนซ่ือ
62093000053 นางสาววิไลวรรณ คําเกษ
62093000054 นายปริวรรต เลขกลาง
62093000055 นายชานน ศรีป�ยะพันธุ�
62093000056 นางสาววรรณพร ดอมไธสง
62093000057 นางกาญจนา ภูสมนึก
62093000058 นายทวีป แสงสุริย�
62093000059 นางสาวจุฑารัตน� กาญบุตร
62093000060 นางสาวจันทร�สุดา จามพัฒน�
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62093000061 นายสุรชัย ปาปะไพ
62093000062 นางสาวอารียา คําสงค�
62093000063 นางสาวนัฐกาล จะตุเทน
62093000064 นางสาวอรสา ลาเทิง
62093000065 นายวสุพล การินทร�
62093000066 นางสาวระพีพร สอนเพ็ง
62093000067 นายอภิสิทธ์ิ เพชรภูมี
62093000068 นางสาวสุชาวลี ศรีทัดจันทา
62093000069 นางสาวรัชฎาภรณ� วารี
62093000070 นางสาวหัธญา อุปเสน
62093000071 นางสาวฐิติญา แก%วป0ดสิน
62093000072 นางสาวจรัสศรี นินทะป0ก
62093000073 นางสาวนันธิดา เกษทองมา
62093000074 นายเสกสรรค� ขม้ินเขียว
62093000075 นางสาวชไมพร ศรีพรหมทัต
62093000076 นางสาวธิติมา ไชยหาญ
62093000077 นายป�ยะ ลําโกน
62093000078 นางสาวจิตติพัฒน� ทองชมภู
62093000079 นางสาวเจนจิรา พละสาร
62093000080 นายนพนัย จามน%อยพรม
62093000081 นางสาวรุ%งนภา สีโดน
62093000082 นางสาวศิริลักษณ� บุตรธนู
62093000083 นางสาวจิราพร โคกสถาน
62093000084 นายเชษฐพงษ� พรหมนิวาส
62093000085 นางสาวอลิตา หาญกําลัง
62093000086 นายชาญวิทย� เกษสวัสด์ิ
62093000087 นายชวลิต ไขประภาย
62093000088 นายอภิเชษฐ� บุตรธนู
62093000089 นางสาวกาญจนวรรณ พรหมมา
62093000090 นายนราวิชญ� สุวรรณี
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62093000091 นางสาวญาตาวี สมใจ
62093000092 นางสาวอลิสา สามเสาร�
62093000093 นางสาวสุรีมาตย� บุตรดา
62093000094 นายประสงค� ตาจา
62093000095 นางสาวนภวรรณ ศรีผําน%อย
62093000096 ว�าที่ร%อยตรีหญิงกรวิการ� ปHาสนธ์ิ
62093000097 นายอภิรักษ� นามมัน
62093000098 นายพุฒิพงศ� พุทธวงศ�
62093000099 นางสาวละอองดาว บุญโสม
62093000100 นายพิพัฒน� กัณหาวาปI
62093000101 นางสาววราภรณ� ขันทะชา
62093000102 นางสาวอาชิรญา เหล�าหนาด
62093000103 นายรัตนธร อนุสนธ์ิ
62093000104 นางสาวเสาวลักษณ� แสนวังสี
62093000105 นางสาวอรอุมา สิทธิ
62093000106 นางสาววราภรณ� คําจ%อย
62093000107 นายณัฐดนัย ชัยบุรี
62093000108 นายอนุชิต ยะสะกะ
62093000109 นางสาวภัทรนันท� เมืองศรีมาตย�
62093000110 นางสาวขนิตา ชนะมาร
62093000111 นางสาววิภาวดี วรเนตร
62093000112 นางสาวเพ็ญศิริ ยะหัวดง
62093000113 นายนคเรศ วิเศษศรี
62093000114 นายจักราวุธ บุตรกัณหา
62093000115 นางสาวพาณิชย� ถาจัน
62093000116 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี จําปานิล
62093000117 สิบตํารวจโทภานุวัฒน� ว�องไว
62093000118 นางสาวภัทราภรณ� คํากองแพง
62093000119 นางสาวสิริรัช วงษาทอง
62093000120 นางสาวศศิประภา สารมานิตย�ชยากร
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62093000121 นางสาวสายใจ รูวิชิตร
62093000122 นางสาวนิติยาพร นครชัย
62093000123 นางสาวลลนา แสงบัวพา
62093000124 นางสาวสุภาภรณ� รุ�งเรือง
62093000125 นางสาวสุปรียา ศรีมุงคุล
62093000126 นางสาวชลดา มีไกรลาศ
62093000127 นางสาวนุธิดา โพนธาตุ
62093000128 นางสาวอริศรา ไขประภาย
62093000129 นางสาวชนิดาภา จันดาหาร
62093000130 นางวิไลลักษณ� ไมตรี
62093000131 นายประเสริฐ อินเสนลา
62093000132 นายนาวิล พรมลุน
62093000133 นางสาวมลฑาทิพย� วัดเข%าหลาม
62093000134 นายอภิเษก จําปาสิม
62093000135 นางสาวขวัญเรือน พิมพ�อ%น
62093000136 นางสาวชรินรัตน� โคตรอ�อน
62093000137 นางสาวฑาห�ศุภณัฐ กิจเจริญ
62093000138 นางสาวสุดาวรรณ ไตรพิษ
62093000139 นางสาวบุญพิทักษ� พาน%อย
62093000140 นางสาวโยทะกา วงษ�รินทร�ยอง
62093000141 นางสาวอุภาพร ปKอมหิน
62093000142 นางสาวณัฏฐา พิเภก
62093000143 นางสาวออริยา สุทธิประภา
62093000144 นางสาวจิราภรณ� การีชุม
62093000145 นางสาวปรีญาพร สว�างอารมย�
62093000146 นายปริญญา ขอวรกลาง
62093000147 นางสาวกุลสตรี สิทธิโชติธํารง
62093000148 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณจันลา
62093000149 นางสาวธวัลรัตน� ทองคํา
62093000150 นายอนุสิทธ์ิ อารักษ�ศักด์ิ
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62093000151 นางสาวฉัตรสุดา ทองดี
62093000152 นางสาวจินตนา นาดี
62093000153 นายธีรภัทร ภางาม
62093000154 นางสาวจุฑาภรณ� หลอดบุญ
62093000155 นางสาวสุภาพร ประทุมทอง
62093000156 นางสาวบุญญรัตน� ลําสัน
62093000157 นางสาวอรทัย จันทร�ชมภู
62093000158 นางสาวทอฝ0น ทองสมบัติ
62093000159 นางสาวสุภาพร ภูปองนา
62093000160 นางสาวศศิธร ศรีหมาด
62093000161 นางสาวงามวิภา บัวคําเกิด
62093000162 ว�าที่ร%อยตรีนพพร ตาลสร%อย
62093000163 นายธันย�ชวนนท� ภิรมกิจ
62093000164 นายวิษณุ จินดาแต%สกุล
62093000165 นางสาวสันศนีย� ธรรมเกษร
62093000166 นายวิชยุตม� พิชัยคํา
62093000167 นางสาวศศิธร ทองนิน
62093000168 นางสาวณภัสร�ชญภรณ� เพชรรัชต�เมธา
62093000169 นายภาณุวัฒน� ขามประไพ
62093000170 นางสาววันณิสา สง�าศิลปO
62093000171 นางสาวสิริกัญญา เข็มอุทา
62093000172 นางสาวชลดา ศรีคํา
62093000173 นายนครินทร� เอื้อเฟQRอ
62093000174 นางสาวอุไรรัตน� สุริโย
62093000175 นายณภัทร สมนวล
62093000176 นางสาวชุติกาญจน� กองวิเศษ
62093000177 นางสาวนิราวรรณ สุพรมอินทร�
62093000178 นางสาวสุรัสวดี ยอดพันคํา
62093000179 นางสาวไอรดา บุญยืน
62093000180 นางสาวพนิดา กิติญานนท�
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62093000181 นางสาวชุลีพร กมลคุณากร
62093000182 นางสาวสุนิสา ภูเวียนวงค�
62093000183 นางสาววิลานี ทับธานี
62093000184 นางสาวปริชญา ชูป0ญญา
62093000185 นายพัชรดนัย วงศ�จีน
62093000186 นางสาวสุวิชญา ละม%ายศรี
62093000187 นางสาวสุภาพร สวรรค�คงคา
62093000188 นายกิตติพล เจียงคํา
62093000189 นางสาวขวัญริน ศรีเพชร
62093000190 นายพิทยา ขามอาราม
62093000191 นางสาวปวีณา ชินเนหันหา
62093000192 นางสาวป�ยวรรณ อินทรพานิชย�
62093000193 นางสาวช�อผกา นุ�นภูบาล
62093000194 นายอภิภูมิ นันทราช
62093000195 นางสาวธนาภรณ� ศรีบุรินทร�
62093000196 นางณิฌา แดวขุนทด
62093000197 นายพิสิษฐ� ป0ญญาภู
62093000198 นางสาววนิดา สาขา
62093000199 นางสาวกานดา กูลแก%ว
62093000200 นางสาวประภาพร อ�อนแก%ว
62093000201 นางสาวยุพิน พนาพัฒน�
62093000202 นางสาวสุชาวดี บุตรสาร
62093000203 นางสาววาทินี ยะสานติทิพย�
62093000204 นายจัตุรงค� คัณทักษ�
62093000205 นางสาฐิตา ศรีลาราช
62093000206 นายหกพจน�รัตณ� เพ็งคํา
62093000207 นางสาวม่ิงกมล วงษ�ศรีจันทร�
62093000208 นายนราธิป ชัยพรมมา
62093000209 นางสาวสุภาวดี พลเย่ียม
62093000210 นางสาวธุรฎา พลเสนา
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62093000211 นางสาวชนิดาภา ศรีบุรินทร�
62093000212 นางสาวอิสรา แสนจันศรี
62093000213 นายสมนึก วงษา
62093000214 นางสาววรรณวิไล สูงสังเขตร�
62093000215 นางสาวจริยา อุดมกัน
62093000216 นายณัฐพล หาไชย
62093000217 นางสาวกมลรัตน� นนตะแสน
62093000218 นางสาวสุมัตรา พ�วงกลาง
62093000219 นายป�ยะพงษ� เหลาแตว
62093000220 นางสาวสุภาดา ลีพฤติ
62093000221 นางสาวมลฑาทิพย� น%อยนาง
62093000222 นางสาวป�ยธิดา โยเทพ
62093000223 นายปริวรรต ฮาบพนม
62093000224 นางสาวกรรวี อ�อนสีทา
62093000225 นางสาวพิมพ�พรรณ สุพาณิชกร
62093000226 นางสาวอัญชลี สีลาคํา
62093000227 นางสาวอนุตรา สมเพ็ชร
62093000228 นางสาวนภาลัย พลพะนาน
62093000229 นางสาวกนกพร แสนกุล
62093000230 นางสาวพวงเพชร เตโช
62093000231 นางสาวศิริกาญจน� เปUนมงคล
62093000232 นางสาวนุชวรา มะจิณะ
62093000233 นางสาวอรปรียา อ%วนศรี
62093000234 นางสาวฤดีรัตน� เทียงผง
62093000235 นางสาวปรารถนา ขําโนนเพ่ิม
62093000236 นางสาวขนิษฐา วงศ�ษา
62093000237 นางสาวณัฐริญา มงคลพงศ�
62093000238 นางสาวพัชราภรณ� จําปาบุรี
62093000239 นางสาวจิราภรณ� วังทะพันธ�
62093000240 นางสาวนวลตอง เปรินทร�
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62093000241 นางสาวสรัญญา โพสาสิน
62093000242 นายจักรพันธ� ไพศาล
62093000243 นางสาวอุไรพร เดินริบรัมย�
62093000244 นางสาวอชิรญาณ� เวฬุวนารักษ�
62093000245 นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุรินทร�
62093000246 นางสาวธัญญพร แสงแก%ว
62093000247 นางจิณัฐตา เพ็งอ่ํา
62093000248 นางสาวอริสา อินทร�สะอาด
62093000249 นางสาวอารีรัตน� สุวรรณโสภา
62093000250 นางสาววิลาวัณย� อินทรา
62093000251 นางสาวธีราภรณ� ไชยวังราช
62093000252 นางสาวแมรี่ พลหาญ
62093000253 นายเกียรติดํารงค� สีมานนท�
62093000254 นายเฉลิมชนม� บรรเทาพิษ
62093000255 นางสาวนฤมล นามเนาว�
62093000256 นางสาวฐิติพร ผิวฝKาย
62093000257 นางสาวศิวภรณ� กัลปพฤกษ�
62093000258 นางสาวสดจิตรา นันทะเขต
62093000259 นายพิชิตพล บัวศรี
62093000260 นางสาวอมรา สุวรรณเพชร
62093000261 นางสาวธิดารัตน� กVกวิลัย
62093000262 นางสาวโสภิดา โพธ์ิบึงกาฬ
62093000263 นางสาวสุนิษา ช�วยรักษา
62093000264 นางสาวเบญจมาศ วงษ�โพนทอง
62093000265 นางสาวเพชรปรานี พรมเทศ
62093000266 นางสาวสุดารัตน� อุปพงษ�
62093000267 นางสาวพัชราภรณ� สุขตะ
62093000268 นางสาวจรัญยาพร สมอบ%าน
62093000269 นางสาวสุวรรณ� จันทะโข
62093000270 นางสาวแพรพลอย ป0ญญาวงค�
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62093000271 นางสุดนภา พุฒสา
62093000272 นายผดุงเกียรติ หันนะเว
62093000273 นางสาวอลิสา บุดดีคําภา
62093000274 นางสาวภัสรา คําเครือ
62093000275 นายณัฐวุฒิ ธิวะโต
62093000276 นางสาวนิภาพร ภิญโญสุข
62093000277 นายชลนภัทร ผิวดี
62093000278 นางสาวละอองดาว ฝางบ%านยาง
62093000279 นางสาวพรรณนภา ธิมาทาน
62093000280 นางสาววารี มกรเวส
62093000281 นางสาวอรุณวรรณ จุลเกตุ
62093000282 นางสาวกัลยา จันทะวัน
62093000283 นางสาวปภาวดี ศรีสว�าง
62093000284 นางสาวสลิลลา แสดงจิตร
62093000285 ว�าที่ร%อยตรีหญิงพรนภา สุขปรุง
62093000286 นางสาวกฤษณา รัตนะ
62093000287 นางสาววิชุดา ทัศมี
62093000288 นางสาวจิรนันท� ศรีฮาด
62093000289 นางสาวสุกัญญา ลีเลิศ
62093000290 นางสาวศิรินันท� แก%วนาคูณ
62093000291 นางสาวปรียาภรณ� แว�นศิลา
62093000292 นางสาวภัทรสุดา ชัยศัตรา
62093000293 นางสาวณภัทร สิงสุข
62093000294 นายภูมิประสิทธ์ิ งามแฉล%ม
62093000295 นางสาวนิชาภา จามน%อยพรม
62093000296 นางสาวธนัญญา สุริยา
62093000297 นายวันชัย แสนสงค�
62093000298 นายตะวัน อันสุข
62093000299 นางสาวจุฑารักษ� นาสารี
62093000300 นางสาวพราวพรรณ มังคละศิริ
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62093000301 นางสาววริยา นาคบุตร
62093000302 นางสาวณัฐธิดา เข็มผัด
62093000303 นางสาวศิริพร ไตรบุรํา
62093000304 นางสาวอณัญญา เทพกัลยา
62093000305 นายธนฐาน ทิพสุวรรณ
62093000306 นางสาวศิรินทรา มีชัย
62093000307 นางสาวจิราพัชร สุมะลิ
62093000308 นางสาวธาราวรรณ ศาภิมล
62093000309 นางสาวเพ็ญศรี ลือชาพูล
62093000310 นายธีรพงษ� รัตน�ทิพย�
62093000311 นางสาวณัฏฐาภรณ� สุพิมล
62093000312 นายศุภกรณ�กิจ ศรีสุธรรม
62093000313 นางสาวศรัญยา ผิวผาง
62093000314 นางสาวสุภาพร วาดวงศรี
62093000315 นางสาวทิพวรรณ โคตรวิชัย
62093000316 นางสาวกรรณิการ� ม%าวมงคล
62093000317 นายนาจระวี คงสบสิน
62093000318 นางสาวจินตนา ศรีจันทร�
62093000319 นางสาวสุพรรณี เนาว�สน
62093000320 นางสาวดนิตา สุขนพศรี
62093000321 นางสาวภัสชากาญจน� เกตุใหม�
62093000322 นายรชต กงซุย
62093000323 นางสาวกิติยาภรณ� ลิละคร
62093000324 นายนุชิต พุตเขียว
62093000325 นางสาววิภาดา ปKอมไชยา
62093000326 นายกฤษฎา อัครพัฒน�
62093000327 นายกรกฎ วงศ�วันดี
62093000328 นายชวภณ ข%าวสามรวง
62093000329 นางสาวรัตมณี นนทมาตย�
62093000330 นายยุทธนา วินทะไชย
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62093000331 นางสาวอุทุมพร พรมยารี
62093000332 นางสาวเนาวรัตน� นารีรัตน�
62093000333 นางสาวแพรวทอง คําหอม
62093000334 นายพงศธร บรรพจันทร�
62093000335 นางสาวลัดดา ยาที
62093000336 นางสาวสายฝน สนธิมูล
62093000337 นายจักรพงศ� แก%วบัณฑิตย�
62093000338 นางสาวสุพัตรา อุเหล�า
62093000339 นายวงศธร เบ็ญจจินดา
62093000340 นางสาวแพรวนภา จันทะแค
62093000341 นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
62093000342 นายวิวัฒน� ราชสีเมือง
62093000343 นายปวรา รัตนเรืองเดช
62093000344 นางสาวกรรณิการ� ชุมดาวงศ�
62093000345 นางสาวธิติยา พลพะนาน
62093000346 นางสาวพัสวีพิชญ� ศรีหาสาร
62093000347 นายอาทิตย� ดาวภิรมย�
62093000348 นางสาวจิตรเลขา ชาลี
62093000349 นายไชยาวัฒน� ต้ังอยู�ศิริ
62093000350 นางสาวเกศรินทร� อุดมเดช
62093000351 นางสาวปวีญา หล�มศรี
62093000352 นางสาวนัทธมล แก%วสว�าง
62093000353 นางสาวนิตยา ทับมณี
62093000354 นางสาวประวิญญา มหาจันทร�
62093000355 นายภูเบศร� จันทดี
62093000356 นางสาวลักขณา โพธ์ิมี
62093000357 นางสาวญาณิศา อึงสะกาว
62093000358 นางสาววิไลลักษณ� ดีนาง
62093000359 นางสาวกรรณิกา ม�วงแก%ว
62093000360 นายพัทธพล ฤทธิมนต�
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62093000361 นางสาวปพิชญา เชื้อตาพลอย
62093000362 นางจุฬารัตน� บุตรหม่ืน
62093000363 นายสอนดี วิบูลย�พันธุ�
62093000364 นางสาวจริยา วัดเวียงคํา
62093000365 นางสาวชีพสุมน พรมประศรี
62093000366 นางสาวภัทราพร กลั่นไพรี
62093000367 นางสาวอุษณี โกพลรัตน�
62093000368 นางสาวปภาวรินทร� ลาสุเร
62093000369 นางสาวศิริวรรณ คิอินธิ
62093000370 นายสิริวัฒน� สมบัติมี
62093000371 นายทศพล อุตตะพุทธ
62093000372 นางสาวกมลชนก นันทราช
62093000373 นางสาววรัญญา คําเวียงชัย
62093000374 นางศรัณรัตน� แสนสุวรรณ�
62093000375 นายอิทธิชัย แวดไธสง
62093000376 นางสาวดลนภา ศุภรัตน�สมบัติ
62093000377 นางสาวนฤมล วรรณศรี
62093000378 นางสาวอังสณา ถ่ินคําบง
62093000379 นางสาวรุ�งลดา วงศ�แสงจันทร�
62093000380 นายอภิรัฐ กุญชะโร
62093000381 นางสาวนฤมล ผาบสิมมา
62093000382 นายมงคล ประทุมพล
62093000383 นายธนาวุฒิ แก%วอุ�นเรือน
62093000384 นางสาวพิมพ�ชนก แสนสิทธ์ิ
62093000385 นางสาวนิธิพร มนต�มี
62093000386 นายศุภกฤต ทาแก%ว
62093000387 ว�าที่ร%อยตรีพิชานนท� วังคีรี
62093000388 นายสาโรช แก%ววังชัย
62093000389 นายศตวรรษ สาแดง
62093000390 นางสาวสุธิดา พาติกบุตร
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62093000391 นายณรงค�ชัย เคหาสัย
62093000392 นายสถาพร พันอยู�
62093000393 นายสุรเชษฐ� เกษทองมา
62093000394 นางสาวพรชนก อาจมนตรี
62093000395 นางสาวเอมอร ผมอินทร�
62093000396 นางสาวรุ�งทิวา ยาพันธ�
62093000397 นายนพกร ฤทธิร�วม
62093000398 นางสาวภคพร เกษมสานต�
62093000399 นายอัฑฒ�พงศ� ศรีทะวงค�
62093000400 นางสาวนุสบา ริยะวงษ�
62093000401 นายชยพล ศรีหลิ่ง
62093000402 นายเทอดพงษ� พ�อสีชา
62093000403 นายอํานาจ สีโสภา
62093000404 นายอิศวพงษ� พลนิโคตร
62093000405 นางสาวนิภาพร ฟองชล
62093000406 นายโกวิทย� วุฒิเสน
62093000407 นางจินตนา เข�งหุ�ง
62093000408 นายธวัชชัย ภูอาศัย
62093000409 นางสาวเสาวนีย� เพชรสังคูณ
62093000410 นางอนุสรณ� คําวันดี
62093000411 นางสาวจันทร�จิรา เลิศแก%ว
62093000412 นายชัยมูล ชัยสารี
62093000413 นางสาวอรอุมา บุญตระกูล
62093000414 นางสาวปวีณา ลําพึงกาฬ
62093000415 นายธนากร วงษ�ดี
62093000416 นางสาววิจิตตรา สาวรก
62093000417 นางสาวณัฐริตา แสนราช
62093000418 นางสาวชุลีพร ศรีสําราญ
62093000419 นายธเนศพล คานทอง
62093000420 นางสาวธิดารัตน� ก%อนอินทร�
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62093000421 นางสาวน้ําหวาน พรมนาดี
62093000422 นางสาวกรรณิการ� กรมแสง
62093000423 นางสาวยุพเรศ ฤทธ์ิอ%วน
62093000424 นางสาววาสนา ป�Wงจันดา
62093000425 นายนิติพงษ� แสนภูวา
62093000426 นายธีรพงษ� พันเดช
62093000427 นายเอกลักษณ� ชัยราช
62093000428 นางสาวอิงลดา แสนหอม
62093000429 นางสาวมัชฌิมา เชื้อบุญมี
62093000430 นายธีรพงษ� คงอยู�
62093000431 นางสาวนภา หม่ืนโรจน�
62093000432 นางสาวกมลรัตน� โข%บุรี
62093000433 นางสาวรัชนีกร บรรดาศักด์ิ
62093000434 นางสาวเนตรนภา ภูบึงดํา
62093000435 นายชาญชัย โพธ์ิศรีรัตน�
62093000436 นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา
62093000437 นางสาวปริศนา เสนานุช
62093000438 นายณัฐชา พิมสุวรรณ�
62093000439 นางสาวปานรวี ยอดศิริ
62093000440 นางสาวเกตน�สิรี น%อมระวี
62093000441 นายศักดา ด%วงแพง
62093000442 นายสมพงษ� บุญขันธ�
62093000443 นางสาวทิตยา มูลนาม
62093000444 นายธีรศักด์ิ คําแก%ว
62093000445 นางสาวเล็กฤทัย สมสนุก
62093000446 นางสาวชลธิชา สิงห�วงค�ษา
62093000447 นางนพวรรณ สวัสกุล
62093000448 นางสาวขวัญจิต พรมสิงห�
62093000449 นางสาวรุ�งอรุณ บุญแสง
62093000450 นางสาวป0ญจพร ผลเจริญ
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ระดับปริญญาตรี

62093000451 นางสาวศศิธร คํารังษี
62093000452 นายสดายุ พิมพ�จ�อง
62093000453 นายนราธิป สัจจเจริญพงษ�
62093000454 นายวีระศักด์ิ ฤทธ์ิมหา
62093000455 นางสาวศศิญดา ศรีธร
62093000456 นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
62093000457 นางสาวปณิฏฐา คําภาแก%ว
62093000458 นางสาวป�Wนสุวรรณ มีชั้นช�วง
62093000459 นายเฉลิมชัย แซ�ลี
62093000460 นางสาวพนิดา คําพิบาล
62093000461 นางสาวศิรินันท� ทาดทา
62093000462 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีจันแก%ว
62093000463 นางสาวอวัสดา อัศวาวุฒิ
62093000464 นายเทอดฤทธ์ิ แสงฤทธ์ิ
62093000465 นางสาวกฤตติกา ผิวมะลิ
62093000466 นางสาววนิดา อุสุพานิชย�
62093000467 นายวิษนุวัตร โพธ์ิศรี
62093000468 นางสาวกนกพร พิริยะสุทธ์ิ
62093000469 นายวชิรวิชญ� ภาพิชมนทร�
62093000470 นางสาวอารี แก%วดี
62093000471 นางสาวชนพิชชา คําสงค�
62093000472 นางสาวอริสา พิมโสดา
62093000473 นายวีรภัท สุระเสียง
62093000474 นางสาวกนกวรรณ พงศ�กิตต�วิริยะ
62093000475 นางสาวจิราพรรณ เทพพรม
62093000476 นางสาวศุทธดา วีระชิงไชย
62093000477 นางสาวรวิกานต� งามฉลวย
62093000478 นายวิสุทธ์ิ พรหมน%อย
62093000479 นางสาวศศิฉาย แสนขุรัง
62093000480 นางสาวธิดารัตน� เทมียะโก
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62093000481 นายชํานาญ โพธ์ิศรี
62093000482 นายสุพจน� ดวงดี
62093000483 นางสาวอภิญญา ศรีเชียงสา
62093000484 นางสาวลลิตา พรมสาร
62093000485 นางสาวณัชวลัญช� ชาติเทวัญ
62093000486 นายสัมฤทธ์ิ มนต�อินทร�
62093000487 นางสาวอรอุมา สีม�วง
62093000488 นางสาวเอมอมร สีสา
62093000489 นายวีรศักด์ิ ไชยป0ญญา
62093000490 นางสาวป0ถวี แก%วฤาชัย
62093000491 นางสาวศิริกาญจณ� นาเด่ือ
62093000492 นางสาวพัชรินทร� วงศ�นิคม
62093000493 นางสาวรุ�งทิวา อินทะสร%อย
62093000494 นางสาวผกามาศ ไชยตะมาตย�
62093000495 นางสาวฌณมนต� นิลภูมิ
62093000496 นางสาวมัททรี นอแสงศรี
62093000497 นายอัครวัต โทสาลี
62093000498 นางสาวป0ญญพัฒน� โปKเป�ด
62093000499 นางสาวนริสรา บุญเลิศ
62093000500 นางสาวศันสนีย� แสงสุข
62093000501 นายสิรภพ อ�อนหวาน
62093000502 นายชัยวัฒน� ศรีไทย
62093000503 นางสาวชนกนันท� พันธุโพธ์ิ
62093000504 นางสาวบุศยมาศ อุบล
62093000505 นางสาวศิรประภา อุตรนคร
62093000506 นางสาวนรินทร ตะถา
62093000507 นายอัษฎาวุฒิ ชุมแสง
62093000508 นางสาวธนภรณ� แซ�เอีย
62093000509 นายวิษณุ มีลา
62093000510 นางสาววีรภัทรา นาราศรี
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62093000511 นางสาวแก%วนภา ซ่ือสัตย�
62093000512 นายอานนท� ชนะสงคราม
62093000513 นางสาวชยุดา ทรงเจริญ
62093000514 นางสาวปภัสสรา อาจหาญ
62093000515 นายณัฐพล แสงอ�วม
62093000516 นางสาวตติยา แสงศรี
62093000517 นางสาวบุสบา ขันซ%อน
62093000518 นางสาวภัทธิญา สุวรรณสนธ์ิ
62093000519 นางสาวธิดา สัจจทองดี
62093000520 นายศุภศิษฏ� อินทรวิศิษฏ�
62093000521 นางสาวสุพัตรา มูลพฤกษ�
62093000522 นางสาวพลอยไพลิน เก้ียงศรี
62093000523 นายเอกพันธ� งอธิราช
62093000524 นางสาวอัจฉราภรณ� สุภาพ
62093000525 นางสาววราภรณ� แก%วลอดหล%า
62093000526 นางสาวปฏิพัทธ� ดวงจันทร�
62093000527 นางสาวกนกนาฎ ไปเจอะ
62093000528 นายธนากร ลาโกตร
62093000529 นายสุรพงศ� พลภักดี
62093000530 นางสาวปฏิญญา ดอกไม%พวง
62093000531 นายภานุวัฒน� ชาฎา
62093000532 นายพงศธร รีชัยวิจิตรกุล
62093000533 นายจักรพรรดิ โพธ์ิศรี
62093000534 ว�าที่ ร.ต.จักรกฤษณ� ทองอ%ม
62093000535 นางสาวอรชนา ป0ดถาวโร
62093000536 นายศุภเกียรติ มูลคุตร�
62093000537 นายนรเศรษฐ� ศรีบุญเรือง
62093000538 นางสาวพัชรียา สาหัส
62093000539 นายฑีฆายุ ศรีขันแก%ว
62093000540 นางสาวขวัญชนก นวลมังสอ
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62093000541 นางสาวอภิญญา ศรีอ�อน
62093000542 นางสาวพรทิภา บุปผาชาติ
62093000543 นางสาวพลอยลภัสญ� ศรีชมภู
62093000544 นางสาวกนกวรรณ สุนารักษ�
62093000545 นายภานุพงษ� สุริโย
62093000546 นางสาวศิริรัตน� เขียงกลาง
62093000547 นางสาวดลยา แพงโคตร
62093000548 นายทวีศักด์ิ ประกอบแสง
62093000549 นางสาวอุษา สุวรรณชัยรบ
62093000550 นางสาวพัชรี ทุมชะ
62093000551 นางสาวธัญลักษณ� พิลาพรม
62093000552 นายเทพพิทักษ� เพงกานตง
62093000553 นางสาวนิศาชล ลุนจันทา
62093000554 นางสาวพรชิตา แซ�เจียม
62093000555 นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
62093000556 นางสาวเจนจิรา คณะเมือง
62093000557 นางสาวปวีณา อินทร�พันธ�
62093000558 นางสาวสุพัตรา สืบสําราญ
62093000559 นางสาวอุไรวรรณ เห็มกันต�
62093000560 นางสาวสราวลี พริ้งพัฒนพงษ�
62093000561 นางสาวกอบพลอย เจริญสุข
62093000562 นางสาวสุภาวดี ธรรมน%อย
62093000563 นางสาวกมลชนก ทุมมาลา
62093000564 นางสาวพิมพิกา เปลื้อม
62093000565 นางสาวรินรดา ธนาศรี
62093000566 นางสาววิชุดา วารีย�
62093000567 นางสาวอโนมา ทาสีดํา
62093000568 นางสาวสลักจิตร เจริญดี
62093000569 นางสาวนภาวรรณ ภาษีสวัสด์ิ
62093000570 นายสุทธิวัฒน� เจริญกุล
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62093000571 นางสาววิภาวรรณ โคบาล
62093000572 นายพนมศักด์ิ ศรีสถาน
62093000573 นางสาวสุจารี สุระคาย
62093000574 นางสาวเกษศิรินทร� กลยนี
62093000575 นางสาวสาริศา ราชกรม
62093000576 นายกอบกฤษฏ์ิ โพนตุแสง
62093000577 นางสาวพัดธุพร แสนป0ดสี
62093000578 นายพีรภาส โฆสิต
62093000579 นายสุริยศาสตร� โคตรแสนเมือง
62093000580 นางสาวพิมพ�ชนก อัคพิน
62093000581 นางสาวปราณี อินไกรดี
62093000582 นายภาณุพงษ� เกตุไทย
62093000583 นายไกรสร เรืองจรัส
62093000584 ว�าที่ร%อยตรีหญิงอุบล ยาสี
62093000585 นางจีรพา คํามีทอง
62093000586 นายวัชรวิทย� ศรีสวัสด์ิ
62093000587 นางสาววนิดา อินทร�ธรรม
62093000588 นางสาวพันนิกา บางศิลา
62093000589 นางสาวทิพวรรณ แสนสิงห�
62093000590 นางสาวจันทร�นภา ศรีลามา
62093000591 นายอาทิตย� ทองโชติ
62093000592 นางสาวสุภาพร วงษ�กําภู
62093000593 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�ด%วง
62093000594 นายชนัต เงสันเทียะ
62093000595 นางสาวอรญา ชัยอินทร�
62093000596 นางสาวนฤมล ไชยเดช
62093000597 นายพรพินิต วณีชธนะเศรษฐ
62093000598 นางสาวสุวดิน อํามะลา
62093000599 นางสาวศุภลักษณ� คงเจริญ
62093000600 นางสาวกานต�พิชชา วังมนต�
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62093000601 นายวีรวัฒน� รองพล
62093000602 นางสาวสุกัญญา ขยันการ
62093000603 นางสาวศินิทรา ป0ณโคตร
62093000604 นายวทัญYู ประเทศสิงห�
62093000605 นางสาวธัญญ�ธิชา อินทรพงษ�มีชัย
62093000606 นายพีรพล ภูยิหวา
62093000607 นางสาวพัชรินทร แก%วคุณ
62093000608 นางสาวเปรมยุดา วงค�ศิลา
62093000609 นางสาวรัฏนิกา แสนละคร
62093000610 นายธนวัตร วัจฉละอนันท�
62093000611 นางสาวธิดารัตน� แก%วศรีลา
62093000612 นายณัฐกุล สีมะสิงห�
62093000613 นางสาววรรฤดี ลาวัลย�
62093000614 นายชัยเชษฐ� ศรีสอาด
62093000615 นางสาววรัชญ�ชญา ศรีสถาน
62093000616 นายจักรวุธ คัธโส
62093000617 นางสาวกิตติยา ชุติภาสเจริญ
62093000618 นายณัฐพงษ� อุปฮาด
62093000619 นางสาวชวัลลักษณ� ทัพแสง
62093000620 นางสาวทัศนีย� ยศป0ญญา
62093000621 ว�าที่ร.ต.หญิงผะดา บุดดาซุย
62093000622 นางสาวพรพิมล ธงอาจ
62093000623 นายวิทยา คําชนะ
62093000624 นายภาณุ แก%วม�วง
62093000625 นางเบญจพร รัตนา
62093000626 นางสาวสุภรัตน� เวียงสมุทร
62093000627 นายศรายุทธ ฮวดพรหม
62093000628 นายสิริพงษ� ใครบุตร
62093000629 นางสาวศศินา บรรหาร
62093000630 นายสุรพรชัย นพตลุง
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62093000631 นายวทัญYู หอมหวล
62093000632 นางสาวชนนิกานต� สิงห�งอย
62093000633 นางสาวสุธาสินี ปาระสินธ�
62093000634 นางสาวนันทนา จําปา
62093000635 นางสาวศนันธฉัตร ห%าวหาญ
62093000636 นางสาวสุมาลี ธงวาส
62093000637 นายกิตติภพ ป0จชามาตย�
62093000638 นางสาวอภิญญา ไชยถา
62093000639 นางสาวสุชาดา ยศศรี
62093000640 นางสาวจิราวรรณ สะอาด
62093000641 นางสาวศิริพรรณ สุขเสริม
62093000642 นางสาวอารีรัตน� สีหานาถ
62093000643 นางสาววิไลลักษณ� ไชยเมือง
62093000644 นายป0ญญา เงยชัย
62093000645 นายคฑาวุฒิ โฆสิต
62093000646 นายจักรพันธ� จางวางแก%ว
62093000647 นางสาวอชิรญา แก�นชัยภูมิ
62093000648 ส.อ.หญิงอรชร สาถํ้า
62093000649 นางสาวธนาพร ชาแก%ว
62093000650 นางสาวเยาวรัตน� จันทร�ถง
62093000651 นางสาวพัทธนันท� อยู�เย็น
62093000652 นางสาวจันทิรา นามพรม
62093000653 นางสาววารุณี บัวมี
62093000654 นางสาวนิรมล แวงดา
62093000655 นางสาวศุภลักษณ� พังภักดี
62093000656 นางสาวนิตยา คานทอง
62093000657 นางสาววรรณญา วิริยป�ยะ
62093000658 นางสาวประภาภรณ� สุระสระ
62093000659 นางสาวเพ็ญนภา เสนานุช
62093000660 นางสาวพัชณี เพ็ชรภูมี
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62093000661 นายชลทิศ อาวรวาน
62093000662 นางสาววารุณี ออกตลาด
62093000663 นายสุวิทย� หอมพรมมา
62093000664 นายสิทธิพงษ� ไชยโชติ
62093000665 นางสาวประทุมพร นาคม
62093000666 นายวุฒิไกร พฤษฏี
62093000667 นางสาวปาริฉัตร อัญธป0ญญา
62093000668 ว�าที่ร%อยตรีปกรณ�ภัทร วภักด์ิเพชร
62093000669 นางสาวสุภารัตน� สาวรีย�
62093000670 นางสาวรัชดาพร แก%วนาคูณ
62093000671 นางสาวนันทกา ศิริภูมิ
62093000672 นางสาวหทัยรัตน� ทวีธรรม
62093000673 นางสาวพรพิศ ชมภูทิพย�
62093000674 นายศุภชัย น%อยกรม
62093000675 นางสาวชนิสรา อุทโท
62093000676 นางสาวปนัดดา เจียมสายวงศ�
62093000677 นางอรุณ รังกุล
62093000678 นางสาวโสภิตา สิทธิคุณ
62093000679 นางสาวประภาวรรณ ชัยราช
62093000680 นายสุทธิพงษ� บุญคา
62093000681 นายอิศรา เพ็ญโคกสูง
62093000682 นางสาวพกระรัตน� นาระทํา
62093000683 นายกฤษฎา ชิณโน
62093000684 นางสาวสุชญา มงคลกูล
62093000685 นางสุทธิกานต� แปKนบูชา
62093000686 นางสาวรัชนีกร ทองสิงห�
62093000687 นายทสวัตร กาโยดม
62093000688 นางสาวสุภาวดี สีวัน
62093000689 นางสาวอภิฤดี ทิพย�อินพรม
62093000690 นางสาวมลิตา บุตรด%วง
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62093000691 นายวีรพรรณ คําลือ
62093000692 นางสาวจรรยา ฉายจิตร
62093000693 นายชัยวิมล ลาวัลย�
62093000694 นางสาววิภา ไพบูลย�
62093000695 นางสาวรัตติยากร พรมชัย
62093000696 นายณรงค�กรณ� สารภา
62093000697 นายพลวัฒน� ประเสริฐสังข�
62093000698 นางสาวรจนา ธิมาศ
62093000699 นายจําเนียร หัตถา
62093000700 นางสาวปาริชาติ มูลสาร
62093000701 นางสาวลลนา เกษแก%ว
62093000702 นางสาวศิริรัตน� จ๋ีเอ%ย
62093000703 นางสาวชนิสรา พาวดี
62093000704 นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน�
62093000705 นายฉัตรชัย วงษ�หาญ
62093000706 นางวิลาวัลย� วงศ�หาริมาตย�
62093000707 นางสาวกันยกานต� เนียมจันทร�
62093000708 นางสาวคัทลียา เชยคนชม
62093000709 นางสาวเกณิกา สร%อยฟKา
62093000710 นางสาวรัตนาวดี สูตรสุวรรณ
62093000711 นายภาสกร รินเพ็ง
62093000712 นายพายุ ไชยศรีหา
62093000713 นางสาวพนิดา คล�องการ
62093000714 นางสาวฐิตารีย� รณเรืองฤทธ์ิ
62093000715 นายเทพรัตน� คําพูล
62093000716 นางสาวกาญจนา ทับสมบัติ
62093000717 นางสาวปุญชรัสม์ิ เกิดบรรณดิษฐ�
62093000718 นางสาวเปรมยุดา จันทะบุตร
62093000719 นางสาวทัศนีย� ประกาโส
62093000720 นางสาวสมฤดี สมมะนา
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62093000721 นายปริญวัฒน� จัดแจง
62093000722 นายณัฐกิตต์ิ วรบุตร
62093000723 นางสาวมัลลิกา สีขะป0ดสา
62093000724 นายบรรจง ฤทธิศักด์ิ
62093000725 นางกฤษดาพร ยิงปHา
62093000726 นายเปIยโน สํานึก
62093000727 นางสาวทิพวรรณ บิดร
62093000728 นางสาวสุพัตรา แก%วมะ
62093000729 นางสาวเยาวลักษณ� ชัยสา
62093000730 นางสาววราภรณ� ไชยรักษ�
62093000731 นางสาวชนัญญา ตันสาย
62093000732 นางสาวอภิญญา พาปKอ
62093000733 นายแสนชาติ เกียรติกําจร
62093000734 นางสาวณัฐริกา ขวัญเมือง
62093000735 นายเกียรติสุนันท� ดีมีวงศ�
62093000736 นางสาวสุวิภาวดี หม่ืนผัด
62093000737 นายวิทยา เทษาวงค�
62093000738 นางสาวอัจฉรียา ค%อสาเกษ
62093000739 นางสาวหทัยรัตน� ริยะนิจ
62093000740 นายชนะ นาอุดม
62093000741 นางสาวอรนิภา จุลทา
62093000742 นางสาวสุวรรณนา คําหาแก%ว
62093000743 นางสาวพีระพรรณ นันศรีพรม
62093000744 นางสาวภาสินี ก%านจักร
62093000745 นายวิทยา สาขามุละ
62093000746 นางสาวครองทรัพย� นาห�อม
62093000747 นางศันศนีย� กงชัยยา
62093000748 นางนวลจันทร� พิมละ
62093000749 นางสาวอรนภา ทาตะนาม
62093000750 นางสาวสุรัตนา หนองงูเหลือม
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62093000751 นางสาวเกศสุดา มุ�งธรรม
62093000752 นายวรยุทธ พิมศร
62093000753 นางสาวศิรินันท� ลิ้มสุวรรณ
62093000754 นางสาวอรอุมา เกษโสภา
62093000755 นายสาธิต นามอาษา
62093000756 นางสาวซากียะห� ยาซิง
62093000757 นายทรงสิทธ์ิ สีสุธรรม
62093000758 นายธนาวัฒน� สารีคํา
62093000759 นางสาวพิศมัย สุธงษา
62093000760 นางสาวแพรวพรรณารายณ� ยะนะโชติ
62093000761 นางสาวลลิตา คํามา
62093000762 นางสาวอุรารัตน� แข็งแรง
62093000763 นายกฤชวัฒน� จันทรมนตรี
62093000764 นางสาวพรสุดา คําชนะ
62093000765 นายนัฐวุฒิ อุดพรม
62093000766 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณชาติ
62093000767 นางสาวหฤทัย สีดาคํา
62093000768 นางสาววราภรณ� บัวภา
62093000769 นายวรากร วิชัด
62093000770 นายขจรยศ ริยะบุตร
62093000771 นางสาวศิริพร แสงศรี
62093000772 นางสาวเสาวรส ห%าวหาญ
62093000773 นายจตุรงค� ท%าวขว%าง
62093000774 นางสาวสมเพียร หลอดเพ็ชร
62093000775 จ�าเอกป�ยะพงษ� สาตร�นอก
62093000776 นางสาวเนตรนภา สมบัติ
62093000777 นางสาวณัฐพร สัจจเจริญพงษ�
62093000778 นางสาวมธุรส ดาบลาอํา
62093000779 นางสาวมุธิตา โลขันสา
62093000780 นางสาวภัทริญา ระวงษ�
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62093000781 นางสาวแสงเทียน นามละคร
62093000782 นางสาวนิรฌา เหลาพรม
62093000783 นางสาวประภัชทรา สีมาตย�
62093000784 นายการัณญภาส เถาวัลย�ราช
62093000785 นางสาวป0ทมาพร เครือตาแก%ว
62093000786 นางสาวสิริยากร วงศ�สายเชื้อ
62093000787 นายสยามชัย ศรีมาศ
62093000788 นางสาวสาวิตรี ไชยตะมาตร
62093000789 นายกัมปนาท ทรัพย�แสนดี
62093000790 นางสาวสุทธิดา เกลี้ยงกลิ่น
62093000791 นางสาวป0ทมนันท� โลหะกูล
62093000792 นายณรงค�ศักด์ิ โสภาพ
62093000793 นางสาวศรัญญา มะธุ
62093000794 นายศราวุฒิ พิมลัง
62093000795 นางสาวณัฐมล เจริญยุทธ
62093000796 นางสาวจุฑารัตน� ป0ญจะรักษ�
62093000797 นายบุญฤทธ์ิ ศรีมนตรี
62093000798 นางสาวละอองดาว ชัยราช
62093000799 นางสาววนิดา พ่ึงอินทร�
62093000800 นางสาวพรวิลัย ขวานทอง
62093000801 นางสาวศศิธร หิรัญอร
62093000802 นางสาวนฤมล เกรียงเลิศ
62093000803 นางสุทธิตา แสงจันทร�
62093000804 นางสาวนาถยา พรมประศรี
62093000805 นางสาวจิราวรรณ กรมวังก%อน
62093000806 นางสาวลลิตา ศรีทอง
62093000807 นายอภิราม คําแพงศรี
62093000808 นายอากาศ ทาขุลี
62093000809 นางสาวปวีณา ราชหงษ�
62093000810 นางสาวยุรี ย�อดี
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62093000811 นายเชิดชัย อากานิตย�
62093000812 นายภิษนุ เนื่องคันที
62093000813 นายวีระชาติ จําปาศรี
62093000814 นางสาววิไลวรรณ โมกศรี
62093000815 นางสาวจิตติมา อ�อนตา
62093000816 นายเพชร ศรีหนองห%าง
62093000817 นางสาวศิรินภา คําโคตร
62093000818 นายภาณุเดช ฤทธิวรรณ
62093000819 นายศราวุฒิ เพียเอีย
62093000820 นางสาวกนิษฐา นาริวงค�
62093000821 นางสาวพัชริดา ศรีหอน
62093000822 นายพิษณุ ยุพิน
62093000823 นายอนุชา มาลาจันทร�
62093000824 นายสุทธิพงษ� นารินทร�รักษ�
62093000825 นางสาวศุภรัตน� โพธ์ินะ
62093000826 นางสาวทิพย�ภิวรรณ ผุกแสน
62093000827 นางสาวมัฌฑริกา คะนานทอง
62093000828 นายวุฒิชัย มัชฌิมา
62093000829 นายกวีพันธุ� แสงบุญธรรมภัทร
62093000830 นางสาวชมพูนุท ชามะลิ
62093000831 นางสาวสุนันทา สุขากาศ
62093000832 นางสาวธิดารัตน� คําเกษ
62093000833 นายจักรพันธ� ศรีราชา
62093000834 นางสาวจุฑารัตน� ไชยภาพ
62093000835 นางสาวสุมารินทร� แจ�มสุวรรณ
62093000836 นางสาวจันทรวิมล พานะโท
62093000837 นางสาวปรีชญา ต%นลําภู
62093000838 นางสาวนิสาชล หลวงราชา
62093000839 นายธีระ ทุมจันดา
62093000840 นางสาวสุธิดา นครังสุ
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62093000841 นางสาวรสสุคนธ� สันลักษณ�
62093000842 นางสาวอภิญญา ธระเสนา
62093000843 นางสาวพัชราภรณ� กํ่าชัยภูมิ
62093000844 นางสาวประภาทิพย� ชาภูธร
62093000845 นางสาวมัชฌิมา โยธากุล
62093000846 นางสาวกรรญรัตน� ไพรัมย�
62093000847 นางสาวอุรินทร�ภรณ� วงศ�แต%ม
62093000848 นางสาวพันทิวา จันทวัง
62093000849 นางสาวชไมพร จิตะบุณย�
62093000850 นางสาวพัชราวรรณ ค้ืนดี
62093000851 นางสาวรัตนพร แก%วหาญ
62093000852 นางสาวสุมาลี แสงตะวัน
62093000853 นางสาววารีน�า แสนสุริวงค�
62093000854 นางสาวเกณิกา โภคาพานิช
62093000855 นายอดิศักด์ิ นันทะสิงห�
62093000856 นายธีรวุฒิ ลีนาลาด
62093000857 นางสาวนริมล ทวีถ่ิน
62093000858 นายเกียงไกร นามบุตร
62093000859 นางสาวสุกัญญา ทาทอง
62093000860 นางสาวรัชนีกร กรมวังก%อน
62093000861 นางสาวเสาวลักษณ� พันธ�แก%ว
62093000862 นางสาวนัถญา ศิริเกต
62093000863 นายจักรเพชร ป0สสีแก%ว
62093000864 นางสาวนารียา บึงอําพัน
62093000865 นางสาวพรทิพย� แสนอุบล
62093000866 นายโยธิน ถนอมยศ
62093000867 นางสาวสุพัตรา อุสาพรหม
62093000868 นายพิทักษ� อมรสิน
62093000869 นางสาวฤดีรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62093000870 นายบรรพต แถวบุญตา
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62093000871 นายพุฒิวัฒน� อารีรักษ�
62093000872 นางสาวณัฐพร หาพันธ�
62093000873 นายศตวรรษ พละสันต์ิ
62093000874 นายเครดิต ดําพริก
62093000875 นางสาวพัชรี กินเสน
62093000876 นายคุณะชนม� พัฒยานันท�
62093000877 นางสาวพชรพร เจริญศรี
62093000878 นางสาวพิมพ�พรรณ ไชยแสง
62093000879 นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร�
62093000880 นางสาวกาญจนา ศรนรินทร�
62093000881 นายชิราวุธ หลักตา
62093000882 นายชัชชัย ธาตุวิสัย
62093000883 นายปฏิภาณ รินทรักษ�
62093000884 นายจักรี พรมแสง
62093000885 นางสาววรินยุพา คงสมของ
62093000886 นายชวภณ พรหมอารักษ�
62093000887 นางสาวรติชา ศรีโคตร
62093000888 นางสาวสายธาร คําภูษา
62093000889 นางสาวพิศมัย อินทร�ธิกูด
62093000890 นางสาวรัชนก มิฆวาฬ
62093000891 นางสาวศศิธร ดวงวิญญาณ
62093000892 นางสาวอนัติพร เกตุไร
62093000893 นายนฤเบศร� บรรจง
62093000894 นางสาวปลิตา ทําสุนา
62093000895 นางสาวดารุณี ทองภู
62093000896 นางสาวประพาพร อ�อนสองชั้น
62093000897 นางสาวสุกานดา ระหะ
62093000898 นายศราวุธ สุขเจริญ
62093000899 นางสาวธมลวรรณ มุลตองคะ
62093000900 นางสาวกาญจนา ก่ิงโก%
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62093000901 นางสาวณัชชา สุทธิ
62093000902 นางสาวธิดารัตน� ตุ%มมี
62093000903 นางสาวมนชยา แผนพงษ�
62093000904 นายนัฐวัฒน� สีหอม
62093000905 นางสาวสุจิตรา ภูมิประมาณ
62093000906 นายรัฐพล ขันทีท%าว
62093000907 นางสาวพรชนก วิชาชัย
62093000908 นายสาธิต บริแสง
62093000909 นายราชัน แสนฟ0Rน
62093000910 นางสาวอมรรัตน� พรมประเสริฐ
62093000911 นายณัฐพงศ� ชัยสิทธ์ิ
62093000912 นางสาวพรชุดา ฤทธ์ิศรี
62093000913 นางสาวนิศารัตน� พันทะบัวศรี
62093000914 นางสาววรรณิดา ชัชวาลย�
62093000915 นายยุทธพงษ� ศรีสุนาครัว
62093000916 นางสาวอัมพะวัน ดวงมณี
62093000917 นางมริษา รุ�งเรือง
62093000918 นางสาวธมน สุวรรณเลิศ
62093000919 นายณัฐศาสตร� วิบูลย�กุล
62093000920 นางสาววราพร สุทธิ
62093000921 นางสาวชฎาพร ภูชะล้ํา
62093000922 นางสาวรุ�งนภา ประสงค�
62093000923 นางสาวนนทพร บุตรพรหม
62093000924 นางสาวดวงกมล พรวิจิตรพิศาล
62093000925 นางสาวประภากร ชุปวา
62093000926 นางสาวอมรรัตม� วรสาร
62093000927 นางสาวศิริญญา ภุมมะโสภณ
62093000928 นางสาวภัทรพร จันทะพิมพ�
62093000929 นายทินกร คําแว�น
62093000930 นายอมรเทพ นานาโพธ์ิ
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62093000931 นางสาวชฎาพร คงสุวรรณ
62093000932 นางสาวณัฏฐ�ณภัทร ผาด�านแก%ว
62093000933 นายณัฐพงษ� ภูครองนา
62093000934 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิลปชัย
62093000935 นางสาวพัชนี ผาสีดา
62093000936 นางสาวอรชา มะลิทอง
62093000937 นางกัญยาสิณี อินทะขีณี
62093000938 นายนวพล ศรีปKอง
62093000939 นางสาวเพ็ญนภา เตอะอําภา
62093000940 นางสาวญาณี คําศรี
62093000941 นายองอาจ วงษ�สุดตา
62093000942 นายภคพงษ� บุญครอง
62093000943 นายชานนท� ชาตรีตระกูล
62093000944 นางสาวพิมสิริ ภูจักนิล
62093000945 นางสาวจารุภา ปลื้มบางพลี
62093000946 นางสาวกัลยรัตน� มณีประดิษฐ�
62093000947 นางสาวช�อผกา อินทร�โสม
62093000948 นางสาวมนัสชนก ดวงสุนทร
62093000949 นางสาวรัตนพร รัตนวงค�
62093000950 นางสาวนิตยาพร โทรัตน�
62093000951 นางสาวธันยธรณ� ยลประสงค�
62093000952 นางสาวพรพรรณ บุญประเสริฐ
62093000953 นางสาวนิสายชล ศรีสุธรสุทธ์ิ
62093000954 นางสาววลัยพรรณ ทวีศิลปO
62093000955 นายไกรฤกษ� วงค�อุตส�าห�
62093000956 นายโชคชัย เทพทุมมี
62093000957 นายวันเฉลิม ศรีบุตรดี
62093000958 นางสาวอาทิตยา แฝงล%อม
62093000959 นางสาวกนกกาญจน� โคตรแก%ว
62093000960 นายจักรกฤษ เล็กอ�อน
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62093000961 นางสาวอภิญญา แสนศรี
62093000962 นายสุชาติ เรณะสุระ
62093000963 นายกิติคุณ หอมแพน
62093000964 นางสาวนาตยา สายคําภา
62093000965 นายตรีเทพ ง%าวรัตนมงคล
62093000966 นายชยณัฐ บุญก%านตง
62093000967 นางสาวรัตนากร บุตรโยจันโท
62093000968 นายจิติพงษ� วงษ�คํา
62093000969 นายธีรยุทธ� ศรีมาจันทร�
62093000970 นายกวิน ธรรมสริต
62093000971 นางสาวดาวสวรรค� เบญมาตย�
62093000972 นางสาวน้ําฝน นามวิเศษ
62093000973 นางสาวอังคณา โพธิชัย
62093000974 นายภานุพันธ� คําเวียง
62093000975 นางสาวพรปวีณ ไชยคํา
62093000976 นางสาวสุนันทา สุพรหมอินทร�
62093000977 นางนงคราญ ยอดปทุม
62093000978 นายกนกศักด์ิ ทินราช
62093000979 นายวีรพงศ� พรมขันตี
62093000980 นายชูชวน ชูชื่น
62093000981 นายศาศวัต ลีพิบูลย�สวัสด์ิ
62093000982 นางสาวสุกัญญา ยอดแสงคํา
62093000983 นางสาวกชกร สุดจิตต�
62093000984 นางสาวจริยา สีทา
62093000985 นายภคพงษ� เจริญชัย
62093000986 นายวฤฌารินทร� เรียงเงิน
62093000987 นางสาวศศิวิมล โสภาพร
62093000988 นางสาวชรินรัตน� ม�วงนนทะศรี
62093000989 นางสาวจุฑาทิพย� กันแย%ม
62093000990 นายสุทธิพงษ� ลีนาลาด
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62093000991 นางสาวแพรวพรรณ ดวงจันทร�
62093000992 นางสาวพัชนี คําพิชิต
62093000993 นางสาวจารุวรรณ นาคะยศ
62093000994 นางสาวรุ�งทิวา มานันที
62093000995 นายจิรวัฒน� อุ�นใจ
62093000996 นายธวัชชัย สังข�สวัสด์ิ
62093000997 นายรัฐพล บุพโลม
62093000998 นางสาววันศิริ ประทาพันธ�
62093000999 นายปฐพี วงศ�สมศรี
62093001000 นางสาวศิริพร แก%วดวงดี
62093001001 นางสาวพิชชามญชุ� วันดี
62093001002 นางสาวชลิตตา สินทร
62093001003 นางสาวอรวรรณ อินธิดา
62093001004 นายครรชิตพล เสือพยักษ�
62093001005 นางสาวจุฑารัตน� มหิศยา
62093001006 นางสาวสุภัทรา กิจใบ
62093001007 นางสาวจรัสพร บุตรดาวาปI
62093001008 นางสาวสุกัญญา กุญชรน%อย
62093001009 นางสาวมณีรัตน� สันวิลาศ
62093001010 นายปฐม วังมลหม�อม
62093001011 นายกิตติพงษ� วรรณประเสริฐ
62093001012 นางสาวธัญญเรศ มุทุตา
62093001013 นางสาวธนพร แสงพระจันทร�
62093001014 นางเธียรทิชชา ร�มศรี
62093001015 นางธารินี คําสงค�
62093001016 นางสาวชุลีพร จันทร�ศรี
62093001017 นางสาวกชกร โคตรชมภู
62093001018 นางสาวเบญจมาศ คําดี
62093001019 นายอภินันท� สัพโส
62093001020 นางสาวกัลภัสสรณ� ป�Wนทรัพย�
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62093001021 นายเนติลักษณ� เชื้อบุญมี
62093001022 นางสาวพุ�มพวง วงศ�อะคะ
62093001023 นางสาวพิชญา สีหาราช
62093001024 นายสมประสงค� นาคหม่ืนไวย
62093001025 นายณัฐพงษ� จงกล
62093001026 นายสมหมาย พังแสงสุ
62093001027 นายวชิรวิทย� ศรีนอ
62093001028 นางสาวชนิชา ระเวงวรรณ
62093001029 นางสาวจิราวรรณ แก%วโยธา
62093001030 นางสาวป�ยนุช ทวีโคตร
62093001031 นายมนตรี พวงสีเคน
62093001032 นายวิศวะ ศรีสะอาด
62093001033 นางวัชราภรณ� แสนบุญยัง
62093001034 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
62093001035 นางสาวเจนจิรา อุปพงษ�
62093001036 นายชินพรรณ� เทือกตาถา
62093001037 นางสาวจิราลักษณ� สร%อยสังวาลย�
62093001038 นางสาวพรชนก ศรีปะโค
62093001039 นายอภิพู จําปาบุรี
62093001040 นางสาวสุชารัตน� โตใหญ�
62093001041 นางสาวก่ิงกาญจน� มีวังปา
62093001042 นายนพพร ทาสะอาด
62093001043 นายวัชระ ลาดศิลา
62093001044 นางสาวปกิตตา ศรีชัยมูล
62093001045 นายดํารงค�รักษ� มีศรีแก%ว
62093001046 นางสาวศุภัทสิริ แสนบุญศิริ
62093001047 นางสาววิไลภรณ� ย่ิงยงค�
62093001048 นายทวีทรัพย� คํามะณีจันทร�
62093001049 นายไพฑูรย� พังคลี
62093001050 นางสาวสิริยา สาริยา
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62093001051 นายเรืองสินธ์ิ คําภูษา
62093001052 นายณัฐพล สนั่นเอื้อ
62093001053 นางสาวเนตรชนก พวงดอกไม%
62093001054 นางสาวลมัย อุตลวง
62093001055 นายมตรส สืบโมรา
62093001056 นางสาวจรรยาภรณ� คําสอน
62093001057 นางสาวอุไรภรณ� ศรีอ�อนแสง
62093001058 นายหนูฤทธ์ิ วงษาเนาว�
62093001059 นางสาวชฎาพร วันจรูญ
62093001060 นางสาวอมรพรรณ แคนลาด
62093001061 นางสาวศิรินภา คําคูณ
62093001062 นางสาวณัฐธิกา แพงทุย
62093001063 นายปรมินทร� ลุนจักร
62093001064 นายป0ญญา บุญราวิกุล
62093001065 นางสาวทิพวรรณ ศิริสมบัติ
62093001066 นายณัฏฐวัฒน� วงษ�ศรีวอ
62093001067 นางสาวอริส รักษาราช
62093001068 นางสาวสุกัญญา สิงห�น%อย
62093001069 นายธวัชชัย สีหา
62093001070 นางสาวสายธาร ล%านพลแสน
62093001071 นางธิมาพร คล%ายสมจิตร
62093001072 นายวรรณพล อุปเทพ
62093001073 นางสาวนฤมล เหมะธุลิน
62093001074 นายสุมิตร หอกระโทก
62093001075 นางสาวชุติมา บุตรจันทร�
62093001076 นางสาวอรญา ศรีนารัตน�
62093001077 นางสาวอภินันท� ภูบุญอ%วน
62093001078 นางสาวชฎาพร พรหมจันทา
62093001079 นายอภิสิทธ์ิ สิทธิเชียงพิณ
62093001080 นายวิษณุ ระหารนอก
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62093001081 นางสาวหทัยกาญจน� ทาอินทะ
62093001082 นางสาวกชพรรณ ฝKายทอง
62093001083 นายภัทรภูมิ วันชา
62093001084 นายวีรยุทธ กุลสุข
62093001085 นางสาวศยามล พลชํานาญ
62093001086 นางสาวศรัณย�รัตน� พรมจันทร�
62093001087 นางสาวสุวัชรา การินทร�
62093001088 นางสาวระพีพร เมืองนาง
62093001089 นางสาวศรัญดา ชัยพันธ�
62093001090 นายวันเฉลิม มีประสงค�
62093001091 นางสาวชุติมา หล%าหา
62093001092 นางสาวโชติรส สังสนา
62093001093 นางสาวกัณณิกา เหง%าบุญมา
62093001094 นางสาวเกตุวดี พรมทอง
62093001095 นางสาวกวินทรา คชรินทร�
62093001096 นางสาวภวชญา จงเสริมกลาง
62093001097 นางสาวชฎาภรณ� โยธาภักดี
62093001098 นางสาวกนกพิชญ� หล%าประเสริฐ
62093001099 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีกงพาน
62093001100 นายคมสัน สิงหาวาสน�
62093001101 นางสาวนีน�า ชโปนโฮลส�
62093001102 นายจักรวาล ห%วยจันทร�
62093001103 นายประจักษ� ป0ญญาใส
62093001104 นางสาวณัฏฐา เตชะนอก
62093001105 นางสาวไอลดา ชีพจําเปUน
62093001106 นางสาวเบญจวรรณ สิทธิการ
62093001107 นางสาววนิดา จันทะนาม
62093001108 นางสาวรัตนาภรณ� พรมภักดี
62093001109 นางสาวพรพรรณ มาลาศรี
62093001110 นางสาวน้ําทิพย� ธรรมป0ตย�
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62093001111 นายปรเมษฐ� ประวิเศษ
62093001112 นายขจรยศ ไขประภาย
62093001113 นางสาวจุรีพร ลีคําพอก
62093001114 นางสาวสิฬารัตน� อบอุ�น
62093001115 นายภาณุพงศ� โพธ์ิงาม
62093001116 นางสาวอภิญญา สุวรรณไตร
62093001117 นางสาวอัญชลี กุลจันทะ
62093001118 นางสาวพรสวรรค� สิงหาพรม
62093001119 นางสาวพรพรรณ แสนอุบล
62093001120 นางสาวอรุณรัตน� อินอ�อน
62093001121 นางสาวกมลรัตน� ภูเขาเขียว
62093001122 นางสาวจันทร�จิรา ศิริวิ
62093001123 นางสาวสุปราณี เรืองศรีจันทร�
62093001124 นางสาวสโรชา ศรีป0ญญา
62093001125 นางสาวสุฑามณี เมืองมุงคุณ
62093001126 นางสาวศิริวรรณ� อินธิแสง
62093001127 ส.ท.ชยพล ธีระสานต�
62093001128 นางสาวจุฑามาศ สัพโส
62093001129 นายนัทธพงศ� ค%าคล�อง
62093001130 นายฤชภณ ปาตา
62093001131 นางสาวสุนันต�ชญา ธาตทาสี
62093001132 นายฐณวัฒน� กลิ่นน%อย
62093001133 นายสิทธิชัย สิงชู
62093001134 นางสาวปภัสสร เอี้ยงลักขะ
62093001135 นางสาวสุนิตา เพชรสิงห�
62093001136 นายจักรกฤษ ศิลปราช
62093001137 นางสาววิไลพร ถามะณีศรี
62093001138 นางสาวเปมิกา ประจงจิตร�
62093001139 นางสาวจุฑามาศ ธรรมโชติกุล
62093001140 นางสาวสุภัสสรา ศรดา
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62093001141 นายศักรพงศ� เอกรัฐ ศรีมังคละ
62093001142 นายวิทวัส บุญไสว
62093001143 นางสาววาสิฎฐี รักษาสิทธ์ิ
62093001144 นางสาวปภัสรา พิมที
62093001145 นายวุฒิพงค� เคนไชยวงค�
62093001146 นางสาวดวงฤทัย สารสินธุ�
62093001147 นายพชร พานิช
62093001148 นางสาวศิริวรรณ� กองสีผิว
62093001149 นางสาวนันทา สีแก%ว
62093001150 นางสาวนิชา แถวบุญตา
62093001151 นางสาวจารุวรรณ ฝHายสงค�
62093001152 นางสาวชนากานต� แม%นสุรางค�
62093001153 นางสาวณัฐพร เหง%าพรหมมินทร�
62093001154 นางสาวสุจิตรา พระอินทร�
62093001155 นางพิชชานันท� นันทะเขต
62093001156 นางสาวดวงสุดา ทุมพัง
62093001157 นายสราวุฒิ ธนสีลังกูร
62093001158 นางสาวอังคณา จันตะนะ
62093001159 นายวัชระ แก%วคําศรี
62093001160 นางกุลธิดา รินทา
62093001161 นางสาวสุพินดา บุตรโยจันโท
62093001162 นางสาวประภัสสร ลั่นทมเหลือง
62093001163 นางสาวทิพวรรณ ปาสาริกัง
62093001164 นางสาวอมรรัตน� อ�อนตา
62093001165 นางสาวมัชฌุพัฒน� ศรีสงค�
62093001166 นางสาวขวัญชนก ทองพันธุ�
62093001167 นางสาวนิดานุช ขานตา
62093001168 นางสาวชญาดา ขันทะคีรี
62093001169 นายจิรทีปต� เปรื่องคํา
62093001170 นางสาวปวีณา การชาคํา
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62093001171 นางสาวอินทุอร คําภา
62093001172 นายจารุชาติ อุดทาทอง
62093001173 นายรัชพงค� พงษ�อภิธนาสิริ
62093001174 นายกริช ฤทธ์ิทานันท�
62093001175 นางสาวลัดดา เผ�าศิริ
62093001176 นางสาวเพ็ญนภา เขตรบ%าน
62093001177 นางสาวป�ยะรัตน� ตําตาด
62093001178 นายนัฐวุธ วงศ�เครือศร
62093001179 นางสาวนภัสรพี แถบเงิน
62093001180 นายสุรชาติ อุดม
62093001181 นางสาวศิรินทิพย� พรมเสนสา
62093001182 นายกิตติศักด์ิ นาดี
62093001183 นางสาวช�อฟKา โกศิลา
62093001184 นางสาวอารียา อาทิตย�ต้ัง
62093001185 นางสาวนรินทร ชากํานัน
62093001186 นางสาวรัตนา หนูซึม
62093001187 นายสิทธิพงษ� วราภรณ�
62093001188 นางสาวนรมน เสาะสมบูรณ�
62093001189 นายวิษณุกร เพ็ชรนาดี
62093001190 นายชราวุฒิ ชื่นชม
62093001191 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญญานันท�
62093001192 นายสรศักด์ิ สีอุต
62093001193 นายศราวุฒิ พ�อปKองขวา
62093001194 นางสาวรุ�งทิพย� นายกชน
62093001195 นายศตวรรษ โคตุง
62093001196 นางสาวณัฐวรา จันแดง
62093001197 นางสาวจิราภรณ� พรชะตา
62093001198 นางสาวกานดา คิดนุนาม
62093001199 นางสาวสาริณี แซ�โค%ว
62093001200 นางสาวละมัย สร%อยสมุทร
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62093001201 นางสาวสุภาพร ดิษยทัต
62093001202 นางสาววันเพ็ญ มาตยาคุณ
62093001203 นายศุภณัฐ พรกําเหนิดทรัพย�
62093001204 นางสาวศกุนตลา ช%างโต
62093001205 นางสาวธัญลักษณ� จันทะเกษ
62093001206 นางสาวพรนภา บุญมี
62093001207 นางสาวอรยา เปมะทา
62093001208 นายฑานุวัฒน� ศรีเทพอุบล
62093001209 นางสาวญาณิกา จันทรวิจิตร
62093001210 สิบเอกเสกสรร ผ�องแผ%ว
62093001211 นายวชิรศักด์ิ พงศ�พิรากรสถิต
62093001212 นางสาวจิราภรณ� ภูอ�าว
62093001213 นายจักรพันธุ� โชติมลทิน
62093001214 นางสาวอริตา เจริญสุข
62093001215 นายยุทธนา ชนะพันธ�
62093001216 นางสาวศุภาวรรณ ฤทธ์ิมหา
62093001217 นางสาวอลิษา คณะแพง
62093001218 นายศักด์ิชัย กองอ%น
62093001219 นางสาวชุติมา กันตรง
62093001220 นางสิริรัตน� บัณฑิตถาวร
62093001221 นางสาวรุ�งฤดี ตีระมาศวณิช
62093001222 นายณัฐพล สอนสุภาพ
62093001223 นางสาวนิภาพร โคตรนาแก
62093001224 นางสาวนันท�นภัส จําเริญศรี
62093001225 นายอรรถชัย ญาณผาด
62093001226 นางสาวกนกพร ศรีนาเรือง
62093001227 นางสาวณัฐสิมา ศิริวรรณ
62093001228 นายคนอง นนดารา
62093001229 นางสาวพลอยพรรณ สุขะหา
62093001230 นายสรสิช พวงป0ญญา
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62093001231 นางสาวภัทราภรณ� แก%วดี
62093001232 นางสาววิววดี บุญสมัคร
62093001233 นางสาวพนิดา เหล�าคนค%า
62093001234 นางสาวกุณฑลี พฤกษวัน
62093001235 นางกนกวรรณ เหลาวงค�ศรี
62093001236 นางสาวศิริลักษณ� คํามณี
62093001237 นายกฤษฎา ภิรมย�
62093001238 นางสาวนิลวรรณ นิติยาโรจน�
62093001239 นางสาวนิศามน สาสินธ�
62093001240 นางสาวเตตินันต� ศักด์ิเจริญชัยกุล
62093001241 นางสาวพรพรรณ ธนะอุตร
62093001242 นายนฤราช โวหารลึก
62093001243 นางสาวอัญธิกา ชนะสะแบง
62093001244 นางสาวศิริรัตน� เยาวะศรี
62093001245 นางสาวพัชรียา พิลาป
62093001246 นางจิราวรรณ แสงพรมชาลี
62093001247 นายทิวาทิตย� นูนาเหนือ
62093001248 นายฉัตรพล ชัยหานิตย�
62093001249 นางสาวปวีณา วงศ�เตชะ
62093001250 นางสาวสุภาวดี ใจจังหรีด
62093001251 นางสาวเกศรินทร� พรมทา
62093001252 นางสาวอธิตา คงเสือ
62093001253 นายคเณศ ทิลารักษ�
62093001254 นางสาวทิพวรรณ โทบุดดี
62093001255 นางสาวอนุรักษ� สุนะเทพ
62093001256 นางสาวกาญจนศิริ แก%วทอง
62093001257 นางนงนภัส ก%อมมณี
62093001258 นายทักษ�ดนัย สาสนทาญาติ
62093001259 นายอมรเทพ จันทรสาขา
62093001260 นางสาวอรทัย นามโส
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62093001261 นางสาวยุวันดา เหมือนบับ
62093001262 นางสาวศิริภรณ� ศิริโยธา
62093001263 นายธนชาต กาญจนกัณโห
62093001264 นายวุฒิชัย คําทองไชย
62093001265 นางสาววรรณกร กมลภพ
62093001266 นางสาวนุชธิดา อุประ
62093001267 นายวชิระ สุขเหม
62093001268 นางสาวเนตรนภา แก%วพรรณา
62093001269 นางสาวศศิวิมล ต%านกลางดอน
62093001270 นางสาวแคทริยา พงคะชา
62093001271 นายธนพนท� แก%วกันยา
62093001272 นายวิทวัตย� ดาสุข
62093001273 นางสาวศุภัทรา โภคาพานิช
62093001274 นางสาวดรุณี ไชยชาติ
62093001275 นางสาวธัญลักษณ� โกสูงเนิน
62093001276 นางสาวสาวิตรี ยังใจ
62093001277 นายปฏิภาน ทาแก%ว
62093001278 นายเหรียญทอง คีรีวงษ�
62093001279 นายพรชัย สุดสายตา
62093001280 นายจักรกฤษณ� ส�าสงวน
62093001281 นางสาวศิริพรรณ บุญฟอง
62093001282 นายอภิศักด์ิ นาแก
62093001283 นางสาวธีรธาร ศรีสุข
62093001284 นางสาวสุทธิดา สุรภีร�
62093001285 นางสาวณัฐธยาน� ธงภักด์ิ
62093001286 นางสาวนภาพร พลชิวา
62093001287 นายอานนท� ปKองจัตุรัส
62093001288 นางรัตนพร ชีวาจร
62093001289 นางสาวอารยา สารวงษ�
62093001290 นายพุทธา แปKนสุขา
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62093001291 นางสาวกัลยา ขันตี
62093001292 นายสมทิศ นุกาศรัมย�
62093001293 นายวรินทร� ศิริสิมะ
62093001294 นายทศพล สินธุประเสริฐ
62093001295 นางสิริพร วันทา
62093001296 นายยุทธนา เหนือโพธ์ิทอง
62093001297 นางสาวพรทิพย� อ%วนอินทร�
62093001298 นางสาวน%องหญิง หลักม่ัน
62093001299 นางสาวพรสวรรค� ราษฎร�กฐิน
62093001300 นางสาวนิรชา พิมพ�พันธ�
62093001301 นางสาวเปมิกา มหาเสนา
62093001302 นางสาวสุวาลักษณ� แน�นอุดร
62093001303 นายจรัญ ภูอากิจ
62093001304 นางสาวฐานิดา กาป0ญญา
62093001305 นางสาวสุดารักษ� คําสุนันท�
62093001306 นายณัฐชยากร วภักด์ิเพชร
62093001307 นายธนโชติ พลน้ําเที่ยง
62093001308 นายธนบดี ดวงจันทร�
62093001309 นางสาวอรพรรณ จันทะพรม
62093001310 นางสาวจารุมณี ผลจันทร�
62093001311 นายอนันตทรัพย� ผ�องใสศรี
62093001312 นางสาวลักษมณ แก%วเกิด
62093001313 นายสุวิทย� พิมพ�สุด
62093001314 นางสาววลี มะโนราช
62093001315 นางสาวจริยา วันลีลา
62093001316 นายบัณฑิต เผ�าศรีไชย
62093001317 นางสาวทิวาพร คําภา
62093001318 นางสาวสุภนันท� ทริตชาติ
62093001319 นางสาวกนกวรรณ หงษ�ลอยลม
62093001320 นางสาวธิภาภรณ� อินแสนเมือง
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62093001321 นางสาวแสงพลอย แสงพรมชารี
62093001322 นายพรนที อุดรพันธ�
62093001323 นางสาวพัชรี สร%อยตา
62093001324 นายธวัชชัย ขุนทอง
62093001325 นางสาวอุษณียาภรณ� ทานวาวแวว
62093001326 นางสาววารี นารีรัตน�
62093001327 นางสาวอุไรวรรณ พิมพ�ตะคุ
62093001328 นางสาวศุภลักษณ� หารอาษา
62093001329 นายศิริศักด์ิ พลีพลอย
62093001330 นายอมฤต ชุมนุม
62093001331 นางสาววิชชุดา พันธนะบุญ
62093001332 นางสาวรุจินทรา แสนมนตรี
62093001333 นายจีรายุทธ จันทร�ภิรมย�
62093001334 นายวันชัย เวียงสิมา
62093001335 นางสาวศรีประภา พันธ�อุ�น
62093001336 นายอภินันท� พาดี
62093001337 นางสาวสุกัญญา ลาวงค�
62093001338 นางสาววนิดา ทองสลับ
62093001339 นายพงษ�ศักด์ิ ง้ิวโสม
62093001340 นางสาวพิชญา มุขโต
62093001341 นายจิรายุทธ ดวงทา
62093001342 นางสาวปนัดดา เวียนวัน
62093001343 นางสาวกรุณา สุวรรณเทน
62093001344 นางสาวปนัดดา จันไขโคตร
62093001345 นางสาวยุภาภรณ� อ่ํานาเพียง
62093001346 นางสาวจริยา วุธศรี
62093001347 นางสาวพิมลพัชระ ถ่ินถาน
62093001348 นายปฏิภัทร� สุทธิพันธ�ตระกูล
62093001349 นางสาวบรรฌพร มงคลทอง
62093001350 นางสาวพินทิพา ทองหล%า
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62093001351 นางสาวรัติกาล ธิถา
62093001352 นางสาวสุดารัตน� อนุไพร
62093001353 นางสาววิภาวดี สุกัน
62093001354 นางสาวอุมา โคตรอาษา
62093001355 นายชยุทธ หาวิลี
62093001356 นางสาวพลอยไพลิน อุทุมพร
62093001357 นางสาวน้ําฝน ทิพกุล
62093001358 นางสาวประไพพิศ กาละกุล
62093001359 นางสาววิไลพร แซ�เตีย
62093001360 นางสาวนิรมล เหลาสิทธ์ิ
62093001361 นางสาวเมลยา คํามุกชิก
62093001362 นายอนุชิต แจ�มจันทร�
62093001363 นางสาววรรณภา นาสถิตย�
62093001364 นางสาวสรวีย� ตุลาโชติ
62093001365 นายธีระพงษ� อินแก%ว
62093001366 นางสาวนิพาดา นารายณ�
62093001367 นางสาวป�ยะดา เพ่ิมพูล
62093001368 นางสาวจิรุณา คําหารพล
62093001369 นางสาวศรุตา สร%อยศรี
62093001370 นางสาวนิติยา สิริกิต
62093001371 นางสาวริรินดา ปาระวงค�
62093001372 นางสาวชลธิชา ทันแล%ว
62093001373 นายต�อศักด์ิ วงค�ตาผา
62093001374 นายสมเพ็ชร บันดิ
62093001375 นายวีนัส วงศ�กรม
62093001376 นางจิตฤทัย ทองกุล
62093001377 นางสาวปวีณา รถสพงศ�
62093001378 นายวิทยา วังใจ
62093001379 นางสาวจันทิมา ไวแสน
62093001380 นางสาวพรนภา ทวยจัด
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62093001381 นายดนิรุต ทองนิน
62093001382 นางสาวศิรินทรา พัฒบุบผา
62093001383 นางสาวชไมพร วิพรรณะ
62093001384 ส.อ.ธนกฤต สุกันทอง
62093001385 นางสาวรัชญา ภัคะมาน
62093001386 นายสถิตย� วรรณสุข
62093001387 นางวารุณี กิตติสุทธ์ิ
62093001388 นางสาววัลภา อิ่มใจ
62093001389 นางสาวอรอุมา การกํ่า
62093001390 นางสาวอินธิรา มณีรัตน�
62093001391 นางสาวดาวเรือง เมืองชมภู
62093001392 นางสาวสุวคนธ� แก%วอุดม
62093001393 นายนภาลัย ชัยลี
62093001394 นายอนุชา มัจฉายามาตย�
62093001395 นางสาวรัชดาพร ผาแดง
62093001396 นายวีรพล ติชัง
62093001397 นางสาวอัจฉรา แก%วก�า
62093001398 นายพัชรพงษ� พันธ�เธียร
62093001399 นางสาวธิดารัตน� บุญลาศรี
62093001400 นายเต็มฟKา มหาษาล
62093001401 นางฐิติกานต� มีจันที
62093001402 นายชูวิทย� แกมนิรัตน�
62093001403 นางสาวรสริน ขันธมาลา
62093001404 นางสาวสุมาลี อุภัยพรม
62093001405 นางสาวปาณิสรา กลิ่นจันทร�
62093001406 นางสาวป0ทมาพร แซ�เฮง
62093001407 นายอภิวัฒน� สุวรรณเหลา
62093001408 นายชนิศภณ คุณารัตนชัย
62093001409 นางสาวอรวรรณ ต%นสิงหา
62093001410 นางสาวกาญจนาพร คําจันทร�
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62093001411 นางสาวกาญจนา นามเสาร�
62093001412 นางสาวศรินพร ตุ%ยศักดา
62093001413 นายชาณุวัฒน� แก%วหย�อง
62093001414 นายนิพนธ� โคตรอาสา
62093001415 นางสาวสุกัญญา รัตนพฤก
62093001416 นายประวิทย� สิทธิโชติ
62093001417 นายโยธิน เครือแดง
62093001418 นายฐปกรณ� การุณ
62093001419 นางสาวกรรณาภรณ� ยะประเต
62093001420 นางสาวธนัชพร ชุมภูยศ
62093001421 นางสาวปวีณา จันทะวงษ�
62093001422 นางสาวศิริพร ประมวลเจริญกิจ
62093001423 นางสาววัชราภรณ� ดวงสุทา
62093001424 นางสาวศรัญญา ศรสุวรรณ
62093001425 นางสาวสาวิตรี ธรรมประเสริฐ
62093001426 นางสาววรรณภา เคนหาราช
62093001427 นายยุทธเดช พลรัตน�
62093001428 นางสาวนฤมล เนียมประยูร
62093001429 นายอดิเทพ แก�นจันทร�
62093001430 นางสาวดาวพระศุกร� ไชยภูธร
62093001431 นายปชัญญะ ถานันตะ
62093001432 นางสาวศิริพร วัยศรีแสง
62093001433 นางสาววนิดา ฝHายแก%ว
62093001434 นางสาวสุพัตรา ย้ิมมา
62093001435 นางสาวจุฑามาศ แก�นสาลี
62093001436 นางสาวสุกัญญา คําถาเครือ
62093001437 นางสาวจุฑามาศ ภารจรัส
62093001438 นางสาวกรวิกา ศรีวิชา
62093001439 นางสาวอภิสรา บัวมุล
62093001440 นางสาววรรณศิริ บุราณเดช
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62093001441 นายเกียรติศักด์ิ คําพุก
62093001442 นางสาววราภรณ� ธนะนัน
62093001443 นางสาวสุนิสา เศษวิสัย
62093001444 นางสาวประณิดา เจVกภู�
62093001445 นางสาวสุฑามาศ ทํานัก
62093001446 นางสาวธนภรณ� พรมลี
62093001447 นางสาวป�ยพร ภารสุวรรณ�
62093001448 นางสาวลลิตา วังคีรี
62093001449 นางสาวจินดาหรา อ�อนไธสง
62093001450 นายทรงเกียรติ แสนณรงค�
62093001451 นายธนากร สีแก�นกูด
62093001452 นางสาวจันทร�ทิพย� ธาราวดี
62093001453 นางสาววริศรา ศรีดาวงษ�
62093001454 นายมานิตย� แขวงคําคุณเมือง
62093001455 นางสาวมาริสา บุราณสาร
62093001456 นางสาวเหมวรรณ ระงับทุกข�
62093001457 นายนิธิศักด์ิ บํารุงภักดี
62093001458 นางสาวหทัยภัทร หล%าพิมพ�สิงห�
62093001459 นายอานนท� ณ ร%อยเอ็ด
62093001460 นายธีรยุทธ สงวนนาม
62093001461 นางสาวพัชราภรณ� พิมพกรรณ
62093001462 นายพสธร โพธิพงศา
62093001463 นายธณพล เขยไชย
62093001464 นายวีรภัทร อุปพงศ�
62093001465 นางสาวภัทรภร โภคาพานิช
62093001466 นางธัญญรัตน� ฝHายศิลา
62093001467 นางสาวสุวนันท� สอนพรหม
62093001468 นางสาวจิรารัตน� โคตรป0ญญา
62093001469 นางสาวจุไรรัตน� บุญใหญ�
62093001470 นางสาวจิราภรณ� พลโยธา
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62093001471 นางสาวสุภา ชมคุณ
62093001472 นางสาวพุทธธิดา สุวอ
62093001473 นางสนธยา สีหานาม
62093001474 นางสาวแพรวไพริน หมูทองคํา
62093001475 นางสาวสุภาพร กาละพันธ�
62093001476 นายสุรเชษฐ� รายา
62093001477 นายศุภชัย วดีศิริศักด์ิ
62093001478 นายวชิรวิทย� เอื้อจิรวาณิชย�
62093001479 นางสาวศศิประภา สารทรัพย�
62093001480 นางสาวภาวิณี ก่ิงพา
62093001481 นายสิรวิชญ� ฤาชาพันธ�
62093001482 นายภานุวัฒน� ต%นสุข
62093001483 นายธิราช สยามา
62093001484 นางสาวนภาพร มีทองแสน
62093001485 นายมานพ ขยัน
62093001486 นางสาวลัดดามาศ ปรีจํารัส
62093001487 นายเอกพล พรหมโคตร
62093001488 นายอาคม พิมเสน
62093001489 นางจิตติพร ปHาจันทร�
62093001490 นางสาวภรทิพย� ดอนสิงห�
62093001491 นายบุญชัย สิงสูงเนิน
62093001492 นางสาววิศนี อุสันสา
62093001493 นางสาวกรรณธ�ญาณัฐษ� โพธิสว�าง
62093001494 นางสาวยศวดี คนหม่ัน
62093001495 นางสุดารัตน� กุลาถาเน
62093001496 นางสาวณัฐธิดา สีหาโคตร
62093001497 นายสราวุธ ภูกันดาน
62093001498 นายอภิวัฒน� ดีสนิท
62093001499 นางสาววิสสุตา พาจันทร�
62093001500 นางสาวอัญญาวี ไชยป0ญญา
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62093001501 นางสาววิลาวรรณ นีละมนต�
62093001502 นายชลนธร บุตรโคตร
62093001503 นางสาวรัชนีวรรณ อัคราช
62093001504 นางพัชรี เพชรศรี
62093001505 นางสาวภิชญาพร โถนารัตน�
62093001506 นางสาวศิรินันท� จันทะรี
62093001507 นายโกสินทร� เลื่องลือ
62093001508 นายเสกข� ศรีสิงห�พันธุ�
62093001509 นายสมรักษ� ดีรักษา
62093001510 นางสาวชลลัดดา บึงใส
62093001511 นายณัฎฐดนัย ทิมินกุล
62093001512 นายสุวิวัฒน� สุทธิบริบาล
62093001513 นายวสุรัตน� ถือธรรม
62093001514 นางสาวอรอุมา พินิจกุล
62093001515 นายสุวัฒน� เชิดชู
62093001516 นายเกรียงไกร สิงห�สมบัติ
62093001517 นางสาวป0ทมา เสริมประดิษฐ�
62093001518 นางสาวพรกนก เงินอยู�
62093001519 นายเมธัส กองแก%ว
62093001520 นายวิษณุ มวลพิทักษ�
62093001521 นายกิตติศักด์ิ หัสสลีมูล
62093001522 นายเขตอรัณย� ปKองปก
62093001523 นางสาวกังสดาล ธรรมสว�าง
62093001524 นางสาวนิติรัตน� ฤทธิโย
62093001525 นางสาวเกศรินทร� คัณทักษ�
62093001526 นางณัฐชยา เพียรการ
62093001527 นางพัชณี พินิช
62093001528 นางสาวอาริยา บัวชุม
62093001529 นางสาวพาณุปาน ใจช�วง
62093001530 นายภูวิศ โพธ์ิศรี
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62093001531 นางสาวพรประภา คําชมภู
62093001532 นายวัลลภ ถาวร
62093001533 นางสาวกนกอร พรมอารักษ� 
62093001534 นางสาวจริยา นามวิชัย
62093001535 นายพงศกร ภาสอน
62093001536 นางสาวดวงใจ ศิริบรรณ�
62093001537 นางสาวพรนภา กาแก%ว
62093001538 นายอุเทน สันทัด
62093001539 นางสาวดวงฤทัย สงภักด์ิ
62093001540 นายสุภาพ แก%วพิลา
62093001541 นางสาวก่ิงโพยม จันทะวงศ�
62093001542 นายณัฐดนัย รัตนคุณ
62093001543 นางสาวฤทัยรัตน� จํามี
62093001544 นางสาวป�ยธิดา จันทเสน
62093001545 นายอิสรพงษ� บุญสําเร็จ
62093001546 นายชลธิศ สังวาลย�คํา
62093001547 นางสาวนราภรณ� หัสโก
62093001548 นายธนพล แพทย�กิจ
62093001549 นายภูริเดช ศรีบุรินทร�
62093001550 นางสาวพิสมัย ดาบพิมพ�ศรี
62093001551 นางสาวป�ยะวรรณ บุตตโคต
62093001552 นางสาวธนัญชนก พละจู
62093001553 นางสาวภัคจีญา เหมะธุลิน
62093001554 นายสยมภู ยงป0ชชา
62093001555 นางสาวนิภาวรรณ นามวงศ�
62093001556 นางสาวฐิติกานต� วังใจ
62093001557 นางสาวทัศวรรณ� ศรีวะสุทธ์ิ
62093001558 นายยุทธนา ผลจันทร�
62093001559 นางสาวจิตติมา โกมล
62093001560 นางสาวบังอร ไหลบุดดา
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62093001561 นางสาวนิภาภรณ� ศรีรังปะ
62093001562 นายวิทยา คันที
62093001563 นายประถมพงษ� ไตรธิเลน
62093001564 นางสาวพลอยเศรษฐี เสลานอก
62093001565 นางสาวเมยวดี ไชยจันดา
62093001566 นายคเณศ วะปะแก%ว
62093001567 นางสาววราจิต จินดาพงษ�
62093001568 นางสาวขวัญจิรา สุขรี่
62093001569 นางสาวมุกจรินทร� จันทะคุณ
62093001570 นางสาววราลักษณ� โคตรมงคล
62093001571 นางสาวบุณฑริก มรรคธรรมกุล
62093001572 นางสาวอรุทิดา หมวกชา
62093001573 นางสาวโศรดา จินตวิเศษ
62093001574 นายศิริภัทร ชาติหนองทอน
62093001575 นางสาวมนต�ทิวา วรคันธ�
62093001576 นายจักรกฤษ บุญประสพ
62093001577 นางกนกอร ริยะบุตร
62093001578 นายเสกสรร แสงเสน
62093001579 นายอนุพงษ� หงษา
62093001580 นายพิทยพัฒน� สาลี
62093001581 นายสุทธิพงษ� สิงห�คํามา
62093001582 นางสาวอภิญญา บุญช�อน
62093001583 นายอภิวิชญ� ไชยชมภู
62093001584 นางสาวสุมารินทร� ประเศรษฐา
62093001585 นายศุภกร มุ�งวิชา
62093001586 นายเมธัส ป0ญญาประชุม
62093001587 นายนุกุล ภูสังข�
62093001588 นางสาวชวิศา สอนบุญมี
62093001589 นางสาวขนิษฐา กันหา
62093001590 นางสาวศิริวรรณ นิลศิริ

หน%า 53 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093001591 นายอาทิตย� วิชัย
62093001592 นางพิกุล ระวะใจ
62093001593 นางสาวพงศ�พัชรา หอมดวง
62093001594 นางสาวดวงฤทัย สีสาคุณ
62093001595 นางสาวรัติญาภรณ� ปลัดกอง
62093001596 นายณภัทร อ%วนวงษ�
62093001597 นางสาวรุ�งทิวา วอแพง
62093001598 นายวิฑูรย� เทพโยธา
62093001599 นายพิสิทธ์ิ คํามงคล
62093001600 นายภานุกร ดีบุรี
62093001601 นางสาวชนิดา ชินรัตน�
62093001602 นางสาวเกศกนก ศรีทอง
62093001603 นางสาวอุการดา พรมมัชชะ
62093001604 นางสาวนิรชา ธีโรภาส
62093001605 นางสาวกัลยาณี พรมเสน
62093001606 นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
62093001607 นายสุรศักด์ิ บ�อคําเกิด
62093001608 นายจักรพันธ� โพธ์ิศรี
62093001609 นางสาวณัฐกฤตา แนวน%อย
62093001610 นางสาวเพชรดา บุญสร%าง
62093001611 นางสาวพาริณี พันธ�ทอง
62093001612 นางสาวสุกัญญา ประสันแพงศรี
62093001613 นางสาวสุดาพร บุตรโคตร
62093001614 นางสาวนิศาชล รักภักดี
62093001615 นางสาวป�รัญญา ชัยสาลี
62093001616 นางสาวบุษบา ขานมา
62093001617 นางสาวจิดาภา วงษ�เพ็ง
62093001618 นายกฤษดา ต้ังสุภวงษ�
62093001619 นายธรรมโชติ จงใจ
62093001620 นายชิตณรงค� อดทน
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62093001621 นางสาวสุวรรณา มาตรังศรี
62093001622 นางสาวภัทรพิมพ� นาทีทอง
62093001623 นายเกียรติศักด์ิ จําปาแดง
62093001624 นายวัชรวุฒิ จูมแพง
62093001625 นางชัชฏาภรณ� จันพยับ
62093001626 นายกฤตชาญวิทย� ขันทะชา
62093001627 นางสาวกัลยารัตน� ศิริบุตร
62093001628 นางสาวสิทธิพร ราษี
62093001629 นางสาวศุภัสสร บุญโนนแต%
62093001630 นางสาวดวงพร เชื้อบุญ
62093001631 นายฐาปกรณ� กายราช
62093001632 นางสาวอมรศิริ ม�อมพะเนาว�
62093001633 นางสาวสุกัญญา สนมเนาว�
62093001634 นางสาวจันทร�เพ็ญ มะหัตกุล
62093001635 นางสาวอภิญญา อินลา
62093001636 นางสาวนริศรา นรินทร�
62093001637 นายตุลาการ ซ%อนเพชร
62093001638 นายนครินทร� ฤทธิมาร
62093001639 นางสาวชลิตา ไชยศรี
62093001640 นางสาวศศิธร จันดา
62093001641 นางสาวณัฐมล บุญวงค�
62093001642 นางสาวเพ็ญพร หาญมนตรี
62093001643 นางสาวนิตยา ชาตา
62093001644 นางสาวอรพรรณ มีมาดี
62093001645 นางสาววิภาพร ผุยคําสิงห�
62093001646 นายศราวุธ พันธ�นา
62093001647 นางสาวมณีวรรณ จันอ%วน
62093001648 นายจตุรวิทย� ขะพินิจ
62093001649 นางสาวเจนจิรา โสภาภักด์ิ
62093001650 นางสาวพิมพ�ปพัชญ� ปานดํา
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62093001651 นางสาวจิราภรณ� กะกุลพิมพ�
62093001652 นางสาวแพรวพรรณ� ชาทองยศ
62093001653 นางสาวอริสา คําพิพากษ�
62093001654 นายฉันทิชย� มุนติเก
62093001655 นางสาวสุภาวิกา ป0ญจะรักษ�
62093001656 นายธีระพล สุผลทอง
62093001657 นางสาวเยาวพิชญ� ทองสี
62093001658 นายณัฐพล ยะปะเภา
62093001659 นางสาวสุกัญญา ชีพกินรี
62093001660 นางสาวอริษา เนาวราช
62093001661 นางสาวชนิกา รักษาวัง
62093001662 นายกฤษณเวชช� สารสิทธ์ิ
62093001663 นายอัครพนธ� เหมือยพรม
62093001664 นางสาวรุ%งลาวัลย� มูลเมือง
62093001665 นายอาทิตย� วารีรัตน�
62093001666 นางสาวอรสิกาญจณ� สุเพียร
62093001667 นางสาวศุภาพิชญ� โพธ์ิสว�าง
62093001668 นายยศกร สีดา
62093001669 นางสาวจินตหรา ดาปะ
62093001670 นางสาวฐิติกาภรณ� พลซา
62093001671 นายติณณ� ติณณ�ติวากร
62093001672 นางสาวจุฑามาศ ทองประเสริฐ
62093001673 นางสาวจริยา บํารุงทรัพย�
62093001674 นางสาววราภรณ� กมลเสรีรัตน�
62093001675 นางสาวศันสนีย� ศรีเผลา
62093001676 นายกัมพล สาสูงเนิน
62093001677 นางสาวกรรณทิมา จันทะลี
62093001678 นางสาวทิพวรรณ ไชยตะวงค�
62093001679 นางสาวเทพสุดา ทองอินทร�
62093001680 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิมนต�
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62093001681 นางสาวจิราภรณ� ชวนอาจ
62093001682 นายอําพล ภูมิสถาน
62093001683 นางสาวปวีณา ทองลาด
62093001684 นายกิติศักด์ิ วิเศษวิสัย
62093001685 นางสาวพรรณนิภา ลาดบาศรี
62093001686 นายบัญชา มาตรมูล
62093001687 นางสาวนุชจรี โพธ์ิศรี
62093001688 นางสาววิราพร บุตรศรี
62093001689 นางสาวมินตรา สุนทร
62093001690 นางสาวภัศรา โพธิเสน
62093001691 นางสาวพรธิภา เพ่ิมศรี
62093001692 นายสุพรรณ บุญสิทธ์ิ
62093001693 นางสาวศรีสุดา ดวงเคน
62093001694 นางสาวกีรกิต์ิ วงศ�จันทึก
62093001695 นางสาวสุริดา ผานะวงศ�
62093001696 นางสาวธิติกานต� มีนาคะ
62093001697 นางสาวจุรีรัตน� หนังไทยสงค�
62093001698 นางสาวจามจุรี ผาสุราช
62093001699 นางสาวเบญจวรรณ ราชม่ัง
62093001700 นางสาวอภันตรี จุลมาศ
62093001701 นางสาวชลิตา พูลพงษ�
62093001702 นางสาววารุณี ศรีสุภักด์ิ
62093001703 นางสาวนิตยา งามศิริสมสกุล
62093001704 นายชัชวาล อุ�นตา
62093001705 นางสาวมัลลิกา คําภูแสน
62093001706 นายอาทิตย� ภูมิเพ็ชร
62093001707 นางสาวสุวพัชร ทองจันทร�
62093001708 นางสาวศิริพร มหิปโภชน�
62093001709 นายอรรถพล ปKอมมณี
62093001710 นางสาวอารียา สิทธิแพทย�
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62093001711 นางสาวทวีพร วงษ�วัฒนะ
62093001712 นายณัฐพงศ� บุตรชาลี
62093001713 นายปรัชญา มงคลเคหา
62093001714 นายธนัญชัย อุทุมทอง
62093001715 นางสาวจิณณา เรียงณรงค�
62093001716 นางสาวพชรพร ตาสว�าง
62093001717 นายทินกร ทยะราษฎร�
62093001718 นายวัชรพงษ� เชื่อตาหม่ืน
62093001719 นางสาวสุชาภัสร� คงทอง
62093001720 นายพงศกร แก%ววงตา
62093001721 นางสาวประภัสสร พลราชม
62093001722 นายสิริพล สงครามสี
62093001723 นางจิราพร นิยมะจันทร�
62093001724 นางสาวสุภาพร บุญคํา
62093001725 นางสาวกิตติยากร หงษ�ทอง
62093001726 นายขจรศักด์ิ เจริญพงษ�
62093001727 นายอภิชาติ จิตไพศาล
62093001728 นางสาวบังอร ศรีวงศ�แปK
62093001729 นายชัยศิริ งามชื่น
62093001730 นายทินภัทร พ�อบุตรดี
62093001731 นายอภิชล โสภณ
62093001732 นางสาวสุกัญญา ถวิลคํา
62093001733 นางสาวนิตยา ชูเลิศ
62093001734 นายกตัญญ�วัฒน� หงสามนุษย�
62093001735 นางสาวพิระญา คําเพชร
62093001736 นางสาวสาวิตรี บับภาเอก
62093001737 นางสาวเนตรชนก ชิณเกตุ
62093001738 นางสาวสิริกัญญา กุซัว
62093001739 นายณัฐพันธ� สิงหาพรหม
62093001740 นางสาวณญา จาดฮามรด
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62093001741 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณโค
62093001742 นางสาวศิริลักษณ� สมบูรณ�
62093001743 นางสาวน้ําฝน บัวเหลือง
62093001744 นายวนัสวี โพธ์ิชัย
62093001745 นางสาวกมลชนก ศรีนวลเอียด
62093001746 นายณพันธ�เทวา อินทรวาทโยธา
62093001747 นายคณิต ศรีทวีกาศ
62093001748 นางสาวอัญมณี ฤทธ์ิรุ�ง
62093001749 นางสาวศศิธร พรรณาการ
62093001750 นางสาวสุรีพร สิทธิจินดา
62093001751 นางสาวสุทธิมาส วานนท�
62093001752 นางสาววิภาพรรณ กิติศรีวรพันธุ�
62093001753 นายณัฐวัชร อยู�ภักดี
62093001754 นายเพชร ค้ิมจันทร�ทา
62093001755 นางสาวนภาพร โคตรผาย
62093001756 นายดิตถกร พานิช
62093001757 นางสาวอภิชญา สุรเสียง
62093001758 นางสาวนุชจิรา พิมเห็ม
62093001759 นางสาวหฤทัย นิลไสล
62093001760 นางสาวพรไพลิน ยางธิสาร
62093001761 นางสาวศิริพร ดวงพรม
62093001762 นางสาววรัสรา สารพานิช
62093001763 นายภูบดินทร� รัตนสมบูรณ�
62093001764 นางสาวธิดารัตน� นนทะโคตร
62093001765 นางสาวดุษฎี ไชยนต�
62093001766 นางสาววรรณพร กินณะเสน
62093001767 นางสาวนุจรีย� ปKานภูมิ
62093001768 นางสาวกนกลักษณ� มอญขาม
62093001769 นางสาววิภาวี เข็มมี
62093001770 นางสาวสุภาวดี ปานอินทร�
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62093001771 นายศรชัย งอยภูธร
62093001772 นายเสกสรร เฉิดรัศมี
62093001773 นางสาวศุภาวรรณ ภูพิมสันต�
62093001774 นางสาวภาริดา พลดี
62093001775 นายสุริยา วรรณวงศ�
62093001776 นางสาวปรียาภรณ� ตริเกษร
62093001777 นายเอกลักษณ� ชวดนุช
62093001778 นางสาววิไล พุทธบูรณ�
62093001779 นางสาวสุวิภา พันธ�วิลัย
62093001780 นางสาวกิตติยา วงษ�ก�อ
62093001781 นางสาวจารุนันท� ไชยราช
62093001782 นายคามิน เสนาราช
62093001783 นางสาวกฤตพร วรรักษ�
62093001784 นางสาวปรียะนุช กวดไทย
62093001785 นางสาวติชิลา ริปูเปQอง
62093001786 นายวุฒิชัย นาสิงเตา
62093001787 นางสาวพัชรีภรณ� พันธหงษ�
62093001788 นายพงษ�สิทธ์ิ แพนชัย
62093001789 นางสาวตรีรัก โคตรโสภา
62093001790 นางสาวนันธิยา พรมโคตร
62093001791 นายสมพร อินทร�ติยะ
62093001792 นายทินนกร สีหาบุตร
62093001793 นางสาวธิดา บัวทองจันทร�
62093001794 นางสาววริษา นามวงษา
62093001795 นางสาวสิรินาถ อุประ
62093001796 นางสาวอรสุดา ศรีพรม
62093001797 นางสาวจรรยวรรธน� จารุเบญจรัตน�
62093001798 นางสาวพรพิมล อินทร�ทอง
62093001799 นางสาวอริสา ไชยชนะ
62093001800 นางสาวกัญจภรณ� วิเศษหล%า
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62093001801 นางสาวพรสุดา นาสีเคน
62093001802 นายณัฐฐากูร วงษ�ภักดี
62093001803 นายป0ณณธร พรหมวิชัย
62093001804 นางสาวภัทราพร เจริญชนม�
62093001805 นางสาวละอองดาว อุปวงค�
62093001806 นางสาวอรอนงค� สีสวย
62093001807 นางสาวภัทรวดี ฤทธ์ิละคร
62093001808 นางสาวรัตนา แก�นเมือง
62093001809 นางสาวจิตรนภา คนขยัน
62093001810 นางสาวสุชาวดี หล%าทองอินทร�
62093001811 นางสาววนิดา ปะธรรมเต
62093001812 นางสาวจุฑามาศ งอยภูธร
62093001813 นายวิษณุพล คํามุงคุณ
62093001814 นางสาวลลิตา ชุมสวัสด์ิ
62093001815 นางสาวสาริยา แก%วโยธา
62093001816 นายธนวรรษ ทองเทพ
62093001817 นายชาญวิทย� เกษร
62093001818 นายทรงพล คําลือไชย
62093001819 นางสาวพรรณภัชร� แสงลี
62093001820 นางสาวสุกัญญา พรมมา
62093001821 นางสาวสุภาวดี เสมาม่ิง
62093001822 นางสาวอรอนงค� วะนาคํา
62093001823 นายปณิพล แวงแก%ว
62093001824 นางสาวยอดขวัญ ป[งทิพย�พิมานชัย
62093001825 นางสาวจําปI หะธรรมวงษ�
62093001826 นางสาวคัทรียา ภูสง�า
62093001827 นางสาวปนิดา สองสี
62093001828 นางสาวสุดารัตน� เพชรดง
62093001829 นางสาวพยุดา สุขทาน
62093001830 นางสาวสุณิสา ไมสุวรรณ�
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62093001831 นางสาวศศิธร แทนแสง
62093001832 นายสุริยชัย หนันทุม
62093001833 นางสาววิชชุดา แมดจ�อง
62093001834 นางสาวสุธิดา นามตาแสง
62093001835 นายสุริยา พระหันธงชัย
62093001836 นางสาวสุภาพร สอนพรหม
62093001837 นางสาวกัสชญนันท� ทิพวงหาญ
62093001838 นางสาวณัฐทรีญา สิทธิจันทร�
62093001839 นางสาวนันทิยา คณะจันทร�
62093001840 นางสาวญาณีนุช คนสูง
62093001841 นายสรยุทธ อภัยโส
62093001842 นางสาวสุดารัตน� คําสมหมาย
62093001843 นางสาวคีตภัทร กวีกุลประวิตร
62093001844 นางสาววราภรณ� ลมพันธ�
62093001845 นายธนวิชญ� พิมพ�พิชญ�วิวัฒน�
62093001846 นางสาวฐิดาพรรณ� ทิพเนตรชลีกุล
62093001847 นายชัชวาล กลยนีย�
62093001848 นายณัฐพงษ� เพ็ญศิริ
62093001849 นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว
62093001850 นางสาวชุติมา ยานะ
62093001851 นายจักรภัทร คําฤาชัย
62093001852 ว�าที่ ร.ต.รณชัย คุรุวาศรี
62093001853 นางสาวกรณิศ ลือสุวรรณกิจ
62093001854 นางสาววัชราภรณ� ภูขาว
62093001855 นางสาววิยดา ทันสมัย
62093001856 นางสาววัลลีย� อดทน
62093001857 นางสาวอาทิตยา อามาตรเสนา
62093001858 นางสาวทัศนีย� ทะนะลัย
62093001859 นางสาวชนัดดา เชื้อกุณะ
62093001860 นางสาวลลิตา ผากาเกต
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62093001861 นางสาววนาลัย ขุนลึก
62093001862 นางสาวอมรรัตน� เสียงล้ํา
62093001863 นางสาวป�ยวรรณ แก%วรัตน�
62093001864 นางสาวศริญญา คําวันดี
62093001865 นางสาวรุจีรัตน� จริยา
62093001866 นายวีระยุทธ วรรณชาติ
62093001867 นางทิพาพรรณ ชัยภิบาล
62093001868 นายวรศักด์ิ ลามคํา
62093001869 นางสาวปภัสรา ยันตะบุศย�
62093001870 นางสาววัชรินทร� เสรี
62093001871 นางสาวจุฑามาศ ไขประภาย
62093001872 นางสาวอนิศรา ธรรมวงษ�
62093001873 นายวิทยา ประเสริฐสังข�
62093001874 นางสาวสกุลกิจ อุตมา
62093001875 นางสาวอรอุมา ผันผ�อน
62093001876 นางสาวชวิกา พลเนตร
62093001877 นายวรเชษฐ� แก%วโพนยอ
62093001878 นางสาวสุกฤตา ป0ญญาสม
62093001879 นางสาวภัควดี อุสาพรม
62093001880 นางสาวกัญญภัทร บึงราษฎร�
62093001881 นางสาวอลิษา สายลาม
62093001882 นางสาวดวงใจ คํามะเทพ
62093001883 นางสาวบุษราคัม วิชาเพลง
62093001884 นางสาวสุธัญญา บํารุงภักดี
62093001885 นายทัศวุฒิ ดวงใส
62093001886 นางสาวสิตางค� จันทร�โต
62093001887 นางสาววนิดา พรหมมาศ
62093001888 นางสาวอัฉราภรณ� บุญกอง
62093001889 นางสาววัชสุพร อินทุรัตน�
62093001890 นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง
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62093001891 นางสาวธัญญรัตน� แสนบริสุทธ์ิ
62093001892 นายพุฒิพงศ� เสนจันทร�ฒิไชย
62093001893 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณขาว
62093001894 นางสาวสุพัสษา บุพศิริ
62093001895 นางสาวจินตหรา ภูพุทธา
62093001896 นางสาวเกษวรางค� สนั่นเครื่อง
62093001897 นางสาววรางคณา กมลเรือง
62093001898 นายภูพิงค� คําชมภู
62093001899 นางสาวณัฐกฤตา พูลพุทธา
62093001900 นางสาวรุจิรา ราชรี
62093001901 นายสิทธิชาติ ชมภูพื้น
62093001902 นางสาวเกศริน ตันกูล
62093001903 นางสาวกรรณพร ตุมอญ
62093001904 นางสาวพัชรี พยุหะ
62093001905 นายพนัษณุ ศักด์ิศรีบุญดี
62093001906 นางสาวอัจฉราพร บัวสาย
62093001907 นายอนุสรณ� ประสานเชื้อ
62093001908 นางสาวณัฐชา ธุรารัตน�
62093001909 นางสาวอภิญญา มาพงษ�
62093001910 นางสาวกนกวรรณ มะลิ
62093001911 นางสาวจุฑามาศ ศรีสวัสด์ิ
62093001912 นางสาวชนานันท� ทาศรีภู
62093001913 นางสาวชนากานต� ขันธรรม
62093001914 นายสุพิศิษย� ฤทธ์ิชัยสงค�
62093001915 นายนิพนธ� ไชยบุรมณ�
62093001916 นางสาวมลฑิรา สุขรี
62093001917 นางสาวรุจิรา วงศ�อนุ
62093001918 นางจิรารัตน� เศวตพงษ�
62093001919 นางสาวชาลิสา สงคราม
62093001920 นางสาวศิริทิพย� คูณพรม
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62093001921 นางสาวสิริยากร สมบัติ
62093001922 นางสาวสาริศา จันเพ็ง
62093001923 นายวิชรุธย� ราชชมภู
62093001924 นางสาวนภัสราวดี เจริญฤทธ์ิ
62093001925 นางอุมาพร แสนฝKาย
62093001926 นางสาวจีราพร เกษดา
62093001927 นายอโณชัย เที่ยงผดุง
62093001928 นางสาวกันยากานต� จักรเสน
62093001929 นางสาวเกศริน พรชื่น
62093001930 นางศรัญญา นิติพจน�
62093001931 นางสาวสุพัตรา รัศมี
62093001932 นางสาวจิตชยา อนุภาพ
62093001933 นางเกศนี สุขเจริญพงษ�กุล
62093001934 นางสุวิมล เศษตะคํา
62093001935 นางมัธนก นาบํารุง
62093001936 นายอภิสิทธ์ิ สุวรรณราช
62093001937 นางสาวขวัญนภา เหมะธุลิน
62093001938 นางสาวปาริฉัตร คนงาม
62093001939 นางสาวธันย�ชนก อินทะรังษี
62093001940 นางสาวภัทรพร ป0นดอนตอง
62093001941 นางสาวสุภาภรณ� กันละโห
62093001942 นางสาวสุทธิดา เปาวะนา
62093001943 นางสาวจิรพรรณ ลาภขุนทด
62093001944 นายคมกริช เรืองไกรศิลปO
62093001945 นางสาวชนิดา ศิริเวช
62093001946 นางสาววรรณภรณ� ยืนนาน
62093001947 นางสาวไอรดา ไชยนาพันธ�
62093001948 นางสาวจิราพร บุรมสิทธ์ิ
62093001949 นางสาวกัญญนันท� วิเศษไชยหิรัญ
62093001950 นายชยพล ดีชู

หน%า 65 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093001951 นางสาวนงลักขณา ทองหม่ืน
62093001952 นายเฉลิมฤทธ์ิ สามาดี
62093001953 นางสาวญานิกา เทพาจันทรักษ�
62093001954 นายสฤษด์ิ มุลตองคะ
62093001955 นางสาวสริตา บุญประคม
62093001956 นางสาวธีราพร โชตินันท�
62093001957 นางสาวณัชชนม� สารีโท
62093001958 นางสาวสุกัญญา บุตรหา
62093001959 นางสาวทองวิไล วงษา
62093001960 นายธนกร เทพวีระกุล
62093001961 นางศรีประภา เมืองซอง
62093001962 นางสาวทาริกา บุญป0น
62093001963 นางสาวอมรรัตน� อัครมเหสักข�
62093001964 นายสิทธิเดช โพธิสาขา
62093001965 นางสาวจันทลักษณ� ชาวเวียง
62093001966 นายจิรโรจน� ธาราพรหม
62093001967 นางสาวชลธิชา คงประโคน
62093001968 นางสาวอัญชลี มะรัตน�
62093001969 นางสาวภิชชากร อรรคฮาด
62093001970 นางสาวสิฏฐิพร ศรีดาวัตร�
62093001971 นายศตวรรษ ฤทธ์ิมหา
62093001972 นางสาวณัฐชุฎา คํายา
62093001973 นางสาวจุรีพร ใจสุข
62093001974 นางสาววรลักษณ� ศรีกงพาน
62093001975 นางสาวกัลยา วิชาหาญ
62093001976 นางสาวฐิติรัตน� ฐาโอษฐ�
62093001977 นางสาวนิตยา แก%วกํา
62093001978 นางสาวอาภัสรา พรมอิน
62093001979 นางสาววิชุดา สุวรรณอําไพ
62093001980 นางสาวสุวีณา ก%านจันทร�
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62093001981 นางสาววราพร อุปรี
62093001982 นางสาวประภัสสร เทศรุ�งเรือง
62093001983 นางสาวอริสา เนาว�ศรีสอน
62093001984 นางสาวสุมาลี สมบัติวัฒนกูล
62093001985 นางสาวจตุพร จิวาศักด์ิอภิมาศ
62093001986 นายสมยศ ลุจิตร
62093001987 นางสาวดวงจิตร หลวงศรี
62093001988 นางสาวฉัตฑริกา ยาฟอง
62093001989 นางสาววรลักษณ� เวฬุ
62093001990 นางสาวจิรภัทร ชนากลาง
62093001991 จ�าอากาศเอกพงศ�ศิริ บุญเฮ%า
62093001992 นายทรงกรด สีดาวงศ�
62093001993 นางสาวอรัญญา สารบัน
62093001994 นางสาวมริษฏดา โพธ์ิชัย
62093001995 นางสาวสุภาวดี สมณะคีรี
62093001996 นางสาวเชาวนันท� โกษาแสง
62093001997 นางสาวพรวิภา โคตรภูมี
62093001998 นายวัชระ ศรีเทพ
62093001999 นางสาวธนิสร สุขเพ่ิม
62093002000 นายธวัชชัย คําไฮ
62093002001 นายวีรยุทธ ม่ันกลาง
62093002002 นางสาวรุ�งอรุณ เขียวล%วน
62093002003 นางสาวลลิตา พรหมมินทร�
62093002004 นางสาวนภาพันธ� คําอ�อน
62093002005 นายอภิสิทธ์ิ ไชยโคตร
62093002006 นางสาวขนิษฐา ยะไชยศรี
62093002007 นายธนานนท� นาชัยเลิศ
62093002008 นางสาวดารารัตน� บุตรพรม
62093002009 นางสาวฐิติรัตน� ภูกาบ
62093002010 นางสาวประภาพร เทียวไทย
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62093002011 นางสาวพราวนภา วิพายา
62093002012 นางสาวป0ทมา คํานนท�
62093002013 นางสาวบุหลัน ทองก%านเหลือง
62093002014 นายจิรวัฒน� ทะสา
62093002015 นางสาวสุรางคนางค� วงศ�ประทุม
62093002016 นายสาธิต เจริญรัตน�
62093002017 นางสาวนุภาลัย สันทัน
62093002018 นางสาวปานหทัย โกษาแสง
62093002019 นายอดิศักด์ิ เฮืองโฮม
62093002020 นางสาวสุดารัตน� สุดสายเนตร
62093002021 นางสาวจิรนันท� จิตต�วิญญาน
62093002022 นายคมกฤช แก%วมะ
62093002023 นางสาวดลญา จันลี
62093002024 นางสาวศิริพิบูลย� จือพิมาย
62093002025 นายทรงกรต ไชยะคาม
62093002026 นางสาวพุทธชาติ สู�หญ%านาง
62093002027 นางสาวชริดา มาลายุทธศรี
62093002028 นางสาวจุฑามาศ จิตติโล
62093002029 นางสาวแคทรีญา พรหมรินทร�
62093002030 นายจักราวุธ โยธะบุรี
62093002031 นางสาวดรุณี อัฑฒพงศ�พิเชฏฐ�
62093002032 นางสาวกุหลาบ วงศ�แสง
62093002033 นางสาวเกษริน พังคา
62093002034 นางสาวสุกัญญา ดวงพลจันทร�
62093002035 นายมนตรี พันธุ�ไชย
62093002036 นายกฤษณกรณ� บ�อคํา
62093002037 นางสาวขนิษฐา บุญประกอบ
62093002038 นางสาวธนาภา ลิมปOประเสริฐ
62093002039 นางสาวลัดดาวัลย� เลิศนอก
62093002040 นางสาวปานทิพย� โคตรนาวัง
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62093002041 นางสาววริษา อินภูวา
62093002042 นางสาวกมลรัตน� กาละพันธ�
62093002043 นางสาวเพชรมณี จันทร�งาม
62093002044 นางสาวอาริตา โสดาพรม
62093002045 นายรัฐพงษ� โคตรวงศ�
62093002046 นายธนพล วงสุนา
62093002047 นางสาวยุพา ป[วันนา
62093002048 นางสาวพรวิภา ไชยบุตรดา
62093002049 นายรัฐนันท� ผาริน
62093002050 นางสาววิภารัตน� วันนอก
62093002051 นายธีรวุฒิ คําภูแสน
62093002052 นายป�ยวัฒน� ถึงป0ดชา
62093002053 นางสาวธัญญารัตน� มาลายุทธศรี
62093002054 นางสาวปุณฑริกา ชวนชิต
62093002055 นางสาวณัฐนิสา ศรีสุข
62093002056 นายเอกราช โพธิแลกุ
62093002057 นางสาวไกรวิดา ชัยนคร
62093002058 นางนิดติยา วงษ�ชาดี
62093002059 นางสาววรัญญา วรเมธาพงศ�
62093002060 นางสาวกนกชฎา ไพบูลย�
62093002061 นางสาวภัคฐิกานต� ทรัพย�ไชวรกุล
62093002062 นายอภิสิทธ์ิ มาตะวงษ�
62093002063 นางสาวสุพรรณิการ� เกียรติธาตรี
62093002064 นางสาวบุษกร ขาวกา
62093002065 นางสาวพิจิตรา โพสาราช
62093002066 นางสาวลลิตา รัตน�อ�อน
62093002067 นางเบญจวรรณ แก%วกุลา
62093002068 นางสาวเกลียวทิพย� พิมพ�มหา
62093002069 นางสาวจิตตานันท� ทรัพย�แสนดี
62093002070 นางสาววิลาวรรณ สุลํานาจ
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62093002071 นายวุฒิชัย ลีทอง
62093002072 นายเมธพนธ� พุฒิชาติ
62093002073 นางสาวภัทรวดี พฤติรัตน�
62093002074 นางสาวป�ยมาส กุลสิม
62093002075 นายอาทิตย� รถเชษฐา
62093002076 นางชฎาภรณ� พวกพิทักษ�
62093002077 นางสาวประภาพร หงษาชุม
62093002078 นางสาวอัญชลี นาเสง่ียม
62093002079 นายสถาพร นามวงศ�
62093002080 นายวีระพล สุขสบาย
62093002081 นางสาวมาลิสา จันทร�คต
62093002082 นางสาวอัญชลี สมทรัพย�
62093002083 นางสาวภัควลัญชญ� มหาวัชรโภคิน
62093002084 นายอาณัติ มะณีพราว
62093002085 นายสุภวัฒน� พรหมงอย
62093002086 นายคามิน ผลธุระ
62093002087 นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
62093002088 นางสาวรัตนา ป�Wนแก%ว
62093002089 นางสาววโรชา แสนหูม
62093002090 นางสาวมัลลิกา มุริจันทร�
62093002091 นายกรกฎ จินนะเริง
62093002092 นายจิรวัฒน� คําศิริ
62093002093 นางสาวนิลเนตร เกิดชื่น
62093002094 นายธีรวัฒน� ชัยภิบาล
62093002095 นายสุรเดช แก%วก�า
62093002096 นางสาวนิภาพร คึมยะราช
62093002097 นางสาวจุฑามาศ จําปารัตน�
62093002098 ว�าที่ร%อยตรีสุริยัน แสงวงค�
62093002099 นางสาววรัทยา ลําทอง
62093002100 นางสาวกรกนก ผิวทอง
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62093002101 นางสาวจิดาภา จันทร�ทํามา
62093002102 นายธนิต พิสุทธ์ิ
62093002103 นางสาวสุจิตรา บุญมาวงค�ษา
62093002104 นางสาวภัทรวดี สันเสนาะ
62093002105 นางสาวรามณี วงศ�สุข
62093002106 นายพีระพล ใจเที่ยง
62093002107 นายบุณญาฤทธ์ิศักด์ิ จันทะพรม
62093002108 นางสาวปวีณา ผลวีระศักด์ิ
62093002109 นายพิทักษ�พงศ� ทองที
62093002110 นายปริวรรษ อินทร�งาม
62093002111 นางสาวโฉมฤดี วงภูดร
62093002112 นายธนากร ปรมะป�ยังกูร
62093002113 นางสาวเจนจิรา ราชลัย
62093002114 นางสาวรัชฎาพร แก%วสีงาม
62093002115 นายอิสระ ศรีนวลลี
62093002116 นางสาวกัลยา ท%าวพา
62093002117 นางสาวณัฐพัชร� รอบรู%
62093002118 นางสาวกฤษดาวัลย� ยืนนาน
62093002119 นางสาวราวดี โพธ์ิป0กขา
62093002120 นางสาวปานชนก ดีสะเกต
62093002121 นางสาวพิมจันทร� เทวงศา
62093002122 นางสาวนันทนิษฐ� อัฐนาค
62093002123 นายนัฐพงษ� หอมเย็น
62093002124 นางสาวสุชาดา แสงตุ%น
62093002125 นางสาวชลธิชา ขินานา
62093002126 นางสาวอัญชลียา มาตราช
62093002127 นายศิริพงษ� โยธิกุล
62093002128 นางสาวสิริวิมล เตโช
62093002129 นางสาววิชชุตา ชัยเอิก
62093002130 นายพิเชษฐ� ประภาวิลัย
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62093002131 นางสาวนิตยา ป�Wนใจ
62093002132 นางสาวนาตยา วงษ�ชาลี
62093002133 นางสาวจันจิลา ลามคํา
62093002134 นางสาวอริญชย� แก%วคูณเมือง
62093002135 นางสาวณัฐสุดา เหง%ามูล
62093002136 นายเพชรทูล แก%วบุดดา
62093002137 นางสาววิภาณี คุณาวัฒน�
62093002138 นางสาววิภาภรณ� รูปงาม
62093002139 จ�าสิบตํารวจบดินทร� ไชยชาญ
62093002140 นางสาวปวีณา บังเลา
62093002141 นายศตวรรษ ไชยพฤก
62093002142 นายภูริพัฒ เยรัมย�
62093002143 นายณัฐวัตร บุตรประชา
62093002144 นางสาวสุรินธร เทศถมยา
62093002145 นายวิทยา เทศจันทา
62093002146 ส.ต.ท.ศตวรรษ ไชยพัฒน�
62093002147 นางสาวสมจิตร รองศักด์ิ
62093002148 นางสาวปภาวรินทร� ยอดภักดี
62093002149 นางสาวสุณิสา ตาคํา
62093002150 นางสาวอารียา ปางลิลาศ
62093002151 นางสาวจิราพร สีหะสุต
62093002152 นางสาวทองอยู� ชาวสวน
62093002153 นายเอนกพงศ� ยาวะโนภาส
62093002154 นางสาวเสาวรีย� สายสมร
62093002155 นางสาวกมลทิพย� สรพิมพ�
62093002156 นายสงกรานต� วงเวียนคู
62093002157 นายดนุพล อุตตมะ
62093002158 นายชลิต ตันติกฤตยกุล
62093002159 นางสาวภัทรภร นิ่มกัน
62093002160 นายสหรัฐ ถิตย�สมบูรณ�
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62093002161 นางสาวปทุมมา ธรรมป0ญญา
62093002162 นางสาวรสริน กระแสโสม
62093002163 นายอัฐวุฒิ เหลืองสุริยะ
62093002164 นางสาวพรพิมล เทมโส
62093002165 นางสาวกรกนก นิตยพัฒน�
62093002166 นายภาณุวัชร พุ�มพวง
62093002167 นางสาวรัตติยา โสพันธ�
62093002168 นางสาวพัชราภรณ� บุบผาสังข�
62093002169 นางสาวนาฏยาภรณ� ภูคําวงษ�
62093002170 นายอภิเดช บริบูรณ�
62093002171 นายชุติพันธ� ชลรินทร�
62093002172 นางสาวพัชรีภรณ� มุลสาโคตร
62093002173 นายวิโรจน� ยุระตา
62093002174 นางสาวป0ณฑิตา เขตขันธ�
62093002175 นางสาวชลธิชา บุญผ�องศรี
62093002176 นายพิสิษฐ� หมายชัย
62093002177 นางสาวศานันทินี ธรรมจักร�
62093002178 นางสาวภรณ�ศิริ ดีแก%ว
62093002179 นางสาวอุราวัลย� สุมจันทร�
62093002180 นางสาวรุจิดา สุวรรณเทน
62093002181 นางสาวจารุวรรณ บัวระพันธ�
62093002182 นางสาวสุวนันท� ไชยตระมาตร
62093002183 นางสาวจุฑามาศ ทองชํานาญ
62093002184 นายธนโชติ สมพอง
62093002185 นางสาวสุรีรัตน� คัณทักษ�
62093002186 นางสาวมุกดา สาสีทะ
62093002187 นางสาวบุษกร ประทะมาตร�
62093002188 สิบเอกนพเดช อาษาภา
62093002189 นางสาวภัทรภรณ� ภาณุวณิชชากร
62093002190 นายเนติพล พรหมจักร
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62093002191 นางสาวดลจิตต� สุดสน
62093002192 นางสาวมาดาลี ฮมภาราช
62093002193 นางสาวนารีรัตน� แสงสอน
62093002194 นายเสริมศักด์ิ มิลาน
62093002195 นางสาวบุหงา แก%วป0ตถา
62093002196 นายไตรรงค� ผิวดํา
62093002197 นางสาวนพรัตน� วรชิต
62093002198 นายวัชระ เนาวะราช
62093002199 นายภานุพงษ� โยมงาม
62093002200 นางสาวภัทรสุดา ประโคลาพัง
62093002201 นางสาวสุพัตรา รัตนประเสริฐ
62093002202 นางสาวธัญญา โพธิสมบัติ
62093002203 นางสาวสกุลรัตน� จันทํามา
62093002204 นางสาวนฤมล สาเสี่ยน
62093002205 นางสาวน้ําหวาน คําศรียา
62093002206 นางสาวธนิดา วะชุม
62093002207 นางสาวภัสราธร น%อยแท%
62093002208 นางสาวปาริชาติ ระวาดชัย
62093002209 นางสาวมณีรัตน� ป0ดกอง
62093002210 นางสาวณัฐปภัสร� สุราช
62093002211 นางสาวกนกกานต� สาระไชย
62093002212 นายเกตมณี ก%อนธิงาม
62093002213 นายวัฒนา เขจรไข
62093002214 นางสาวสุทธินี พันธวงษ�
62093002215 นายธวัชชัย จามน%อยพรม
62093002216 นายรัตนโชติ ถิรสกุลประเสริฐ
62093002217 นางสาวอุไรวรรณ บึงราษฎร�
62093002218 นางสาววัชรีวรรณ วัฒนะ
62093002219 นางสาวศศิธร ศิริอรรถ
62093002220 นายวัลลภ สิงห�โท
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62093002221 นางสาวปรีญามล เกษเกษร
62093002222 นายนัฐพงษ� ด�วนใหญ�
62093002223 สิบเอกจิระศักด์ิ พูสีโสม
62093002224 นางสาวกัณฐมณี วรดี
62093002225 นางสาวแววมณี นาคชัย
62093002226 นายเสริมสุข เกษมสุข
62093002227 นายกิตติภูมิ ภักดีวุฒิ
62093002228 นายยุรนันต� สุขนอก
62093002229 นายพีระพงศ� ชาติชํานิ
62093002230 นางสาวอนงค�นาง ภู�ขํา
62093002231 นายอรรถพล พังแสงสุ
62093002232 นางสาวนนศญา ธีรนิธิมงคลกุล
62093002233 นายสุพัฒน�ชัย สุขราช
62093002234 นางสาวจิตรา พรมพล
62093002235 นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัย
62093002236 นายดนัย ปานเจริญ
62093002237 นางสาวชนากานต� ข�วงทิพย�
62093002238 นายสุนทร ศรีสุนทร
62093002239 นางสาวประภาพรรณ กันหา
62093002240 นางสาวสาธิกา จันทะพินิจ
62093002241 นายอภิวัฒน� เหมือยพรม
62093002242 นางสาวลลิตรา เหล�าโกทา
62093002243 นางสาวนภัสภรณ� นิลศิริ
62093002244 นางสาวณิศวรา มะลิรส
62093002245 นางสาวจรัสลักษณ� วิภาตา
62093002246 นางสาวสุปรียา คงรอด
62093002247 นางสาวพจมาน วรรณกุล
62093002248 นางสาวจิตรา นาคราช
62093002249 นายจักรพงษ� อินทร�จันทร�
62093002250 นายอนิวัตต์ิ เทียมภัก
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62093002251 นางสาวนวลอนงค� พงศักด์ิ
62093002252 นางจารุวรรณ อินปากดี
62093002253 นางสาวสายน้ําผึ้ง ปุติรัต
62093002254 นายวัฒนา มาภา
62093002255 นางสาวสินีนาถ อุสาพรหม
62093002256 นางสาวจิรันดา โคตรศรีวงษ�
62093002257 นายทศพร ประพาศพงษ�
62093002258 นางสาวยลดา เข็มศรีรัตน�
62093002259 นางสาวอรุโณทัย วงศ�ไชยา
62093002260 ว�าที่ ร.ต.กิติวรรณ สารวงษ�
62093002261 นางสาวจุติพร อินทะโสม
62093002262 นายชัยณรงค� สีเบ%า
62093002263 นายสัญญา น%อยทองสี
62093002264 นายวุฒิภัทร นามวงศ�ษา
62093002265 นางสาวอุลัยวรรณ� ขันโททอง
62093002266 นายศักด์ิทวี กองการ
62093002267 นางสาวมยุรา คําแพงไพร
62093002268 นายวิศนุ โกพลรัตน�
62093002269 นายวีรวัฒน� เหาะเหิน
62093002270 นางสาววิมาลา แสนบุตร
62093002271 นางสาวฐิตาภัทร� พุทธจันทร�
62093002272 นางสาววันวิสาข� ศรีหาพุฒ
62093002273 นางมุจลินท� พรมสาเทศ
62093002274 นางสาวเนาวรัตน� วะดวงไชย
62093002275 นางสาวศุภการ กาญจนคช
62093002276 นางสาวนิรชร เชียงจันทร�
62093002277 นางสาวฐาญิกา สอนวงค�ษา
62093002278 นายพิชญวีร� ประสาน
62093002279 นางสาวสุขฤทัย เลิศศรี
62093002280 นางสาวฐิติญาภรณ� บุญแจ%ง
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62093002281 นางสาวจงจิตร� สุนนท�
62093002282 นายคมเพชร มาตราช
62093002283 นางสาวเบญญาภา ฉายาพัฒน�
62093002284 นางสาวณัฐรินันท� คัญใหญ�
62093002285 นางสาวป�ยวรรณ คําจันทร�
62093002286 พระมหากฤษดา ธาตุทาสี
62093002287 นางสาวสุนิสา ขาวโกทา
62093002288 นางโชติกา เทพพงษ�
62093002289 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองสวัสด์ิ
62093002290 นายศศิพงค� ดวงคํา
62093002291 นางสาวธัญญาลักษณ� พรมมี
62093002292 นายณัฐวุฒิ พรมมา
62093002293 นางสาวชบาไพร คําพวง
62093002294 นางสาวศิรินันท� ในทอน
62093002295 นายนภัทรศิลปO คุณศักด์ิ
62093002296 นางสาวจตุพร อุตรศาสตร�
62093002297 นายกิติศักด์ิ ภูยอดตา
62093002298 นางสาวพรทิพย� แก%วดารา
62093002299 นายภาณุพงษ� บุญมาวงษา
62093002300 นางสาวพิไลวรรณ ลี้พล
62093002301 นางสาวอรพรรณ กงบังเกิด
62093002302 นายฤทธิชัย ใบโสภา
62093002303 นายนันทิพัฒน� นาชารี
62093002304 นางสาวนิตยา จันทาราม
62093002305 นายอังศุธร หม่ืนโรจน�
62093002306 นางสาวพลอยไพลิน วิโรจน�เรือง
62093002307 นางสาววิไลรัตน� ยามี
62093002308 นางสาวตติยาพร ภูริศรี
62093002309 นางสาวสุวภา สุพรรณ
62093002310 นายพงศกร นวานุช
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62093002311 นางสาวณัฐชา ชูพรหมวงศ�
62093002312 นางสาววรรณศิริ ตามประกอบ
62093002313 นางสาวนิรมล ศรีวิเศษ
62093002314 นางสาวกรรณิการ� สินเวชชัยยัน
62093002315 นางสาวเพชราภรณ� จันทร�สวัสด์ิ
62093002316 นายณัฐพงษ� คะป0ญญา
62093002317 นางสาววารุณี จําปาเวียง
62093002318 นายประกาศิต ประเสริฐสิทธ์ิ
62093002319 นางสาวกันทิมา มาตดก
62093002320 นางสาวสุกัญญา ตัวดี
62093002321 นางสาววรารักษ� ก%อนก้ัน
62093002322 นางอมรินทร� แสนท%าว
62093002323 นางสาวทิพวัลย� สอนสา
62093002324 นางสาวลออรัตน� ศิริวงค�
62093002325 นายเกรียงไกร บุญสมัคร
62093002326 นางสาวเกวลีน แทบสี
62093002327 นางสาวภริตา สายศรี
62093002328 นางสาวจุฬามณี วรรณคีรี
62093002329 นางสาวพัชราภรณ� พานันต�
62093002330 นางสาวสุพัตรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62093002331 นางสาวปพิชญา ประภาร
62093002332 นางสาวฤทัยรัตน� พรมจันทร�
62093002333 นางสาวณัฐธยาน� พลทอง
62093002334 นายภาณุวัฒน� นาโควงศ�
62093002335 นางสาวสุดารัตน� แฝงละโคก
62093002336 นางสาวอนัญญา กุลราช
62093002337 นางฉันทนา บุตรดี
62093002338 นางสาวอนุชญา เทพน%อย
62093002339 นางสาวอภิญญา บุญแจ�ม
62093002340 นางสาวจารุวรรณ ศรีบาล
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62093002341 นางสาวทัศชฎาภรณ� โยธายุทธ�
62093002342 นางสาวณัฐธิดา พรหมแพง
62093002343 นายพัฒนะศานต� ด�านหา
62093002344 นางสาวสิริวรรณ นาสมวาท
62093002345 นางสาวมัลลิกา โยลัย
62093002346 นางสาวผกามาศ ตินอาสา
62093002347 นายกฤษดา เกษมสุข
62093002348 นายปราโมทย� คําชมภู
62093002349 นายกัณติชา ไอรดาสกุล
62093002350 นางพรทิพย� ชํานาญหมู�
62093002351 นายวรวัช เลี่ยงสกุล
62093002352 นายณัฐวุฒิ หล%าสวย
62093002353 นางสาวอนุธิดา คําศรีพล
62093002354 นางสาวกิติยา บุญท%วม
62093002355 นางสาวภัทราพร นามธิราช
62093002356 นางสาวณัฐริกา แสวานี
62093002357 นายชัชวาล รูปขันธ�
62093002358 นายดาวมงคล คําลือ
62093002359 นางสาวพรทิพย� สุดใจ
62093002360 นางสาวเบญจมาภรณ� คําศิริ
62093002361 นางสาวเมทินี ชาติชํานิ
62093002362 นางสาวจันทร�จิรา แจ%งอ�วม
62093002363 นางสาวมยุรา ไชยกําบัง
62093002364 นางสาวมาติกา ศรีสุจิตร
62093002365 นางภิรดี สุขเกษม
62093002366 นางสาวนุชรี ขานหยู�
62093002367 นางสาวแขนภา สมคํา
62093002368 นางสาวภุมรินทร� จิตม่ัน
62093002369 นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย
62093002370 นายนพรุจ ทศภา
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62093002371 นางอรพิน แก%วก�า
62093002372 นางรุจิรา อรุณรัตน�สวัสด์ิ
62093002373 นางสาวกลิ่นอุบล พาไชย
62093002374 นางสาวฐิติพันธ์ิ จิตต้ังบุญญา
62093002375 นางสาวพรทิพย� นิตยโรจน�
62093002376 นางสาวธัญญารัตน� สิงห�พันธุ�
62093002377 นางสาวบุณยาพร วังคําหาญ
62093002378 นางสาวจิราภรณ� แสงเขียว
62093002379 นายนัฐพงษ� สิมคาน
62093002380 นายสุรชัย ถกลกิจสกุล
62093002381 นางสาวสุพัฒตา ทองคําแสน
62093002382 นางสาวอารียา ภูขันสูง
62093002383 นางสาวสุกัญญา จงเทพ
62093002384 นายอัครพล มณีทุม
62093002385 นายการุณ จันทะเลิง
62093002386 นางสาวสุวนันท� ศรีวรสาร
62093002387 นางสาวแววมณี ประสมศรี
62093002388 นางสาวธัญลักษณ� เหมือนมาตย�
62093002389 นางสาวพัชราภรณ� ผลบุตร
62093002390 นายณัฐจักร� จันทร�ผายขจรเดช
62093002391 นายกิตติคุณ นรินทร�
62093002392 นายโชติอนันฏ� โชติพฤกษาพงศ�
62093002393 นายสมชาย สัตยวัน
62093002394 นางสาวณภัสสรณ� ศิระบุญญรัศม์ิ
62093002395 นางสาวศิริรัตน� เสนไสย�
62093002396 นางสาวนิตย� บุดดานาง
62093002397 นางสาวชนนิกานต� นามบุปผา
62093002398 นางสาวสุดาลักษณ� ดวงเกษ
62093002399 นางสาวนวกานต� ถีนานนท�
62093002400 นางเยาวลักษณ� ไชยเทียมพล
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62093002401 นางสาวศิริวรรณ สีบุญ
62093002402 นายอธิชาติ ศรีฤทธ์ิตา
62093002403 นางสาวกนกวรรณ คะโมฤทธ์ิ
62093002404 นางสาวหยาดลิตา ทาสีแสง
62093002405 นางสาวเมธินี เขตคีรี
62093002406 นางสาวกรรณิการ� สิงห�วงค�ษา
62093002407 นายนัฐพล จันสีโคตร
62093002408 นายณรงค� ยางเงิน
62093002409 นางสาวกนกกาญจน� จันทร�หัวโทน
62093002410 นางสาวศุภรัตน� จันทะเดช
62093002411 นางสาวศรัญญา นาแพงหม่ืน
62093002412 นายในสยาม คุณละ
62093002413 นางสาวปภัชญา บุราณ
62093002414 นางสาวสุวิมล สันหนัง
62093002415 นายณัฐิพงษ� พัชรพลรักษ�
62093002416 นายภานุวัฒน� มังคละแสน
62093002417 นายกนกพงศ� ทองใบ
62093002418 นางสาววิลาวรรณ ดวงเพียรราช
62093002419 นางสาวสุดาพร แก%วสีขาว
62093002420 นายสุวชัย พันธ�แพง
62093002421 นางสาวเนตรนภา รัตนมาลี
62093002422 นางสาวมัทนา บุญช�วย
62093002423 นางสาวธิตินันท� ตาระบัตร
62093002424 นางสาวนภาพร บุตรมหา
62093002425 นางสาววรินญา นวลจันทร�
62093002426 นางสาวรัตนา มูลสาร
62093002427 นางสาวภานิชา พาณิชย�
62093002428 นายภัทราณุพิชญ� คงป0ญญา
62093002429 นางสาวหญิงฤทัย สุวรรณมาโจ
62093002430 นางสาวเนตรชนก วงศ�ประทุม
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62093002431 นางสาวลัลน�ลลิต เกียกขุนทด
62093002432 นางสาวพัชรี สายกระสุน
62093002433 นางสาวปนัดดา ปารินทร�
62093002434 นางสาวอภิญญา เจริญภักด์ิ
62093002435 นางสาวรัตติยา สิมศิริวัฒน�
62093002436 นางสาวประทิณญา วงค�ป0ตตา
62093002437 นางสาวขนิษฐา หอมหวล
62093002438 นางสาววิภารัตน� วงค�นางาม
62093002439 นางสาวผกามาศ เกษรสมบัติ
62093002440 นางสาวลลิตา ทองเจียว
62093002441 นางกนกพรรณ แก%วก่ิง
62093002442 นางสาวพรสุดา พักตะไชย
62093002443 นายแพรวไพลิน กสิวัฒนา
62093002444 นางสาวจิราภรณ� ปะนํามะสังข�
62093002445 นางสาวธนภรณ� อินมะโรง
62093002446 นางสาวเบญจพร ขจรมณี
62093002447 นางสาวปริญญาภรณ� แก%วกันหา
62093002448 นางสาวกันตา พิสิษฐกูล
62093002449 นางสาววนิดา โสชุมภู
62093002450 นายกฤศยศ เทพบํารุง
62093002451 นางสาวปาริชาติ สมรฤทธ์ิ
62093002452 นางสาวประภัสสร หาริตะวัน
62093002453 นางสาวอมรรัตน� บุญนาดี
62093002454 นายภัควัฒน� สุระอุดร
62093002455 นางสาววิภาภรณ� พฤกษาสิทธ์ิ
62093002456 นางสาวนันทพัชร� อินทร�ศรี
62093002457 นางสาวณัฐมณฑ� เชื้อชมภู
62093002458 นางกัณปภัส ภูเงิน
62093002459 นางสาวจุฑามาศ วงษ�ชาลี
62093002460 นางสาวนพรัตน� คลีล%วน
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62093002461 นางสาวอาภาภรณ� กุลลินพล
62093002462 นางสาวชุติอร สําราญพรม
62093002463 นายนัฐวุฒิ พันธผล
62093002464 นายนิพนธ� วันศรี
62093002465 นางสาวชญานิน นนท�สุรัตน�
62093002466 นายสุทัศน� บุตรชานนท�
62093002467 นายพีรยุทธ คงเย็น
62093002468 นายภานุวัฒน� อินทรเกษม
62093002469 นางสาววิภา บาลตา
62093002470 นางสาวชนิดา โยธายุทธ
62093002471 นายสุรพิชญ� โสภา
62093002472 นางสาวพัชนีย� ยืนนาน
62093002473 นางสาวกมลพร มีสุข
62093002474 นายอํานาจ ยะไชย
62093002475 นางสาวนฤมล เกิดเกียรติสุข
62093002476 นางสาวรุจิราภรณ� เมมาลี
62093002477 นายอํานวย คุณารักษ�
62093002478 นางสาวชุติมา ธนูรักษ�
62093002479 นางสาวมัจฉา บัวทอง
62093002480 นายอภิยุทธ แก%วทอง
62093002481 นายณัติชรินทร� ชมนาวัง
62093002482 นางสาวอภัยวรรณ เสียงเพราะ
62093002483 นางสาววาสนา สมบูรณ�
62093002484 นางสาววิไล ศรีชาดี
62093002485 นางสาวนราทิพย� วงษ�มะเซาะ
62093002486 นายเมฆาวี วะชุม
62093002487 นายเตชินท� อินทมล
62093002488 นายพลวัตร วรรณพันธ�
62093002489 นางสาววารุณี ศักด์ิอํานวย
62093002490 นางสาวธันนารี เจนวิถี
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62093002491 นางสาวศิริพร จํ้าเก%า
62093002492 นางสาวปวีณา แสนยางนอก
62093002493 นางสาวพรนิภา บุตรรินดา
62093002494 นางสาวมณีรัตน� แปKนไชยวงค�
62093002495 นางสาวดารุณีย� พุทธมาตย�
62093002496 นายชัยพิชิต อุทะเสน
62093002497 นายนภนต� ภัทราภิรักษ�
62093002498 นายพนัส ขาวหุ�ม
62093002499 นางสาววราพร พิมิตร
62093002500 นายศุภชัย ภักดีอํานาจ
62093002501 นางสาวกานต�ธิดา ต้ังเกียรติชัย
62093002502 นางสาวธนัชชา รูวันมอม
62093002503 นายวัฒนา แก%วคําฝา
62093002504 นายไสว จันทะนาม
62093002505 นางสาวจิรภา โพธิพรม
62093002506 นางสาวสุภาวดี ภูนบผา
62093002507 นางสาวรัตนาภรณ� มีนา
62093002508 นางศุภพรรณี ไชยงาม
62093002509 นางสาวรสรินทร� สนิทลุน
62093002510 นายวันเผด็จ ธิบูรณ�บุญ
62093002511 นางสาวทิพรัตน� ตินะโส
62093002512 นายวิชิต กุลชาติ
62093002513 นายอภิรัฐ บุตรจันทร�
62093002514 นางสาวจุฑามาศ อริยสนิท
62093002515 นางสาวปรียานุช วงษ�สวรรค�
62093002516 นางสาวอรพรรณ ทุมสงคราม
62093002517 นางสาวกาญจนา ชินบุตร
62093002518 นางสาวกรทิพย� ดลป0ดชา
62093002519 นางสาวอุไรรัตน� โอวรรณประเภา
62093002520 นางสาวพัชราภรณ� รักบุญ
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62093002521 นายธัญพิสิษฐ� ยลไชย
62093002522 นายวิวัฒน� สุทธิ
62093002523 นายกวี ภูบัวใบ
62093002524 นางสาวปราณปริยา วนไชยสงค�
62093002525 นางสาวยุวดี พาภักดี
62093002526 นางสาวดารุณี มหาหิงษ�
62093002527 นายเอนกพงค� สุนทรจิตร
62093002528 นางสาวสุนิสา เพชรสวัสด์ิ
62093002529 นางสาววนิดา พลวงค�ษา
62093002530 นางสาวอัญรินทร� ชะลูด
62093002531 นางสาวดารุณี ใจสุข
62093002532 นางสาวสุวิตรา สารศรี
62093002533 นางสาววราพร คําโยธา
62093002534 นายศราวุธ อนุไพร
62093002535 นายชนาเมธ แสงวิเชียร
62093002536 นายไพศาล ศรีคูณ
62093002537 นายอภิเดช พันลําภักด์ิ
62093002538 นางสาวกฤติยา พลมนตรี
62093002539 นางสาววัชลีมาศ อามาตย�ศรี
62093002540 นางสาวจิราภรณ� เมษา
62093002541 นางสาวนงณภัส สหพงษ�
62093002542 นายอาณา ไชยแสง
62093002543 นายสุรเชษฐ� มูลหาร
62093002544 นางสุพรรษา รัตนติสร%อย
62093002545 นางสาวลลิตา สุดใจ
62093002546 นางสาววราภรณ� จันทร�พาณิชย�
62093002547 นายณัฐพล ใยพันธ�
62093002548 นางปรียานุช ทองแกมแก%ว
62093002549 นางสาวอรอุมา เมืองโคตร
62093002550 นางสาวรัชนีภรณ� ภูขาว
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62093002551 นายพงศ�สิทธ์ิ กําลังมา
62093002552 นายทรงพล พรําพราย
62093002553 นางสาววรรณวิษา วิบูญกูล
62093002554 นางสาวนุชนาถ วงค�ตาข่ี
62093002555 นายอัษฎาวุธ บุระเนตร
62093002556 นางสาวขนิษฐา มะเสนัย
62093002557 นายศุภวัฒน� ต้ังจริยาพิสุทธ์ิ
62093002558 นางสาววรรณิภา จันทะแจ�ม
62093002559 นางสาวอาภาพร สีสุขา
62093002560 นายกิตติคุณ ศรีทับทิม
62093002561 นางสาวรัชฎา มากศรี
62093002562 นายพีรวัส ศึกขยาด
62093002563 นายวัฒนา เพียนาม
62093002564 นางสาวสุนารี โสภาคํา
62093002565 นางสาววนิชญา สีอ�อน
62093002566 นางรสสุคนธ� พานศรี
62093002567 นางสาวกัลยา เชื้อเจริญ
62093002568 นายสมพร กงนะ
62093002569 นางสาวทิพรัตน� วันคํา
62093002570 นายนิตินัย ชัยสอน
62093002571 นางสาวอริยา โคตะวินนท�
62093002572 นางสาวดวงกมล จิตนิยมศิลปO
62093002573 นางสาวจันทร�ธิกร โคตรวงค�
62093002574 นายวศิน อุระแสง
62093002575 ว�าที่ร%อยตรีศาสตรา พิมพ�จินดา
62093002576 นางเกศรินทร� วงศ�เฉลิมรัตน�
62093002577 นางสาวสุพรรษา โพธิจินดา
62093002578 นางสาวศุภรัตน� ผาทอง
62093002579 นางสาวสุปาณี แขวงเมือง
62093002580 นายภราดร สอนสิทธ์ิ
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62093002581 นายพุทธคุณ น%อยชื่น
62093002582 นางสาววิชชุดา อารีเอื้อ
62093002583 นางสาวณัฐจิตรา สาสอน
62093002584 นางสาวภานุดา ธีระธนานนท�
62093002585 นางสาวรัชนี แจวจันทึก
62093002586 นายชยพล ไชยกันหา
62093002587 นางสาวรดา บุนนาค
62093002588 นางสาวสุภาศิริ คํามูล
62093002589 นายอภิรักษ� คุรินทร�
62093002590 นางสาวเมรีญา ศรีหริ่ง
62093002591 นางสาวพัชนี พันธุ�กาง
62093002592 นายเชาวน�ศักด์ิ แสงศร
62093002593 นางสาวรัชราภรณ� ไชยรส
62093002594 นางสาวภัทรธิดา ใจซ่ือ
62093002595 นายสิงขร กตเวทิตากุล
62093002596 นางสาวพรพิมล สนิทรักษา
62093002597 นางสาวฉวีวรรณ กรรณสูตร
62093002598 นางสาวยุพา อับภัยชา
62093002599 นางสาวจันจิรา ชาวดร
62093002600 นายอภิรักษ� สีหะวงศ�
62093002601 นางสาวมณีรัตน� อาจแก%ว
62093002602 นางเพชรชรัตน� รัตนนิมิตร
62093002603 นางสาวป0ทมาวดี มูลที
62093002604 นายอรรถพล ทาเชาว�
62093002605 นางสาวจุติพร แก%วสีลา
62093002606 นางสาวพรนารินทร� แสงจันทร�
62093002607 นางศันสนีย� บุญทาป
62093002608 นางสาววรรณพร พระไกรยะ
62093002609 นางสาวสุภาวดี อ�อนธรรม
62093002610 นายภาณุวัฒน� โพธ์ิทอง
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62093002611 นางสาววาสนภา บุญประคอง
62093002612 นางสาวจิตรลดา ไชยอินทร�ศูนย�
62093002613 นางสาวจิตตราภรณ� คํามงคล
62093002614 นางสาวอรพรรณ ชาวสีฐาน
62093002615 นางสาวบุณยานุช หม่ืนกุล
62093002616 นางสาวธนาภา ส�งเสริม
62093002617 นายขจรศักด์ิ อุทรักษ�
62093002618 นางสาวณัฐธิดา ศิลาเรือง
62093002619 นางสาววรัญญา เวียงแก%ว
62093002620 จ�าเอกพงศกร พบสมัย
62093002621 นางสาวปาจรีย� ว�องเชิงยุทธ
62093002622 นางสาวนุชนารถ จันตVะ
62093002623 นางสาวสุภาวัลย� ผางนุย
62093002624 นายจิรวัฒน� สุวรรณชัย
62093002625 นางสาวพัณณ�ชิตา ทุประนตนิธิศักด์ิ
62093002626 นางสาวนงลักษณ� ศรีพลพา
62093002627 นายกันตภณ ภักดีมี
62093002628 นางสาววรนุช บุตรดีสุวรรณ
62093002629 นายธนาคาร สุขสบายเจริญ
62093002630 นางสาวนิตธิพร จําปาบุญ
62093002631 นางสาวศุภาพิชญ� คําจวง
62093002632 นางสาวณัฐณิชา พลขวา
62093002633 นางสาวทัศนาวดี ดีแสง
62093002634 นายณรงค� วงศรีงาม
62093002635 นางสาวจิราพร สียางคุย
62093002636 นางสาวเบญญทิพย� แปKนสุขา
62093002637 นางสาวนิตยา ชัยขันธ�
62093002638 นายสุรเดช ปาสาใน
62093002639 นางสาววิชญาพร ปะทะดี
62093002640 นางสาวจันทร�จิรา ศรีหานาม
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62093002641 นางสาวนันท�นภัส สิงหา
62093002642 นางสาวณัฐกมล คลังคําภา
62093002643 นายกรวิชญ� บัณฑิตกุล
62093002644 นางสาวอรยา รัศมีพิพัฒน�
62093002645 นางสาวกัลยา สุวรรณวงศ�
62093002646 นายปานเทพ พุกพล
62093002647 นางสาวภาริตา ไทยเจริญ
62093002648 นางสาวปวีณา วรสุทธ์ิ
62093002649 นางสาววรลักษณ� ทิพย�ทอง
62093002650 นางสาวนันทิดา จําปามูล
62093002651 นางสาววนิดา แก%วศรีงาม
62093002652 นางสาวกฤติยาภรณ� แก%วเรือง
62093002653 นายสิริเดช เพริดพริ้ง
62093002654 นางสาวสุรีพร ยางสี
62093002655 นางสาวศุภสิริ สุรเสรีวงษ�
62093002656 นางสาวปาริชาติ สงอินทร�
62093002657 นางสาววัชราพร พูลเพ่ิม
62093002658 นางสาววราภรณ� ไชยสิทธ์ิ
62093002659 นางสาวแผ%วมณี มาตรี
62093002660 นางสาวนันทนา คําสุขุม
62093002661 นางสาวปภัสรา เอี่ยมศิริ
62093002662 นางสาวบุษบา สีตา
62093002663 นางสาวกนกพร พุฒสันเทียะ
62093002664 นางสาวพัสตราภรณ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093002665 นางสาวนัฐวดี มูลที
62093002666 นางสาวทิพญา นามมา
62093002667 นางสาวแพรวประกาย กุลวงษ�
62093002668 นางสาวศิริลักษณ� แสงสุขวาว
62093002669 นางสาวพิมลวัลย� สถิตวัฒน�
62093002670 นางสาวจริยา ทํานาเมือง
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62093002671 นางสาวพัชริดา ชัยวรรณ
62093002672 นางสาววราภรณ� แท�นแก%ว
62093002673 นางสาวชลลดา คําเพ็ชร�
62093002674 นางสาววราภรณ� โลกธาตุ
62093002675 นางสาววิชุอร อิงประพันธ�กร
62093002676 นางสาวอาทิตยา สาครสิทธ์ิ
62093002677 นางสาวณัฏฐาเนตร ชัยสุวรรณ
62093002678 นางสาวปชัญญา ปาณศรี
62093002679 นางสาวฉัตรปวีณ� แสนไชย
62093002680 นางสาวกรรทิมา การุญ
62093002681 นางสาวป0ทมพร วรรณพงษ�
62093002682 นางสาวชฎาทิพย� บุตรนอก
62093002683 นางสาวประภาภรณ� อินทรีย�
62093002684 นางสาวนภาลัย สุขนอก
62093002685 นางสาวอภิสรา อภิพรมงคล
62093002686 นายจตุพล โสธรรมมงคล
62093002687 นางสาวกิตติยา ย่ิงแสวงดี
62093002688 นางสาวจีระวรรณ ศรีอัคราช
62093002689 นางสาวกนกวรรณ ขยันเขตการ
62093002690 นางสาวรจรินทร� ปริพล
62093002691 นางสาวอาริญา สรัคคานนท�
62093002692 นายพัฒนา แก%วแก�นคูณ
62093002693 นางสาวรุ�งทิวา คํายา
62093002694 นางสาวณัฐธยาน� สุมาลัย
62093002695 นายณัฐพล วงษ�ชัย
62093002696 นางสาวณัฐธิดา วงษ�สาขา
62093002697 นายนัฐพงศ� อินอุ�นโชติ
62093002698 นายอนุพงษ� คาดีวี
62093002699 นางสาวจิรกานต� สาริกา
62093002700 นายธีระเดช เลิศสงคราม
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62093002701 นางสาวสุทธิดา ลาญาติ
62093002702 นายวันชัย มหาโคตร
62093002703 นายภานุมาศ ชาติประเสริฐ
62093002704 นางสาวรุจิรา ฝHายบุญ
62093002705 นางสาวสุพัตรา ภูอาจ
62093002706 นางสาวป0ทมาภรณ� ศรีดา
62093002707 นางสาวศิริวรรณ มณีสาร
62093002708 นายพชรพล เต็มเจริญ
62093002709 นางสาวมัลลิกา ใจทน
62093002710 นางสาวพีชชยา วรรณพงษ�
62093002711 นางสาวป�ยมน เพชรมีแก%ว
62093002712 นางสาวนุชนาถ จักรสมรชัย
62093002713 นางสาวอรทัย รางเวียงคํา
62093002714 นางพัชรียา พุดทา
62093002715 นายวุฒิพงษ� เพ็งเหมือน
62093002716 นายกิตติทัต ประศรี
62093002717 นางสาวสัจจาพร ชัยศรี
62093002718 นางสาวรัตนาภรณ� ทองบ�อ
62093002719 นางสาวดวงแก%ว ดอนสังเกตุ
62093002720 นายนฤดล เผือกมา
62093002721 นายธีระวัฒน� ภวภูตานนท�
62093002722 นางสาววิไลวรรณ เลื่อนแก%ว
62093002723 นางสาวปวีณา ชัยจันทร�
62093002724 นางสาวผุสรัตน� ปราบพาล
62093002725 นางสาววิไลพร ฤทธิธรรม
62093002726 นางสาวสุมาพร เข่ือนสูงเนิน
62093002727 นางสาวธนภรณ� ขันติยะ
62093002728 นางกัลยกร ดวงจันทร�
62093002729 นางสาวป�Wนเพชร เสนจันตะ
62093002730 นางสาววันรัชดา แก%วดี
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62093002731 นางสาวธมนวรรณ อินทรเสนา
62093002732 นายเมธาวี ศรีอรรคพรหม
62093002733 นายจักรกฤษ หันพะเนิน
62093002734 นางสาวสุปรียา ศรีสอาด
62093002735 นางสาวกุลณัฐ พรมวงค�
62093002736 นายรัชชานนท� วงค�กลาง
62093002737 นายธนาวัฒน� ไกยราช
62093002738 นางสาวณัฐธัญญา ดอนขันธ�
62093002739 นางสาวมัลลิกา นาทองลาย
62093002740 นางสาวกิตติรัตน� จอมพรรษา
62093002741 นางสาวจิระวรรณ� ทองสม
62093002742 นางสาวทัดดาว บรรเทิงจิตต�
62093002743 นางสาวขวัญชีวา ศรีภา
62093002744 นายธนชัย ศรีสวัสด์ิ
62093002745 นางสาวสุดาวรรณ รักษาราษฎร�
62093002746 นายนิรันดร� ขาวอ�อน
62093002747 นางสาวพัชรศรี กีรติพงศ�ศักดา
62093002748 นายชาญเดช คําทวี
62093002749 นางสาวราชิณี แต%มรุ�งเรือง
62093002750 นางสาวอารีรัตน� ฉลองภูมิ
62093002751 นายธนะวัฒน� สันโคตร
62093002752 นายอภิสิทธ์ิ บําเรอสงค�
62093002753 นางสาวอุลัยพร ตีตรา
62093002754 นางสาวศิริรัตน� ไชยพุทธา
62093002755 นางสาวพัชรา พาทุพาน
62093002756 สิบเอกธีรภัทร� เก้ือกูล
62093002757 นางสาวเสาวณีย� บุดดีคําภา
62093002758 นางสาวดวงกมล ใจดี
62093002759 นางสาวภัทรพร สีหานาถ
62093002760 นางสาวทิฆัมพร ไชโย
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62093002761 นางสาวรพีพร พลดงนอก
62093002762 นางสาวทัชรีย� กุณวงษ�
62093002763 นางสาวจิราภรณ� เบ็ญมาตร
62093002764 นายมนตรี เชื้อวงศ�พรหม
62093002765 นางสาวพัทธ�ธีรา พาริวงศ�
62093002766 นายสมพงษ� พัฒนปรีดาพันธุ�
62093002767 นายเอ็นดู จันทะป0ญญา
62093002768 นางสาวศิริม่ิงขวัญ ทองบ�อ
62093002769 นางสาวรัตนา เรืองแสน
62093002770 นายปฎิพล ธนะชัย
62093002771 นางสาวนลินนิภา ศรีสาวแห�
62093002772 นางสาววิลาวรรณ ชูกลาง
62093002773 นางสาวธิดารัตน� เกณรัมย�
62093002774 นางสาวน้ําฝน นิตุธร
62093002775 นางสาวกนกวรรณ อินนาง
62093002776 นางสาวกรรณิกา ฤทธิวงศ�จักร
62093002777 นางสาวนุชบา ศรีวิชา
62093002778 นางสาวอัยดา ภาโนมัย
62093002779 นางสาวกาญจนา วงษ�ลา
62093002780 นายนุลักษ� ผิวไหมคํา
62093002781 นางสาวมาริษา หมันสา
62093002782 นางสาววรรณภา เหง%าพรมมินทร�
62093002783 นางสาวฐิติภรณ� จันทกรณ�
62093002784 นางสาวศิริวิมล ยศป0ญญา
62093002785 นายจิรวัฒน� จันทร�งาม
62093002786 นางสาวยุพิน พัฒนชนชาติคีรี
62093002787 นางสาววรกานต� จันทราสา
62093002788 นายสุวัฒน� สุราช
62093002789 นางสาวชุติมณฑน� ทรัพย�แสนยากร
62093002790 นางสาววรัญญา อินปาว
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62093002791 นางนภัสสร จําปานิล
62093002792 นางสาวปาณิศา พลโรม
62093002793 นายเทพวิญYู แก%วกํา
62093002794 นายมานิตย� วิชัยพรม
62093002795 นายรชต กุมพันทอง
62093002796 นายคมกริช เค%าเหลืองชัย
62093002797 นายสุวัฒน� สุขวันดี
62093002798 นายสุระชัย พงกันยา
62093002799 นางสาวกัญญาภัค แสงต�าย
62093002800 นางสาวพรรณราย ศรีลาภูมิ
62093002801 นางสาวช�อผกา อินทร�จงล%าน
62093002802 นางสาวภัทศิริ นนทะชัย
62093002803 นางสาวจันทร�จิรา มหาทลุง
62093002804 นางสาวกรรณิการ� ภักดีสุจริต
62093002805 นายเอกพล จิตตะโส
62093002806 นายภูวเรศ มากอง
62093002807 นางสาววรรณธิดา ทิพย�คํามี
62093002808 นางสาวพิมพิกา เหนือจําทิศ
62093002809 นายนิคม กันหา
62093002810 นายปรเมศ อินทร�คําน%อย
62093002811 นางสาวกรองกาญจน� จันทศร
62093002812 นางสาววัชราพร เจริญพัฒนากุล
62093002813 นางสาวนิราวรรณ วงษ�ลุนลา
62093002814 นายพีรพัฒน� นาโม
62093002815 นายเดชาธร คําสวัสด์ิ
62093002816 นายสมพงษ� ศรีเทพ
62093002817 นางสาวทิพรัตน� ศรีประทุม
62093002818 นางสาววิริยา ประกอบแสง
62093002819 นายขวัญชัย ภูมิสัตย�
62093002820 นางสาวกาญจณา สิงห�วี
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62093002821 นายภัททาวุธ กลยนีย�
62093002822 นายเดชาวัชร� เหล�าพรม
62093002823 นายทินกร ศรีบุรินทร�
62093002824 นางสาวเสาวณีย� โยธากุล
62093002825 นางสาววราภรณ� เดือนไธสง
62093002826 นางสาวปวีณรัตน� ม่ังมูล
62093002827 นางสาวรุ�งทิวา อุระมา
62093002828 นางสาวอังคณา พรมพิทักษ�
62093002829 นางสาวบัณฑิตา ใครบุตร
62093002830 นางสาวณัฐมล กวดไทย
62093002831 นายเทพารักษ� อาจฉกรรณ�
62093002832 นางสาวหทัยทิพย� มณีรัตน�
62093002833 นายป�ยะ ชนะบุญ
62093002834 นางสาวกรกนก โยปทุม
62093002835 นางสาววาสนา ภูสาธง
62093002836 นายพชรพล อุ�นเบ%า
62093002837 นางสาวอันธิกา คําลุน
62093002838 นายธวัช สะเทิงรัม
62093002839 นายพงษ�สิทธ์ิ แสงศรี
62093002840 นางสาวนิธิดาว พรภูมินทร�
62093002841 นางสาวนิตยา อินทรบุตร
62093002842 นางสาวสุนิสา สีกาลัง
62093002843 นายณัฎฐวัธน� อินทร�ติยะ
62093002844 นางสาวนันทพรรณ ยอดแคล%ว
62093002845 นางสาวจีรนันท� ล%อดงบัง
62093002846 นางสาวศรัญญา ศรีพันดอน
62093002847 นางสาวเณศราลัญพ์ิ ชินรัมย�
62093002848 นายฐิติกร อภัยโส
62093002849 นายบุณยวรรษ สุระขุนทด
62093002850 นางสาวขนิษฐา เวียงคํา
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62093002851 นายสาคร วรรณพราหมณ�
62093002852 นายกัมปนาท ศิรินานันท�
62093002853 นางสาวอนุตรา อินทสอน
62093002854 นายวิษณุ เมืองสุสา
62093002855 นายณัชพล นามรส
62093002856 นายสุเรนทราชิน ยุคนทรานนท�
62093002857 นางสาวเกียนจิลา ทองดี
62093002858 นางสาวพรพรรณ มูลเสน
62093002859 นางสาวฉัตรสุดา คันธะรินทร�
62093002860 นายนิติวัฒน� คูบุบผา
62093002861 นางสาวเกตุสุดา บุญลี
62093002862 นายศราวุธ เพ็งพันธ�ศรี
62093002863 นางสาววิราวรรณ นิตย�สุภาพ
62093002864 นางสาวจิราภรณ� นามโยธา
62093002865 นางสาวชุติยา พุฒธรรม
62093002866 นางธรวดี วุฒิสาร
62093002867 นางสาวสุพัตรา พุทธนาวงค�
62093002868 นางสาวจิรัชญาภรณ� แสงโทโพธ์ิ
62093002869 นายเอกมงคล ถาวงษ�กลาง
62093002870 นางสาวศญามล รุ�งรัตน�
62093002871 นางสาวกนกวรรณ กํ่าสี
62093002872 นางสาวยุวดี ทิศศิลา
62093002873 นางสุภาภรณ� ดวงจิตร
62093002874 นางสาวฉัตรศิรา ไกรษรวงค�
62093002875 นางสาวภรณ�อรุณ เต็งโรจน�นภาพร
62093002876 นางสาวชุติมา อินทร�ทิพย�
62093002877 นายอํานาจ ไชยมาศ
62093002878 นางสาวปณิดา วงแก%ว
62093002879 นายธวัชชัย นันท�ดี
62093002880 นายณัฐพงษ� นาทัน
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62093002881 นางสาวอรุณรัตน� แก%วทรัพย�
62093002882 นางสาวพรประภา เหลืองอร�าม
62093002883 นางสาวพรรณพร วรรณกุล
62093002884 นางสาวศิริเพ็ญ วุฒนาม
62093002885 นางสาวจิราภรณ� ทองกลึง
62093002886 นางสาวประภัสสร จันดาวงษ�
62093002887 นางสาวรุ�งรัตน� ลีลาชัย
62093002888 นางสาวธัญญลักษณ� วงศ�หาจักร
62093002889 นางสาวมณีรัตน� สิทธิโชติ
62093002890 สิบเอกถาวร พันทะศรี
62093002891 นางสาวเจนจิรา จันทะสี
62093002892 นางสาวทิพวัลย� ศิลปชัย
62093002893 นางสาวอรอุมา อรัญวาส
62093002894 นางสาวสมณจันทร� จําเริญพานิช
62093002895 นายสามารถ ทิพย�รอด
62093002896 นางสาวมณพัท อรรถวิภาค
62093002897 นางสาวสุวภัทร เหมะธุลิน
62093002898 นายรัฐพล จันอาภาส
62093002899 นางสาวภาณี นามวงศ�
62093002900 นางสาวชนานันท� บุตรศรี
62093002901 นางสาวป0ทถมาภรณ� ทุมแก%ว
62093002902 นางสาวศิรประภา บุดดีคํา
62093002903 นายทนงศักด์ิ บุญทศ
62093002904 นางสาวจันทร�จิรา คําภาษี
62093002905 นายชยุต โฉมยา
62093002906 นางสาวจีรนันท� แก%วก่ิง
62093002907 นายกษณะ ป0ญญาคํา
62093002908 นางสาววราภรณ� รัตนวาปI
62093002909 นางสาวพัชราภร ประกอบดี
62093002910 นางญาณิศา โกตถา
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62093002911 นางสาวภัทรา พาพิจิตร
62093002912 นางสาวอรวรรณ บุญประคม
62093002913 นางสาวรัตนา ใจศิริ
62093002914 นางสาวคีตภัทร ขนันเย่ียม
62093002915 นางสาวกาญจนา อินทร�เจริญ
62093002916 นางสาวณิชารีย� บําเพ็ญศิลปO
62093002917 นางสาวเกวลี น%อมระวี
62093002918 นางสาวรัชดา ทิมินกุล
62093002919 นางสาวเกศรินทร� กงเดิน
62093002920 นางสาวเยาวลักษณ� ไม�เศร%า
62093002921 นางสาวดารา สิงห�พัฒน�
62093002922 นางสาวพัทธนันท� โคตรศรีวงษ�
62093002923 นายจักรพันธ� วงค�วันดี
62093002924 นางสาวกนกพร พุทธทัน
62093002925 นางสาวกนกวรรณ มะราชลี
62093002926 นางสาวอารียา ลุ�มภู
62093002927 นายพัชระ ชวนะบุญไพศาล
62093002928 นางสาวฉัตรสุดา บัวบุตร
62093002929 นายวีระพงษ� ยะวังพล
62093002930 นางสาวสุวนันท� สารปรัง
62093002931 นายฐาปกรณ� แสงทอง
62093002932 นางสาวณัฐทิดา พรมสา
62093002933 นางสาวรวีวรรณ แก%วฝHาย
62093002934 นางสาวบุญเรียม สมสิทธ์ิ
62093002935 นายฐิติพงศ� หอมแพน
62093002936 นางสาวนัทภรณ� บัวเงิน
62093002937 นางสาวโสภิดา คําเพชรดี
62093002938 นายสุทธิลักษณ� ผลจันทร�
62093002939 ว�าที่ร.ต.บัณฑิต ศรีสุมัง
62093002940 นางสาวเสาวลักษณ� บูรณะ
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62093002941 นางสาวรุ�งนิภา โตดี
62093002942 นายสมโภช วงค�ศรีชา
62093002943 นางสาวธัญชนก ทาวิภัชน�
62093002944 นางสาวธัญทิพ หาญวงศ�
62093002945 นางสาวภิญญดา คําหางหงส�
62093002946 นางสาวสิริยากร ฤาชัยษา
62093002947 นางสาวเสาวพิมพ� บุญเกษม
62093002948 นางสาวพวงผกา พรมสุวรรณ
62093002949 นางสาวลัดดาวัลย� ธรรมประชา
62093002950 นางสาวนิยาดา อุ�มภูธร
62093002951 นางสาวสุวรรณา หีบแก%ว
62093002952 นางสาวปนิตา ศรีจันทร�
62093002953 นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ�
62093002954 นางสาวจีรนันท� จันสุข
62093002955 นางสาวสิริขวัญ บุญปก
62093002956 นายอนุพงษ� การุณ
62093002957 นางสาววิภาวี สมเกียรติยศ
62093002958 นางสาวนิรัตน� แพงน%อย
62093002959 นางสาวจริยา เข็มวง
62093002960 นางสาวธดากรณ� ศรีเมืองบุญ
62093002961 นางสาวอัญชนา ทองคํา
62093002962 นายณัฐวัฒน� แสนเกตุ
62093002963 นางสาวปรียานุช ศรีวรขันธ�
62093002964 นายจาตุรงค� อุ�นเสือ
62093002965 นางสาวสุดารัตน� ถกลกิจสกุล
62093002966 นางสาวนิสาชล สายคําแต�ง
62093002967 นางสาวชุติกาญจน� มณีรัตน�
62093002968 นางสาวสุดารัตน� ศรีสมบัติ
62093002969 นายภราดร แสงชาติ
62093002970 นายนภวุฒิ พรหมชมชา
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62093002971 นางสาวสรัลชนา สิมสวัสด์ิ
62093002972 นางสาวจุฑารัตน� สนธิระเบียบ
62093002973 นางสาวสุนิสา ม�อมพะเนาว�
62093002974 นางสาวสุพัตรา แสงพรมชารี
62093002975 นายตุลยวัต ภูคงสด
62093002976 นางสาวศิริกร พานเหนือ
62093002977 นางสาวสุพัตรา งามป0ญญา
62093002978 นางสาวนวลนภา ลาญาติ
62093002979 นายครรชิต นิคํา
62093002980 นางสาวธนาภรณ� นาดี
62093002981 นายชนัต ศิริกาล
62093002982 นางสาวกาญจนา ไทยลา
62093002983 นายอภิชาต ศรีอําไพวราภรณ�
62093002984 นายธันยวัฒน� ทิพสุวรรณ�
62093002985 นางสาวช�อผกา กุลวงศ�
62093002986 นางสาวมลฤดี ถึงนามลี
62093002987 นางสาวฐิติมา ฟองสังข�
62093002988 ว�าที่ร%อยตรีกิตติพงษ� วรรัตน�
62093002989 นางสาวอรธีรา ฝHายวงค�
62093002990 นางสาวพลอย พันธ�โยศรี
62093002991 นางสาวนิตยา จําปา
62093002992 นางสาวช�อผกา ไม%สันเทียะ
62093002993 นายอนันต� โมธรรม
62093002994 นางสาวอรุณี ศรีบุรินทร�
62093002995 นางสาววงค�เดือน ผางจันทะ
62093002996 นายธนพล ศรีลําใย
62093002997 นางวารุณี ชุมพรศรี
62093002998 นายบัณฑิต บรรดาศักด์ิ
62093002999 นางสาวเพ็ญนภา พลแสน
62093003000 นายอรรถพล ปลั่งกลาง
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62093003001 นางสาวยุคลรัตน� จําปาภา
62093003002 นายธนพล ตาดี
62093003003 นางสาวพัชริดา สุราฤทธ์ิ
62093003004 นางสาวปาริชาติ แก%วสีหา
62093003005 นางสาวจุฑามาศ ป0ญญาสวัสด์ิ
62093003006 นายพสธร ฉิมสุข
62093003007 นางสาวพิฆเณศวร� แก%วตรี
62093003008 นางสาวกรรณิการ� เวียงสมุทร
62093003009 นายธิติสรรค� นักคําพันธ�
62093003010 นางดลนภา ตระกูลทองดี
62093003011 นางสาวหัทยา แก%วโกมิน
62093003012 นางสาวทิพภาวรรณ� หลวงโภชน�
62093003013 นางสาวป0ทมา นันดิลก
62093003014 นางสาวธัญชนก ซาแสงบง
62093003015 นางสาวธารารัตน� มูลพรม
62093003016 นายเจษฎา พรมอารักษ�
62093003017 นางสาวอัญชิสา จิตตํานาน
62093003018 นางสาวปรียารัตน� แสนเข็ม
62093003019 นางสาวชุติมา เหมะธุลิน
62093003020 นายศิราฆพ บุญสุวรรณ
62093003021 นางสาววิภาวดี สระทองซัง
62093003022 นายชินวุชร ศรีตะ
62093003023 นางสาวขวัญกนก วะชุม
62093003024 นายวีระพล นามรักษา
62093003025 นายชัยณรงค� พิมวรรณ�
62093003026 นางสาวพรทิพย� วงษ�ขุลี
62093003027 นางสาวสุมิตรา บาบุญ
62093003028 นางสาวเบญญาภา นามบุญลา
62093003029 นายนครินทร� อ�อนพฤกษ�ภูมิ
62093003030 นางสาวกนิษฐา วงศ�จันทร�
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62093003031 นางสาวธิไลรัตน� อุทะเสน
62093003032 นางสาวชลิตา คุณรักษ�
62093003033 นางสาวรัชฎาพร ผลชื่น
62093003034 นางสาวมณฑิรา บัวสิงห�
62093003035 นางพันธ�ทิวา ทัพอาสา
62093003036 นายหัตถศิษฏ� โพธ์ิสุวรรณ
62093003037 นายไวทย� สุวรรณชัยรบ
62093003038 นางศรีสุดา ด�านลี
62093003039 นางสาวกาญจนา แก%วเชียงหวาง
62093003040 นางสาวธันยพร ธัญญเจริญ
62093003041 นายสุรพล อุ�มสาพล
62093003042 นางสาวสิริรัตน� อุปนันท�
62093003043 นางสาวเกศรินทร� สุพรมอินทร�
62093003044 นางสาวภรวี วรรณสิงห�
62093003045 นางสาวปฏิญญาพร คนหาญ
62093003046 นายณัฐพงษ� ดีขยัน
62093003047 นางสาววัลภา จันดา
62093003048 นางสาวชญาณินท� พัดสร%อย
62093003049 นางสาวสุดา นามเขต
62093003050 นายกิตติโชค ม�วงซอง
62093003051 นางสาวประภารัตน� ชาหนองหว%า
62093003052 นางสาวนันทวรรณ บุตรรส
62093003053 นายวรรณชาติ แสนพันธ�
62093003054 นายสุริยัณต� คุ%มไข�หนุ�น
62093003055 นางสาวฐิตารีย� เทพประสิทธ์ิ
62093003056 นายนิตินนท� ฉิมแสง
62093003057 นางสาวสุรีรัตน� โยธาคุณ
62093003058 จ�าเอกคมเดช สระกุลตลา
62093003059 นางสาวกานต�หทัย ป0ญญาดี
62093003060 นางสาวกรณ�แก%ว สอนเสนา
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62093003061 นายณัติเทพ ฉลาดแย%ม
62093003062 นายพุทธา อนันตะภักด์ิ
62093003063 นางสาวสุภัทรา คําสวนจิก
62093003064 นายพุทธสิทธ์ิ อ�อนสุระทุม
62093003065 นางสาวรุจีรา วันทาวงษ�
62093003066 นายอาทิตย� ตางจงราช
62093003067 นางสาวชลธิชา บุดดีสุวรรณ
62093003068 นายอัศวิน อินทรีย�
62093003069 นางสาววันเพ็ญ อนันติ
62093003070 นางสาวกัลยา สมยศ
62093003071 นางสาวนิภาพร ธานี
62093003072 นายอนุรักษ� เพียใหม�
62093003073 พ.อ.ต.รัชกฤช ธํารงชัยชูสิน
62093003074 นางสาวพิชญา นาขะมิน
62093003075 นายกฤษดา วงศ�ใหญ�
62093003076 นางสาวฉัตรสุดา สุ�มมาตย�
62093003077 นางสาวสุจรรยา เจนชัยภูมิ
62093003078 นายวุฒิศักด์ิ สุลํานาจ
62093003079 นายวิทวัส บุตรโยธี
62093003080 นางสาวศรนรินทร� คําทะเนตร
62093003081 นางสาวพิยดา ดาราชทัพ
62093003082 นางสาวพิมลวรรณ คําหอม
62093003083 นางสาวคนิพรรณ มังก%อน
62093003084 นางอรอนงค� ศรีวิลัย
62093003085 นางสาวยุวนันท� การินทร�
62093003086 นางสาวเบญจมาพร ภูอาจ
62093003087 นางสาวอันธิกา หุ�นโสภา
62093003088 นางสาวศิริรัตน� พรมจินดา
62093003089 นายพีระพัฒน� ชาติชํานิ
62093003090 นางสาวชลวิกา วงศ�บาตร
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62093003091 นางสุกัญญา อโนทัย
62093003092 นางสาววัชรีพร ไทยทัต
62093003093 นายชัยรัตน� ตุมอญ
62093003094 นางณิชารีย� แสนสุข
62093003095 นางสาวศิริวรรณ ก้ิวภาวัน
62093003096 นางสาววนิดา อสิพงษ�
62093003097 นางสาวอัจฉราภรณ� ทํานาย
62093003098 นางสาวอารีรัตน� อุชื่น
62093003099 นายธนพล สุทธิพล
62093003100 นางสาวลัดดา ไชยวงศ�
62093003101 นางสาวสมฤดี ส�งเสริม
62093003102 นางสาวหทัยรัตน� เหล�าประทุม
62093003103 จ�าสิบเอกวัฒนพงษ� ดงยาง
62093003104 นางสาวทับทิม ทุมรี
62093003105 นางสาวประภัสสร วงศ�ศรีดา
62093003106 นางสาวทิพรัตน� รักษามารถ
62093003107 นางสาวกัญญมล ทันบุญ
62093003108 นางสาวกนิษฐา นาโสก
62093003109 นายนิวัฒน� สุวรรณวาปI
62093003110 นายดัสกร ผาลือคํา
62093003111 นางสาวเครือวัลย� สิมลา
62093003112 นายถวิล วาทชัยกุล
62093003113 นายวีรยุทธ ราชบัญดิษฎ�
62093003114 นางสาวศิริกัญญา ไชยศักด์ิ
62093003115 นางสาวกรรณิกา นนทะราช
62093003116 นางสาวพรวิไล อุยะพิตัง
62093003117 นางกรรณิกา กํ่าจําปา
62093003118 นายสุรสิทธ์ิ อุ�นมีสี
62093003119 นางสาวอัจฉรา ทิใจ
62093003120 นางสาวนันทนา ปHาดู�
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62093003121 นางสาวสุพัตรา จูมผา
62093003122 นางสาวภานิชา วงษ�ทาสี
62093003123 นางสาวสุกัญญา สมศรีมี
62093003124 นายธนาคาร สมศรี
62093003125 นางสาวปภาดา เศรษฐวรางกูร
62093003126 นางสาวจินตนันท� จันทสม
62093003127 นางสาวดวงกมล ทองถาวร
62093003128 นางสาวกรานต�ศิริ บริบูรณ�มังสา
62093003129 นางสาวณิชากร ขันอาษา
62093003130 นางสาวนัทวดี โล�ห�คํา
62093003131 นายบัญชา ทองสุทธ์ิ
62093003132 นายชานนท� ต�างโอฐ
62093003133 นางสาวพรนภา พลพวก
62093003134 นางสาวเดือนเพ็ญ วงค�ตาเทพ
62093003135 นางสาวป�ยะพรรณ สมรรถวัฒน�
62093003136 นางสาวอรุณวรรณ ศรกายสิทธ์ิ
62093003137 นางสาวกนิษฐิกา งันลาโสม
62093003138 นางสาวจีราพันธุ� ฉัตรเท
62093003139 นางสาวนงลักษ� หล%าสวย
62093003140 นางสาวสุกัญญา ต%นนามน
62093003141 นางสาววิชชุลดา ร%อยดี
62093003142 นางสาวศิริกัญญา ทองอนันต�
62093003143 นางสาวศศิทร จําปาทอง
62093003144 นายสุริยา สุขรัมย�
62093003145 นางสาวอภิญญา รัตนหิรัญ
62093003146 นางรุตจิรา ทองจันทร�
62093003147 นางสาวธนวรรณ ศุขวัฒนา
62093003148 นายสันพิทักษ� โภคาแสง
62093003149 นางสาวกนกวรรณ โทกุล
62093003150 นางสาวณฤดี พละขันธ�
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62093003151 นางสาวจันทิมา ช�างศรี
62093003152 นางสาวจตุพร จํารักษา
62093003153 นางสาวอรนุช ตาบ�อฮุ�ง
62093003154 นางสาวอนุสรา ศิริบุตร
62093003155 นายชีวะ นนทจันทร�
62093003156 นางสาวขวัญฤดี นวนชะนะ
62093003157 นายอภิศักด์ิ นันทะพล
62093003158 นายสมาธิ บุญแรง
62093003159 นางสาวรตินันท� หาชานนท�
62093003160 นายนภัส ลาวทอง
62093003161 นายจักรินทร� ในสูงเนิน
62093003162 นางสาวภคพร เรืองวงศ�วิทยา
62093003163 นางสาวศรัญญา ธรรมวิเศษ
62093003164 นางสาวปาลิกา สูตรไชย
62093003165 นางสาวสิริยากร เรืองเรื่อ
62093003166 นางสาวยอดหญิง ทองสีดํา
62093003167 นายขจรศักด์ิ เคนไชยวงค�
62093003168 นางสาวนันทภัค พุทธิเสน
62093003169 นางสาวสุจิตรา เชียงขวาง
62093003170 นางสาวศิริรัตน� ศรีเทพ
62093003171 นางสาวพรพิมล ธนูหงษ�
62093003172 นางสาวภัทราวดี ก%องเวหา
62093003173 นายศุภกิตต์ิ แก%วมะ
62093003174 นายคงศักด์ิ แก%วสิงห�
62093003175 นางสาววิไลพร สิมมาหลวง
62093003176 นางสาวอุทุมพร น%อยเสนา
62093003177 นางสาวศิริพรรณ หวานแท%
62093003178 นางสาวบุปผชาติ ศรีน%อยพรม
62093003179 นางสาววิสสุตา แซ�อุ%น
62093003180 นางสาวดวงฤทัย ทองมหา
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62093003181 นางสาวเยาวภา พิมพ�จันทร�
62093003182 นายภัคพงศ� วงษ�ศิริ
62093003183 นายวสุรัตน� ยงยอด
62093003184 นายวรพล มาตร�แสง
62093003185 นายธนวิชญ� ฮามพันเมือง
62093003186 นางสาวมณีรัตน� สร%อยจันดา
62093003187 นายสิทธิโชค สีทาหนุน
62093003188 นายสุเมธ ธีระพาพงษ�
62093003189 นางสาวภูริชญา โคตรตีหวี
62093003190 นายศรายุทธ ท%าวแก%ว
62093003191 นายศุภพล ประทัยบุตร
62093003192 นางสาวกาญจนา แก�นจันทร�
62093003193 นางสาวรุ%งฟKา ภูอุทา
62093003194 นางสาววารุณี โยธี
62093003195 นายอภิสิทธ์ิ วดีศิริศักด์ิ
62093003196 นางสาวภุมริน สาระวัน
62093003197 นางสาวจิราภรณ� ตะวะนะ
62093003198 นางสาววรรณนิดา บุตรดา
62093003199 นางสาวอนิษา บุญชาญ
62093003200 นางสาวชไมพร ยิงรัมย�
62093003201 นางสาวกนกกาญจน� วงษ�พันธุ�
62093003202 นายภาณุพงศ� เพ็งวงษ�
62093003203 นายชัชวาล ถ่ินนาไห
62093003204 นางปารมี แก%วเมือง
62093003205 นางสาววิลาวัณย� สมบูรณ�
62093003206 นางแก%วตา มอญขาม
62093003207 นางสาวจิระนันทร� ประเวนิตย�
62093003208 นางสาวธิดารัตน� อนุญาหงษ�
62093003209 นางสาวสุดารัตน� แก%วภักดี
62093003210 นางสาววิยดา ธิโสภา
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62093003211 นายทนงศักด์ิ ดวงมาลา
62093003212 นายพิพัฒน�ชัย ไวยพัฒน�
62093003213 นางสาวพันทิวา พูนขวัญ
62093003214 นายจิรโรจน� สุนทโร
62093003215 นายป�ติชน หล�มช�างคํา
62093003216 นางเกศรา อินทร�คําน%อย
62093003217 นางสาวอัญรินทร� สร%อยสูงเนิน
62093003218 นายชัชวาล ลุนพุฒ
62093003219 นางสาวสิราวรรณ วรกา
62093003220 นายกอบชัย จันทา
62093003221 นางสาวจุฑามาศ เหล�าก%อนคํา
62093003222 นายวรพล บุตรแสง
62093003223 นางสาววิชุดา ม�วงผุย
62093003224 นายภานุวัฒน� คําสุข
62093003225 นายสุรพงษ� ยะวงษ�ศรี
62093003226 นางสาวชัชฎาภรณ� เซ่ียงฉิน
62093003227 นายธนพล วิจิตรป0ญญา
62093003228 นายกิตประภัทร� สาลาสุตา
62093003229 นางสาวณัฐรุจา พรมรักษ�
62093003230 นายมาวิน ประการแก%ว
62093003231 นางสาวพิไลลักษณ� ภูมิสัตว�
62093003232 นางสาวเมวีญา มูลสิติ
62093003233 นางสาวจิรศุภา ธนบํารุงกุล
62093003234 นางสาวประภัสสร พระสุริยะทุ�ง
62093003235 นางสาวสุภาพร ศุภษร
62093003236 นายไพศาล ชุมแพน
62093003237 นางสาวพัชนี บุตรโคตร
62093003238 นางสาวอนงค�พร นาคโต
62093003239 นางสาวสุภัสสร ทาสีดํา
62093003240 นายนันทวัฒน� เลิศราศรี
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62093003241 นายศุภชัย แสงสว�าง
62093003242 นางสาวทิพวรรณ แสนชาติ
62093003243 นายกรกรต เชื้อวังคํา
62093003244 นางสาวอัญชนา ดีหม่ัน
62093003245 นางสาววรรณนิสา แคหอม
62093003246 นางสาวจิระภา โคตรสํานวน
62093003247 นายรังสรรค� วงศ�ษา
62093003248 นางสาวกิตติยา สุขคํามี
62093003249 นางสาวสาวิตรี คําป�ตะ
62093003250 นางสาวนรินนุช โคตรผาบ
62093003251 นางสาวฝนทิพย� วังวร
62093003252 นางสาวศิริรัตน� สิงห�เสือ
62093003253 นายกฤษณะชัย ไชยเทพ
62093003254 นางสาววรัญญา พลวงศ�ษา
62093003255 นางสาวพรทิพา จันทรังษี
62093003256 นางสาวเสาวลักษณ� พรหมนิล
62093003257 นายสุรสิทธ์ิ คําศรี
62093003258 นางสาวลัดดา อันทะชัย
62093003259 นายป�ยวิทย� จะหลาบหลอง
62093003260 นางสาวจุฑาทิพย� ชาติชาลี
62093003261 นายอภิลักษณ� อาวรณ�
62093003262 นางสาวอทิตยา บุบพันธ�
62093003263 นางสาวเปรมวดี เดชโฮม
62093003264 นางสาวสุภาพร เครือตาแก%ว
62093003265 นางสาววิจิตรา สนสุรัตน�
62093003266 นางสาวศิริมาศ ติยะบุตร
62093003267 นางสาวเกวริช สมบูรณ�
62093003268 นางสาวชยาภรณ� เจริญวงศ�
62093003269 นายอํานาจ จันทะยา
62093003270 นางสาวอนุสรา เสวิวัฒน�
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62093003271 นายชนินทร� บุญช�วย
62093003272 นายธนารักษ� ภูเด�นผา
62093003273 นางสาวชลัญญา กําหนดแน�
62093003274 นางสาวกนกอร รัตน�ถานู
62093003275 นางสาวฐิติชญาน� พีระสุทธินันท�
62093003276 นายวุฒิพงษ� ยันตะพันธ�
62093003277 นางกฤษณา ภูครองจิตร�
62093003278 นางสาวอริษา ชาวน้ําปาด
62093003279 นางสาวจุฬาทิพย� จันทร�ศรี
62093003280 นางสาวกนกกาญจน� ภูมิตรชัย
62093003281 ว�าที่ ร.ต.สิทธิโชค ปุณริบูรณ�
62093003282 นางสาวณัฐนรี หม่ันพลศรี
62093003283 นางสาวศินิพร ดาราสี
62093003284 นางสาววิลัญญา ขาวขันธ�
62093003285 นายณัฐพล สมชัย
62093003286 นายทัศนัย เสาวคนธ�
62093003287 นางสาวอภิชญา จําปาม�วง
62093003288 นางสาวเมยาณี ภูมิเขต
62093003289 นางสาวพรศิริ คุ%มห%างสูง
62093003290 นางสาวกวินชนก แก�นโพธ์ิ
62093003291 นายทวีพงษ� จวงสมุทร
62093003292 นางสาวชนนพร บุตรโคษา
62093003293 นางสาวพิชชาภรณ� วรนาม
62093003294 นายสุขสันต์ิ โม%สี
62093003295 นางสาวสุกัญญา วงค�ศรีชา
62093003296 นายลภณ เดชกุลรัมย�
62093003297 นางสาวกุลสตรี มูลปKอม
62093003298 นางสาวภัททิยา ศรีสว�าง
62093003299 นางสาวพิรุณรัตน� ไพรนอก
62093003300 นางสาวสุจิตรา ดาคํา
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62093003301 นายนิติพัฒน� ศรีอรพิมพ�
62093003302 นางสาวสุจิภา ภูผาทอง
62093003303 นางสาวธิดานันท� พาลอิ่มมะเริง
62093003304 นางสาวปภาวรินท� สุพรมอินทร�
62093003305 นายพัทธวรรณ กันพนม
62093003306 นางสาวพิมชนาพร สุขใจงาม
62093003307 นางสาวสิริธัญญ� ผาดํา
62093003308 นางสาวจิราวรรณ วิเศษดี
62093003309 นายเด�นชัย พรมโคตร
62093003310 นางสาวณัฐติกานต� เทวะสัตย�
62093003311 นางสาวนันทภรณ� มะลิบุตร�
62093003312 นางสาวปนัดดา ทีปสว�าง
62093003313 นางสาวศุภาพิชญ� ทวีกุล
62093003314 นางสาวฐชาภัทร ศรีประเทศ
62093003315 นางสาวแสงระวี บิดร
62093003316 นางสาวนิตยา รักคํามุล
62093003317 นายพัทยา แสงมณี
62093003318 นางสาวรวิวรรณ อ�อนบุญมา
62093003319 นางสาวสุภาพร โนนเดช
62093003320 นางสาวสุทามาศ เม%าลาษี
62093003321 นางสาววันวิสา พานิช
62093003322 นางสาวพัชนีย� ศรีแสน
62093003323 นางสาวมาริษา สุราชวงค�
62093003324 นางสาวขวัญนภา พ�อบุตรดี
62093003325 นางสาวศุภารัตน� พานคํา
62093003326 นายชินวัตร อิ่มระรื่น
62093003327 นางสาวพัชรินทร� พุฒนิล
62093003328 นางสาวจุฑามาศ บัวมุลย�
62093003329 นางสาวจุฑามาศ พลเทพ
62093003330 นางสาวนิชากร จรัญวรรณ
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62093003331 นางสาวมัณฑนา อาจวาที
62093003332 นายพิชิต อินธิเสน
62093003333 นายสยาม กาฬษร
62093003334 นางสาวมุกดา เพ็งอารีย�
62093003335 นางสาววิรัญญา วงศ�ษา
62093003336 นายสุชาติ นิยมเดชา
62093003337 นายอภิราม เจริญสว�าง
62093003338 นางสาวอภิญญา สมดีตี
62093003339 นายคณิศักด์ิ สิมพันสอน
62093003340 ว�าที่ ร.ตอนุวงศ� ภูมิฐาน
62093003341 นางสาววัลภา หาเวลี
62093003342 นางสาววัชราภรณ� พิมเสน
62093003343 นายอิศวรวิทย� ศิริขันธ�
62093003344 นายอนุรักษ� หาญศรีภูมิ
62093003345 นางสาวอรทัย ไชยชาติ
62093003346 นางสาวชนม�ชนก ตะโจปะรัง
62093003347 นายวรวิทย� บุตรโยจันโท
62093003348 นางสาวสกุณา วงค�โสภา
62093003349 นางสาวจินตนา ชารี
62093003350 นายวรายุทธ สาริบุตร
62093003351 นางสาวภาวิดา ทองพูน
62093003352 นายชาญเดช ไตรดํารง
62093003353 นางสาววิภานัน ประมวลมา
62093003354 นางสาวอมรรัตน� นาคศรีทา
62093003355 นางสาวสายชล บุญยะวาสี
62093003356 นางสาวปริมประภา คนเพียร
62093003357 นางสาวสมใจ ถาคํา
62093003358 นายสหดล แก%วย่ิง
62093003359 นางสาวปุณฑริก คําแพงเมือง
62093003360 นางสาวอนงค�นาถ สิบหว%า
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62093003361 นางสาวภัทรพร โคโตสี
62093003362 นางสาวนฤมล ชัยโชคดี
62093003363 นางสาวกังสดาล ศิริจริยวัตร
62093003364 นางสาวเจนจิรา ปKอมไธสง
62093003365 นายเทพนรินทร� อุ�มภูธร
62093003366 นายสุริยะการ คําประเสริฐ
62093003367 นางขนิษฐา สรรพทรัพย�
62093003368 นางสาวนันท�นภัส คันธี
62093003369 นางสาวผกามาศ ผาสุข
62093003370 นายป�ยะรักษ� ศรีดาคํา
62093003371 นางสาวศิริญา หอมหวล
62093003372 นางสาวฉลองรัก เจิมสุวรรณ
62093003373 นางสาวศรัญญา คําภักดี
62093003374 นายเกียรติศักด์ิ ริมโพธ์ิเงิน
62093003375 นางสาววรรณิสา เสวกวิหารี
62093003376 นางสาวเพ็ญพิชชา อินทร�พิมพ�
62093003377 นางสาววิภาวรรณ วิวุฒิ
62093003378 นางสาวเกวรินทร� บุตรษดียัง
62093003379 นางสาวสุนิษา สุภาวงศ�
62093003380 นางสาวสันธินี ฮมภาราช
62093003381 นายศิวศิษฎ� สารขาว
62093003382 นางสาวชนนิกานต� อรรคศรีวร
62093003383 นางอมราภรณ� ปากวิเศษ
62093003384 นายธนินท�ธร กําลังหาร
62093003385 นางสาวเสาวณีย� ไพไทย
62093003386 นางสาวสุจิตรา แก%วชนะ
62093003387 นางสาวพรทิพย� บุรีขันธ�
62093003388 นางสาวอรอุมา พรมวัง
62093003389 นายธีรศักด์ิ มีลา
62093003390 นายวราวุธ บุญนํา
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62093003391 นางสาวมินตรา กาเจริญ
62093003392 นางสาวจันทร�นภา พุ�มโพธ์ิ
62093003393 นางสาวศรัญญา สามารถ
62093003394 นางสาวลลิตา สุริยะโรจน�
62093003395 นางสาวพรสุดา เพียงตา
62093003396 นางสาวประกายดาว วัลละภา
62093003397 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ�
62093003398 นายชาตรี หาญมนตรี
62093003399 นางจารุนันท� ศรีทอง
62093003400 นางสุดารัตน� โพธิดอกไม%
62093003401 นางสาวกมลพรรณ แสงจันทร�
62093003402 นางสาวณัฐรุจา บุญภา
62093003403 นางสาวสุราณี อุดมกิจนุภาพ
62093003404 นางสาววิภาดา โพธ์ิอาศัย
62093003405 นายเทวัญ ผากาเกต
62093003406 นางสาวอาทิตยา นนพิภักด์ิ
62093003407 นางสาวเกสรินทร� แซ�เฮง
62093003408 นางสาววราพรรณ นามคุณ
62093003409 นางสาวธิดามาส มณีโรจน�
62093003410 นางสาวเบญจมาภรณ� ถินแดง
62093003411 นายนัฐวุฒิ วัชระไชยคุปต�
62093003412 นางสาวอลิษา จันทร�เทพ
62093003413 นางสาววิมลรัตน� พานชมภู
62093003414 นางสาววาสนา ผาจวง
62093003415 นายณัฐวุฒิ อภัยโส
62093003416 นางรัชนู เสวะนา
62093003417 นางทิฆัมพร ลีพฤติ
62093003418 นางสาวนวลละออง วันยาว
62093003419 นายเดวิด สังข�ขาว
62093003420 นางสาววิลาสินี เทพประเสริฐ
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62093003421 นางสาวมณีพร จันทร�ประเสริฐ
62093003422 นางสาวจุฑาลักษณ� ดาวเศรษฐ�
62093003423 นางสาวปณิดา กฐิสมิตร
62093003424 นางสาวทิพยรัตน� วงศ�เคน
62093003425 นายจตุพล อินอุเทน
62093003426 นางสาวอุมาพร ฝIมือดี
62093003427 นางสาวกรุณา คําป0ง
62093003428 นางสาวอดิศร หินวันต�
62093003429 นางสาวปนิดา จันบัวลา
62093003430 นางสาวหทัยทิพย� กลั่นการไถ
62093003431 นายศักรินทร� ดวงเนตร
62093003432 นางสาวณัฐทริญา พ�อจันดา
62093003433 นางสาวเรวดี สีหะวงษ�
62093003434 นางสาวชุติมา ดอบุตร
62093003435 นางสาวลลิตา วิชาผง
62093003436 นางสาวสุนันทา โสดากุล
62093003437 นางอพรรตรี อ�อนละเอียด
62093003438 นางสาวณัฐริกา ต%นกันยา
62093003439 นางสาวอุไรพร แก%ววิเศษ
62093003440 นางสาวบังอร เพชรสูงเนิน
62093003441 นางสาวพัชริดา ไชยสุระ
62093003442 นางสาวศุภลักษณ� มงคลรัตน�
62093003443 นางสาวธิติมา บุญเล�ห�
62093003444 นางพรชนก น%อยหว%า
62093003445 นายนิติดล โสภาภักด์ิ
62093003446 นายกีรติ นิระภัย
62093003447 นายวรวิทย� ไตยราช
62093003448 นางสาวสุภัทรา ปาปะพัง
62093003449 นางสาวณัฐธิดา สุขทองสา
62093003450 นายกฤตภาส บุญโยธา
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62093003451 นายโชคชัย ดวงดี
62093003452 นายเอกพงษ� ไชยศล
62093003453 นายป�ยะพงษ� กองมณี
62093003454 นางสาวนริศรา จันทร�อ%วน
62093003455 นางสาววิภาดา สาระทัศนานันท�
62093003456 นางสาวอภิญญา เลิศนามน
62093003457 นางสาวเปรมวดี นันทะสอน
62093003458 นายพงษ�พัฒน� จันทร�เมืองคุณ
62093003459 นางสาวแพรวนภา ชนะอุดม
62093003460 นางสาวสิรินาท พิมณวัน
62093003461 นางสาวน้ําฝน รูปงาม
62093003462 สิบตํารวจโทเรวัฒน� นรสาร
62093003463 นายธีรพงษ� สนองเดช
62093003464 นายเสฎฐวุฒิ ไชยเทศ
62093003465 นายอมฤต ประทุม
62093003466 นายคุณากร เจริญศิลปO
62093003467 นางสาวนฤชา กะณุวงค�
62093003468 นางสาวสุกานดา ฤทธ์ิเดช
62093003469 นายศุภชัย จันทร�งาม
62093003470 นางสาวเจนจิราพร กําจัดภัย
62093003471 นางสาวสุทธิดา ปIเลี่ยม
62093003472 นายนัฐพงษ� กาวน
62093003473 นางสาวนิภาพร ยศพล
62093003474 นางสาวรัชนี เย่ือนไทสงฆ�
62093003475 นายพุทธิรักษ� สิทธิโชติ
62093003476 นางสาววรรณวิภา บุญส�ง
62093003477 นายณรงค�กร ป�ติพิชญอาภา
62093003478 นางสาวสุมัทนา หาญสุริย�
62093003479 นางสาวพักตร�ชนก กลางโยธี
62093003480 นายวิษณุ ดันนอก
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62093003481 นางสาวธมลวรรณ เฟQWองฟู
62093003482 นางสาวป�ยรินทร� พรมภา
62093003483 นายพงศ�สวัสด์ิ สีมาวงษ�
62093003484 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุทธิประภา
62093003485 นายภูริวัฒน� ขุราษี
62093003486 นางสาวกัญชลิกา สมสะอาด
62093003487 นางสาวประภาพร โมระดา
62093003488 นางสาวอุชนีย� ภูยาแพทย�
62093003489 นางสาวลัดดาวัลย� จันทะโชติ
62093003490 นางสาวนันทิยา วิจารโภชน�
62093003491 นายลําพอง ชาปาน
62093003492 นางสาวกาญจนาพร สุริโย
62093003493 นางสาวคนึงนิษฐ� สมบูรณ�
62093003494 นางสาวกนกพร ธีรศักด์ิสุวรรณ
62093003495 นางสาวเกศิณี พ�ออามาตย�
62093003496 นายสุริยะ พลเย่ียม
62093003497 นางสาวสุจิตา ผลจันทร�
62093003498 นายนวณัฐ ทองเงิน
62093003499 นายป�ติพงศ� งันป0ญญา
62093003500 นางสาวจันทร�ประภา ตัน
62093003501 นางสาวศิริลักษณ� บุญวิเศษ
62093003502 นายรพี อาจไพรินทร�
62093003503 นางสาวจุฑารัตน� พิลารักษ�
62093003504 นางสาวภัทรนันท� ต%นสวรรค�
62093003505 นายอภิสิทธ์ิ ลาบคํานุน
62093003506 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา
62093003507 นางสาวชนม�ฐิกานต� ธงภักด์ิ
62093003508 นางสาวทัศนีย� เมืองขวา
62093003509 นางสาวขณิตฐา ฤทธ์ิมหา
62093003510 นางสาวอรอนงค� ภาษาดี
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62093003511 นายธวัชชัย พันธ�กาฬสินธุ�
62093003512 นางสาวสุรีรัตน� ศรีครไทย
62093003513 นางสาวรัชดาพร ป�ตะโพธ์ิ
62093003514 นายศักยะ วงวิพัฒน�
62093003515 นางสาวพิมพ�พิศา แก%วอุ�นเมือง
62093003516 นางอ%อยใจ เรียงคุณ
62093003517 นางสาวธัณฐภรณ� วิโย
62093003518 นางสาวประภาพร เจริญดี
62093003519 นางสาวรุ�งลัดดา คําศรี
62093003520 นางสาวณัฐหทัย เจริญจิราวงศ�
62093003521 นางสาวณหทัย แสงกล%า
62093003522 นางสาวธนพร บุษมงคล
62093003523 นายวศิน เลิศขามปKอม
62093003524 นางสาวศศินา ลินทอง
62093003525 นางสาวอุไรรัตน� สุรัตนะ
62093003526 นายอนุสรณ� ม่ันทอง
62093003527 นางสาวเจนจิรา มณี
62093003528 นางสาววิภาพรรณ เพ็ญตัน
62093003529 นางสาวพรรณราย จงประเสริฐ
62093003530 นางสาวเกศกนก คําเพชรดี
62093003531 นายสุรศักด์ิ เหล�าสุนา
62093003532 นางสาวพันธิตรา พิมพ�อ%น
62093003533 นางวนัชพร ม�วงสุราช
62093003534 นายชิษณุพงษ� จันทร�ดีแก%ว
62093003535 นางสาวภิชนาพร ต่ิงหมาย
62093003536 นางสาวละอองดาว แบบบาง
62093003537 ว�าที่ ร.ต.หญิงเพชรดี สิงหามาตร�
62093003538 นายสหภาพ เสริฐผล
62093003539 นายรัฐพล กองพอด
62093003540 นายอุทิศ ไกรยะแจ�ม
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62093003541 นางสาวจารุวรรณ เพียงงาม
62093003542 นางสาวกานดา พิมพ�พิมาย
62093003543 นางสาวพิณแก%ว ศรเสนา
62093003544 นางสาวสุกัญญา พวงเกตุ
62093003545 นางสาวกัลยรัตน� หาญกุดตุ%ม
62093003546 นางสาววิชญาพร วิศิษฎ�ศิลปO
62093003547 นางสาวกาญจนา สว�างศรี
62093003548 นางสาววราภรณ� ไชยทิพย�
62093003549 นายอนรรค ชูตินันทน�
62093003550 นางสาวเกษร เหล�าบุรมย�
62093003551 นางสาวอรอุมา ทองเรือง
62093003552 นางสาวธิดารัตน� สระบุญมา
62093003553 นางสาวศิริพร มะธิป�ไข
62093003554 นางสาวณิชาภา ศิรพัฒนโชค
62093003555 นางสาวนัสศิรินทร� แก%วแสนสินธุ�
62093003556 นายสิทธิพงษ� มูลเทพ
62093003557 นางสาวนิรัชฎา ยศพล
62093003558 นางสาวพลิตา สุรัตนะ
62093003559 นางสาวแสงดาว โยธาศึก
62093003560 นายชาญณรงค� สุวรรณไตร
62093003561 นางสาวนุจรินทร� เวียงอินทร�
62093003562 นางสาวชนิกา แก%วมานะ
62093003563 นางสาวสิริลักษณ� หาญกล%า
62093003564 ว�าที่ร%อยตรีมนตรี พระสมิง
62093003565 นางเมวียา แก%วมุงคุณ
62093003566 นางสาวณธัญญาทิพ พลศักขวา
62093003567 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กรรณาลา
62093003568 นางสาวพนิดา แก%วสาธร
62093003569 นางณัฏฐ�ชญานิศ ฤาชา
62093003570 นางสาวรัตติยา ภาโนมัย
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62093003571 นางสาวอรดา ปKอมสุด
62093003572 นางสาวมินตรา เขียวทอง
62093003573 นายต�อพันธุ� หาญณรงค�
62093003574 นางสาวศิริมาพร ถําวาปI
62093003575 นายธีรโชติ ธรรมมิยะ
62093003576 นางสาวจิราภรณ� พลหาร
62093003577 นางสาวอริศรา หงษ�สาวงค�
62093003578 นายอาคม วิชัย
62093003579 นางสาวกวินญา นาคนชม
62093003580 นายศราวุฒิ โชติการ
62093003581 นางสาววรารัตน� โสมณะวัตร
62093003582 นายสุเทพ เสลาชัย
62093003583 นางสาวโยทะกา ปริธิสาร
62093003584 นางถิรดา ไชยมนตรี
62093003585 นายกิตติพงษ� โภคาพานิช
62093003586 นางสาววโรชา เกตกลม
62093003587 นางสาวณัฐธิสา สําเนียงสูง
62093003588 นางสาวโยษิตา ไชยสัตย�
62093003589 นายสุพจน� โคคา
62093003590 นายปรัชญา มัฆนาโส
62093003591 นายประดิวัฒน� วงศ�ล�าม
62093003592 ว�าที่ร.ต.ดนัย แสงไชยวัน
62093003593 นางสาวกานธีรา บุญเหลือ
62093003594 นายประจักษ� พักพิง
62093003595 นายขจรศักด์ิ บุญวัฒนะ
62093003596 นายนัฐกานต� ทาจิต
62093003597 นางสาวอัปสร ศรีกุลกิจ
62093003598 นางสาวบุหลัน ดวงมา
62093003599 นายวิษณุพงศ� ชัยณรงค�
62093003600 นางสาวจุฬาลักษณ� สารธิราช
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62093003601 นางสาวพิมพ�ลดา วงค�ตาผา
62093003602 นางสาวพันธ�ทิพย� คําสวนจิก
62093003603 นางสาววรนุช เพ็ชรดี
62093003604 นายเจียระไน เชื้อทอง
62093003605 นางสาวรมย�ธีรา วาริคิด
62093003606 นางสาวอจิมา วงศ�ตาแพง
62093003607 นางสายสุนีย� ปาระพิมพ�
62093003608 นางสาวกรรณิกา ปาระพิมพ�
62093003609 นางสาวพิศมัย เกษสัญชัย
62093003610 นายอธิพงษ� สระกลาง
62093003611 นายสไกร มายอด
62093003612 นางสาวธรรมาภรณ� ธิติศักด์ิ
62093003613 นางสาวสายธารา บัวชมนา
62093003614 นางสาวนิภาพร พิสัยพันธ�
62093003615 นางสาววันวิสาร� แนวบุตร
62093003616 นายฉัตรชัย นิยมพันธ�
62093003617 นายนรินทร�ณัฐ� เพ็งสลุง
62093003618 นางสาวธัญลักษณ� แสนนาวา
62093003619 นางสาวแก%วตา หลักคํา
62093003620 นางสาวปณิตา ศรีหอม
62093003621 นายวิศรุฬห� คําแดงใส
62093003622 นางสาวธัญวรัตน� กลิ่นจันทร�
62093003623 นางสาวปรารถนา ชาญสมร
62093003624 นางสุมาลี กงเพชร
62093003625 นางสาวสุรี หล%าสรวย
62093003626 นางสาวป0ญญรัตน� ป0ญญาบุตร
62093003627 นายธนาวัฒน� บัวนาค
62093003628 นางสาวสุพิชชา มาตราคิด
62093003629 นางสาวปวีณา สาริยา
62093003630 นางกชพร กาสินพิลา
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62093003631 นางสาวนริศรา เหลาบัว
62093003632 นางสาวปภารฎา ประชุมชัย
62093003633 นางสาววิภาวรรณ แก%วประทุม
62093003634 นางสาวจิราวรรณ แก�นท%าว
62093003635 นางสาวเกตุนภา กึกกอง
62093003636 นางสาวนิติยา สีดายา
62093003637 นางสาวเจริญรัตน� ทองหล�อ
62093003638 นางสาวอลิศรา ราษีพรรณ
62093003639 นายพลวัฒน� หินพลชม
62093003640 นางสาวปาลิตา ปูHวัง
62093003641 นางสาวนลิตา พลภักดี
62093003642 นางสาวพัชรา ใจขาน
62093003643 นางสาวจิราวรรณ ภูแผ�นนา
62093003644 นายตรัยรัตน� พรมสมบัติ
62093003645 นางสาวกุลธิดา ภูทํามา
62093003646 นางสาวสุภาวดี ศรีสอนดี
62093003647 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม
62093003648 นางสาวกัลยา บรรจะโรจน�
62093003649 นายธนวิทย� ไฝทาคํา
62093003650 นางสาวชุติมา กองพิธี
62093003651 นายสันติภาพ ผิวศิลา
62093003652 นางสาวจีรณา ศิวกรตรัยคุณ
62093003653 นางสาวอัจฉรา โยธา
62093003654 นายศิริพงษ� ถาบุตร
62093003655 นายปริญญา ปรางค�รัตนศิลา
62093003656 นางสาวศิริกัญญา ชากุทน
62093003657 นายสรชัช ศรียาคะบุตร
62093003658 นางสาวพีระนุช นาบกระโทก
62093003659 นางสาวกนกรัตน� มาลาศรี
62093003660 นายภัทรมย� ยะสุรีย�
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62093003661 นางสาวนฤนาฏ นุราช
62093003662 นางสาวปาริสา โอชารส
62093003663 นายฐปนนท� พรหมวงษ�
62093003664 นายศรัณย�ธร เดชอุดม
62093003665 นางสาวอุษา จันทร�ดี
62093003666 นางสาวอัจฉรา เสนาคํา
62093003667 นายระพีพัฒน� มองโพธ์ิ
62093003668 นายประสิทธ์ิ ดอกไม%
62093003669 นางสาวศิริพร ดวงปากดี
62093003670 นางสาวรุจิเรศ เรศสันเทียะ
62093003671 นางสาวจิรญา อนุชิตสกล
62093003672 นางสาวกรรณิกา ศรีพันลม
62093003673 นางสาววิลาวัลย� บุตรศรี
62093003674 นางสาววันวิสา โสภากุล
62093003675 นายเกรียงศักด์ิ รัตนะ
62093003676 นางสาวชลธิชา เพชรวิเชียร
62093003677 นางสาวลมัย ปานดี
62093003678 นางสาวจิราพร พัฒนชัย
62093003679 นางสาวนิรยาพร คูณศรี
62093003680 นางสาวจิณห�จุฑา เสนาไชย
62093003681 นายเอกรินทร� บัวใหญ�รักษา
62093003682 นายจักรกฤษ โพธ์ิเนียม
62093003683 นางสาวปุณณภา ภูแชมโชติ
62093003684 นางสาวปริญญา นาสมยนต�
62093003685 นายภูวดล พักตะไชย
62093003686 นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย�
62093003687 นางสาวพรนภา อุปพงษ�
62093003688 นางสาวอุดมลักษณ� ทองหล�อ
62093003689 นางสาวศรารัตน� น%อยชนะ
62093003690 นางสาวดรุณี ทิพมาตย�
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62093003691 นางสาวจันทร�จิรา อ%วนอินทร�
62093003692 นางสาวสายชล ศรีอาสนา
62093003693 นางสาวชมภูนุช วงค�คํามา
62093003694 นางสาวศิรินันท� จันทรโยธา
62093003695 นางสาวกฤตติยา ภัทรพิสุทธ์ิ
62093003696 นายถิรายุ ขัวอั้ว
62093003697 นางสาวนฐมน สระสิม
62093003698 นายวทัญYู แคนติ
62093003699 นางสาวอนงค�นาถ ลาพร
62093003700 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรนิพา รัตณคณาทรัพย�
62093003701 นายทัศนัย หาสุข
62093003702 นางสาวอธิติญา ป�Wนทะวงค�
62093003703 นางสาวสมัชญา จันดาแพง
62093003704 นางสาวอัญมณี อุ�นอก
62093003705 นางสาวเนตรชนก พุทธจง
62093003706 นางสาวรัชดาพร สวัสด์ิทา
62093003707 นายสงกรานต� ชาติบุตร
62093003708 นายพงศกร ระหา
62093003709 นางสาวสุชานันท� แช�มชื่น
62093003710 นางสาวอรรณธิดา พันแดง
62093003711 นางสาวนรินธร ทมธิแสง
62093003712 นางสาวศศิปภา ผาใต%
62093003713 นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยดวงศรี
62093003714 นางสาวพรไพลิน อิงคโชติวณิช
62093003715 นายอัครพล สาริโท
62093003716 นางสาวชนาพร ป0ดเต
62093003717 นางสาววนันยา คงป0นนา
62093003718 นางสาวพรประภา ใจพล
62093003719 นางสาวบุษบา พรมอินตา
62093003720 นายนพฤทธ์ิ สุทธิโคตร
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62093003721 นายนันทิวัฒน� ยศสุภาพ
62093003722 นายวีรชัย ทองเพ็ญ
62093003723 นางสาวรัชนก เรืองสุข
62093003724 นายฑิฆัมพร กองสมัคร
62093003725 นางสาวรุ�งอรุณ ทุ�งหลวง
62093003726 นายฉัตรชัย คําเพ็ชรดี
62093003727 นางสาวอทิตญา พิมพ�ศรี
62093003728 นางสาวจีราพร พลม่ัน
62093003729 นายเสกศักด์ิ เจริญพร
62093003730 นางสาวนุสบา ดอนหล%า
62093003731 นายกฤต ยุประพันธ�
62093003732 นางสาวเพ็ญภักด์ิ พวงมาลา
62093003733 นางสาวณัฐสุดา ทองพัฒนากุล
62093003734 นางสาวธัญสินี สอนมะณี
62093003735 นางสาวสุปรียา หลวงธรรมเม
62093003736 นางสาวประภัสสร วรรณฤกษ�
62093003737 นางสาวศิรินทิพย� อุฎะมาร
62093003738 นางสาวเจนจิรา บัวผัน
62093003739 นางสาวอรทัย วรรณกุล
62093003740 นายวุฒิไกร อุณาศรี
62093003741 นางอนุธิดา จันโท
62093003742 นางรณิดา น%อยวงศ�
62093003743 นางสาวอัจจิมา หวานเสียง
62093003744 นายศฤงคาร ศรีนา
62093003745 นายธีระพงษ� สังข�หลอด
62093003746 นายพิชิตชัย ศรีหงษ�
62093003747 นางสาวสุพิชญา เวียงวิเศษ
62093003748 นางสาวลัดดาวรรณ� นาโควงค�
62093003749 นางสาวนวลละออง อินธิบาล
62093003750 นายชัยรัตน� โคตรแสนลี
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62093003751 นายณฤทธ์ิ พรมลา
62093003752 นางสาวชุติมา ภารไสว
62093003753 นางสาวกรรณิการ� เดชฤทธ์ิ
62093003754 นางสาวพิราภรณ� แก%วมณีชัย
62093003755 นางสาวศิริวรรณ วรป0ญญา
62093003756 นางสาวอรอนงค� ทุนดี
62093003757 นายอัฐวุฒิ พรมสิทธ์ิ
62093003758 นายอานัติ สารีพันธ�
62093003759 นางสาวอัญชลี โพธิเศษ
62093003760 นายบรรพต นาลา
62093003761 นายอาทิตย� ศรีชัยลา
62093003762 นางสาวทิวารัตน� สารพิมพ�
62093003763 นายทองมี มหาสมเหลา
62093003764 นายศาสตร�ตรา ชาตรี
62093003765 นางสาววิภาดา ขาวละเอียด
62093003766 นางสาวป�ยะพร แสนวิลัย
62093003767 นายกวิน กําจัดภัย
62093003768 นางสาวหัทญา ผ�องโอภาส
62093003769 นางสาวจิรประภา ไชยวงศ�
62093003770 นางสาวนวรัตน� คํ้าจุล
62093003771 นางสาวกนกวรรณ พลแพงขวา
62093003772 นางสาวพรประภา สีหาชัย
62093003773 นางสาวศิรินทรา พลซา
62093003774 นางสาวสุภาภรณ� ตะโจประรัง
62093003775 นายสหรัฐ คุณสมบัติ
62093003776 นางสาวจินตนา คําเวียง
62093003777 นายเกียรติศักด์ิ จําปาแดง
62093003778 นายชนาภัทร จิรจามร
62093003779 นางสาวป�ลาณี ดีนิล
62093003780 นางสาวหยาดพิรุณ มนทาน%อย
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62093003781 นางสาวน้ํารินทร� ทําพันธ�
62093003782 นางสาววาสนา ศรีทารักษ�
62093003783 นางสาวธิดารัตน� เยาวรัตน�
62093003784 นางสาวขนิษฐา ธุระพระ
62093003785 นางสาวศิรินภา แลภูเขียว
62093003786 นายธีระยุทธ ใจเขียว
62093003787 นางสาวมินตรา ด�านจง
62093003788 นางสาวศุภกาญจน� จันทรบุตร
62093003789 นายสุภพงค� ศิริชัยสงคราม
62093003790 นางสาวปานชาติ งามป0ญญา
62093003791 นางสาวกัณจน�กมล พาภักดี
62093003792 นายตะลันต� อิสิสิงห�
62093003793 นางสาวลลิตา ศรีผูย
62093003794 นางสาวขวัญรัตน� ศรีนานาม
62093003795 นางสาววะนิดา สิงห�เสนา
62093003796 นางสาวจุฬาลักษณ� ชัยทอง
62093003797 นายอานนท� ป0Rนเจริญ
62093003798 นางสาวอธิชา กุญแจ
62093003799 นายสุภณ เสนสุนทรชัย
62093003800 นายสมศักด์ิ ชนะพจน�
62093003801 นางสาวพัสตราภรณ� ทองเงิน
62093003802 นางณัฐรดา ป0ตลา
62093003803 นางสาวปราณี จําใบรัก
62093003804 นางสาวอมรรัตน� แสนสามารถ
62093003805 นายวัชรพงศ� ผาเจริญ
62093003806 นางสาวจันทร�เพ็ญ มัสทิตร
62093003807 นายปรเมนทร� อุปพระจันทร�
62093003808 นางสาวสิริวิสุทธ์ิ สารบรรณ
62093003809 นางสาวอมรรัตน� เริ่มศรี
62093003810 นางสาวลิ้นจ่ี บุญประทุม

หน%า 127 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62093003811 นางสาวยลดา อ�อนดารา
62093003812 นางสาวจิรารัตน� แสนศรี
62093003813 นางสาวนุศรา ปากอุตสาห�
62093003814 นางสาวอธิติยา ศรีมูลมาตร
62093003815 นางสาวสุกัญญา จันไตร
62093003816 นางสาวกฤติยาภรณ� คนยืน
62093003817 นางสาวนัยนา ศรีนา
62093003818 นายคฑาวุฒิ โพธ์ิหล%า
62093003819 นางสาวสุชาวดี ศรีขุ%ย
62093003820 นางสาวรัชดา นินนามะ
62093003821 นายรัชยุทธ บุญชิต
62093003822 นางสาวกาญจนาพร จิตจํานงค�
62093003823 นางสาวอรุณศรี ลังภูลี
62093003824 นางสาวภาวินี บุญสุด
62093003825 นางสาวป0ฐฑารีย� ดวงดี
62093003826 นายภาสกร ไกยเดช
62093003827 นางสาวนุสรา บุญโสดา
62093003828 นางสาวศิริลักษณ� เพชรเวียง
62093003829 นางสาวจริยา แถมสมดี
62093003830 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภัทสร ศรีอัมพร
62093003831 นางสาวณัฐธยาน� โอษฐสัตย�
62093003832 นายไพสิฐ ป�ทบแสน
62093003833 นายอนิวัฒน� หาญธงชัย
62093003834 นางสาวสุนิษา มะอินทร�
62093003835 นายพุฒิพงศ� สิงหพงศ�
62093003836 นางสาวชนนิกานต� อาจแก%ว
62093003837 นางสาวสุนิษา พิมพ�พงษ�
62093003838 นางป�ยธิดา เสียงล้ํา
62093003839 นางสาววรรณพร มากชุมนุม
62093003840 นางสาวณัฎฐิดา ตะสายวา
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ระดับปริญญาตรี

62093003841 นางสาวจริยา เพลิงภูเขียว
62093003842 นางสาวนันทพร นิจพิทักษ�
62093003843 นายจตุรวิชญ� คําดี
62093003844 นายรัชพล ชมชื่น
62093003845 นางกีรติกร ชาเสน
62093003846 นางสาวภาวินี วงษ�ทอน
62093003847 นางสาวรุ�งนภา หาญธงชัย
62093003848 นางสาวกรรณิการ� นามบุดดี
62093003849 นางสาวขนิษฐา บุญคาน
62093003850 นางสาวปราณี โพธ์ิแก%ว
62093003851 นายขจรเดช ผิวเหลือง
62093003852 นางสาวจริยาภรณ� สมัครซ่ือ
62093003853 นายสถาพร แจ�มสุวรรณ
62093003854 นางสาวชนิตา เอี่ยมกร�าง
62093003855 นางสาวสายธาร สุขประเสริฐ
62093003856 นางสาวก่ิงกมล เรืองสวัสด์ิ
62093003857 นางสาวศรีสุดา ชาไชย
62093003858 นางสาวญาณิศา โคตรชมภู
62093003859 นางสาวพรหมพร กาญจนะ
62093003860 นางสาวจีรวรรณ ปุริมา
62093003861 นางสาวศิริพร ผาพา
62093003862 นางสาวกุมารี บุญยอด
62093003863 นางสาวจารุตา ศรีแก�น
62093003864 นางสาวอุบลรัตน� ด%วงยา
62093003865 นางสาวกิติพร จานุสังข�
62093003866 นางละมัย กําเนิดขอนแก�น
62093003867 นางสาวทัศนีย� จันทะมาตย�
62093003868 นางสาวภัทราวดี ธนะคําดี
62093003869 นางสาวธัญญพร รัตนภักดี
62093003870 นางสาวนวนิษฐ� ภูวศรุตประสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62093003871 นางสาวสาวิตรี บุตรศรี
62093003872 นางสาวศิริกานต� พุทธา
62093003873 นายธวัชชัย จ�าบุญ
62093003874 นายวีระพล พังน%อย
62093003875 นางสาวอรัญญา ชานันโท
62093003876 นางสาวนันทิกานต� ผาละนัด
62093003877 นางสาวอภิรดี ธิอัมพร
62093003878 นางสาวภัคศรัณย� ยุทธพงษ�
62093003879 นางสาวปรีญา พลสีหา
62093003880 นายวัชระ วารินทร�
62093003881 ว�าที่ ร.ต.อนุรักษ� พันธุ�ทองดี
62093003882 นางสาวจันทร�ทิพย�ภา เรืองบุญศรี
62093003883 นางสาวปวินา ปฏิเคห�
62093003884 นางสาวโสภิดา ม่ังค่ัง
62093003885 นางปาณิสรา ราชชมภู
62093003886 นายหรัณย� คลิ้งคล%าย
62093003887 นางสาวอัจจิมา โชตะศรี
62093003888 นางสาวอ%อมใจ วังพรม
62093003889 นายจินดา บุญมา
62093003890 นายพิพัฒน�พงษ� โสกัณทัต
62093003891 นางสาวสุนิษา ฉันนุมัติ
62093003892 นางสาวพรวิภา ป�งแก%ว
62093003893 นางสาวอนันตญา อรัญโสตร
62093003894 นางสาวจารุวรรณ ดอกสูงเนิน
62093003895 นางสาวอัยนาร� บําเพ็ญศิลปO
62093003896 นางสาวปาริตา คําวิแสง
62093003897 นางสาวอรนิช แสนโพธ์ิ
62093003898 นางสาวอารี บุญเรือง
62093003899 นางสาวอนงนาถ คํายาง
62093003900 นายสันติภาพ คําไล%
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ระดับปริญญาตรี

62093003901 นายอาทิวราห� ไชยศรี
62093003902 นางสาวมาริสา โคตรแสง
62093003903 นางสาวนภาพร เติมทานาม
62093003904 นายนครชัย วิชน
62093003905 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�คํา
62093003906 นายณัฐพร จําปาภา
62093003907 นางสาวนุชนาฎ จําปาลี
62093003908 นายภัทราวุธ โพธ์ิศรี
62093003909 นางสาวธวัลรัตน� อุทธาทอง
62093003910 นายเกียรติศักด์ิ ศรีพอ
62093003911 นายชัยวัฒน� เลียมไธสง
62093003912 นายเจริญชัย สาริวงษ�
62093003913 นางสาววราภรณ� เขียนศิริ
62093003914 นางสาวเจนจิรา คําทวี
62093003915 นางสาวเปรมกมล ศรีมงคล
62093003916 นางสาวจุฑาภรณ� โรมเมือง
62093003917 นางสาวป�ยนุช ดําดา
62093003918 นายพูลศักด์ิ พรพูล
62093003919 นายภัทรพงศ� พลขาล
62093003920 นางอัจฉราวรรณ สมอเนื้อ
62093003921 นางสาวภัตรติยา วงษ�เปIWยม
62093003922 นางสาวสาลินี ยันตะพันธ�
62093003923 นายพิสิษฐ� ภาโสม
62093003924 นายสุขนิลชาติ ศรีบุรินทร�
62093003925 นางสาวกรกนก สุขเสริม
62093003926 นางสาวสิรินทร� ดวงคําน%อย
62093003927 นางสาววิรัชชา วรรณพฤกษ�
62093003928 นางสาวธัญญาวดี ศิริกุล
62093003929 นายสุขสันต� จันทะนุ
62093003930 นายพิษณุ สุโพธ์ิแก%ว
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ระดับปริญญาตรี

62093003931 นางสาวฆจิมา ดวงจันทร�ทิพย�
62093003932 นางสาวเกศราภรณ� กุลวงษ�
62093003933 นางสาวกาญจนา วินทะไชย
62093003934 นายสิทธิพล วงค�ทําเนียบ
62093003935 นายพุทธรักษา หอมสมบัติ
62093003936 นายชิตพงศ� พลซา
62093003937 นายพงศธร มีราช
62093003938 นางสาววีระนุช ดิลกโสภณ
62093003939 นางสาววรัญญา โดยพิลา
62093003940 นางสาวบุษราคัม แข็งแรง
62093003941 นางสาวศิวะพร ภูมิคอนสาร
62093003942 นางสาวมณัญญา นันทะวงศ�
62093003943 นางวริทธ์ินันท� จ%องสละ
62093003944 นางสาววิระดา สุนารักษ�
62093003945 นางสาวพชรวรรณ ดวงอุปะ
62093003946 นางสาวประกายมาศ ภาณุมาศ
62093003947 นางสาวปภัสสร บัวคําภู
62093003948 นางสาวศิริพร ทองรอบ
62093003949 นายบันลือศักด์ิ โตVดชนัง
62093003950 นางสาวสุนิตา แก%วประดิษฐ
62093003951 นายวุฒิชัย ภาแกดํา
62093003952 นางสาวชลิตา ชาวดร
62093003953 นางสาวรัชนี ดีมงคล
62093003954 นางสาวปาณิศา เหลือผล
62093003955 นางสาวณัฐธิดา ศรีมงคุณ
62093003956 นางสาวสุพัตรา อรรคพิน
62093003957 นายธนโชติ สุวรรณโคตร
62093003958 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวิลาสินี สมภิพงษ�
62093003959 นายเอกพงศ� สีหา
62093003960 นายไพรัตน� โคตสี
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ระดับปริญญาตรี

62093003961 นางษิญาดา ธงยศ
62093003962 นางสาวอุไรวรรณ หาปKอง
62093003963 นางสาวสาธิกา ลาภยศ
62093003964 นางสาวอุบลรัตน� ต%นพุฒ
62093003965 นายพิทวัส ทุ�งโพธิแดง
62093003966 นางสาวกนกพร เหลือสุข
62093003967 นายสิริยศ โยธา
62093003968 นางสาวสุดารัตน� ผาใต%
62093003969 นายพัฒนพงศ� ใวยวัฒน�
62093003970 นางสาวกันติยา ประฮาดไชย
62093003971 นางสาวมินตรา แก%วมุงคุณ
62093003972 นายอัมรินทร� กาภูคํา
62093003973 นายชนาวิทย� ปาทา
62093003974 นายจักรเพชร เข็มแก%ว
62093003975 นางสาวชรินทิพย� ศรีสอนดี
62093003976 นางสาวกรกนก มากแบน
62093003977 นายเทวฤทธ์ิ คุณป0ญญา
62093003978 นายอดิศักด์ิ กองพิลา
62093003979 นางสาวศิมาพร ยลไชย
62093003980 นายพุฒิพงศ� ใหญ�ปางแก%ว
62093003981 นายพงสิทธ์ิ ขันธ�พระ
62093003982 นายอภิชาติ โลตุลิต
62093003983 นางสาวปาจรียา สีทัดยศ
62093003984 นางสาวภาสิริ อุผา
62093003985 นางสาวปริชาติ สายคําภา
62093003986 นายพิทักษ� วงษ�ศรีชา
62093003987 นางนนทิยา เคนพุทธา
62093003988 นางเพ็ญพิสุทธ์ิ อ�อนโก%ก
62093003989 นายณัฐพงษ� เปรมปรีชา
62093003990 นายชัยวัฒน� คําหารพล
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ระดับปริญญาตรี

62093003991 นายปุณยวัจน� พิลาแก%ว
62093003992 นางสาวอภัสรา โพธิสวัสด์ิ
62093003993 นางสาวจุฑามาศ อรรคประทุม
62093003994 นางสาวณัฐรินทร� อินทรศิริ
62093003995 นางสาววราลักษณ� อินทรวิศิษฎ�
62093003996 นางสาวหทัยกาญจน� หาญธรรม
62093003997 นางสาวศุทธินี ศรีภูพาน
62093003998 นางสาวศศิวิมล พ�อค%าช%าง
62093003999 นางสาวอันธิกา โยธายุทธ
62093004000 นางสาวไพรมณี วงศ�เทวา
62093004001 นายณรงค� คงสุข
62093004002 นายจีรพันธ� โยทุม
62093004003 นายโกวิท กอมาตย�
62093004004 นายสมยศ ช�วยสถิตย�
62093004005 นางสาวอรจิรา วงศ�อาษา
62093004006 นางสาวลภัสรดา พันเทศ
62093004007 นางสาวชลดา ชาวไทย
62093004008 นางสาวจุฑาทิพย� เทือกตาหลอย
62093004009 นายจัตุรถากรณ� คล%ายทอง
62093004010 นายสุธี คําภาบุตร
62093004011 นางนันทพร อุ�นทะยา
62093004012 นายภาณุพงศ� เพชรสุวรรณ
62093004013 นางสาวขวัญเรือน สัจธรรม
62093004014 นายสุรินทร� แสงจิตร
62093004015 นางสาวศมนวรรณ จันโท
62093004016 นางสาวโสภิญญา นิลศิริ
62093004017 นางสาวอุสา ด�างเกษี
62093004018 นางสาวเพียงพิลา จันทร�ขาว
62093004019 นายกัมปนาท ไชยนิจ
62093004020 นางสาวชุดาภรณ� ทิพย�หลวง
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62093004021 นายณัฐกฤษฏ� ธรรมฤทธ์ิวัฒน�
62093004022 นางสาวกิตติยาภรณ� พลเย่ียม
62093004023 นางสาวสุทธิดา คาน
62093004024 นางสาวศิริพรรณ ทรงคํา
62093004025 นางสาวประรัตดา ผาพรม
62093004026 นายนัฐกฤต ด�านวัชระกุล
62093004027 นายอนันตชัย จําปาแดง
62093004028 นางสาวจรรยา ดวงคุณ
62093004029 นางสาวสุชานาถ สิมมาอ�อน
62093004030 นางสาวปวีณา สาขี
62093004031 นางสาวเจนจิรา คําบุดษิ
62093004032 นายป�ยณัฐ คันธะด%วง
62093004033 นางสาวปรียากรณ� เหลาลาภะ
62093004034 นางสาวรติรมย� เหลาลม
62093004035 นายอนุวัฒน� โสภา
62093004036 นางสาวยลดา ธรรมพร
62093004037 นางสาวสุวิมล วรนาม
62093004038 นางสาวนภวรรณ เกษทองมา
62093004039 นายจารุกิตต์ิ เที่ยงตรง
62093004040 นางสาวกิตติยา แสงวงษา
62093004041 นางสาวจิราพร แก%วมะ
62093004042 นางสาวสุทธิดา งอกวงษ�
62093004043 นายวีระชัย จันสะดวง
62093004044 นายกิตติภพ หลานวงษ�
62093004045 นางสาวดวงกมล ธูปหอม
62093004046 นางสาวณิชาดาภ� ยังทรัพย�
62093004047 นางสาวทิฆัมพร วิลา
62093004048 นายวันเฉลิม ทองพูลเพ่ิม
62093004049 นางสาวแพรวนภา นนทะวงค�
62093004050 นางสาวชัญญา กองสิงห�
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62093004051 นางสาวอรนภา พงกันยา
62093004052 นางสาวปรียาภรณ� สีเมือง
62093004053 นางสาวพรรณิกา พรหมกูล
62093004054 นายภาณุวัฒน� พรมโส
62093004055 นายสิริภักด์ิ จิรสัตย�สุนทร
62093004056 นายณัฐพงศ� หล%าวงศ�
62093004057 นางสาวดวงกมล พูลสว�าง
62093004058 นางสาวป�ยาภรณ� วงศ�คําจันทร�
62093004059 นางอมรรัตน� แน�นวงค�
62093004060 นางสาวกฤติยา อ�อนคําตัน
62093004061 นางสาวไพรัช คละประสงค�
62093004062 นางสาวชลธิชา จันทะแสง
62093004063 นางสาวอลิศรา ประเสริฐ
62093004064 นางสาววารุณี สาริพันธ�
62093004065 นายยุทธพันธุ� ขันธวิชัย
62093004066 นายสรวิศ วาระภิลา
62093004067 นางสาวญาณิศา ประแดงปุย
62093004068 นางสาวธนาพร กว%างสวาสด์ิ
62093004069 นายพีระยุทธ� อรอัฎ
62093004070 นางสาวสุพัฒตรา โคตรธรรม
62093004071 นายอพิวัตร คลังเพชร
62093004072 นายเดชาพงษ� ศรีไชยโยรักษ�
62093004073 นางสาวศศิลักษณ� คําสุข
62093004074 นายจิรพัฒน� พิมคีรี
62093004075 นางสาวนิตยา แสนหอม
62093004076 นายพินัย กาญจนสุวรรณ
62093004077 นางสาวศุปภาดา โคตรธนู
62093004078 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ รักสนิท
62093004079 นายอภิรักษ� พันธ�ลํา
62093004080 นางสาวธีราพร สาศรีรัตน�

หน%า 136 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093004081 นางสาวพรสินี กิมปI
62093004082 นางสาวจิตตานันท� นิพิฐชนะรักษ�
62093004083 นายอรัญ สีพันธ�
62093004084 นางสาวนภัสวรรณ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62093004085 นางสาวพรนภา หล%าจางวาง
62093004086 นายวรเดช ราศรี
62093004087 นายธนากร พรมพันธ�
62093004088 นายวิศรุต เฟQWองไธสงค�
62093004089 นางสาวยุวดี คนฉลาด
62093004090 นางสาวปาริชาติ สาดสี
62093004091 นางสาวสุดใจ ธัญวุฒิพณิชย�กุล
62093004092 นายอธิพงษ� ศรีวันคํา
62093004093 นางสาวฐิติมา กุณโฮง
62093004094 นางสาวพัชรา กุลเทียนประดิษฐ�
62093004095 นางสาววารุณี ศรีสุโคตร
62093004096 นายนววุฒิ ไชยโสภา
62093004097 นางสาวฐานิดา ช�วยรักษา
62093004098 นางสาวสุพัตรา โยธา
62093004099 นางสาวพัชรี ผดาวัลย�
62093004100 นายฉัตรพล หลักชัย
62093004101 นางสาวฑิตยา มงคลคําชาว
62093004102 นายณัฐวุฒิ จ่ินจันทร�
62093004103 นางสาวสายฝน โคตรวงษา
62093004104 นายมูฮําหมัดซาฟIอิง อาบู
62093004105 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรแสน
62093004106 นายพชร พระสว�าง
62093004107 นายวัชรา ต�างโอฐ
62093004108 นางสาวพิชญา มาละอินทร�
62093004109 นางสาวมณีรัตน� สุทธิสอน
62093004110 นางสาวธีราภรณ� สิงหนาท
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62093004111 นางสาววีราภรณ� ประชุมสุข
62093004112 นางสาวนันทิกา เบ%ารักษา
62093004113 นางสาวจตุพร สงเคราะห�
62093004114 นางสาวรวินท�ธีรา พันธ�พัฒนะ
62093004115 นายธวัชชัย มุททารัตน�
62093004116 นายอภิสิทธ์ิ แสนหาญ
62093004117 นายยศธร สุดบุรินทร�
62093004118 นางสาวสุมิตรา คํามา
62093004119 นางสาวพรรัตน� หงษ�วิไล
62093004120 นางสาวศิริวรรณ ดวงภักดี
62093004121 นางสาวศุภิสรา จรรยา
62093004122 นางสาวเมธาวี ทองคํา
62093004123 นางสาวนิศารัตน� ชูตรี
62093004124 นางสาวพัชรินทร� หาญพยัคฆ�
62093004125 นางสาวอาธิติยา เวฬุวนาธร
62093004126 นายชลเทพ วาโย
62093004127 นางสาวสุดาพร วงค�หนายโกฏ
62093004128 นายธนวัฒน� เสนาพล
62093004129 นางสาวณัฐยา คําภีดี
62093004130 นางสาวสิริวิภา คูสกุล
62093004131 นางสาวอรอนงค� คํามุงคุณ
62093004132 นางสาวธัญลักษณ� โมฆรัตน�
62093004133 นางสาวกชกร แบนอภัย
62093004134 นางสาวสุพรรษา ค้ิวสุนทรเนตร
62093004135 นางสาวพรนภา พรมภักดี
62093004136 นายเชาว�วัฒน� เมฆวรรณ
62093004137 นายศุภชัย คามะเชียงพิณ
62093004138 นางสาวจันจิรา วงศ�เอาะ
62093004139 นางสาวจิราพร ประมูลศิลปO
62093004140 นางสาวกาญติมา แสนสุวัน
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62093004141 นางสาวประภัสสร สินวร
62093004142 นายทศพร จันทรสีมาวรรณ
62093004143 นายปาฏิหาริย� จะรีศรี
62093004144 นางสาวทักษภรณ� กลุ�มศรี
62093004145 นายธวัชชัย นิพวงลา
62093004146 นางสาวมินตรา พวงเงิน
62093004147 นางสาวสมฤดี อินธิจักร�
62093004148 นายธนะวัฒน� อุปพงษ�
62093004149 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีตระกูล
62093004150 นางจินตะนา อุ�นลุม
62093004151 นางสาวอิมประภา บูชากุล
62093004152 นางสาววาสนา สงกลาง
62093004153 นายชัยปวินท� พงษ�อนันท�โชค
62093004154 นางสาวนริสา จิตต้ังบุญญา
62093004155 นางสาวสายธาร มะโนการ
62093004156 นางสาวกรรณิการ� เจริญวงศ�
62093004157 นางวราพร พิลาวัลย�
62093004158 นายศรัณยู วงกอ
62093004159 นายอัษฎา จันทมอน
62093004160 นางสาวศิริรัตน� ระดาบุตร
62093004161 นางสาวศศิมา หม่ันชีทวน
62093004162 นางสาววรรณา สันทัน
62093004163 นางสาวนิภาวรรณ จันทร�บุญ
62093004164 นายอิทธิพร บุญเฮ%า
62093004165 นางสาววราภรณ� เจริญศรี
62093004166 นางสาวนวลนภา หอมพรมมา
62093004167 นางสาวสุนิษา อินธิแสง
62093004168 นางสาวอรอุมา นามมนตรี
62093004169 นางสาวกัญณัชตา ม�วงหมู�
62093004170 นางสาวฟองจันทร� ดวงแก%ว
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62093004171 นางสาววิพิชชญา เวียงชัย
62093004172 นางลัดดาวัลย� คีรีวงศ�
62093004173 นางสาวสุกัญญา แก%วไกรศร
62093004174 นางสาววิชุลดา ทองใบ
62093004175 นางสาวกฤติยาณี มงคล
62093004176 นายกันทรากร รัตน�รองใต%
62093004177 นางสาวกรรณิการ� พิมพาเรือ
62093004178 นายเจษฎา พรหมนิวาส
62093004179 นางสาวเต็มสิริ ไชยเพชร
62093004180 นางสาวดุษณี ช�างปรุง
62093004181 นางสาวตุลาพร วิเศษศิลปO
62093004182 นางสาวภาวิตรี คําตา
62093004183 นางสาวกนกวรรณ คําดอกรับ
62093004184 นางสาวอรทัย สมบูรณ�กุล
62093004185 นางสาวพุทธิภรณ� เจริญสูงเนิน
62093004186 นางสาววราภรณ� บุษดี
62093004187 นายวินัย โสขํา
62093004188 นางสาวพัชราภรณ� โรจนวิภาคย�
62093004189 นางสาวจุฑามาศ มูลชะนาม
62093004190 นางสาววรรณษา พันที
62093004191 นายทัศนัย ทองไสย
62093004192 นางสาวจิภัทรดา เชื้อคําฮด
62093004193 นางสุวพิชญ� โประณะ
62093004194 นางสาวนิลาวัลย� ทวีปไธสงค�
62093004195 นางสาวชนิกามาศ ชินบุตร
62093004196 นายสมศักด์ิ ทุมจันทร�
62093004197 นายศักด์ิชัย หมอยา
62093004198 นางสาวประภาพรรณ ศรสุราษฎร�
62093004199 นางสาวธนัชญา แพงมาพรม
62093004200 นางสาวนภัสสร สุมงคล
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62093004201 นางสาวอนันทิตา บรรพชาติ
62093004202 ว�าที่ร%อยตรีพิทักษ� ละวิสิทธ์ิ
62093004203 นางสาวเบญจมาศ เลิศนคร
62093004204 นางสาวธีริศรา ศรีมูลเขียว
62093004205 นางสาวอาภาภรณ� ผาใต%
62093004206 นางสาวธัญลักษณ� ตะยะบุตร
62093004207 นายจักรพงษ� พรพิกุล
62093004208 นางสาววราภรณ� วรรณะสุข
62093004209 นายนาวินทร� ลครแก%ว
62093004210 นายเดชาวัต ป0ทมะเสวี
62093004211 นางสาวธัญญพร โคตะสิงห�
62093004212 นางสาวกิตติภา เฉยชัยภูมิ
62093004213 นางสาวเสาวณิต เพชรนิล
62093004214 นางสาวณัฐธิดา เจียมศักด์ิ
62093004215 นางสาวรติยา เทียงคาม
62093004216 นางสาวพิมพิไล อินทร�หอม
62093004217 นางสาวรัตนาภรณ� วันทาพงษ�
62093004218 นางสาวธิดา วิไชโย
62093004219 นายจักรพงศ� จันทร�มาลา
62093004220 นางสาวณิชกุล สุวรรณ
62093004221 นางอัญชุลี จูมแพง
62093004222 นายกิตตินันท� ก�องขัน
62093004223 นายไตรรงค� วงษ�สามารถ
62093004224 นางสาวทิพวรรณ ทองจันทร�
62093004225 นางสาวสุนิสา นนยะโส
62093004226 นางสาวกนกกาญจน� วรคันทักษ�
62093004227 นายธราเทพ เพียรสบาย
62093004228 นางสาวเพ็ญพร พลศาร
62093004229 นางสาวกาญจนา ยอดนครจง
62093004230 นางสาวจารุวรรณ สุระการ
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62093004231 นายณรงค� รถเพชร
62093004232 นางสาวปาริกา เหมเมือง
62093004233 นางสาวนัทจนันท� สีคําบ�อ
62093004234 นางสาวสุทธิดา อินทิแสน
62093004235 นางสาวชมพูนุช ผ�องแผ%ว
62093004236 นางสาวรสสุคนธ� เทพวงศ�ษา
62093004237 นางสาวดาวประกาย ฆ%องมีเสียง
62093004238 นางสาววรรณิศา ภูวงศ�
62093004239 นายธนากร วุฒิ
62093004240 นางสาวประภาพร ไชยรัตน�
62093004241 นางสาวปวีณา อินทะชัย
62093004242 นายพิพัฒน�พล จักษุจินดา
62093004243 นางสาวสุรีมาศ อุดมญาติ
62093004244 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสมฤทัย โยธะยัง
62093004245 นายสุรเดช นักเทศ
62093004246 นายกฤษณรินทร� สิงหาราโท
62093004247 นางสาวเบญจวรรณ ดุลแสง
62093004248 นายอภิเชษฐ� กลั่นอักโข
62093004249 นางสาวศิริลักษณ� กัตโร
62093004250 นายณัฐพล เนียมเทศ
62093004251 นายหลักทรัพย� มณีรัตน�
62093004252 นางสาวปุณยาพร พุทธิภาพ
62093004253 นางสาวสุภาวดี บุญรักษ�
62093004254 นายนภสินธุ� รักกิจศิริ
62093004255 นายชัชวาลย� งามใจ
62093004256 นายเอกธนัช จันทรเสนา
62093004257 นางสาวเมธ�วดี สีหาบุตร
62093004258 นางสาวจนิสตา ดวงภักดี
62093004259 นางสาวพิสุทธิพร นนทะชิต
62093004260 นางสาวสิรินทรา ดาวเรือง
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62093004261 นางสาวทาริกา จอมศักด์ิ
62093004262 นางสาวทัตพิชชา วงค�ธรรม
62093004263 นางสาวสุภาดา ไชยบท
62093004264 นายชูศักด์ิ กันยาแสงศรี
62093004265 นางสาวอิสลาวัลย� อ�อนสันเทียะ
62093004266 นางสาวสุดารัตน� สมคําศรี
62093004267 นางสาวเนตรชนก เจริญย่ิง
62093004268 นางสาวสุภาพร ไตยราช
62093004269 นายมิติชน จันพิลา
62093004270 นางสาวนิศานาถ คนกลาง
62093004271 นางศิริวรรณ กุศลฉันท�
62093004272 นางสาวอรวรรณ หม่ันบํารุง
62093004273 นางสาวภีรพัน เพชรดีคาย
62093004274 นางสาวสุดารัตน� ทองพรม
62093004275 นายนิธิ เฟQWองฟูนวกิจ
62093004276 นายประสิทธ์ิ นีระพันธุ�
62093004277 นางสาวอรุณรัตน� ประพัสรางค�
62093004278 นางสาวพรวิมล วิถี
62093004279 นางสาววิชชุดา นรสาร
62093004280 นางสาวสุธินี บุญราช
62093004281 นายสิทธิศักด์ิ หอมพรหมมา
62093004282 นางสาวมัลลิกา ไวยพัฒน�
62093004283 นางสาวณัฏฐ�ณภัทร หนูกลาง
62093004284 นายพิชัย ประเทศเสนา
62093004285 ว�าที่ร%อยตรีหญิงกมลพร เหล�าโสด
62093004286 นางสาวถาวรีย� นรเทพ
62093004287 นางสาวรสรินทร� ภูมิพิมพ�
62093004288 นางสาวธิดารัตน� ลายงาม
62093004289 นายสิทธิพงษ� คําอ�อน
62093004290 นายพิษณุพงษ� ถามะพันธ�
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62093004291 นางสาววนารี ธุอินทร�
62093004292 นายเอกฉันท� จันทร�อ�อน
62093004293 นางสาวสาวิตรี ม�อมพะเนาว�
62093004294 นายดรัณภพ เฉยบุญเรือง
62093004295 นางสาวสุนิสา บัวทอง
62093004296 นางสาวจันทกานต� ธรรมรัตน�
62093004297 นางสาวพุทธรักษา ยางศรี
62093004298 นางสาวสุรางค�ทิพย� พรหมสิทธ์ิ
62093004299 นายศรายุทธ สุทธิสุวรรณ
62093004300 นางสาวธนภรณ� สาพรม
62093004301 นางสาวป0ณฑารีย� เพชรสท%านกุล
62093004302 นายฉลองบุญ จันทะวัน
62093004303 นางสาวนิรัชพร สมฤษคูณ
62093004304 นายทวีศักด์ิ ชินวงศ�
62093004305 นางสาวน้ําทิพย� แย%มยวน
62093004306 นายนรรัตน� แสงนาค
62093004307 นายจีรศักด์ิ ปานทุ�ม
62093004308 นายธนพงศ� เหลาเกลี้ยงดี
62093004309 นายธงชัย ศรีนา
62093004310 นางสาวอัญชลี พ่ึมชัย
62093004311 นางสาวพจมาน พันธ�บุตร
62093004312 นายกฤตวิทย� เชื้อสาทุม
62093004313 นางสาวนริศรา กุศลยัง
62093004314 นางสาวพรณภา สาธารณะ
62093004315 นางสาวศุภิสรา ธาตุวิสัย
62093004316 นางสาวสุญาณี ผงบุญตา
62093004317 นายอิสระพงษ� ศรีนา
62093004318 นางสาวศุภนิดา แซ�ซ้ิม
62093004319 นายรัตนพงศ� อินทรพาณิชย�
62093004320 นางสาวปทิตตา ภัทร�ชนาวรกุล

หน%า 144 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093004321 นายศุภโชค อุ�นวิเศษ
62093004322 นายนิคม โคตรจันทร�อุด
62093004323 นางสาวนิศาชล สุ�มมาตย�
62093004324 นายวิศรุต ทองวรรณ
62093004325 นางสาวจิรายุส พยาบาล
62093004326 นางสาวนันตพร แก%วฝHาย
62093004327 นางสาวธณิตา นามอาษา
62093004328 นางสาววงศ�นภา ใจหาญ
62093004329 นางสาวลักษิกา วงษ�ดี
62093004330 นายรัชตพงษ� วงค�พระไกร
62093004331 นางสาวทิพวรรณ แดนคําสี
62093004332 นางสาวแคทรียา วิยะนัด
62093004333 นายเศรษฐกิจ สินมงคลทรัพย�
62093004334 นางสาวศิรินันท� พิมูลขันธ�
62093004335 นางสาวดวงใจ นันดิลก
62093004336 นางสาวอารียา เอกวี
62093004337 นายกิตติ โพธิวร
62093004338 นายจักรกฤษฏ� กักจัตุรัส
62093004339 นางสาวสุพรรณิการ� แสนนาวา
62093004340 นายพงษ�พัฒน� บัวพันธ�
62093004341 นายจิรพงศ� แดงวันสี
62093004342 นางสาวสุภาภรณ� ทวีทรัพย�
62093004343 นางสาวพรรณิภา บทมาตย�
62093004344 นางสาวอริศรา นิลสมบูรณ�
62093004345 นายธีรพัฒน� เอียดใหญ�
62093004346 นางสาวสุดารัตน� กลางหล%า
62093004347 นางสาวก่ิงเกษ บุญพูน
62093004348 นางสาวรัชฎาพร มงคลไชย
62093004349 นางสาวธิติมา พิมป0ดชา
62093004350 นางสาวธัณภ�ญกรญ� มีภูงา
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62093004351 นางสาววราภรณ� แสนกล%า
62093004352 นางสาวรัตณกาล คงม่ัน
62093004353 นายเฉลิมวุฒิ ประดิษฐบุญ
62093004354 นางนิตยา สุวรรณโชติ
62093004355 นางสาวกาญจนา สีลาสม
62093004356 นางสาวณัฏฐณิชา พลโต
62093004357 นางสาวเบญจภรณ� มีมาก
62093004358 นายศุภชัย พิมลา
62093004359 นางสาวกัญญารัตน� ศิริกัญญา
62093004360 นางสาวนิตยา จวบกระโทก
62093004361 นายปรเวศน� ศรีชัยโย
62093004362 นางสาวประภัสสร วาจารัตน�
62093004363 นางสาวศิริญาภรณ� สร%อยแก%ว
62093004364 นางสาวศศินภา หัศกรรจ�
62093004365 นางสาวนันธิชา ผากงคํา
62093004366 นายอนุพงษ� แก%ววันนา
62093004367 นางสาววิชุดา สีดาชมภู
62093004368 นางสาวจริยาภรณ� บัวสด
62093004369 นางสาวรัชวัลย� ปรังฤทธ์ิ
62093004370 นางสาวอรอนงค� ทวีจันทร�
62093004371 นางสาวจุฬาวัลย� ปKองคําสิงห�
62093004372 นางสาวกมลทิพย� เดชกวินเลิศ
62093004373 นางสาวพันทิพา สิทธิกร
62093004374 นางสาวน้ําฝน ไชยป0ญหา
62093004375 นายภฤศ ชมศิริ
62093004376 นางสาวประภัสสร กรพันธุ�
62093004377 นางสาวจันทิมา สิงห�สําราญ
62093004378 นางสาวลลิตา พิมพ�สาลี
62093004379 นางสาวนวรัตน� จัดแจ�ง
62093004380 นายอธิวัฒน� กัญอัศวไพศาล
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62093004381 นางสาววราพร ศรีกุล
62093004382 นางสาวศิรินยา กลางแม
62093004383 นางสาวอารีญา ป�ระนันท�
62093004384 นางวราภรณ� ไตรวิภาค
62093004385 นายจิรวัตร แก%วฝHาย
62093004386 นายเศรษฐ� เจริญเขต
62093004387 นางสาวทิพรัตน� ภูเนตร
62093004388 นางสาววารีรัตน� พูลเพ่ิม
62093004389 นางสาวพัชรินทร� สุราราช
62093004390 นางสาวกิตติยา โสมัตนัย
62093004391 นายสินมหัต เข็มเพ็ชร
62093004392 นางวรรณภา ศรีเมือง
62093004393 นายอดิศักด์ิ แก%วเชียงหวาง
62093004394 นางสาวเจนจิรา ศรีบุญเรือง
62093004395 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา
62093004396 นางสาวรัศมี บึงสพาน
62093004397 นางสาวสุชาดา พรมวงษ�
62093004398 นางสาวเขมจิรา คําหงษา
62093004399 นายศรัณย� ชัยปริญญา
62093004400 นางสาวระฏาภัทร บัวละคร
62093004401 นางสาววิชุดา สันทา
62093004402 นางสาวนันท�นภัส สมบัติไชยยง
62093004403 นางสาวรําไพร หนันทะ
62093004404 นายศรายุทธ ดีระนัน
62093004405 นางสาวอริยา คําชมภู
62093004406 นางสาววิจิตรา ศรีนุกูล
62093004407 นางสาวศิวรักษ� พลศรี
62093004408 นายวุฒิศักด์ิ โกฏิรักษ�
62093004409 นางสาววีรยา คําลือชา
62093004410 นางสาวกาญจนาภรณ� การุณ
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62093004411 นายวัชรินทร� เสาะเห็ม
62093004412 นายปริญญา ปาละสานต�
62093004413 นายปุญญพัตน� สาระขันธ�
62093004414 นางสาววราลักษณ� อินทรสิทธ์ิ
62093004415 นางสาวสุนิสา นนจันทร�
62093004416 นางสาวดาวใจ สนิทกูล
62093004417 นายสันติ เชื้อหมอดู
62093004418 นายโกวิทย� บุญภา
62093004419 นางสาวภิญญดา พิธากุลวรา
62093004420 นางสาวลัดดา เคลือสี
62093004421 นางสาววิลาวรรณ มาตวงษ�
62093004422 นางสาววราภรณ� อินทา
62093004423 นางสาวพัชราภา เทพรักษ�
62093004424 นางสาวสรัญทิพย� พรมสมบัติ
62093004425 นายวันจักรี สุคต
62093004426 นางสาวพิจิตรา อุ�นนันกาศ
62093004427 นางเบญจพร สอนถึง
62093004428 นายอภิรักษ� นามรักษา
62093004429 นางสาวประริณี ภูกองชัย
62093004430 นางสาวจุฑาทิพย� แสงดํา
62093004431 นางสาวภาวินี พรหมเมือง
62093004432 นางสาวดวงดาว ศรีกงพาน
62093004433 นางสาวปาจารีย� จึงจํารูญรัตน�
62093004434 นางสาวศศิวิมล เรืองบุญ
62093004435 นายธีระศักด์ิ จันทร�ศิริ
62093004436 นายบุญฤทธ์ิ วัฒนากลาง
62093004437 นางสาววรรณิสา ดาวเสด็จ
62093004438 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�ลา
62093004439 ว�าที่ร%อยตรีกิตติภูมิ โพธ์ิทอง
62093004440 นางสาวอลิษา หาญขุนทด
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62093004441 นางสาวหทัยทิพย� บุตรวงค�
62093004442 นางสาวบุษดี จันลาศรี
62093004443 นางสาวพัชฎารัตน� เวียงธิเบต
62093004444 นางสาวพรสุภัทรา ชวนอาจ
62093004445 นางสาวคนึงนิจ ไสยกิจ
62093004446 นางสาววิภาแก%ว มุงแสน
62093004447 ว�าที่ร%อยตรีชาตรี วันงามวิเศษ
62093004448 นางสาวสาวิตรี อาจพงษา
62093004449 นายวิศรุต การถัก
62093004450 นางสาวทยิดา เข็มเวียง
62093004451 นายวัชรกรณ� ธิตานนท�
62093004452 นางสาวพิลาภรณ� เวชประดิษฐ�
62093004453 นางสาวอาภาพร พรมคุณ
62093004454 นายวัฒนา ใจกล%า
62093004455 นางสาวกรัณฑรัตน� ราษฎร�เหนือ
62093004456 นางสาววราภร กุลดา
62093004457 นางสาวปริญาภรณ� สมชัย
62093004458 นางสาวกชกร มาชัย
62093004459 นายวิศรุต ไทยวัชรามาศ
62093004460 นางสาววิลากรณ� ใจเพียร
62093004461 นายสุรักษ�พงษ� จิตรบาล
62093004462 นางสาวแพรวภัส วงศ�ศรีชา
62093004463 นางสาวสุภาวดี ทองยา
62093004464 ว�าที่ ร.ต.หญิงณิชนันท� ชายศรี
62093004465 นางสาวป�ยาภรณ� ถนอมเทวศิริกุล
62093004466 นางสาวอารญา ศรีหริ่ง
62093004467 นางสาวนาริน แพงวงษ�
62093004468 นางสาวอุทัย สุดสี
62093004469 นางสาวพบสุข ใจสุข
62093004470 นางสาวปภัสรา บุตรกูล
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62093004471 นายภาณุวัฒน� ศิลาคะจิ
62093004472 นายศุภพงค� วงค�วันดี
62093004473 นางสุธาสินี ดวงภักดี
62093004474 นายณัฐพล จันทรังษี
62093004475 นางสาวศศิกานต� จ%อจอหอ
62093004476 นางดวงใจ ภูอาลัย
62093004477 นางสาวรัชนก รัตนพันธ�
62093004478 นางสาวหนึ่งฤทัย มังคละแสน
62093004479 นายเสกสิทธ์ิ สะพังเงิน
62093004480 นางภัทราพร ยะใจ
62093004481 นางสาวอัญธิกา ศรีสุข
62093004482 นางสาวชนะจิต กุลพา
62093004483 นายวธัญYู ม่ันบํารุง
62093004484 นางสาวจุฑาพร ศิริทน
62093004485 นางสาวเมธาวี นิตยารส
62093004486 นางสาววิภาวี ประทุมมา
62093004487 นายศุภฤกษ� ธยาธรรม
62093004488 นางสาววัชรา โคสมบูรณ�
62093004489 นายภัทรพล เสริมทรง
62093004490 นายวรวัฒน� ฉลาดกลาง
62093004491 นายจรุงกิตต์ิ ต้ังยศวิไล
62093004492 นางสาวอมรรัตน� ประวิเศษ
62093004493 นายชลกร ผาใต%
62093004494 นางพัชรินทร� หาญจริง
62093004495 นายศิริวุฒิ ศิริกุล
62093004496 นางสาวพรรณิกา พ�อบาล
62093004497 นางสาวสุราวดี ตระแก%วจิตร
62093004498 นางสาวภัชนก วิเศษเลิศ
62093004499 นางสาวนริสา เรืองศักด์ิ
62093004500 นางสาวเจนจิรา นามเพ็ง
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62093004501 นายศุภกร เพียรภูเขา
62093004502 นางสาวสุพิชชานันท� จําแต�ง
62093004503 นางสาวจงกลณี พลวงศา
62093004504 นางสาวพัชรินทร� อุปชัย
62093004505 นางสาวนุชรินทร� ย้ิมรัมย�
62093004506 นายรวี เด�นอุดม
62093004507 นางสาวปภัสรา ภานุรักษ�
62093004508 นางสาวกรกนก เพชรประกอบ
62093004509 นางสาวจริยา มะณี
62093004510 นางอลิศรา โคราช
62093004511 นางสาวเกวรินทร� พันนาพนม
62093004512 นางสาวภางาม ดานะ
62093004513 นางสาวพชรมน สุทนต�
62093004514 นางสาวขวัญฤดี วันโนนาม
62093004515 นางสาวเบญญาภา แก%วศรีนวม
62093004516 นางสาวสกุลรัตน� นามมัน
62093004517 นางสาวอภิญญา แรกเจริญ
62093004518 นายกวี แก%วก�า
62093004519 นายศรทอง แสนโชติ
62093004520 นางสาวจิราภรณ� อินทะวัน
62093004521 นางสาวกนกวรรณ จาดบุญมา
62093004522 นางสาววัลย�ริกา ธานีวรรณ
62093004523 นางสาวธัญรดา พรมมาโอน
62093004524 นายชานนท� พาเมือง
62093004525 นางสาวจิตร�ชดา วิชัย
62093004526 นางสาวจินดามณี เครือจันทร�
62093004527 นายนาขวัญ วรรณปะโค
62093004528 นางสาวรัตนาภรณ� ฤทธ์ิชัยนาม
62093004529 นายวีรภัทร แสงคําฉาย
62093004530 นางสาวชฎาพร พรมไชยวงค�
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62093004531 นายอาณัฐฏ� แสนอุบล
62093004532 นางสาวญาสุมินทร� ศรีเมือง
62093004533 นายกิตติวัตร พงษ�ศิริ
62093004534 นางสาวสุดารัตน� ขาลเรือง
62093004535 นางสาวสุดารัตน� บุญรักษา
62093004536 นางสาววิราวรรณ� กาละครัว
62093004537 นางสาวกรรณิการ� ชัยแก%ว
62093004538 นายพินิจนันท� คําไสย
62093004539 นางสาวปวีณา อิ่มวิจิตร
62093004540 นางสาวจินตนา วงค�เมืองจันทร�
62093004541 นายภัทรพล เชิดเกียรติชัย
62093004542 นางสาวอธิชา วงษ�บ%านใหม�
62093004543 นางสาวอัจฉรา ศรีโนทัย
62093004544 นางสาวกาญจนา พันธนู
62093004545 นายปรีชา ศรีโยวงค�
62093004546 นางสาวพรสิริ พิมพิสาร
62093004547 นางสาวธนิดา สวนแก%ว
62093004548 นางสาวอุมา แถวชัยภูมิ
62093004549 นางสาวกุลภัสสรณ� สิมเจริญ
62093004550 นางสาวชมฐิตา โนยะราช
62093004551 นางสาววรางคณา คําหาร
62093004552 นางสาวสินีนาถ ศรีนนท%าว
62093004553 นางสาวลัดดาวัลย� โสประดิษฐ�
62093004554 นางสาวสุธาดา ภูพานเพชร
62093004555 นางสาวอภัยพร คําโคตรสูนย�
62093004556 นางสาวอัญชลี สีมาพุด
62093004557 นายสมเกียรติ ลาวงษ�
62093004558 นางสาวจันธิมา งามเหลือ
62093004559 นางสาวอภิญญา กันหาวาปI
62093004560 นางสาวทิวาภรณ� พรพล
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62093004561 นางสาวพิมสุดา สินธุกูต
62093004562 นางสาวทิวาทิพย� แก%วกันหา
62093004563 นายมณัฐชนน วรรณพิมพ�
62093004564 นายโกวิทย� พงษ�ภักดี
62093004565 นางสาววารุณี เยาวบุตร
62093004566 นางสาวแพรวนภา แพงวิเศษ
62093004567 นายไกรทอง วะเศษสร%อย
62093004568 นางสาวตรีญานุช ศรีแพงมน
62093004569 นายป�ยชนน� ทําสุนา
62093004570 นายเกริกชัย แก�นภักดี
62093004571 นายฤทธิพร สอดโสม
62093004572 นางสาววสุธาร วัชรภิญโญ
62093004573 นางสาวนฤมล มีเพียร
62093004574 นางสาวศิรินภาภรณ� ปอนศรี
62093004575 นางสาววารีย� หันธิรัง
62093004576 นางสาวเพชรลัดดา เจินยุหะ
62093004577 นายศุภโชค สารพันธ�
62093004578 นางสาวชลธิชา นามเสาร�
62093004579 นายธีรภัทร พลกําแหง
62093004580 นางสาวกันยารัตน� วรรณวิเศษ
62093004581 นางสาวธญานี ช%างพลาย
62093004582 นายพงศกร บุญมาตุ�น
62093004583 นางสาวอาทิตยา พุทธทองศรี
62093004584 นายทยุต วงศ�โสภา
62093004585 นางสาวสุกัญญา นวลนุกูล
62093004586 นายธีรพงศ� แก%วประเสริฐ
62093004587 นางสาวหทัยวรรณ แจ�มเสียง
62093004588 นางสาวสุปรียา เสริมมติวงศ�
62093004589 นางสาวสุพัตรา ลุนอุบล
62093004590 นางสาวจินตนา ไชยสีดา
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62093004591 นางสาวพลอย ชุ�มเย็น
62093004592 นางสาววริดา เรืองแสน
62093004593 นางสาวป�ยวรรณ ทองคําสอน
62093004594 นางสาวอารยา โกษาจันทร�
62093004595 นายภานุวัฒน� กุลเสน
62093004596 นางศรีนวล นันตะสุข
62093004597 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ
62093004598 นางสาวกฤษณา เพียรภายลุน
62093004599 นางสาวพรรณพัชร ทุยเวียง
62093004600 นายอานนท� พรหมเมตจิต
62093004601 นางสาวกัญจิรา บุตวาระ
62093004602 นายบรรจง ม�วงแก%ว
62093004603 นางสาวเมียววดี ศิริพงษ�เปรมกุล
62093004604 นายวรชิต แสงแก%ว
62093004605 นายปฏิภาณ ฝHายทะแสง
62093004606 นายเทียนชัย ดวงเคน
62093004607 นางสาวพฤกษา ใจสําราญ
62093004608 นางสาวอรวรรณ บุญอํานวย
62093004609 นางสาวรัชนีย�วรรณ อ�างมัจฉา
62093004610 นางสาวมินตรา แสงแก%ว
62093004611 นายจีระพงษ� เคนพะนาน
62093004612 นางสาวเจนจิรา บิดร
62093004613 นายรักษ�วงศ� วงศ�ใหญ�
62093004614 นางพรรณิภา ดอนอ�อนเบ%า
62093004615 นางสาวศิริพรนภา อมรดํารงค�กุล
62093004616 นางสาวศวิตา ถ่ินถา
62093004617 นางสาวประไพรลักษณ� สังกรณีย�
62093004618 นางสาวรินนา ผาอินทร�
62093004619 นายธนวิชญ� จุลโสม
62093004620 นางสาวฐิติรัตน� คําคูบอน
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62093004621 นางสาววนิดา อุ�นเบ%า
62093004622 นายวรพันธุ� ใสโพธ์ิ
62093004623 นายภาคภูมิ อุ�นมะดี
62093004624 นางสาวณัฐชาวดี พาภักดี
62093004625 นายธนพนธ� ไพสีขาว
62093004626 นายอุทาร ศรีจันทร�แดง
62093004627 นายธัญภณกฤษ เหลาพรม
62093004628 นางสาวจุฑามาศ ชะรา
62093004629 นางสาวเสาวนีย� เวฬุ
62093004630 นางสาวชยาภรณ� กล�อมดี
62093004631 นางนิตยา เจริญชนม�
62093004632 นายธีรวุฒิ ม�วงนนทะศรี
62093004633 นางสาวจุฑามาศ แสนศรีระ
62093004634 นางสาวศศิวิมล สุวรรณชัยรบ
62093004635 นางสาวนาฎนภา อุดรพูล
62093004636 นายธนัญชกร แก%วกล%า
62093004637 นางสาวพจนา มีแก%ว
62093004638 นางสาวอรุณพร กองกะมุด
62093004639 นางสาวสุรีย�พร ขันธุป0ตน�
62093004640 นายปริญญา แซ�จึง
62093004641 นายธานุวัฒน� พิมพ�พงษ�
62093004642 นายอานูวา เจVะอารง
62093004643 นางสาววนิดา ศรีนาม
62093004644 นางสาวชลธิชา คํามา
62093004645 นางสาวกฤษกนก โคตรไกรสร
62093004646 นางสาวสุชาดา ชัยหะนาม
62093004647 นายอานันต� มีไกรราช
62093004648 นายพชร ราชโหดี
62093004649 นางสาวกิตติพร ชาญนรา
62093004650 นางสาวณัฐริกา ไปเจอะ
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62093004651 นางสาวอลิษา พรมมา
62093004652 นางสาวรวิวรรณ ทองดอนเหมือน
62093004653 นางสาวพรเทวา จันทะโม
62093004654 นางสาวสลักจิตร พานุรักษ�
62093004655 นางสาวชัชรี หลับจันทร�
62093004656 นายพิษณุพงศ� แวงวรรณ
62093004657 นางสาวประภัสสร สุทธิกวด
62093004658 นายเอกพล พรหมกูล
62093004659 นายณัฐพงศ� ศรีสุทัศน�
62093004660 นางสาวฆรณี แก%วศรี
62093004661 นางสาวพรรทิภา ชูอารมณ�
62093004662 นางสาวปรียานุช ผิวใบคํา
62093004663 นางสาวชื่นนภา นาดอก
62093004664 นายวัชรพงษ� เประกันยา
62093004665 นางสาวธารนภา แสงนนท�
62093004666 นางสาวพรรณนารา ฐานทองดี
62093004667 นางสาวสุภาภรณ� เมษะมัต
62093004668 นายจีรพงษ� บุตรแก%ว
62093004669 นางสาวเจนจิรา ทองกาล
62093004670 นางสาวชฎาเดือน ว�องไว
62093004671 นางสาวอรทัย ชัยจันทร�
62093004672 นางสาวกิติพร กระลาม
62093004673 นางสาววิชชุลดา พิลางาม
62093004674 นางสาวมัณฑนา ท%าวบุปผา
62093004675 นางสาวจรัญญาพร ชนะบุญ
62093004676 นางสาวบุราภรณ� ป0ญญาสิม
62093004677 นางสาวพิมสุรางค� บัวขันธ�
62093004678 นางสาวสุดารัตน� วะเกิดเปKม
62093004679 นางสาวกชป�ญา ผดุงพันธ�
62093004680 นางสาวชนานาถ ภูแช�มโชติ
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62093004681 นางสาวรวิวรรณ ขนชัยภูมิ
62093004682 นางสาวนิภาพร ไพชัยยนต�
62093004683 ส.อ.ไชยณรงค� คํามุข
62093004684 นางสาวกาญจนาภรณ� ฤทธ์ิสยอง
62093004685 นายภานุพงศ� คําผอง
62093004686 นางสาวสิริกร เสติ
62093004687 นางสาวอัญชริดา ไกรวาส
62093004688 นางสาวสาวิกา อาจดวงดี
62093004689 นางสาวพรทิพย� รินเพ็ง
62093004690 นางสาวปาริษา จันทะลุน
62093004691 นางสาวรุจิรา รัตนเกียรติกานต�
62093004692 นายวีระพล นามกันยา
62093004693 นายพุทธศักด์ิ ก%อนแพง
62093004694 นางสาวอุไรรัตน� เค%าโนนกอก
62093004695 นางสาวรสริน เจริญชัยชนะกิจ
62093004696 นางสาวจิราพร แก%วมะ
62093004697 นางสาวอรยา ศรีนิล
62093004698 นางสาวปฏิญา นามบุรี
62093004699 นางสาวป�ยนัท สารโภคา
62093004700 นางสาวศุรภาพิชญ� คํามุงคุณ
62093004701 นางสาวสาลินี หอมสมบัติ
62093004702 นายธเนศ ศรีจันทึก
62093004703 นายจิรวัฒน� แก%ววิเชียร
62093004704 นางสาวจรรยพร ต�อวิญญา
62093004705 นางสาวเอื้อมพร ชาหล%า
62093004706 นางสาวพรนภา บุญถึง
62093004707 นางสาวขนิษฐา ก่ิงพรหมเจริญ
62093004708 นางสาวกฤษดาพร พิมพ�สอน
62093004709 นางสาวปพิชญา ชูแก%ว
62093004710 นายทรงชัย ชาญเดช
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62093004711 นางสาวสุชัญญา ใจกว%าง
62093004712 นางอรุณประไพ สุวรรณไตร
62093004713 นางสาวพัชรินทร� กงบุราณ
62093004714 นางสาวภาวิณี ไชยเทพ
62093004715 นางสาวสุภาพร ประมงมุข
62093004716 นางสาวพัชรี ศรียาขํา
62093004717 นางสาวนิรัชชา รจนา
62093004718 นางสาวจิราวรรณ โพธ์ิหล%า
62093004719 นางสาวปรียณัฐ หน%าขาว
62093004720 นางสาวลลนา อาวรณ�
62093004721 นางสาวจิตธิดา พนมศิลปO
62093004722 นางป0ณพร โคตรมงคล
62093004723 นางสาวสุปรียา ขจรวุฒินันท�
62093004724 นางสาวนันท�นภัส มุสิกา
62093004725 นางสาวกาญจนา พิศรี
62093004726 นางสาวธีราภรณ� สัมพโว
62093004727 นางสาวสุพัตรา มุ�งสุเพ็ง
62093004728 นายจักรี สิทธิสินธ�
62093004729 นางสาวคคนางต� วงษนู
62093004730 นางวลัยลักษณ� ไชยวงศ�คต
62093004731 นางสาวณัฐชา พงษากลาง
62093004732 นางสาวช�อนภา ดาทุมมา
62093004733 นางสาวจิดาภา สีดา
62093004734 นายจิรภัทร มูลเมืองแสน
62093004735 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปรุรัตน�
62093004736 นายคมกริช สัมมุตถี
62093004737 นางสาวจุฑามาศ ศรีสวรรค�
62093004738 นางสาวไอรดา ภูผา
62093004739 นายเอกวัตร สุขเกษม
62093004740 นางสาวประทุมทอง แสงผา
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62093004741 นางสาวยุพารัตน� กังขอนนอก
62093004742 นายวัชระ กองทองนอก
62093004743 นายอดิศร นามมุง
62093004744 นางสาวนภาลิน ราชพล
62093004745 นางสาวสุนิสา มีศิลปO
62093004746 นายภูวไนย ดอนศิลา
62093004747 นางสาวชนิดา จําปา
62093004748 นางสาวปุณญาพร อุบลครุฑ
62093004749 นายพิฒฐ�ชัยYุตก� บุญทจันทร�
62093004750 นางสาวนัทธมน แสงใสแก%ว
62093004751 นายกิตติพัฒน� ศรีหนองห%าง
62093004752 นางสาววนิดา นามบุปผา
62093004753 นางสาวสุมินตรา พรมภักด์ิ
62093004754 นางอรัญรัตน� อาจวิชัย
62093004755 นายศุภักษร วงศ�กาฬสินธุ�
62093004756 นางสาวสุนิสา บุญป0น
62093004757 นางสาวรัตติยากร ต%นกันยา
62093004758 นางสาวพิชชานันท� ไชยป0ตถา
62093004759 นายสุรวุธ อุปพงษ�
62093004760 นางสาวขวัญนภา บุญมี
62093004761 นางสาววรารักษ� จอมดวงแก%ว
62093004762 นางสาวธนาภร ดีดวงพันธ�
62093004763 นางสาวนพเก%า มณีเนตร
62093004764 นายปรมินทร� วงค�กาฬสินธุ�
62093004765 นางสาวสุดารัตน� ขะที
62093004766 นางสาวสุนิสา วงค�ไชยา
62093004767 นางสาวยุพิณ พาทีรักษา
62093004768 นายอภิวัฒน� วงศ�ศรีชา
62093004769 นางสาวพิมลพรรณ พรมมาอ%วน
62093004770 นางสาวจุฑามณี เทียงปา
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62093004771 นางสาวสุธิดา ลาปHาน
62093004772 นางสาวบุญญรัตน� พันธุ�ศิริ
62093004773 นายเกียรติศักด์ิ ไชยมงคล
62093004774 นางสาวนิภาภรณ� ยศป0ญญา
62093004775 นางสาวเจนจิตร สายเย็น
62093004776 นายทินกร แสนอภัย
62093004777 นางสาวณัฐฐินันท� เข็มป0ญญา
62093004778 นางสาวดลยา ชมภูทัศน�
62093004779 นายรพีพัฒน� ป0ตลา
62093004780 นางสาววิรงรอง อินทร�วิเศษ
62093004781 นางสาวนิภาวรรณ คงคาแกล%วกล%า
62093004782 นางสาวดวงกมล ขันธวิชัย
62093004783 นายณัฐนนท� ทัพภะทัต
62093004784 นายภาสวัฒน� วัฒนภาศิริ
62093004785 นางสาวพิมพันธ� หวานแท%
62093004786 นายสุรพิชญ� แสงขันตี
62093004787 นางสาวศิริลักษณ� แก%วดี
62093004788 นางสาวพภัสสรณ� ธนโชคนราทิพย�
62093004789 นายศราวุฒิ คําชมภู
62093004790 นายเจนณรงค� ชัยโพธ์ิคํา
62093004791 นางสาวมัสลิน เพราะทะ
62093004792 นางสาวขวัญหทัย ชนะภัย
62093004793 นางสาวอังสุมา แก%วนุช
62093004794 นางสาวภัทรียา เวียงนนท�
62093004795 นางสาวกิติยาพร ฤทธ์ิไธสง
62093004796 นายคชาทัช รัตนภักดีเดชา
62093004797 นางสาวนัฐนิดา ดวงเกตุ
62093004798 นางสาวสุรัชฎาพร เวียงนนท�
62093004799 นางสาววิภาเพ็ญ อภัยสูงเนิน
62093004800 นางสาวประภัสสร สิงห�วงษ�
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62093004801 นางสาวพิจิตรา โบราณกุล
62093004802 นายอิทธิพล ใจทอง
62093004803 นางสาววรรณรักษ� ศิริวงศ�
62093004804 นางสาวชนิกานต� รักษาภักดี
62093004805 นางสาวกุลธิดา สุขภูมิ
62093004806 นายณัฐพล กัลยาบุญ
62093004807 เรือโทสง�า สีหาพล
62093004808 นางสาวธัญชนก บุญเต็ม
62093004809 นางสาวปานหทัย กลางโยธี
62093004810 นางสาวกิตติยา กองเงิน
62093004811 นายสุเทพ จันทโคตร
62093004812 นางสาวนุจิรา ศรีจันทร�
62093004813 นางสาวกมลชนก สายรัตน�
62093004814 นายศราวุธ ชาตาดี
62093004815 นางสาวฐิตินันท� ฉาไธสง
62093004816 นายศรายุทธ ลาลี
62093004817 นางสาวจิรภัทชา แก%วนามวงศ�
62093004818 นางสาวสุวนันท� ธงกระโทก
62093004819 นางสาวบุษบง คําสงค�
62093004820 นางสาวสายรุ%ง ก่ิงแก%ว
62093004821 นางสาวสุธิดา ชาญเดช
62093004822 นางสาวปรารถนา โพจันทร�
62093004823 นางสาววิภาดา แจ�มใส
62093004824 นายกิตติธาดา ศรีภูธร
62093004825 นายมงคล วงค�อามาตย�
62093004826 นางสาวปณิตา กุลสัมพันธ�ทิพย�
62093004827 นางสาวเมตตา เพ็งที
62093004828 นางสาวเบญจมาศ ชื่นตา
62093004829 นางสาวอินทิรา สิงห�ทองวงษ�
62093004830 นางสาวสุภาภรณ� อินทร�หงษ�
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62093004831 นางสาวพรณัช ป�ยะโคตรกุล
62093004832 นางสาวสุพิชชา สีหนาท
62093004833 นางสาวมัชฌิมา อุตรักษ�
62093004834 นางสาวกานต�ชนก ทองทิพย�
62093004835 นางสาวเนตรนภา บุญนอก
62093004836 นายเกริกบุญ นุกูลกิจ
62093004837 นายจตุพร เทียมธรรม
62093004838 นางสาวสาวิการ� ใจเมือง
62093004839 นางสาววิจิตรา แซ�โง%ว
62093004840 นางสาวจุรีพร พรมเมือง
62093004841 นางสาวสุดาภรณ� ทองทาบ
62093004842 นางสาวจินดารัตน� โพนดวงกรณ�
62093004843 นางสาวนาฏอนงค� ศรีเชียงสา
62093004844 นางสาวนริศรา ศรีหาตา
62093004845 นายชนุตม� ชิ้นอินมนู
62093004846 นางสาวรุ�งนภา รัตนพลแสน
62093004847 นางสาวทรินันท� แสนสุมา
62093004848 นายนราศักด์ิ เมืองแสน
62093004849 นายภัทรพงศ� พรหมพันห%าว
62093004850 นางสาวกัญญาภัค โสภา
62093004851 นางสาวปฏิญญา วัฒนสุข
62093004852 นายศิระ มีแก%ว
62093004853 นายจักรี มูลแก%ว
62093004854 นางสาวอุไรวรรณ วิริยนามชัย
62093004855 นางสาวพัชราภรณ� ภูสมยา
62093004856 นางสาวอริสา กุตาสี
62093004857 นางสาวสุภาพร สวัสด์ิวงษ�ชัย
62093004858 นางสาวหนูดี พรมวัง
62093004859 นางสาวจินกร พรมเมือง
62093004860 นายวรวุฒิ แพงดวงแก%ว
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62093004861 นางสาวพรกนก ทับสาร
62093004862 นายวรเชษฐ� โนนตูม
62093004863 นางสาวสุนันทนา เอมแบน
62093004864 นางสาวมลฤดี วิชัยวงษ�
62093004865 นางสาวอนัตตา สาลี
62093004866 นายชาติชาย สุตะโคตร
62093004867 นางสาวกรรชพร งามกนก
62093004868 นางสาวสุนิตรา บุตรมหา
62093004869 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิสัย
62093004870 นายนพวิชญ� ศิริสวัสด์ิ
62093004871 นางสาวอภิญญา ดําพลงาม
62093004872 นางสาวอัญชลี พรมทอง
62093004873 นางสาวนันทวัลย� พิพัฒนวงษ�
62093004874 นางสาวพัชรีวรรณ บัวระภา
62093004875 นายธเนศ วงหาจักษ�
62093004876 นายทรงฤทธ์ิ ศิริปะกะ
62093004877 นางสาวชุลีวรรณ สุระอุดร
62093004878 นายอธิวัฒน� วิจิตรศิลปO
62093004879 นางสาวอรัญญา สุขจรัส
62093004880 นางสาวจริยา ลีนาลาด
62093004881 นางสาวจุฑารัตน� ฉัตรศรี
62093004882 นางสาวฐานิตา โพธิสม
62093004883 นางสาววิภาภรณ� สินลับ
62093004884 นางสาวกมลวรรณ พูลสวัสด์ิ
62093004885 นางสาวเสาวลักษณ� กสิกิจพาณิชย�
62093004886 นายกรกช เชื้อแก%ว
62093004887 นายสุริยะ ลาดเงิน
62093004888 นางสาวฐาปนี ด%วงยศ
62093004889 นางสาววงศกร แสงตะวัน
62093004890 นางสาวญาณิศา อุปลาบัติ
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62093004891 นายกิตติวัฒน� เถาว�สอน
62093004892 นางสาวพรวิภา ตะไลชั่ง
62093004893 นางสาวรุ�งวิไลพร คําภักดี
62093004894 นางสาวพรพรรณ ตามา
62093004895 นายสุเชาวน� ไพสีขาว
62093004896 นายพีรพงษ� พรมเพียง
62093004897 นายวรวุฒิ พันธุระ
62093004898 นางสาวกนกนาถ บัวมาศ
62093004899 นางเสาวลักษ� นาดี
62093004900 นางสาวรุ�งนภา ฐานะ
62093004901 นางสาวนิตยา คัณทักษ�
62093004902 นางสาวกัณฐาภรณ� ไชยป0ญญา
62093004903 นางสาวมณฑินี มีชัย
62093004904 นางสาวศศิมณฑล สุทธิบุญ
62093004905 นางสาวหนึ่งฤทัย เสนามงคล
62093004906 นายวิสุทธ� จันทรสาขา
62093004907 นางสาวศุกุนตลา ตับกลาง
62093004908 นางสาวภาวดี โชติรักษา
62093004909 นางสาวอภิญญา ศรีธรรมบุตร
62093004910 นางสาวขวัญบุญ ดวงป0ญญา
62093004911 นางสาวสุธิตรา ลาหิบ
62093004912 นางสาวอมรา บรรเทา
62093004913 นางสาววิลานี คําสิงห�ศรี
62093004914 นางสาวอาทิตยา ลุนละวงษ�
62093004915 นางสาวชลธิชา มวยลี
62093004916 นางสาวสุพรรษา จันทร�ขาว
62093004917 นางสาวกฤติกา นาคเสน
62093004918 นางสาวปฐมพร ย่ิงยืน
62093004919 นายสุทธิพงษ� น%อยมนตรี
62093004920 นางสาวปทิตตา เทศจําปา
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62093004921 นางสาววีรญา พิมพ�ภูคํา
62093004922 นางสาวนุชชิตา โคตรวงษา
62093004923 นางบุษยารัตน� เรืองสงค�
62093004924 นางสาวบุษกร คําลือ
62093004925 นางสาวเสาวลักษณ� หาญคํา
62093004926 นายอนุสรณ� เรียนทิพย�
62093004927 นางสาวพิมพ�นภัส โคธิเสน
62093004928 นางสาวจันทร�จิรา เทพสาร
62093004929 นางสาวพรพิมล ชิตบุตร
62093004930 นางสาวป�ยธิดา คงป0ญญา
62093004931 นางสาวณัฐณิชา ลาบศึก
62093004932 นายศุธัญวิชญ� บุญจันทร�
62093004933 นางสาวศิริญากร ป�ตตะ
62093004934 นายพัฒฐาณกรณ� ทองสุข
62093004935 นางสาวทิศากร โชตะวัน
62093004936 นายสุวิทย� ทองหม้ัน
62093004937 นางสาวจิราภรณ� นิลกําเนิด
62093004938 นางสาวกนกวรรณ ชาติชารี
62093004939 นายสิทธินันท� กันเสง่ียม
62093004940 นางสาวชินสุดา รุ�งเรือง
62093004941 นางสาวนุจรี โสภิณ
62093004942 นางจุฬาพรรณ จันทิหล%า
62093004943 นางสาวป0ญญา ป�ยดิษฐ�สกุล
62093004944 พ.อ.อ.สุมิตร ไชยวงค�
62093004945 นางสาวชนิสรา โพธิราช
62093004946 นายวรินทร วิชัยดิษฐ
62093004947 นายภูมินทร� สุรเสียง
62093004948 นายจิรายุทธ ประเสริฐย่ิงยอด
62093004949 นายรัชพงษ� มณีวัฒน�
62093004950 นางสาวธารารัตน� นามบุตร
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62093004951 นางสาวปาริชาติ ทองสา
62093004952 นางสาวธิดารัตน� แสนบรรดิษฐ�
62093004953 นางสาวพัชรี หาญณรงค�
62093004954 นางสาววัชรี นิยมพงษ�
62093004955 นางวิยะดา สุทธิธรรม
62093004956 นายสันติ วงนวนตา
62093004957 นายสมศักด์ิ แสนคํา
62093004958 นางสาวสุนันทา ถิรวัฒนโยธิน
62093004959 นายอักนิษฐ� ใจม่ัน
62093004960 นายลิขิต แก%วโน
62093004961 นางสาวณัฏฐนิชา มะลิวันย�
62093004962 นายณรงค�ศักด์ิ แก%วสว�าง
62093004963 นางสาวดลหทัย นาคสวัสด์ิ
62093004964 นางสาวปาลิดา คําภูแก%ว
62093004965 นางสาวอธิษฐาน วงศ�ศรีจันทร�
62093004966 นางสาวกันนิดาพรรณ� สุขบุญวิวัฒน�
62093004967 นางสาวกัณฐมณี ก%อนตาล
62093004968 นางสาวพัชรินทร� โพนธาตุ
62093004969 นางสาวอภิญญา พัดอยู�
62093004970 นางสาวนิตติยา มังตา
62093004971 นายประทีป กองกาล
62093004972 นายนพพล แก%วเวียงเดช
62093004973 นายทินกร มาตราช
62093004974 นายวิวัฒน� ไตรยะถา
62093004975 นางสาวจิติมา เจริญไชย
62093004976 นางสาวสุนิษา โยธาภักดี
62093004977 นางสาวฉัตรสุดา รินทระ
62093004978 นางสาวผกามาศ ผุยผดุง
62093004979 นางอมรรัตน� บุญชมภู
62093004980 นางสาววิลาวัณย� สุทุม
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62093004981 นางสาวกัลยา บุตรชัย
62093004982 นางสาวสุจิตรา พวงกันยา
62093004983 นายวิทวัฒน� คําแหงไทย
62093004984 นางสาวนงค�ลักษณ� มารัตน�
62093004985 นางสาวจิรพรรณ พรหมโยธิน
62093004986 นางสาวจตุรพร สิมสิน
62093004987 นางสาวรสริน มีเพียร
62093004988 นายสมเกียรติ จําปาหอม
62093004989 นายกฤษดา อินอุ�นโชติ
62093004990 นางสาววลาพร สมพมิตร
62093004991 นายชัชบัญชา สดใส
62093004992 นางสาวนิจนภา จันทวัน
62093004993 นางสาวเสาวณีย� สิงห�คํา
62093004994 นางสาวกิตติภรณ� รักษาพล
62093004995 นายอนันต� ศรีเพ็ชร�
62093004996 นายพงศธร เลิศพงศ�พาณิชย�
62093004997 นางสาววันทนา เล�ห�มนตรี
62093004998 นางสาวรัชดาวัลย� คุณธรรม
62093004999 นางสาววรรณนิศา เพ็ญศรี
62093005000 นายรพีพรรณ เชื้อสาวะถี
62093005001 นางสาวณัฐกาญจน� แสนเสน
62093005002 นายนิพพิชฌน� ภิรมย�รักษ�
62093005003 นายอนุชิต ไชยกา
62093005004 นายวุฒิชัย วันสา
62093005005 นางสาวสุฑามาศ โนนกอง
62093005006 นายวุฒิชัย ศรีบุรินทร�
62093005007 นายรัฐพงศ� แวงวรรณ
62093005008 นายเวียงชัย มาสกุล
62093005009 นางสาวประภาสิริ ต้ังสุวรรณชัย
62093005010 นางสาวจารุวรรณ คูหานา
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62093005011 นางญาดา แก%วมูลเมือง
62093005012 นางสาวมะลิวรรณ ร�มใม
62093005013 นายปฏิวัติ อินจงล%าน
62093005014 นายภานุวัฒน� โพธิราช
62093005015 นางสาวปรียานุช เกตุบํารุง
62093005016 นางสาววรินยุพา มะหาโชค
62093005017 นางสาวสุวรรณา ลุนาวัน
62093005018 นางสาวอังสนา อาษาทิพย�
62093005019 นางสาวกัลยาภรณ� ศรีชัยแสง
62093005020 นางสาวศิริมา บุญอุ%ม
62093005021 นายวสันต� รุ�นศรี
62093005022 นายฐาปกรณ� เสนาคํา
62093005023 นางสาวกุลสตรี คันธบุปผา
62093005024 นายเนติพงษ� ยศสันเทียะ
62093005025 นางสาวสุพัตรา อินทะมาตร
62093005026 นางสาวมินตรา ศรีบุญรอด
62093005027 นางสาวฤดีมาศ ข�วงทิพย�
62093005028 นางภัทราภรณ� ยอดนิล
62093005029 นางสาวณัฐชาพรรณ� สุขบุญวิวัฒน�
62093005030 นางสาวธัญนันท� เหล�าบุรินทร�
62093005031 นางสาวรัชนีกร สุทธิประภา
62093005032 นางสาวจามจุรี ศรีอ%วน
62093005033 นายฤทธิเดช ศรีจันทร�
62093005034 นางสาวศรัญญา ภูชมศรี
62093005035 นายยงยุทธ์ิ เปาะทอง
62093005036 นางสาววิมลรัตน� ทาระขันธ�
62093005037 นายยุรนันท� วรรณศรี
62093005038 นางสาวอภิญญา เจอแก%ว
62093005039 นายจตุฤทธ์ิ พรมศาลา
62093005040 นายป0ญญา ภูบุญอ%วน
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62093005041 นายสรนันท� แง�มสุราช
62093005042 นางสาวอาภัสรา ดวงพิมพ�
62093005043 นางสาวอรปรียา กาวี
62093005044 นางสาวกรรณิการ� หวานเหย
62093005045 นางสาวจันทร�เพ็ญ ฤกษ�เปรมปรี
62093005046 นางสาวนิภาพร ไชยป0ญหา
62093005047 นายทวิช สิงหวงค�
62093005048 นางสาววนิดา คําป�ตะ
62093005049 นายรุจน� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093005050 นางสาวสิริรัตน� อยู�งาน
62093005051 นางสาวสาคร สมศิริ
62093005052 นางสาวอัจฉราพรรณ กองพันธ�
62093005053 นายวิชัย บัวระภา
62093005054 นางสาวณัฐธิดา ธีระเดชพิริยะ
62093005055 นางสาวสุดาพร ชมภูจักร�
62093005056 ว�าที่ร%อยตรีทิวากร สุธงษา
62093005057 นางสาวณัฐธิดา เสนาสี
62093005058 นายชยพล เทียนรังษี
62093005059 นางอารีรัตน� มาตย�วิเศษ
62093005060 นางสาวอรวรรณ ดวงคุณ
62093005061 นางสาวมัสยา วรรณสินธ�
62093005062 นายภัทราวุธ รัตนวรรณี
62093005063 นางพิจิตรา ตามพระหัตถ�
62093005064 นางสาวจริยา หาญลี
62093005065 นายสุรเกียรติ สุขอนันต�
62093005066 นางสาวอธิชา แสงยศ
62093005067 นายธนายุทธ จุลขันธ�
62093005068 นางสาวจุฑารัตน� บุญใหม�
62093005069 นางสาวม่ิงขวัญ ป�ตะแสง
62093005070 นายอภิชิต รูปดี
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62093005071 นายป�ยะพงษ� พรมเจริญ
62093005072 นางสาวสายธาร ติงสะ
62093005073 นายเสรีภาพ สุกเหลือง
62093005074 นายป�ยวัช คําสงค�
62093005075 นางสาวอังสุดา แก%วคําโฮง
62093005076 นางสาวสกาวเดือน ริตจะนัง
62093005077 นางสาวเรณู แนวสุจริต
62093005078 นางสาวจีระศักด์ิ อารีรักษ�
62093005079 นางสาวอรอนงค� ขนุนทอง
62093005080 นายสถาพร หอมทรง
62093005081 นางสาววิลาสินี โชครุ�งเรือง
62093005082 นางทิวาพร วุฒิสาร
62093005083 นางสาวปฏิญญา นากลาง
62093005084 นางสาวสุพัตรา บุญศรี
62093005085 นางสาวจิรพัฒน� เกียรติโพธ์ิ
62093005086 นางสาวสุมิตรา ทองแก%ว
62093005087 นายณัฐพล สารกอง
62093005088 นางสาวพรสุดา เลพล
62093005089 นางสาวป�ยนุช ญาณผาด
62093005090 นายวีรภัทร บุตรสุวรรณ�
62093005091 นางสาวณลิตา นาคา
62093005092 นางสาวสุดารัตน� สุนารักษ�
62093005093 นายอรรถพร ผลผลา
62093005094 นางสาวสุทธิตา ก%านเกษ
62093005095 นางสร%อยทอง เมืองมี
62093005096 นางสาวเฉลิมขวัญ ดวงสุภา
62093005097 นายธีรพงษ� ภูมิพานิชย�
62093005098 นายวิรุจน� สีกงพาน
62093005099 นางสาวฟKารุ�ง โสดา
62093005100 นางสาวอรุณวรรณ บุญยวด
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62093005101 นางสาวภัสสรา เผ%าหอม
62093005102 นางสาววารีรัตน� มนตรีสา
62093005103 นายนัฎฐพงษ� ฮามพิทักษ�
62093005104 นางสาวสุดารัตน� ปKานวัน
62093005105 นางสาวธิดารัตน� แก%วประเสริฐ
62093005106 นางสาวภรพรรณทิพย� พวงใบดี
62093005107 นางสาวขัตติยา ศรีประวงศ�
62093005108 นายพัชระ เมืองฮาม
62093005109 นางสาวธีราภรณ� ใครอุบล
62093005110 นางสาวจันทรา โพธ์ิศรี
62093005111 นางสาวภัทราภรณ� วงศ�พงศ�คํา
62093005112 นายชาญณรงค� กมุดรัตน�
62093005113 นายเอนก ชนะบัว
62093005114 นายมงคล โคตาหา
62093005115 นายพงศธร รัตนศรีสร%อย
62093005116 นางนวียา บุญสงค�
62093005117 นายศุภนัย ใจวงษ�
62093005118 นางสาวศรีสุดา ป0ณณราช
62093005119 นางสาวสุจิตตรา สมงาม
62093005120 นางสาวกรนิกา แหลมหลวง
62093005121 นางสาวขวัญธิดา บุญชาญ
62093005122 นางสาวกานดา อาศัยสงฆ�
62093005123 นายสิทธิชัย คําป�ตะ
62093005124 นางสาวดารากร คามแสน
62093005125 นางสาวปรียาพร สุธรรม
62093005126 นางสาวจิรารัตน� กางทอง
62093005127 นายณัฐพงษ� อ่ําสถาน
62093005128 นางสาวลักคณา โคตะอินทร�
62093005129 นางสาวดวงตา พวงพรม
62093005130 นายพีรพันธ� ครุฑราช
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62093005131 นางสาวจันทร�จิรา สีนวลแล
62093005132 นางสาวพิมลพรรณ ก%อนวิมล
62093005133 นางสาวจิตชนก เปาวะนา
62093005134 นางสาวขวัญชนก โมราราษฎร�
62093005135 นางสาววัชราพร เสมอ
62093005136 นางสาวอริยา คําจันดี
62093005137 นางสาวจุฬารัตน� ผูกพันธ�
62093005138 นางสาวชุติมาพร พันธ�งาม
62093005139 นายบัณฑิต โพธิสม
62093005140 นางสาวสสิวิภา ทองดี
62093005141 นางสาวิตรี ทองโสม
62093005142 นายพิสิษฐ� โกบบูหยัง
62093005143 นายนภัทร กนกพินิต
62093005144 นายอดิเรก นันทะศรี
62093005145 นายพงศ�ปกรณ� ดวงดี
62093005146 นางสาวสาวิตรี สร%อยคํา
62093005147 นายธนภัทร พงษ�เอื้อ
62093005148 นางสาวจิรารัตน� บุ�งหวาย
62093005149 นายโกมล พลเศษ
62093005150 นางสาวขวัญกมล บุญสิทธ์ิ
62093005151 นางสาวนัฎธนา ภักดีศรี
62093005152 นางสาวอินทุภา ไชยสงค�
62093005153 นางสาวรัตติยาภรณ� ผ�านชมภู
62093005154 นายณัฐพล นิยมพงษ�
62093005155 นางสาววารุณี แพงศรี
62093005156 นายนิรันดร� สุวรรณเวียง
62093005157 นางสาววิลาวัณย� อยู�ยืน
62093005158 นางสาวประภาภรณ� วรรณละภา
62093005159 นางสาวสุดารัตน� อินทมาตย�
62093005160 นายเอกชัย แก%วบุตรดี
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62093005161 นางสาวกมลชนก ขวัญยืน
62093005162 นายโสภิต ยอดสะอึ
62093005163 นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก
62093005164 นางสาวสาวิตรี มูลทาทอง
62093005165 นางสาวขวัญธิดา กองแก%ว
62093005166 นางสาวธนิฎฐา ทีน้ําคํา
62093005167 นางสาวชลธิชา ปลื้มจิตร
62093005168 นายกิตติกร โพธ์ิชนิด
62093005169 นายคมกริช ปางทอง
62093005170 นางสาวเพียรสน ลุนะหา
62093005171 นายหนาย ธิทํา
62093005172 นายธวัชชัย ศรีเมืองปุน
62093005173 นางสาวอังศนา อาจแก%ว
62093005174 นางสาวธนาภา จิตร�สิงห�
62093005175 นายสุทธินันท� สีแสง
62093005176 นางสาวทัศนีย� โฉมเฉลา
62093005177 นางสาวโสรญา หมันที
62093005178 นางสาวขวัญสุดา อินหล�ม
62093005179 นางสาวศุทธนุช อักคะจุ�น
62093005180 นางสาวอัจฉรา เจริญชัย
62093005181 นางสาวทัศนี เหนือคูเมือง
62093005182 นายป�ยะพงษ� พลอยพันธ�
62093005183 นางสาวกมลทิพย� ริกําแง
62093005184 นายพงษ�สิทธ์ิ คําพิสัย
62093005185 นายภัสกร พลตรี
62093005186 นางสาวสุวนันท� อนันตภักด์ิ
62093005187 นางสาวแคทรียา สุภาพงศ�
62093005188 นางสาวเสาวลักษณ� พิมวัน
62093005189 นายวุฒิพงษ� เนตรภักดี
62093005190 นางสาวแรมฤทัย สียางนอก
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62093005191 นางสาววนิตดา ทองไชย
62093005192 นางสาวดารัณ ไขลําเมา
62093005193 นางสาวจิรารัตน� วรรณวงศ�
62093005194 นายมณูศักด์ิ ภักดีบาง
62093005195 นางสาวมนฑิญา กงลา
62093005196 นางสาวนุชนาต ธิพุเทน
62093005197 นายธวัชชัย ทิโส
62093005198 นายยุทฐพงษ� โยคิน
62093005199 นางสาวระพีพรรณ แพงดวงแก%ว
62093005200 นายสมยศ ไพฑูรย�วงศ�วีระ
62093005201 นายสุริยา อายุครุฑ
62093005202 นายอรรถพงษ� ดอนวิชา
62093005203 นางสาวแพรวผกา จินะ
62093005204 นายราชันย� อายุวัฒน�
62093005205 นายไตรวิทย� ทาสีแสง
62093005206 นายอัฏพนธ� จักรกระโทก
62093005207 นางสาวสุภาภรณ� คุยบุตร
62093005208 นางวรรณภา บุตรพรม
62093005209 นางสาวชุติมา ศรีจันทรา
62093005210 นายพนมรักษ� รัชอินทร�
62093005211 นายธนากร ธานีกุล
62093005212 นายวริทธ์ิธร พร%อมมูล
62093005213 นางสาวณัฐนรี สหายแก�น
62093005214 นางสาวสุตาภัทร กัลยาไสย
62093005215 นายวงศ�ธวัช ตุ�ยไชย
62093005216 นายพิพัฒน�พงศ� โสลา
62093005217 นายณัฐวัตร สงวนสุข
62093005218 นางสาวจุฑามณี แก%วมุงคุณ
62093005219 นายศิวณัฐ สารวรรณ�
62093005220 นางสาวน้ําฝน ภูแดนแผน
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62093005221 นายธวัชพงศ� เปาวะนา
62093005222 นางสาวศิริญาภรณ� หงษ�ทอง
62093005223 นางสาวสุชาดา สีหาเสน
62093005224 นางสาวจินตนา เสาเปรีย
62093005225 นางสาวเปรมผกา มะลัยคํา
62093005226 นางสาวชญานิน หาญประโคน
62093005227 นางสาวสุดาพร แสดง
62093005228 นางสาวกฤติกาญ ใจเอื้อ
62093005229 นางสาวธมนวรรณ จรัสแสง
62093005230 นางสาวศิริรัตน� คําทะเนตร
62093005231 นางสาวอรทัย อินแก%งไค%
62093005232 ว�าที่ ร.ต.ธวัชชัย ไชยโกฏ
62093005233 นางสาวสิริลักษณ� สีขาระภา
62093005234 นางสาวทิพวรรณ� คณะวงค�
62093005235 นางพรทิพย� ตันม่ิง
62093005236 นายป�ยพงษ� ไตรยงค�
62093005237 นายอนันต� ผาเปKา
62093005238 นางสาวธารารัตน� ชนะชัยพันธุ�
62093005239 นางสาววีรยา บานศิริ
62093005240 นายวัชระ ก�อบัว
62093005241 นายอนุพล ไชยศรี
62093005242 นางสาวเพ็ญนภา สาทเทศ
62093005243 นางสาวอภิญญา เสาวแก%ว
62093005244 นางสาวอารยา สุวรรณศรี
62093005245 นายศุภกานต� ศิริ
62093005246 นายทูล มารศรี
62093005247 นางสาวณัฐพัชร� ธงชัย
62093005248 นางสาวธรรมธิดา ปKองคําสิงห�
62093005249 นายธนาพล เจริญไชย
62093005250 นางสาวชฎาพร ตรีเทพา
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62093005251 นายวิชัย ยศสุริยะชัย
62093005252 นายกิตติพจน� ศรีนวนสูง
62093005253 นายวรวิทย� จันทพิมพ�
62093005254 นางสาวกาญจนา คุปนัติ
62093005255 นางสาวจิรัชญา เหล�ากว%าง
62093005256 นางสาววิจิตรา สังวาล
62093005257 นางสาวพรพิมล ศรีสุภักด์ิ
62093005258 นางสาวจุฬาลักษณ� เขตรักษา
62093005259 นางสาวสุกานดา จําปาเหลือง
62093005260 นางสาวจารุวรรณ จันทะแสง
62093005261 นางสาวมะลิวัลย� สว�า
62093005262 นายกิตติศักด์ิ วงค�ละคร
62093005263 นางสาวสาวิตรี ด%วงทอง
62093005264 นายดํารงค� ขําวารี
62093005265 นางสาวตะมิสา แจงทนง
62093005266 นายชลธาร มีลา
62093005267 นางสาวณัฏฐณิชา งอยภูธร
62093005268 นางสาวมนัสนันท� ภูบรม
62093005269 นางสาวพลอยสุภัค ศิริพิทยางกูร
62093005270 นางสาวนิภา เสาร�คํา
62093005271 นางสาวภัทรจิรา วันณา
62093005272 นายพัฒนา นนทะเสน
62093005273 นางสาวณฤดี สุวรรณบํารุง
62093005274 นางสาวศิริลักษณ� ปะโพสังข�
62093005275 นางสาวปรางทิพย� ใจหนัก
62093005276 นายสันติภาพ วงษาจันทร�
62093005277 นายเทวัญ สิงห�สถิต
62093005278 นางสาวนัยน�ปพร วงคําจันทร�
62093005279 นางสาวสุปรีญา ชาหอม
62093005280 นางสาวเกศแก%ว ผารุธรรม
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62093005281 นางสาวพัชรินทร� ชิตรัตน�
62093005282 นายรุ�ง ชุ�มเพ็งพันธุ�
62093005283 นางสาวกนกวรรณ วรชินา
62093005284 นางสาวภทพร ลีโคตร
62093005285 นางสาวนงนุช พอคํ้า
62093005286 นางสาวนริศา บัวหิน
62093005287 นางสาวนันทวัน อันชื่น
62093005288 นางสาวนิตยา ใจมนต�
62093005289 นายนราวุฒิ รัตนมาลี
62093005290 นายณัฐพงษ� สุดธรรม
62093005291 นางสาวนันทิตา ชฎา
62093005292 นายรณกร ชัยสิทธินาม
62093005293 นายสารัช ธิตินราธร
62093005294 นางสาวจีราภรณ� เยท�าตะโก
62093005295 นางสาวสุปราณี จันทะพงษ�
62093005296 นางสาวอาลิษา เมืองมัจฉา
62093005297 นายณัฐวัฒน� เพชรฤาชา
62093005298 นางสาวประภัสสร จันทรเสนา
62093005299 นางสาวนันทวรรณ ว�องไว
62093005300 นางสาววนิดา สาระผล
62093005301 นางสาวณัฐพร หงษ�ทอง
62093005302 นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ
62093005303 นางสาวจิตรดา ชินวงศ�
62093005304 นางสาวคนธกานต� แก%วแสนสินธุ�
62093005305 นางสาวสุวนันท� ริธัมมา
62093005306 นายภูวดล กลมลี
62093005307 นางสาววีรยา โคตรธรรม
62093005308 นางสาวสุภาพร สาริยา
62093005309 นางสาวกนกพร ภูคําสอน
62093005310 นางอักษร ทองภู
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62093005311 นายธนรัชต� ศรีนัครินทร�
62093005312 นางสาวนันทวัน พรมเมือง
62093005313 นายปรีชา แสงคํา
62093005314 นางสาวพรนภา โคนชัยภูมิ
62093005315 นายพงษ�มนัส ดีอด
62093005316 นางสาวสาธิตา ศรีกงพาน
62093005317 นางสาวศิริรัตน� สอนวิเศษ
62093005318 นางสาวชลธิชา ชาวดอน
62093005319 นายสุรัตน� อุดทา
62093005320 นางสาวรัฐพรรณ สารีโท
62093005321 นางสาวณิชนันทน� แสนรัตน�
62093005322 นางมยุรี จันมะโฮง
62093005323 นางสาวแพรวนภา ระแสนพรหม
62093005324 นางสาวประภาพิมพ� สมร
62093005325 นางสาวเพ็ญพักตร� ไชยทองศรี
62093005326 นายเดชา แก%วคําแสน
62093005327 นางสุมาลี จันทะนะ
62093005328 นางสาวฐิสิญา พลบูรณ�
62093005329 นายวรเชษฐ� ซามาตร
62093005330 นางสาวปาริชาติ วังทะพันธ�
62093005331 นางสาวพฤกษชาติ พรวนคํา
62093005332 นายป�ยะวัฒน� ภูมิพัฒน�
62093005333 นางสาววธัญญา ธรรมคันที
62093005334 นางสาวดวงกมล มาตวงษ�
62093005335 นางสาวสุกัญญา ไชยชาติ
62093005336 นายวิชาวุธ นามีผล
62093005337 นางสาววิภาวรรณ มูลหอม
62093005338 นายป�ยพงษ� นามโว
62093005339 นางสาววิราศิณี อติรัตนวงษ�
62093005340 นางสาวสุรัชนันท� ธนปราชญ�เปรื่อง

หน%า 178 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093005341 นางสาวณัฐกา บุตรศรีภูมิ
62093005342 นายคุณากร เปIWยมอรุณ
62093005343 นางสาวภรณ�ทิพย� ประทุมทอง
62093005344 นายพิพัฒพงศ� พิมพ�โคตร
62093005345 นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยโย
62093005346 นายณัฐชัย อนุมา
62093005347 นายธนุพล สังฆรัตน�
62093005348 นายโยธิน สุวรรณวัฒน�
62093005349 นายชัยวัฒน� คําขัน
62093005350 นายพัฒนา ศรีวงค�
62093005351 นางสาวขนิฐา วารี
62093005352 นายสุทิน เจริญอาจ
62093005353 นางสาวพรณิภา ภูจันหา
62093005354 นางสาวอารีญา อินทร�ภิรมย�
62093005355 นางสาวเมธิณี ศรีจุดานุ
62093005356 นางสาวประภาพร เกตุพันธ�
62093005357 นางสาวสุพัตรา นาคคชฤทธ์ิ
62093005358 นางสาวอชิรภัสญ� ถินวัลย�
62093005359 นางสาวเก็จวรี ใหลบุดดา
62093005360 นางสาวพัชราภรณ� ธาตุแสง
62093005361 นางสาวสุกัญชญา บุญก%อน
62093005362 นางสาวป�ยะพร ประเสริฐสังข�
62093005363 นางสาวธิดารัตน� บันหาร
62093005364 นางสาวอรอุมา ทาตะชัย
62093005365 นางสาวสุดาพร นันทะศรี
62093005366 นางสาวสุภาวรรณ ศรีทุมมี
62093005367 นายเอกพงศ� อุ�นเรือง
62093005368 นายศักดา รจนัย
62093005369 นายประพันธ� ชานนท�
62093005370 นายอาทิตย� อรุณกิจ

หน%า 179 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093005371 นายชาญวิทย� ปาสีวงษ�
62093005372 นายธนกร ไตรศิริพานิช
62093005373 นายชูชาติ กางกันยา
62093005374 นางสาวลักษ�ขณา อุผํา
62093005375 นางสาวอรทัย โคตรวิชัย
62093005376 นางสาวปริญญา บุญคาน
62093005377 นางสาวกรรณิการ� สังครุฑ
62093005378 นางสาวปาริชาติ ไชยพรม
62093005379 นางสาวแพรวชมภู สุระพล
62093005380 นางสาวกิตติยา จันทร�เสนา
62093005381 นางสาววิชชุดา รอดสุข
62093005382 นางสาวพัชรา ชนูนันท�
62093005383 นายชินกร ชาติชํานาญ
62093005384 นางสาวชฎาพร คําราช
62093005385 นางสาวอภิสรา โพธ์ิกมล
62093005386 นายกฤษฎา สิงห�อ�อน
62093005387 นางสาวเพียรพร มาลาอบ
62093005388 นายอนุพันธ� ด�านกํามา
62093005389 นางสาวศลิษา รัตนา
62093005390 นางสาวเกษณี เสือน%อย
62093005391 นายธนกร จันทประเทศ
62093005392 นายประทีป แก%วสุข
62093005393 นางสาวเอมอร บรรผนึก
62093005394 นางสาวปวีณา กล�อมมิตร
62093005395 นางสาวอรฤทัย สายพันธุ�
62093005396 ว�าที่ ร.ต.ธนาเกียรติ สินเธาว�
62093005397 นายบัณฑิต ศิริวัฒน�
62093005398 นางสาวกรกนก มงคลเพ็ญ
62093005399 นางสาวจามจุรี นามหานวล
62093005400 นางสาวอัจฉราณี สูนหล%า

หน%า 180 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093005401 นางสาวจินตรา เทพเมืองคุณ
62093005402 นางสาวอภิญญา แก%วพูลศรี
62093005403 นางสาวรัตนธัญญา ภักดีวิเศษ
62093005404 นายพงษ�พัฒน� เพียอา
62093005405 นายวีระพงศ� คําชนะ
62093005406 นางสาวเบญจวรรณ สุกทน
62093005407 นายมนุเชษฐ� ขัตติสร
62093005408 นางสาวกลีบผกา ใจเด็ด
62093005409 นายสืบสกุล นามวงศ�
62093005410 นายบรม แสนสุริวงค�
62093005411 นายทศพงษ� พรหมรักษา
62093005412 นายกษิดิศ ลาภเจริญเกียรติ
62093005413 นางสาวสรัญชนัสม� เลิศลาภิน
62093005414 นางสาวธัญญาวดี เมฆวัน
62093005415 นางสาวฐิติพร นามเคน
62093005416 นางสาววิชชุกร ศรขรรค�
62093005417 นางสาวอารีย�พร คําชมภู
62093005418 นางสาวพรธิภา การะพา
62093005419 นายวัชรภัทร สีจันทร�
62093005420 นายเกษฎาพล เพียงเกตุ
62093005421 นายอภิสิทธ์ิ ลอองปลิว
62093005422 นางสาวนิลยา บาทชารี
62093005423 นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร
62093005424 นางสาวตวงพร อรทัย
62093005425 นางสาวอรอนงค� ริยะบุตร
62093005426 นางสาวแพรวพรรณ เสียสีหา
62093005427 นางสาวพัชรา โคตะมี
62093005428 นายสรศักด์ิ วงศ�ประชา
62093005429 นายโชคนิวัฒน� การฟุKง
62093005430 นางสาวณัฏฐพิชา ทีภูงา
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62093005431 นางสาวจุฑารัตน� มหาวงศ�
62093005432 นายธวัชชัย บุญบาล
62093005433 นางสาวสุพรรณษา จันทเขต
62093005434 นางสาวจิตราภรณ� พลวงศ�ษา
62093005435 นางสาวศิริพร เข้ียวสิงห�
62093005436 นางสาวสุวิมล นามมุงคุณ
62093005437 นางสาวณัฐชนก ทุ�งฝน
62093005438 นางสิริลักษณ� จัตุรัส
62093005439 นางสาวชฎาธาร สิงกันยา
62093005440 นางสาวป�ยพร ไกรทิพย�
62093005441 นายไกรวิท เกิดศักด์ิ ณ แวงน%อย
62093005442 นางสาวญาณภัทร พลไตร
62093005443 นางสาวสุกัญญา อาจแก%ว
62093005444 นางสาวชาลินี คันทะกูล
62093005445 นางสาวภัทรธียา คําภูแก%ว
62093005446 นายสรายุทธ เค่ียงคําผง
62093005447 นางสาวพิจิตรา ศูนย�จันทร�
62093005448 นางสาวนันธิกา วรรณสวัสด์ิ
62093005449 จ�าสิบเอกหญิงอุสา เคณาภูมิ
62093005450 นางสาวชลทิพย� ไพคํานาม
62093005451 นางสาวพรรณี ฤทธ์ิจํารัส
62093005452 นางสาวมยุรี แผลติตะ
62093005453 นายสุรศักด์ิ ขันธีวิทย�
62093005454 นายสุทธิศักด์ิ ประทุมชาติ
62093005455 นางสาวจีรวรรณ สาจันทร�
62093005456 นางสาวสกุลรัตน� ราคาแพง
62093005457 นายเกริกฤทธ์ิ ระถี
62093005458 นางสาวสุภารัตน� เจริญธรรม
62093005459 นางสาวปรารถนา โอนทอง
62093005460 นางสาวสุดารัตน� ดรบัญหา
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62093005461 นางสาวสินิทธา งามสิทธ์ิ
62093005462 นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง
62093005463 นางสาวสุนิสา กล%วยนิจ
62093005464 นางสาวประวีณา ชิณเทศ
62093005465 นายพศวัต ศรีอนุชาต
62093005466 นายพีรณัฐ เกษโสภา
62093005467 นายอภิชัย กิติรัตน�
62093005468 นางสาวณัชนา หงษาวงษ�
62093005469 นายรวิชญ� เชื้อเวียง
62093005470 นายพงศกร กายราช
62093005471 นางสาวพัชริดา พักสูงเนิน
62093005472 นายณรงค� ชนะมัจฉา
62093005473 นางสาวภัสสรา พรอินทร�
62093005474 นางสาวนันทวรรณ คตสูงเนิน
62093005475 นางสาวหทัยชนก ผาจวง
62093005476 นางสาวกานต�สิรี ปรางค�ทอง
62093005477 นางสาวจรรยา ลาต%น
62093005478 นายสุวิท ศิริวงศ�
62093005479 นางสาวมาชารี สารวรรณ
62093005480 นางสาววรดา นามวงษ�สา
62093005481 นายสุริยา พลหลวงศรี
62093005482 นางสาววราภรณ� โสภัย
62093005483 นางสาวอังสนา สารสม
62093005484 นางสาวพัชราภรณ� สารแสง
62093005485 นางสาวกมลพิชญ� แก%วก�า
62093005486 นางสาวธัญรดา อินยาศรี
62093005487 นายตะวัน แผนใหญ�ธนา
62093005488 นายวรวัฒน� ไวชมภู
62093005489 นายฆารวาล ศรีอุดม
62093005490 นางโศรยา แก%วอาสา
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62093005491 นางสุนิสา สมบูรณ�ธรรม
62093005492 นางสาวรักชนก วงค�แสงน%อย
62093005493 นายวิชัย คําชมภู
62093005494 นางสาวอัจฉรา มณีบู�
62093005495 นางสาวณัฐวดี แสงจันทร�
62093005496 นายศิรทัช กันทะวงศ�
62093005497 นายธนทรรศ ประฉามิตร
62093005498 นางสาวสุวลักษณ� ไพศาล
62093005499 นางสาวหทัยชนก ศรีธรรมา
62093005500 นางสาวปาลิตา สมสีดา
62093005501 นางสาวธิดารัตน� สารมะโน
62093005502 นางสาววนิดา อVอดบํารุง
62093005503 นางสาวชุติมันต� ทะสูง
62093005504 นายมงคลรัตน� อุดใจ
62093005505 นางจรรจิรา มาพันธ�
62093005506 นางสาวอรทัย แสนศรี
62093005507 นางสาวขนิษฐา เวทยานนท�
62093005508 นางสาวรสสุคนธ� พรหมบุตร
62093005509 นางสาวมนัญชยา แสนโสม
62093005510 นางสาวรัตติยาพร แซ�เหง�า
62093005511 นายครประสิทธ์ิ โซ�เมืองแซะ
62093005512 นางสาวศิริกาญจน� อุประ
62093005513 นายสุวิทย� โม%สี
62093005514 นางสาววรรณวิษา พรมบุตร
62093005515 นายอัครเดช เหมะธุลิน
62093005516 นางสาวกชกร สายพัฒน�
62093005517 นางสาวคัทลียา เจริญกาย
62093005518 นางสาวโศจิรัตน� อุตระนคร
62093005519 นางป�ยะนุช ไทยเก้ือง
62093005520 นางสาวช�อผกา นามกันยา
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62093005521 นางสาวธาริดา สุทธิแพทย�
62093005522 นางสาวชฎาพร สุคําภา
62093005523 นางสาวนันท�นภัส สุขศาลา
62093005524 นางสาวพนัสดา ม่ันคง
62093005525 นางสาวขนิษฐา เทพโภชน�
62093005526 นางพรรณนิภา ดวงทองมา
62093005527 นางสาวชุติกาญจน� บุบผา
62093005528 นางสาวจิตติญา ศึกษา
62093005529 นางสาวพัชรี จันทวงค�
62093005530 นางสาวกชพรพรรณ สินแดง
62093005531 นายชัยณรงค� ทะนะต้ือ
62093005532 นางสาวกิตติญาภรณ� เภาเอี่ยม
62093005533 นายชาญณรงค� คิดสร%าง
62093005534 นางสาวมุทิตา อ�อนช%อยสกุล
62093005535 นางสาวสุจิตรา ลาดมุณี
62093005536 นางสาวสุพินพร วรรณชัย
62093005537 นางสาวเกศฤทัย ศรีสุทร
62093005538 นางสาวกนกวรรณ เจริญชัย
62093005539 นางสาวศิริประภา มณีสวาท
62093005540 ว�าที่ ร.ต.หญิงนฤมล มุ�งหมาย
62093005541 นายประกาศิต สัตถาผล
62093005542 นางกุลริศา มาตะรักษ�
62093005543 นางสาวพัชรี ประทุมรัตน�
62093005544 นางสาวอนุธิดา โคตรบัว
62093005545 นายคมกฤช คําหงษา
62093005546 นางสาวพรตะวัน รัตนโชติ
62093005547 นางสาวสุภัตรา ไพเรืองโสม
62093005548 นางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง
62093005549 นายทวีรัฐ สิงหนสาย
62093005550 นายสหพล โยธาเสน
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62093005551 นางสาวสุพัตรา นาสมวงษ�
62093005552 นายมานะชัย ม่ังมี
62093005553 นางสาวจุติมา เจินธรรม
62093005554 นางสาวธัญชนก ภักดี
62093005555 นางสาวศศิธร ชัยเสน
62093005556 นางสาวภาสุณี ทุมดี
62093005557 นางสาววิริยาภรณ� แพงจันทร�
62093005558 นายอนันต� อินสอน
62093005559 นางสาวเจนจิรา เดียวสุรินทร�
62093005560 นางสาวพูลทรัพย� ขันมา
62093005561 นางสาวสุกัญญา สมคะเณย�
62093005562 นางสาวศิริญญา ผงอินทร�
62093005563 นางสาวณัฐณิชา ชาญณรงค�
62093005564 นายทิวานนท� กาญจน�สุวรรณ
62093005565 นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา
62093005566 นางสาวกมลชนก หอมดวง
62093005567 นางสาวนฤมล โสภาพุฒ
62093005568 นายยุทธศักด์ิ โสรมรรค
62093005569 นายกิตติชาย มาโชค
62093005570 นายชิรพงษ� วัชระสกุลเกียรติ
62093005571 นางสาวศิริวิมล แสงไสย�
62093005572 นางสาวภณิดา คําชมภู
62093005573 นางสาวนันทนา งามหนัก
62093005574 นางสาวอภิรดี ไชยแสน
62093005575 นายศราวุฒิ ตาลเจิม
62093005576 นางสาวจารุวรรณ บุตรราช
62093005577 นางสาวกฤษติยา พรมสิงห�
62093005578 นางสาววรีรัตน� บุญรักษา
62093005579 นายธีรพัฒน� งอยภูธร
62093005580 นายรุ�งสุริยา แก%วอาษา
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62093005581 นางสันทะนา ขันติวงค�
62093005582 นางสาวกฤติญาภรณ� บุญส�งวัฒนาศิริ
62093005583 นางสาวเบญจพร สุขะหา
62093005584 นางสาวศิรินภา อบมาลี
62093005585 นายขจรยศ นิลศิริ
62093005586 นางสาวพรรณมณี ภัทรประทานพร
62093005587 นางสาวกาญจนา จําปานิล
62093005588 นางสาวรัตน�ติกาล บุรีรัตน�
62093005589 นายอนุชา คําชมภู
62093005590 นางสาวญาดานันท� มีบุญ
62093005591 นางสาวสุดารัตน� พวงพี
62093005592 นายศิวะชัย นาถํ้าพลอย
62093005593 นายทวีศักด์ิ ขันอ�อน
62093005594 นางอิงอร กุศลคุ%ม
62093005595 นางศิริรัตน� หาชื่น
62093005596 นายจีรัฐติกุล โสธรรมมงคล
62093005597 นางสาวอรอุมา สงชะวา
62093005598 นายอนุวัฒน� พัตรภักด์ิ
62093005599 นายวิวัฒน� เจริญดี
62093005600 นายศักด์ิดา เสนาชุม
62093005601 นางสาวกนกวรรณ ผิวอ�อน
62093005602 นางสาวดลพร มานะดี
62093005603 นางสาวรัตน�สุดา ขันแก%ว
62093005604 นางสาวจินตนา ประสีระเก
62093005605 นายสมพร ภูผาลี
62093005606 นางสาวรวงทอง ราชูธร
62093005607 นางสาวธารทิพย� ศรีอินทร�
62093005608 นางสาวณัฏฐนันท� ทิพย�สุบรรณ
62093005609 นางสาวสุพัตรา อุชาเดช
62093005610 นายศุภชัย ศรีหาบุตร
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62093005611 นางสาวกิตติยา ศรีบุญเรือง
62093005612 นางสาวเจกิตา สมสะอาด
62093005613 นางสาวกนกวรรณ หลานชู
62093005614 นายสราวุธ เมืองศูนย�
62093005615 นางสาวกฤษณา นอกเมือง
62093005616 นายชนาธิป รอดระรัง
62093005617 นางสาวชลดา โสพรม
62093005618 นางสาวสุกัญญา คําภาษี
62093005619 นางสาวปรีดา ยาจิตร
62093005620 นางสาวเมธิยา ศรียา
62093005621 นางสาวประภัสรา ลือชาขันธ�
62093005622 นายพรหมเทพ สัจจะพจน�
62093005623 นางสาววัชรารัตน� เหยียดรัมย�
62093005624 นางสาววนิษา คําผุย
62093005625 นายศิริวัฒน� กิจโสภณ
62093005626 นางสาวอุไรวรรณ ดวงเคน
62093005627 นายสุริยา ขอนยาง
62093005628 นายภัชศุ อมรชัยวงษ�
62093005629 นางสาวจิราพร เนืองแก%ว
62093005630 นางสาวนรินทร�รัตน� ชาวดร
62093005631 นายวีระเดช ค%ายา
62093005632 นายศิวกร จันทร�อร�ามตระกูล
62093005633 นางสาวสาวิตรี ทวีพรประเสริฐ
62093005634 นายพิเชษฐ� มูลสุวรรณ
62093005635 นางสาวสุพิชญา แสงตา
62093005636 นางสาวเมธาพร วงค�มีแก%ว
62093005637 นางสาวเจนจิรา โคทนา
62093005638 นายสุรสิทธ์ิ พรมรักษา
62093005639 นางสาวกชกร หม่ันพลศรี
62093005640 นางสาวลลิตา พ�อสียา
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62093005641 นางสาวพวงเพชร พลดงนอก
62093005642 ว�าที่รตอดิศักด์ิ วินทะไชย�
62093005643 นางสาวรัตนา มุลวงศรี
62093005644 นางสาวขวัญฤทัย แก%วจรูญ
62093005645 นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน�
62093005646 นายภัทร ริรักชาติ
62093005647 นางสุมาลี เจริญบุญ
62093005648 นายธีระศักด์ิ โพธ์ิหล%า
62093005649 นางสาวธนวรรณ เที่ยงตรง
62093005650 นางสาวนิสาชล พลวาปI
62093005651 นายสุภัทสิทธ์ิ พรมพิมพ�
62093005652 นายสัญญพงศ� สินโพธ์ิ
62093005653 นางสาวกรรญดา สิมมาคํา
62093005654 นางสาวเรณุมาตร มงคลแสน
62093005655 นางสาววรรณิศา วงศ�กลม
62093005656 นายดิษฐพงษ� ภูสถาน
62093005657 นายบัญชา งอยภูธร
62093005658 นายบัณฑิต ทาแก%วน%อย
62093005659 นางสรินยา มาลาเหลือง
62093005660 นางสาวกุลกัญญา ทองแย%ม
62093005661 นางสาวยุพา พลทา
62093005662 นางสาวอมรรัตน� ธาตุวิสัย
62093005663 นางสาวจุฑามาศ บัณฑิต
62093005664 นายนัฐพล พยัคฆ�พงศ�
62093005665 นางสาวชุติกาญจน� กําลังรัมย�
62093005666 นางสาววิสา อุตระสี
62093005667 นายกชานน แสงพรหมศรี
62093005668 นางสาวยุวดี วงศรีเทพ
62093005669 นายรัฐพงษ� พวงกันยา
62093005670 นางสาวสุภาวดี โนนทคําจันทร�
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62093005671 นางสาวดรุณี วิริยะ
62093005672 นายนครินทร� จันทร�มาลา
62093005673 นายต�อศักด์ิ ตรงต�อกิจ
62093005674 นางสาวจันทร�เพ็ญ ป0ญญาใส
62093005675 นายธวัชชัย จักราช
62093005676 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ
62093005677 นายวรวุธ อินทรัตน�
62093005678 นางสาวธิดามาศ ยะภักดี
62093005679 นางสาวกนิษฐา ข�วงทิพย�
62093005680 นายเรืองยศ หาญโก�ย
62093005681 นางสาวอรอุมา เครื่องพาที
62093005682 นางสาวทิพวรรณ แฮนเกตุ
62093005683 นางสาวจิราภรณ� พรมรัตน�
62093005684 นางสาวเมธินี ตาเต�า
62093005685 นางสาวจันทร�เพ็ญ แสนเมือง
62093005686 นายกิตติพร จิตรมาศ
62093005687 นายภาณุพงศ� ฉิมแสง
62093005688 นางสาววิกานต�ดา รักษาพล
62093005689 นางสาวรพีพร พรมจารย�
62093005690 นางสาวดาริน บัวขาว
62093005691 นางสาววรดี นาจารย�
62093005692 นางสาวสุภาพร บุตรวงค�
62093005693 นางสาวนุชจรี ดาวงษา
62093005694 นางสาวอรวรรณ ภูริศรี
62093005695 นางณฉัตร กุลาเศรษฐกุล
62093005696 นายอนุชัย วรรณทอง
62093005697 นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข
62093005698 นางสาวอภิญญา ม่ังสมบัติ
62093005699 นางสาวภัตราภรณ� จันทโคตร
62093005700 นางสาวจุฑามาศ รูปงาม
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62093005701 นางสาวนันทัชพร ประทิพย�อาราม
62093005702 นางสาวพรรณนภา เผ�าสีหา
62093005703 นางเสาวลักษณ� อนุยันต�
62093005704 นางสาวเปรมกมล สุนหนองนก
62093005705 นายวุฑฒิชัย วงศ�กาฬสินธุ�
62093005706 นางสาวทัชชกร จันทนา
62093005707 นายจัตรา ปานเกตุ
62093005708 นางสาววาสนา นามแก%ว
62093005709 นายชัยณรงค� ประทุมชมภู
62093005710 นางสาวกลิ่นสุคนธ� ชลเดช
62093005711 นางสาวสุภาวรรณ ยางเครือ
62093005712 นางสาวฉัตรกมล อินจันทร�
62093005713 นายเอกชัย เข็มทอง
62093005714 นายเสียน ชุมสีวัน
62093005715 นางสาวพัชรินทร� สําแดงชัย
62093005716 นายอภิวัฒน� ตาสาโรจน�
62093005717 นางสาวจีราภัสส� ภูจอมแก%ว
62093005718 นายวงศพัทธ� ออกตลาด
62093005719 นางสาวเยาวภา พลศรี
62093005720 นายทินวัฒน� พัสดร
62093005721 นายกิตติ ไชยเสน
62093005722 นางสาวรัชดาพร สุวงค�ทา
62093005723 นางสําเนียง พรมสิทธ์ิ
62093005724 นางสาวพิมพ�พร ศรีพอ
62093005725 นางสาวอภิญญา วงค�เทราช
62093005726 นางสาวพรหมพร เกษรแก%ว
62093005727 นางสาวจริยา ชุมพล
62093005728 นายป�ยะพงษ� โพธ์ิพุ�ม
62093005729 นางสาวจันทร�จิรา พลวงษา
62093005730 นายเกงศักด์ิ มีเหมือน
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62093005731 นางสาวพรรณวิภา ไพรรัตน�
62093005732 นางวิไลพร วงศ�เฉลิมศักด์ิ
62093005733 นางสาวอาภาพร พวงใบดี
62093005734 นางสาวเพ็ญศิริ โสมศรีแพง
62093005735 นายวรวุฒิ แสงวงค�
62093005736 นายเศรษฐพงศ� ต%นน%อย
62093005737 นายจิรายุส แสนบรรดิษฐ�
62093005738 นายพินิจ ไตรโยธี
62093005739 นางสาวกรรณิการ� พรย้ิม
62093005740 นางสาวจุฬารัตน� ประทุมมาตย�
62093005741 นายรชต กลิ่นหอม
62093005742 นางสาวณัฐฐิยา วรรณวงศ�
62093005743 นางสาวป0ทมาภรณ� ดวงเพ็ชรแสง
62093005744 นายนพปกรณ� ทรงพันธุ�
62093005745 นางสาวกรรณิการ� ปKองนาชัย
62093005746 นางสาวอินทิรา ย่ีรัมย�
62093005747 นายณัฐกิตต� วิเศษนันท�
62093005748 นางสาวเยาวเรศ อุนานุยา
62093005749 นางสาวกมลพรรณ มานุจํา
62093005750 นางสาวกุสุมา คํานาทิพย�
62093005751 นายณัฐศิปน� ต้ังม่ันดี
62093005752 นางสาวภาวิกา ภูจักงาม
62093005753 นางสาวสุทธิลักษณ� ใบแสน
62093005754 นางสาวกิตติมา ทะชัยวงศ�
62093005755 นางสาวชนิกานต� แซ�โค%ว
62093005756 นายกรณินทร� ขันละ
62093005757 นางสาวศกลวรรณ เขจรแข
62093005758 นายธนสาส�น วรรณสวาท
62093005759 นายชวรงค� แก%วมูลมุข
62093005760 นางสาวโสดา สมบัติ
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62093005761 นางสาวอมรรัตน� ป0ญญาพ�อ
62093005762 นายพนัส เบญจมาศ
62093005763 นายวรรณชนะ พรมนอก
62093005764 นางสาวแจ�มจันทร� ศรสังเขป
62093005765 นายวรรธนะ วิเศษวุธ
62093005766 นางสาวพรวิภา สุภีศรี
62093005767 นายวัฒนา วารินทร�อินทร�
62093005768 นางสาวพิมพ�ประไพ กุดวงค�แก%ว
62093005769 นางสาวอนุสรา ไวรุวันโน
62093005770 นางสาวอุทาพร เข่ือนจันทึก
62093005771 นายนิติธร จาเพียราช
62093005772 นางสาวรัชนก เศษฤทธ์ิ
62093005773 นางสาวนิตยา เตาะเยาะ
62093005774 นางสาววราภรณ� เสียงแก%ว
62093005775 นางสาวอรทัย นนสีลาด
62093005776 นางสาวนัตติยา คําลือชา
62093005777 นายณัฐพงศ� มูลนามน%อย
62093005778 นางสาวพัชรี ศรีป�ตา
62093005779 นายพงษ�ศักด์ิ สีลาดเลา
62093005780 นายจิรวัฒน� นาใจคง
62093005781 นายเทพพร ธานีวรรณ
62093005782 นางสาวเมธนี ภาวงค�
62093005783 นางสาวกัญญาณัฐ วงค�วันดี
62093005784 นางสาวจิราภรณ� คําภูเมือง
62093005785 นางสาวศศิษา พรมมาสิทธ์ิ
62093005786 นางสาวหทัยชนก สําราญสุข
62093005787 นางสาวเอมอร แก%วกาสี
62093005788 นางจุฑามาศ มณีปกรณ�
62093005789 นางสาวสรณพัฒน� ศรีโสดาพล
62093005790 นายชิดพงศ� บาทชารี
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62093005791 นางสาวประภัสสร โคตรจันทร�
62093005792 นางสาวสุจิตรา วิระศักด์ิ
62093005793 นายชีวาลักษณ� คําเกาะ
62093005794 นางสาวป�Wนทอง ไผ�ทํา
62093005795 นางสาววรรณวิภา ชนชิด
62093005796 นายวัฒพล รามฤทธ์ิ
62093005797 นางสาวกนกอร ทอนเสาร�
62093005798 นางสาวชนากานต� บัวระภาสิริ
62093005799 นางสาวชุรีภรณ� นาสิงเตา
62093005800 นางสาวสุธามาศ เกษมพันธ�
62093005801 นายวีรชาติ ยอดคีรี
62093005802 นางสาวอัณชิศา สีใส
62093005803 นางจุฑารัตน� สุขศรี
62093005804 นางวันดี ถ่ินสีถาน
62093005805 นางสาวศตนันท� พานโฮม
62093005806 นางสาวภาวนา สุริยะเดช
62093005807 นายธงชัย บุพศิริ
62093005808 นางสาวลลิตา ทองห�อ
62093005809 นางสาวจุฑารัตน� ติธรรม
62093005810 นางสาวนิรชา โกศิลา
62093005811 นางสาวชลธิชา ภูเด�นใจ
62093005812 นางสาวดาวรุ�ง โพธินี
62093005813 นายพีรยุทธ� ชํานาญนฤมาณ
62093005814 นายพรชัย เหง%าละคร
62093005815 นางสาวสมฤดี ศรีชัย
62093005816 นางสาวสุจิตรา ภาไสย�
62093005817 นายธนพล สะเทือนไพร
62093005818 นายเกรียงไกร อุดมเดช
62093005819 นางสาวรวิภา กิตติธเนศวร
62093005820 นางสิธาฎา มีโภคกิจ
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62093005821 นางสาวจินตนา หาญมนตรี
62093005822 นางสาวนงค�คาร พ่ึงพร%อม
62093005823 นางสาวจอมขวัญ กายฤทธ์ิ
62093005824 นางสาวมณฑิรา พลแพงขวา
62093005825 นางสาวลลิตา มินเทน
62093005826 นายชนกานต� ศรีพรหม
62093005827 นางสาววียานุช สมศรี
62093005828 ว�าที่ร.ตสุวิทย� ศรีบุญเรือง
62093005829 นางสาวนิภา สมบัติทอง
62093005830 นางสาวโศภิตา สุรมรรคา
62093005831 นายวิษณุ นนทะแสง
62093005832 นางสาววชิราภรณ� ลูกอินทร�
62093005833 นางสาวแก%วมณี พรหมพิทักษ�
62093005834 นายราชภัฏ บีลี
62093005835 นางสาวรุ�งทิวา นามบุตร
62093005836 นางสาวนริศรา โสภามา
62093005837 นางสาวจุฑารัตน� ธรรมวงศ�
62093005838 นางสาวฐิติมา บุตรเพ็ง
62093005839 นางสาวเอื้องพร เกรงขาม
62093005840 นางสาวกชพร พวงกัญญา
62093005841 นางสาวชญาณี ศรีหะมงคล
62093005842 นายเกียรติชัย กุลก้ัง
62093005843 นางสาวณัฐวรารัตน� ฐานแก%วอาสา
62093005844 นางสาวชฎาภรณ� กิจขุนทด
62093005845 นางสาวจินตนา ทามี
62093005846 นางสาววิลาวัลย� บุญก%อน
62093005847 นายทวีศักด์ิ เยาวพงษ�
62093005848 นางสาวพรนภา ย�องนุ�น
62093005849 นายศรัญ จันทะแพน
62093005850 นายวัฒนะ อินทแสน
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62093005851 นางสาววิยะดา อุตมาณ
62093005852 นายนัฐพล วงศ�มหา
62093005853 นายนฤบดินทร�ธร พิลาชัย
62093005854 นางสาวธนาภรณ� สาครขันธ�
62093005855 นายปวิช เชื้อทอง
62093005856 นางสาวจุธาภัค วรโคตร
62093005857 นางสาวเดือนเพ็ญ นันทจันทร�
62093005858 นายอธิวัฒน� อุปสัย
62093005859 นายเดชา วันตา
62093005860 นายพงษ�พัฒน� สนั่นเอื้อ
62093005861 นางสาวเพชรรัตน� เฉลียวฉลาด
62093005862 นางสาวศศิลดา โพธิรัตน�
62093005863 นางสาวกัญญารัตน� มีสวัสด์ิ
62093005864 นางสาวนิรัชชรา บัวขันธ�
62093005865 นางสาวละอองดาว แพงศรี
62093005866 นางสาวสุชาวดี โพธ์ิบาย
62093005867 นางสาวอินทราณี โลหะปาน
62093005868 นางสาวละอองฟKา อรศรี
62093005869 นางสาวอรอุมา มาตรป0ญญา
62093005870 นางสาวรัศมี พรหมบุญศรี
62093005871 นายสมปราชญ� สถิตย�วงศ�
62093005872 นายธีรพันธ� วรรณะ
62093005873 นายธีรวัฒน� ฟองอ�อน
62093005874 นางสาวกฤตติการ โพยนอก
62093005875 นางสาวนัชนก เพียสามารถ
62093005876 นายอิสรภาพ ถียัง
62093005877 นางสาวณัฐณิชา วดีศิริศักด์ิ
62093005878 นางสาวนุชนภา นาฤาฤทธ์ิ
62093005879 นางสาวนิ่มพร บุญสาร
62093005880 นางประภาภรณ� เศรษฐบดี
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62093005881 นางสาววิทัศณีวัณ สงแดง
62093005882 นางสาวพัชรี ซึมเมฆ
62093005883 นางสาวสุภาภรณ� พรมภาพ
62093005884 นางสาวสุวรรนันท� ชื่นสงวน
62093005885 นายชานนท� สุทธการ
62093005886 นางสาวคัทลียา วงศ�ประชา
62093005887 นายอภิชัย ท%าวพรหม
62093005888 นางสาวขนิษฐา จันทรเสนา
62093005889 นายคมชาญ คุณป0ญญา
62093005890 นางสาวอุษณี กาวี
62093005891 นางสาวธิวาพร คําสงค�
62093005892 นายผูกพัน คงป0นนา
62093005893 นางสาวมณฑาทิพย� เทวีพันธ�
62093005894 นายศิริสันต� พันโกฏิ
62093005895 นางสาวศิริลักษณ� ทรงพุฒิ
62093005896 นางสาวอัจฉรีพร สุระภา
62093005897 นางสาวนันทนา จันทอุ�มเม%า
62093005898 นางสาวสุธิดา กะกุลพิมพ�
62093005899 นางสาวพิชชะยะธิดา อินพะเนาว�
62093005900 นางชนกนันท� ทองดอนบม
62093005901 นายคเณศร� บุตรดี
62093005902 นางสาวสุพัตรา เสวกวิหารี
62093005903 นางวราภรณ� โคตรวงษา
62093005904 นางสาวเบญจภัทร แกหลิ่ง
62093005905 นางสาวพรมณี จูมจะนะ
62093005906 นางสาวโฉมฤทัย ศรีกระกูล
62093005907 นางสาวศศิวิมล โสระสิงห�
62093005908 นางสาวนลิษา ชาลีกุล
62093005909 นางสาวนิศาชล บุตรปาน
62093005910 นายจักรพันธ� บัวทิน
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62093005911 นางสาวภัททิยา เปรมปรี
62093005912 นางสาวธิดารัตน� ใต%ไธสง
62093005913 นางสาวพฤนท�อรสิตา คณะศิริวงศ�
62093005914 นายกิตติศักด์ิ ศรีมาตย�
62093005915 นางสาวรุ�งนภา เถาว�ยา
62093005916 นางสาวชนาภา ฉายวัฒนา
62093005917 นางสาวจุฑามาศ มุธุตา
62093005918 นางสาวณัฏฐนิช แสนคําเฮือง
62093005919 นางสาววรางคณา ก้ัวพิศมัย
62093005920 นางสาวบุษบง พลนอก
62093005921 นางสาวรสนันท� สอนสมนึก
62093005922 นายกิตติศักด์ิ ผลประการ
62093005923 นายวิศณุ จันทะภา
62093005924 นางสาวจิตรา นามบุรี
62093005925 นางสาวศุจินันท� จันโท
62093005926 นางสาวอรทัย นาวบุตร
62093005927 นายพงศ�นรินทร� ศิริมูล
62093005928 นายวิทยา แสนพลี
62093005929 นายสุชัจจ� กิตติพระวงศ�
62093005930 นายณัฐวัตร พานโคกสูง
62093005931 นางสาวจีรนันท� เพ็งสกุล
62093005932 นายวรรณรงค� ชุมพล
62093005933 นางสาววันวิสาข� บุตรวงษ�
62093005934 นายทัตพงศ� ทองรักษ�
62093005935 นางสาววันเพ็ญ จํารักษา
62093005936 นางสาวสุภาวดี เลียงใสนา
62093005937 นางสาวเจนจิรา กุลยะ
62093005938 นางสาวจันทร�ฉาย จันภิรมณ�
62093005939 นางสาวปรานี ผาดํา
62093005940 นางสาวจิระภา เครือระรื่น
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62093005941 นายเชิดศักด์ิ ปุKมไสว
62093005942 นางสาวสิริพร รูปใส
62093005943 นางสาวรุจิรา พรหมอินทร�
62093005944 นางสาวอุบล แสงเพ็ชร
62093005945 นายเทิดศักด์ิ คํามะดา
62093005946 นายฐาปกรณ� ไชยขันธุ�
62093005947 นางสาวสุจิตรา อืดผา
62093005948 นางสาวอารียา แน�นอุดร
62093005949 นายทรงพล วิถี
62093005950 นางสาวพัชรินทร� ดงทอง
62093005951 นางสาวลัดดาวรรณ คําบุยา
62093005952 นางสาวศิรประภา เย็นขัน
62093005953 นางสาวจิตติมา บรรณารักษ�
62093005954 นางสาวสุดารัตน� พรมกาวงษ�
62093005955 นายทองสุข หน�ายโย
62093005956 นางสาวปาริฉัตร วุฒิตะสาร
62093005957 นางสาวสุทธิดา ศรีรักษา
62093005958 นางสาวจิราภรณ� แย%มกลิ่น
62093005959 นางสาวพิมพ�ลักษณ� อุปพงษ�
62093005960 นางสาวนุชนาฏ น%อยมนตรี
62093005961 นางสาวนุชจรี สีหานาม
62093005962 นายปูรณา ปรุณห�สิริ
62093005963 นางสาวธิดาภรณ� ศิริบุตร
62093005964 นางสาวสุพิชชา ฤาสายไตรภพ
62093005965 นางสาวอิศรา รุ�งแหยม
62093005966 นางสาววัชรี ศรียากุล
62093005967 นางสาวธัญญลักษณ� โชตะศรีศิริ
62093005968 นายวิทยากร ภูเก%าแก%ว
62093005969 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิงาม
62093005970 นางสาวนิศารัตน� สุมาลย�
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62093005971 นางสาวกัลญาณี พิลาหา
62093005972 นางสาวรัชนีกร อินตระกูล
62093005973 นายธนิต บุญประวัติ
62093005974 นายอนุรัตน� ฤทธิทักษ�
62093005975 นายบริสุทธ์ิ วัฒนราช
62093005976 นางสาวอธิชา เชียงชุม
62093005977 นางสิริจรรยา จันทร�อุบ
62093005978 นายคฑาวุฒิ ชาติมนตรี
62093005979 นางสาววัชจารินทร� แก%วพิลา
62093005980 นางสาวทรรศนีย� ซิกว%าง
62093005981 นายกษิดิศ มูลผาลา
62093005982 นางสาวสุกัญญา เอาหานัด
62093005983 นายเกียรติศักด์ิ ผาใต%
62093005984 นายภราดร ซ%ายสุพรรณ
62093005985 นางสาวณรินทร�ธร ประจิมทิศ
62093005986 นางนิติภรณ� วงษ�แสง
62093005987 นางสาวนฤมล แก%วอินทร�
62093005988 นางสาวอนุสรา หาพันธ�
62093005989 นางสาวจุฬารัตน� ภูมิชัย
62093005990 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรก%อน
62093005991 นางสาวพัชรี สํารวมใจ
62093005992 นางสาวสุจิตรา สุวรรณสนธ์ิ
62093005993 นางสาวพรสุดา แก%วโบราณ
62093005994 นายกษิดิศ แก%วแก�นคูณ
62093005995 นายอรรถพล นาหิรัญ
62093005996 นายศตวรรษ ใยวังหน%า
62093005997 นางสาวณัฐมน ปากดี
62093005998 นางสาวปIย�วรา เถ่ือนแก%ว
62093005999 นางสาวศิริวรรณ บุญมาตุ�น
62093006000 นายวิชิต ก%อนนาค
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62093006001 นางสรัลชนา อายุนันท�
62093006002 นางสาวศดานันท� สุ�มมาตย�
62093006003 นายขวัญพัฒน� ไชยประเสริฐ
62093006004 นายศรัน หาระมาร
62093006005 นางสาวเสาวลักษณ� ลาดํา
62093006006 นายอยุเดช พันธุ�แพง
62093006007 นายศุภณัฐ ทบลา
62093006008 นายศิวบดินทร� เวชบรรพต
62093006009 นางสาวรุ�งอรุณ อุปพงษ�
62093006010 นางสาวรัชนีกร บุญกว%าง
62093006011 นางสาวทิพย�วรรณ แก%วดี
62093006012 นายอริยะ บุตรน%อย
62093006013 นายอภิวัฒน� สุวรรณชัยรบ
62093006014 นายจรรกรพล บุบผามาลา
62093006015 นางสาวจีระภรณ� จันทรังศรี
62093006016 นายณัฐพล สุภรมย�
62093006017 นายธวัชชัย ไตรวงค�ย%อย
62093006018 นางสาวรินทร�ณา ชาติภูธร
62093006019 นายรติธรรม ป0ตตานัง
62093006020 นายกิตติพงษ� มาลาศรี
62093006021 นางสาวอรพรรณ สินชื่น
62093006022 นายกฤติเดช สุวรรณชัย
62093006023 นางสาวอนันตพร สุทธิ
62093006024 นายฉัตรชัย โอดลี
62093006025 นางสาวอรพรรณ ป�Wนสุวรรณ�
62093006026 นายอดิพงษ� จันใด
62093006027 นายณัฐชนน สมขาว
62093006028 นางสาวสุนิตรา ชุมพล
62093006029 นางสาวพัณนิตา คําดี
62093006030 นางสาวเมธินีย� เจริญสุข
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62093006031 นายสุเมธศักด์ิ ไพรีรณ
62093006032 นางสาวพรพิมล จูมจันทา
62093006033 นางสาวกรกนก ศรีวงษ�
62093006034 นางสาวกันฐมณี จันทโชติ
62093006035 นางพรรณราย นัยจิต
62093006036 นางสาวสังวาลย� จันทะจร
62093006037 นางสาวปาลิตา สุขอนันต�
62093006038 นายพิชิษฐ กุศล
62093006039 นางสาวฉมาพันธ� ธนัชอัครพงศ�
62093006040 นางสาวอรุณี นูคําดี
62093006041 นางสาวศศิฉาย อิดอ�อน
62093006042 นายพัฒนพงศ� การชารี
62093006043 นางสาววราภรณ� ลาดสูงเนิน
62093006044 นางสาวอนุสรา ศักด์ิศรีวัน
62093006045 นายธนกร ฟองสินธุ�
62093006046 นายเกษมศักด์ิ ดวงเพชร
62093006047 นางสาวมลธิดา มีบุญรอด
62093006048 นายวินัย กมลเลิศ
62093006049 นายคมสันต� ทองริด
62093006050 นางผ�องใส เถาตาจันทร�
62093006051 นางสาวเวนิกา โพนยาง
62093006052 นายณัฏฐพร บัวเก�า
62093006053 นางสาวพุทธชาด หาริแสง
62093006054 นายกฤษดา ศิริวัฒนกุล
62093006055 นายเจษฎาวรินทร� จันทร�เพ็ญ
62093006056 นางสาวพรรณราย เชื้อบัณฑิต
62093006057 นางสาวเมรินทร� จูมศรี
62093006058 นางสาวการะเกด ชาวดร
62093006059 นายธวัชชัย ม่ังมี
62093006060 นางสาวกิตต์ิรวี นามราช
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62093006061 นายเฉลิมศิริ สุขศร
62093006062 นางสาวไพลิน มีศุภะ
62093006063 นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ�น
62093006064 นางสาวอมรา ดาลพงษ�
62093006065 นางสาวกานต� อัตสาร
62093006066 นายกฤษฎา ม�อมพะเนาว�
62093006067 นายจตุรภู คําชมภู
62093006068 นายขวัญชัย จันทพร
62093006069 นายธงชัย ศรีอ�อน
62093006070 นางสาวจุไรรัตน� เผ�าพันธ�
62093006071 นางสาวสุพรรณิการ� ยะวาวงศ�
62093006072 นายดรัณ ภัทรวรเมธ
62093006073 นางสาวลลิตา ตะวงษ�สา
62093006074 นางสาวภณิดา ทองเทียม
62093006075 นางสาวสิริวรรณ คําเพชร
62093006076 นายธีรยุทธ ดลเอี่ยม
62093006077 นางสาวศันสนีย� ต่ิงรุ�งเรือง
62093006078 นางสาวสุพิชฌาย� สุรเสรีวงษ�
62093006079 นางสาวสุภาพร อันชื่น
62093006080 นางสาวกานพลู เรียมแสน
62093006081 นางสาวมณีพร จักชัย
62093006082 นางสาวสุกัญญา ฮังโยธา
62093006083 นางสาวอภิญญา นามแสน
62093006084 นางสาวอุไรรัตน� ทิพย�สิงห�
62093006085 นายดํา ศิริวงศ�
62093006086 นายกิตติพงษ� ล่ําชม
62093006087 นางสาวประนัสดา นันทา
62093006088 นางสาวกรรณิกา ศรีสมบัติ
62093006089 นายอภิชาติ วงษาเนาว�
62093006090 นางสาวรัชนู จอมคําสิงห�
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62093006091 นางสาวนารีรัตน� สิทธิพรหม
62093006092 นายจิรพิพัฒน� วณิกกุลรัตน�
62093006093 นางสาวสุภัสสรา หัสดร
62093006094 นางสาวยุวธิดา เดชแพง
62093006095 นางสาวณัฐสิมา อุดมพล
62093006096 นางสาวจีราภรณ� สุพันธะ
62093006097 นางสาววิไลวรรณ สมนึก
62093006098 นางสาวกนกพิชญ� เกียรติสยมภู
62093006099 นางสาวสุภาภรณ� แดงวิบูลย�
62093006100 นายเขตรัตน� เข�งหุ�ง
62093006101 นางสาวศิรินาถ นรโภชน�สกุล
62093006102 นางสาวนิยมพันธ� แก%วอุดม
62093006103 นายนฤมิตร คิดโสดา
62093006104 นางสาวสิรินทรา มิกราช
62093006105 นางสาวสุศจี ชุมแสงชัย
62093006106 นางรัตนา บุตรแสง
62093006107 นางสาวญาดา พรหมกูล
62093006108 นางสาววรรทนา อ�วมกลาง
62093006109 นางสาวชนิสรา อินทร�อ�อน
62093006110 นายกุลภัทร วิบูลย�สิน
62093006111 นางสาวพรธีรา เพชรเศรษฐ�
62093006112 นางสาวปHานแก%ว สิทธิ
62093006113 นายเทพรังสรรค� มังศรี
62093006114 นายศตวรรษ นาสมศรี
62093006115 ส.ต.ตณัฐพงษ� กองโฮม
62093006116 นางสาวกฤษณาพร สุธรรมราช
62093006117 นางสาวจิตติปภา จองระหงษ�
62093006118 นางสาวรุ�งนภา อันโนนจารย�
62093006119 นางสาวกมลทิพย� ศรีประไหม
62093006120 นางสาวชฎารัตน� โพนไชยา
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62093006121 นางสาวปานชีวา สวนประดิษฐ�
62093006122 นางสาวณัฐนิชา พรมใจ
62093006123 นางสาวจุฑาธิป น%อยโสมศรี
62093006124 นางสาวพิมพ�วิภา เคนอุทุม
62093006125 นางสาวพิกุลแก%ว ภูบุญอ%วน
62093006126 นางสาวภูษณิศา นิลรอด
62093006127 นายธนวัฒน� จรัญรักษ�
62093006128 นายพงษ�เทพ วงพยัฆ
62093006129 นางสาวจิระดา แวงคํา
62093006130 นางสาวพิมพ�วรินทร� อายุวัฒน�
62093006131 นายรัฐพล ธรรมวัย
62093006132 นางสาวกิตติยาภรณ� คิดอ�าน
62093006133 นายฐากูร พรหมวิมานรัตน�
62093006134 นางสาวปรียานุช คลองโคน
62093006135 นางสาวจันทร�สวย เทวสรรเสริญ
62093006136 นางสาวฉัตรฐานันท� มลัยสี
62093006137 นางสาววิมลรัตน� สุวรรณจันลา
62093006138 นางบังอร แสงจันทร�
62093006139 นายป0ญญวัฒน� วงศ�จารุวัฒน�
62093006140 นางสาวกรุณรัตน� หาญธรรมธีรวัช
62093006141 นางสาวทิพวรรณ บัวจํานงค�
62093006142 นางสาวกรกนก เภาโพธ์ิ
62093006143 นางสาวจุฑาทิพย� อามาตย�มนตรี
62093006144 นายกิตติพงษ� ทาบัว
62093006145 นายกรวิชญ� ศักด์ิสุรีย�มงคล
62093006146 นางสาววิสา สิงห�วิสุทธ์ิ
62093006147 นางสาวกฤษณา ภูจิตร
62093006148 นางสาวธัญญารัตน� เพ็ชรชัยสร
62093006149 นางยุพารัตน� สุนทรชัย
62093006150 นางสาวณิชา วิเศษสุนทร
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62093006151 นางสาวทิพากร เปKาบุญปรุง
62093006152 นางสาวโสรญา คลองบุ�งคล%า
62093006153 นางสาวพิจิตรา เพลิศแก%ว
62093006154 นางสาวขนิษฐา หะหมาน
62093006155 นางสาวกนกพรรณ สูงห%างหว%า
62093006156 นางสาวณัฐมล ศรีบุรินทร�
62093006157 นางสาวบุษกร ต�างใจ
62093006158 นางสาววันเพ็ญ อินทรสุวรรณ
62093006159 นางสาวบุษบากร ดวงบุปผา
62093006160 นางสาวเนตรนภา จันทะศักด์ิ
62093006161 นางสาวป0ญจพร เลียบสันเทียะ
62093006162 นายธีรพงษ� ราชพรม
62093006163 นางสาวกศิมา เทพิน
62093006164 นางสาวนิลาวัณย� สงวนนาม
62093006165 นางสาวรุจีพร การุญ
62093006166 นางสาวอทิตยภรณ� ศรีประดิษฐ�
62093006167 นายธวัชชัย อินทะสร%อย
62093006168 นายธีระวัฒน� มณีวรรณ�
62093006169 นางสาลินี โกฎิหอม
62093006170 นางสาวพรนภา เหล�ากอเกตุ
62093006171 นายวัชรพันธ� แพงโคตร
62093006172 นางสาวยุคลพร ธัญเฉลิม
62093006173 นายเจษฎา ชาบรรดิษฐ�
62093006174 นางสาวปาริฉัตร พลดาหาญ
62093006175 นางสาวพรรณิภา สุนิกร
62093006176 นายนราวุฒิ ราชรองเมือง
62093006177 นางสมฤดี สารพันธ�
62093006178 นางสาวธิดาพร สุขเต
62093006179 นางสาวสุปราณี แก%วสีขาว
62093006180 นางสาวนาถฤทัย ศรัทธาคลัง
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62093006181 นางสาววิภาลักษณ� ทีคอโงน
62093006182 นางสาวรัตนา บัวสมบัติ
62093006183 นางสาวศิริลักษณ� แสนลือ
62093006184 นางสาวนงนุช อ�อนสา
62093006185 นายป0ญญทัช ใจเที่ยง
62093006186 นางสาวจิราพร สุดตะพรม
62093006187 นายวุฒินันท� วิเศษพันธ�
62093006188 นางสาวป0ทมาภรณ� สิมศรี
62093006189 นายฉนาภูมิ หงษ�สูง
62093006190 นางสาวป0ทจมา คํามา
62093006191 นางสาวนิโลบล อําพานนท�
62093006192 นางสาววารุณี สีมา
62093006193 นางสาววิภาวี อาจทุมมา
62093006194 นางสาวชฎาพร ดวงเกตุ
62093006195 นางสาวนภาพร ศิริวงค�
62093006196 นางสาวชุตินันท� กุละนาม
62093006197 นายอาทิตย� เถาหมอ
62093006198 นางสาวธภัทร บาลไธสง
62093006199 นายยุทธพล วงค�สีดา
62093006200 นางสาวจินตนา ศรีหานนท�
62093006201 นางสาววิภาวี สีสรร
62093006202 นายไตรภพ ภูธรมิตร
62093006203 นายกฤติเดช สุขสุนันท�
62093006204 นางสะใบทอง ศรีอินทร�
62093006205 นางสาวอะสะพฎี ทุมลา
62093006206 นางสาวอริสา สีหานาวี
62093006207 นางสาวจีรวรรณ วังคีรี
62093006208 ว�าที่ร.ต.ศุภนันท� จันทร�เพ็งเพ็ญ
62093006209 นางนริศรา กาญจนารัตน�
62093006210 นางสาวเบญจพร เรืองศักด์ิ
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62093006211 นางสาวนุจรี จันทร�ชมภู
62093006212 สตตสยมภูมิ จันทร�นนท�
62093006213 นางสาวธนิศา จินดาธเนศ
62093006214 นายณัฐวุฒิ คัณทสุวรรณ
62093006215 นางสาวอารินทร� ศรีเชียงหวาง
62093006216 นายสุภกิจ แก%วท%วม
62093006217 นางสาวสุฌานี มิก้ี
62093006218 นางสาวมัณฑนา จันทะศรี
62093006219 นางชญาชล พูลสวัสด์ิ
62093006220 นางสาวกนกรส พอพระ
62093006221 นายสุทัตพงศ� อัปมาโน
62093006222 นายศตวรรษ ด�างเกษี
62093006223 นายรณภพ เขจรดวง
62093006224 นางสาวธนาภรณ� สุวรรณคุณ
62093006225 นายณัฐพล ทองบุ
62093006226 นายภูธเนธ ตาปราบ
62093006227 นางสาวป�ยะพร พรมโสภา
62093006228 นางสาวนันทนา ผาพรม
62093006229 นางสาวนันทวัน อยู�เย็น
62093006230 นายศุภชัย อังกาบ
62093006231 นายคมชาญ ราชคาม
62093006232 นางสาวณัฐธยาน� รมราศรี
62093006233 นางสาวพรสุดา พละแสน
62093006234 นางสาวพัชราภรณ� แสนพัน
62093006235 นางสาวสุปราณี วันละ
62093006236 นายภูวนารถ จันทราช
62093006237 นางสาวศิริวรรณ จันทะจร
62093006238 นางสาวพรรณภา ชัยพันธ�
62093006239 นางสาวจารุวรรณ ศรีสร%อย
62093006240 นางสาวไพลิน แก%วมาตร�
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62093006241 นายวรพล อนุตรี
62093006242 นางสาวสมหญิง มหาโยธี
62093006243 นายชลธวัช บุญจันทร�
62093006244 นายสมภพ พลโฮม
62093006245 นายศักด์ิดา ราชประสิทธ์ิ
62093006246 นางสาวพลอยไพลิน เอื้ออารีย�กุล
62093006247 นางสาวอาจรีย� ธัญญศิริ
62093006248 นายวัชระ น%อยวิบล
62093006249 นางสาวขนิษฐา เทพนวน
62093006250 นางสาวมนัญชยา บาทบํารุง
62093006251 นางสาวพิมพ�มาดา ดรเข่ือนสม
62093006252 นายปรีชา โสมชัย
62093006253 นางสาวฉันทนา พันสุกาง
62093006254 นางสาวปวีณา สีลาโล%
62093006255 นายวิสุทธิพงษ� รักชาติ
62093006256 นางสาวชฎาพร โสภาจร
62093006257 นางสาวกมลวรรณ แก%ววิรัตน�
62093006258 นายปณิธาน สีลานาแก
62093006259 นางสาวรุ�งนภา แก%วมรกต
62093006260 นางสาวฉวีวรรณ เหลาสิงห�
62093006261 นางสาวพัชรา พรหมจักร
62093006262 นายชานนท� แก%วจันทร�เพ็ง
62093006263 นางสาวอัฐภิญญา อันนอก
62093006264 นายนพพล อิ่มใจ
62093006265 นายป�ยะวัฒน� ไชยจงมี
62093006266 นางสาวจิราภรณ� พิมต%น
62093006267 นางสาวพิชญา มลิติไชย
62093006268 นางสาวชุติมา ชุมศรี
62093006269 นางสาวปนัดดา ไมล�วิสัย
62093006270 นายวีรพงศ� วันทองสุข
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62093006271 นางสาวนิสากร ศรีสวัสด์ิ
62093006272 นางสาวศุภลักษณ� แก%วใส
62093006273 นางสาวศิริลักษณ� นนทวิศรุต
62093006274 นางสาวมธุรส ไขประภาย
62093006275 นางสาวศิริธร อินทะเกษ
62093006276 นางสาวอนัญธนา คงทน
62093006277 นางสาวเมฑิตา ม�านโคกสูง
62093006278 นางสาวภาวิณี บริบูรณ�
62093006279 นางสาวนิพาพร แก%วเสนา
62093006280 นายจตุพงษ� ฤทธ์ิสี
62093006281 นางสาวจันจิรา นาสมวาท
62093006282 นางสาวสุธัญญา วงษาฟู
62093006283 นายสกลกิจ ขันทองคํา
62093006284 นางสาวเสาวลักษณ� อินจงล%าน
62093006285 นางสาวสุภาวดี ศรีจุมพล
62093006286 นางสาวจุฬาลักษณ� ไกรวิฑูร
62093006287 นางสาวสุวพร วงศ�ประทุม
62093006288 นางสาวเตือนจิตร ศรีบุรินทร�
62093006289 นางสาวสมิทธินี ขาวศรี
62093006290 นางสาวสุพัตรา บุบผา
62093006291 นางสาวจงกลนี คันธี
62093006292 นางสาวจุฑามณี สํารี
62093006293 นางสาวธิติมา เประกันยา
62093006294 นางสาวกาญจนาพร โกพล
62093006295 นายอภิเดช คําสว�าง
62093006296 นางสาวนิยดา การุณย�ชัย
62093006297 นางสาวเอมอัชณา หงษ�คําเมือง
62093006298 นางสาวธรารัตน� ทัดสอน
62093006299 นางสาวอัจฉราภรณ� ระดาฤทธ์ิ
62093006300 นายพฤหัสณชัย กองแก%ว
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62093006301 นางสาวทิพวรรณ อุบล
62093006302 นางสาวอนุสรา ภักดี
62093006303 นางสาวตฤณระพี วรรณรส
62093006304 นางสาวศิรินาถ มุงคุณ
62093006305 นายนัฐพล สุนสุข
62093006306 นางสาวไอลดา ทิพย�เสนา
62093006307 นางสาวสุชาดา เขจรจิตร
62093006308 นางสาวจริยา ดิถีกุล
62093006309 นางสาวชลลดา ดีธรรมมา
62093006310 นายวิศรุต ฉํ่ามณี
62093006311 นางวลัยพร อินทรสิทธ์ิ
62093006312 นางสาวปวีณา แสนสามารถ
62093006313 นางสาวศุภรักษ� ขันคํา
62093006314 นางสาวกัญญาภัทร กึมขุนทด
62093006315 นางสาวศรินญา สุนาทร
62093006316 นางสาวกิรารัตน� มงคลสวัสด์ิ
62093006317 นางสาวมุธิตา จําปI
62093006318 นางสาวศิลปOศุภา จันทรบูชา
62093006319 นางสาววนิดา หอมจําปา
62093006320 นางสาวศิริรัตน� แสนสามารถ
62093006321 นางสาวชรินทร�ทิพย� พันตรี
62093006322 นางสาวศิรินันท� พรมวาส
62093006323 นายณัฐพันธ� เทพเกลี้ยง
62093006324 นางสาวภัทรนรา ชมภูวิเศษ
62093006325 นางสาวกมลวรรณ แพงคําดี
62093006326 นางสาวขวัญชนิกา พีรพุฒิสกุล
62093006327 นายประคุณ กวนหลวง
62093006328 นางสาวณัฐฐา กวนหลวง
62093006329 นางสาวดวงนภา สุวรรณจักร�
62093006330 นางสาวลภัสพร ปทุมชาติ
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62093006331 นางสาวประภัสสร ขันตีจิต
62093006332 นางคนึงนิตย� บุตรจันทร�
62093006333 นางสาวอนันตรา แพงแพง
62093006334 นางเจนจิรา วงศ�คําจันทร�
62093006335 นางสาวพิมชนก เหล�าบัว
62093006336 นางสาวดิรญา ศรีอ�อน
62093006337 นายพีระพงษ� มณีวงษ�
62093006338 นายมนัสวีร� แอแดง
62093006339 นางสาวปาริตา นามวงษ�
62093006340 นางสาวจิราวรรณ ธนบูรณ�วาณิช
62093006341 นางสาวสุภัสสร ทองอยู�
62093006342 นางลินดา สุกอินทร�
62093006343 นายเอกพจน� อ�องดา
62093006344 นางสาวสายสุดา ขิมรัมย�
62093006345 นางสาวพรพรรณ แสนมะฮุง
62093006346 นางสาวฐิติยา แก%วนาง
62093006347 นายนรินทร� บัวอิ่น
62093006348 นางสาวดวงกมล คุณศักด์ิ
62093006349 นางสาวพรภิรมย� แคนติ
62093006350 นางสาวสุนิสา พุทธาผา
62093006351 นางสาวจิราภรณ� หนูแก%ว
62093006352 นางอารีรัตน� สีงามเมือง
62093006353 นายตรีเนตร แปKนน%อย
62093006354 นางสาวทิพวรรณ คุ%มหินลาด
62093006355 นางสาวพัชรียา คุณมี
62093006356 นางปาณิสรา พันธ�โสภณ
62093006357 นางสาวสิรินทรา ถามพันธ�
62093006358 นางสาวปภัษษร พันทะลี
62093006359 นางสาวศิริรัตน� แดนไธสง
62093006360 นางสาวกฤติยาภรณ� เหมุทัย
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62093006361 นางสาวปรัศนียาภรณ� บุญประสม
62093006362 นายสันติสุข แสงงาม
62093006363 นางสาววนิดา โคตะมา
62093006364 นางสาวกรกฎ ศรีสูงเนิน
62093006365 นางสาวพรลภัสสร จารุโรฒพงศภรณ�
62093006366 นางสาวสุภาวดี พารา
62093006367 นางสาววิลาวรรณ ทุมชะ
62093006368 นางสาวนันธิสา สมใจ
62093006369 นายธีรวัฒน� เปรมปรัชญา
62093006370 นางสาวสาริยา ศรีธรรมจักร
62093006371 นางสาวญาณิศา พลกระจาย
62093006372 นายรณกฤต รินตVะมา
62093006373 นางสาวณรินทร�ธิรา พันธ�ยาง
62093006374 นางสาวเนาวรัตน� จันคํา
62093006375 นางสาวสุภัสทรา ตาแสงโคตร
62093006376 นายชัยยันต� สีกะมุด
62093006377 นายเกรียงไกร จันทรกุล
62093006378 นางสาวกัลยา เอกราช
62093006379 นางระวิวรรณ คามแสน
62093006380 นางสาวนฤมล โคตรเพชร
62093006381 นางสาวจินตนา เกิดเหมาะ
62093006382 นางสาวบุษบา พาไสย�
62093006383 นางสาวยุพา จงสา
62093006384 นางสาวนิตยา เสนามาตย�
62093006385 นายอรรถพล พานทอง
62093006386 นายธนากร ใจสุข
62093006387 นางสาวนุศรา เครือผือ
62093006388 นางสาวสุดารัตน� อินทะเกษ
62093006389 นางสาววีนัส พันธ�กาฬสินธุ�
62093006390 นางสาววาสนา วงค�แก%ว
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62093006391 นางสาวฉัตรธิดา พรมภาพ
62093006392 นางสาวคําฟKา ศรีจันทร�
62093006393 นางสาวอทิตยา คลังเพชร
62093006394 นางสาวดารุณี วงหาริมาตย�
62093006395 นางสาวจันทนิภา จันทร�ครุฑ
62093006396 นายเมธาวี บํารุงศักด์ิ
62093006397 นางสาวศศิธร อาจวิชัย
62093006398 นายบัญชา สมณะ
62093006399 นางสาวทิพย�กมล ประไพศิลปO
62093006400 นางสาวนิตยา ผาบชมภู
62093006401 นายภาคภูมิ อัตถาภูมิ
62093006402 นายกฤษฎา ป0ดถา
62093006403 นางสาวดรุณี วันทา
62093006404 นางสาวชนิศา เชื้อสิงห�
62093006405 นางสาวณัชริดา โมฆรัตน�
62093006406 นางสาวอมรรัตน� สิทธิ
62093006407 นางสาวนิตยา โภคาพานิชย�
62093006408 ว�าที่ร%อยตรีสุเมธี เพ็ญศรี
62093006409 นางสาวนภาพร ขันทมูล
62093006410 นางสาวอรอนงค� โพสุวรรณ
62093006411 นายสมิง ศรีบุตรตา
62093006412 นางสาวอินทิรา โปตินัง
62093006413 นางสาวณัฐติยา ศรีนา
62093006414 นายปริญญา ชาเหลา
62093006415 นางสาวธนัญญา กุลวงศ�
62093006416 นางสาวศรัณย�พร เหล็กกล%า
62093006417 นางสาวรัตนาวดี วรรณสุข
62093006418 นางสาวมณิกานต� หมอแพทย�
62093006419 นางสาวงามขจร ยางศรี
62093006420 นางสาวจิรภาส นวลมณี
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62093006421 นายอภิวัฒน� ดาราษี
62093006422 นางสาวนัชชารี โสภาพงษ�
62093006423 นางสาวลภัสรดา คําธานี
62093006424 นางสาวเพ็ญพรรณี ใจกว%าง
62093006425 นางจิราพร อาษาเสน
62093006426 นายอิฐธิรัตน� พรมอินตา
62093006427 นางสาวกนกพร ดีหม่ัน
62093006428 นายวุฒิพงษ� วงธานี
62093006429 ว�าที่ร%อยตรีหญิงธัญญารัตน� ยุทธยง
62093006430 นางสาววรรณิศา สงวนรัตน�
62093006431 นางวิลาวัณย� วันดี
62093006432 นางสาวนรินทิพย� ถาวงษ�กลาง
62093006433 นางสาวน้ําฝน สีผาย
62093006434 นายเจษฎา โพธิชัยยา
62093006435 นางสาวรัชนีกร จันทร�มาเมือง
62093006436 นายสถาพร ศรีอัฒชา
62093006437 นายสันติ สุขสวน
62093006438 นางสาววรรณพร ศรีธุลี
62093006439 นางสาวสุปานี อุดมเด�น
62093006440 นางสาวดารารัตน� ปรีเลขา
62093006441 นางสาวชฎารัตน� สวัสดี
62093006442 นางสาวศุภัชญา เข็มศรี
62093006443 นางสาวปฐมา จําปาบุรี
62093006444 นายประณพ บุญเชิญ
62093006445 นายทิวากร พิลากุล
62093006446 นางสาวเนตรนรินทร� คุณมี
62093006447 นายแดนสวรรค� ชรินทร�
62093006448 นางสาวจิตติมา โคตรวงษา
62093006449 นางสาวนุภาภรณ� ลําต%น
62093006450 นางสาวศิริรัตน� ครสวรรค�
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62093006451 นายณัฐกร ภาระเวช
62093006452 นางสาวจีรนันท� พิมพ�วัน
62093006453 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร�
62093006454 นางใหมทอง วิเชียร
62093006455 นางสาวสุภาภรณ� คนหาญ
62093006456 นางสาววารุณี ใยปางแก%ว
62093006457 นางสาวสาวิตรี ปรีชื่น
62093006458 นางสาวพรรณทิพย� สอนสุภาพ
62093006459 นางขวัญหทัย ใจดี
62093006460 นายวีรวัฒน� เมืองวงค�
62093006461 นางสาวจิราพรรณ ทาต�อย
62093006462 นางสาวสุนันทา บุษบรรณ
62093006463 นางบุญญาพร โคตจันทร�
62093006464 นางสาวอุมาพร จันทร�มี
62093006465 นางสาวฤทัยรัตน� แก%ววงแสน
62093006466 นางสาวพิมพ�สมร อุดรเขตร�
62093006467 นางสาวณัฐกานต� เงินยวง
62093006468 นางสาวสุนิสา ผลผาฤทธ์ิ
62093006469 นางสาวศิริญาพร เทพราชา
62093006470 นางสาวลลิตา โทพล
62093006471 นางสาวอินทุอร โมทอง
62093006472 นางสาวจินตหรา ศรีบุญเรือง
62093006473 นายธันยบูรณ� เข่ือนพงษ�
62093006474 นางสาวปวริศา สุวรรณโคตร
62093006475 นางสาวปริญญาพร มูลไทย
62093006476 นายสมปสงค� คําแสนโคตร
62093006477 นางสาวศรัญธร ฝอยทอง
62093006478 นางสาวสุพัตรา แสงคํา
62093006479 นางสาวธนากานต� ชมภูวิเศษ
62093006480 นางสาวจิราพร พันธ�นา
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62093006481 นางสาวอัจฉรา พันธุโชติ
62093006482 นางสาวนาถสุภา อินทสิทธ์ิ
62093006483 นางสาวนวรัตน� แจ%งไพร
62093006484 นางสาวปวีณา บุญมี
62093006485 นายอภิวัฒน� ภาวงศ�
62093006486 นายพีละพงศ� หาญดี
62093006487 นางสาวสุดาวรรณ รัตนาแพง
62093006488 นายทศพล เคนทวาย
62093006489 นางสาวรัตนา รักสุทธี
62093006490 นางสาวธิดาพร ติธรรม
62093006491 นางสาวจันทร�ประภา อาบเงิน
62093006492 นางสาวณัฐชยา บัวลาย
62093006493 นางสาวเสาวลักษณ� ทิพย�ตําแย
62093006494 นายวิทวัส ชุมป0ญญา
62093006495 นางสาวเพ็ญพิชชา รอบคอบ
62093006496 นางสาวอรสา จันทรสิงห�
62093006497 นางสาววิรัญชนา นครชัย
62093006498 นางสาวนิตยา ปาทะวงค�
62093006499 นางสาวเกตศิริ ทารักษ�
62093006500 นายชินกร มณีจันทร�
62093006501 นายศตวรรษ ทาตัน
62093006502 นางสาวทัศนิดา พ้ัวสุข
62093006503 นางสาวจิรภา ในจิตร
62093006504 นางสาวณัฐกานต� กาบุตร
62093006505 นายภูบดินทร� ศรีทา
62093006506 นายคณาธิป งามชมภู
62093006507 นางสาวปานทิพย� แก�นลา
62093006508 นายธิติ จงสกุลชัย
62093006509 นายเจนวิทย� วงค�ตาหล%า
62093006510 นายชัยวิวัฒน� พัฒน�ธวงศ�ไชย
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62093006511 นางสาวหทัยรัตน� คําสม
62093006512 นางจีรภา ปลั่งกลาง
62093006513 นางสาวจิตติมา แก%วฝHาย
62093006514 นางสาววรารัตน� พรประทุม
62093006515 นางสาวอมรา ชัชวาลย�
62093006516 นางสาววีรวรรณ มุงคุณคําชาว
62093006517 นางสาวพรทิพย� กลิ่นชื่น
62093006518 นางสาวสารินี มัดหา
62093006519 นางสาวชโลบล พานศรี
62093006520 นางสาวพิกุล วันทองทักษ�
62093006521 ว�าที่ ร.ต.วโรดม สุขใจ
62093006522 นางสาววิจิตรา ชํานาญ
62093006523 นางสาวสุพัฒตา จันทะศักด์ิ
62093006524 นางสาวภาวิณี ทองศรี
62093006525 นายปาณรวัฐ บุญลือ
62093006526 นายวัฒธพล สามารถ
62093006527 นางสาวสุนารี ระวะรักษ�
62093006528 นางสาวฐิตาภรณ� รักเจริญ
62093006529 นางสาวจารุเนตร แสนสุข
62093006530 นายม่ันคง ชัยสงค�
62093006531 นางจารุณี ธรรมคุณชัย
62093006532 นางสาวศิริวรรณ แย%มกลิ่น
62093006533 นางสาวป0ญชลี สุวัณณกีฏะ
62093006534 นายพัลลภ จันทะโพธ์ิ
62093006535 นายธิติพงศ� โกณจะแสง
62093006536 นางสาวจุรีรัตน� ทิพย�คํามี
62093006537 นางสาววิรัตนา ใจคุณ
62093006538 นางสาวรัตติยากร เสลจุล
62093006539 นางสาวพรฤทัย พิมลมังคละกุล
62093006540 นายสิทธิภพ ไชยคีนี
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62093006541 นางสาวนิภารัตน� หม�อมกลาง
62093006542 นางณัธรีญา ศรีบัวรินทร�
62093006543 นางสาวจริยา เรือริรักษ�
62093006544 นายชัยวัฒน� ศรีขวัญใจ
62093006545 นางสาวศิริพร ภูวงศ�ษา
62093006546 นายณัฐวุฒิ ศรีบุรินทร�
62093006547 นางสาวอินธุอร อัครประเสริฐกิจ
62093006548 นายวรุตม� ชิลนาค
62093006549 นางสาวสิริยากร นาหนอง
62093006550 นางสาวณิรัชดา จามน%อยพรม
62093006551 นางสาวพรรณทิพา คล�องแคล�ว
62093006552 นายธีรยุทธ เหลาแตว
62093006553 นางสาวดวงฤดี ศรีงาม
62093006554 นางสาวศิริพร พันธุโคตร
62093006555 นายจิตรกร มูลเมืองแสน
62093006556 นายวิทยา ไชยราช
62093006557 นางสาวสุวัญณี สวัสด์ิพล
62093006558 นายรัชตระกูล แสนราช
62093006559 นางสาวป�ยาลักษณ� ทายิดา
62093006560 นางสาวเจนจิรา วิระพันธ�
62093006561 นางดลนภา มะลิวงค�
62093006562 นางสาวศุทธินี ปลัดกอง
62093006563 นางสาวเกศิณี ละมุลตรี
62093006564 นางสาวชุตินธร มาจรัญ
62093006565 นางสาวสุปรียา วงศ�ปราชญ�
62093006566 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ
62093006567 นายศาสตราวุฒิ อุทัยกัน
62093006568 นางธันยนันท� ธนนิตย�แก%วคํา
62093006569 นายภานุพงศ� พูลทวี
62093006570 นางสาวภาวิณี พิณรัตน�
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62093006571 นางสาวสมฤดี ภาไสย�
62093006572 นายวงศพัชญ� พันธ�สิริโรจ
62093006573 นางสาวกนกวรรณ ไชยโยธา
62093006574 นายศุภชัย วงค�คําภา
62093006575 นางสาววันพฤกษา อินตVะวงศ�
62093006576 นางสาวพัชราภา เอี่ยมสอน
62093006577 นายเจตพล คําจันทร�
62093006578 นายขรรค�ชัย สุมงคล
62093006579 นางสาววนิดา วิชิต
62093006580 นางสาวสุคนธ�ทา สุวรรณโคตร
62093006581 นายพิชิตชัย มาทวงศ�
62093006582 นายบารมี อุ�นเที่ยว
62093006583 นายธนทร ชัยเหลา
62093006584 นางสาวจารุนันท� โสขํา
62093006585 นายเจจรัญ สุพร
62093006586 นางสาวจุฑาภรณ� นาน้ํา
62093006587 นางสาวสุทธิดา เหล็กกล%า
62093006588 นางสาวนิรนุช โถชัยคํา
62093006589 นายคมฤทธ์ิ แสนหูม
62093006590 นายณัฐภัทร ฤทธิศักด์ิ
62093006591 นางสาวภัสวรรณ จงกลรัตน�
62093006592 นางสาวนริตา ฉิมแสง
62093006593 นางสาวพิชยา สายธนู
62093006594 นางสาวสุดารัตน� เวินซิว
62093006595 นายสันติชัย ภูมูลเมือง
62093006596 นางสาวนุจิราวัลย� โคตรธรรม
62093006597 นายจรวย กอโพธิศรี
62093006598 นางสาวภัสรา ดาคํา
62093006599 นางสาววราพร ป�ดโต
62093006600 นายลิขิต แก%วเมือง
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62093006601 นางสาวสรินทร�ยา อุตรธรณ�
62093006602 นายพันศักด์ิ พันธ�เลิศ
62093006603 นายนัฐชัย คุปติป0ทมกุล
62093006604 นางสาววิภาดา ภาโส
62093006605 นางสาวพิริยา พลหาญ
62093006606 นางสาววราพร เวียงธงสารัตน�
62093006607 นางสาวกนกณภา ผาทอง
62093006608 นางสาวธนัชชา พาไสย�
62093006609 นางสาวณัฐกมล สุวรรณรัตน�
62093006610 นายยุทธศักด์ิ ใจคง
62093006611 นางสาวจิตรจินดา ศรีนังคะมาลี
62093006612 นายวรพัฒน� เตาะอ%น
62093006613 นางสาวสไบแพร ดอนมืด
62093006614 นางสาวเกศศิรินทร� สีอ�อน
62093006615 นางสาวสกุลตรา ดอลคํา
62093006616 นางสาวลดาวัลย� เศรษฐชินพงศ�
62093006617 นายอภิชิต ศรีสร%างคอม
62093006618 นายเอกชัย พรมทอง
62093006619 นายสุเมธ นันทราช
62093006620 นายพงษ�สิทธ์ิ เพ็งพา
62093006621 นางจุฬารัตน� เพ็ญกุลกิจ
62093006622 นางสาวพรสวรรค� กองพระ
62093006623 นางสาวพิริยา โสดาดี
62093006624 นางสาวปนัดดา ไชยเชษฐ�
62093006625 นางสาวสุดาพร จันทร�เต็ม
62093006626 นางสาวธิดาเทพ เศรษฐวิบูลย�
62093006627 นายยุรนันท� วิริยเจริญรัตน�
62093006628 นายอัฐพล อุระแสง
62093006629 นางสาวปณิดา ทูนชัยสงค�
62093006630 นายศุภกฤต พวงสวัสด์ิ
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62093006631 นายศุภกิจ แสนม่ัน
62093006632 นางสาวภัทรวดี ทวีบุญ
62093006633 นางสาวสิราวรรณ แพงดี
62093006634 นายเชาว�ดี โพธิผล
62093006635 นางศิรประภา พันธุ�พุฒ
62093006636 นางสาววชิรญาภรณ� จินาเคียน
62093006637 นางสาวบุษกร พรมดี
62093006638 นายเอกราช เปลี่ยนขํา
62093006639 นางสาวพรรณฐิภา แสวงผล
62093006640 นายกิตติวินท� ภาคภูมิ
62093006641 นางสาวนันทิยา งอยภูธร
62093006642 นางสาวจุฑาทิพย� พลซา
62093006643 นางสาวยุภาวรรณ ผ�องใส
62093006644 นางสาวนุสรา ผาตะนนท�
62093006645 นางสาวนิชธาวัลย� เทียกมูล
62093006646 นางสาวชนนิกานต� บุรีรัตน�
62093006647 นายทักษิณ ศรีโพธ์ิ
62093006648 นางสาวเสาวลักษณ� ทวีคูณ
62093006649 นางสาวจิราพร จันทร�เรือง
62093006650 นางสาวจริยา จันทร�ภิรมย�
62093006651 นางสาวรวินันท� คําสะอาด
62093006652 นางสาวศิริลักษณ� แสนเลิศ
62093006653 นางสาวสุภาภรณ� สิงโสภา
62093006654 นางสาวศิริพรรณ อุ�นศิริ
62093006655 นางอัญชนา แง�มสุราช
62093006656 นางสาวลักขณา เหล�าวงโคตร
62093006657 นางสาวเกียรติสุดา ชื่นบาน
62093006658 นางสาววาสนา สังคําพันธ�
62093006659 นางสาววิชุดา รัตนวัน
62093006660 นางสาวจุไรรัตน� บัวศรี
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62093006661 นางสาวรุ%งชาดา สุกใส
62093006662 นางสาวนันทนา ผาอินทร�
62093006663 นางสาวมุทิตา ป0ญญาเฉียบ
62093006664 นายพีรณัฐ หล%าพันธ�
62093006665 นายสรชัย อินทโสตถิ
62093006666 นายธนปริน ประวีณานนท�
62093006667 นางสาววชิราภรณ� กุลสอนนาน
62093006668 นางสาวระฐิถา ผากงคํา
62093006669 นางสาวญาณิสา เครือเทศ
62093006670 นางสาวทัศนียา ศรีนิล
62093006671 นางสาวน้ําฝน ศรีวรรณ
62093006672 นายธรรมาวุธ มณีราช
62093006673 นายพนมศักด์ิ อุ�นบุญ
62093006674 ส.อ.หญิงปฐมาวดี แกมใบ
62093006675 นางสาวสุวิศา อ�วยนอก
62093006676 นางสาวณตภัช พิริยะกุล
62093006677 นายจักรพงษ� ธ.น.ชอบ
62093006678 นางสาววิจิตรา ปKองเรือ
62093006679 นางสาวพรรณนิดา สายมัน
62093006680 นางสาวจินตนา ทองสง�า
62093006681 นางสาวพันทิวา ก%อนก้ัน
62093006682 นายอนุรักษ� แฝงมณี
62093006683 นางสาวเกศแก%ว เมืองซอง
62093006684 นางสาวชนิกานต� ล่ําสัน
62093006685 นางสาวอมรรัตน� พันธ�นา
62093006686 นายเผด็จ กองบาง
62093006687 นางสาวพรพรรณ ดวนลี
62093006688 นางสาวพชรกมล โพธ์ิแก%ว
62093006689 นายธนพนธ� แสนโภชน�
62093006690 นางสาวสุทธิรัตน� เฉลิมแสน
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62093006691 นางสาวดวงดาว สุ�มมาตย�
62093006692 นายศตคุณ พันธุ�พืช
62093006693 นางสาวชุติมา มุกดาม�วง
62093006694 นางสาววัลย�ลดา ศรีสําราญ
62093006695 นางสาวแก%วกัลยา ประทุม
62093006696 นายหัตถชัย รัตพลที
62093006697 ว�าที่ร%อยตรีบัญชา พิมพ�เสนา
62093006698 นางสาวจันทร�ทิพย� ทองโชติ
62093006699 นางสาวจันทกานต� ภาลีนนท�
62093006700 นางสาวเบญจวรรณ ศรีอาษา
62093006701 นายชินวัฒน� สีกานิล
62093006702 นายพงษ�ศักด์ิ สิมมา
62093006703 นางสาวสุฑามาศ อัมรินทร�
62093006704 นางสาวปราณี อุมานนท�
62093006705 นางสาวอัญชลี เพชรษา
62093006706 นางสาวเขมจิรา วรสิทธ�พิพัฒน�
62093006707 นางสาวสุพัตรา แก%วพิกุล
62093006708 นางสาวนภสวรรณ พ่ึมชัย
62093006709 นางสาวณัฎฐณิชา พิมพ�ประชา
62093006710 นายชัยสิทธ์ิ ศิริวงศ�
62093006711 นางสาววัลภีย� แก%วลี
62093006712 นางสาวกรกฎ ผ�องสว�าง
62093006713 นายธานี อู�สําราญ
62093006714 นายปราณปรียา นฤนาทวรกุล
62093006715 นายยน ทุงฤทธ์ิ
62093006716 นางสาวพัชราภรณ� เตียงชัย
62093006717 นางสาวอมรรัตน� สิมลี
62093006718 นางสาวอมิตา เสนีวงศ� ณ อยุธยา
62093006719 นางสาวสาวิตรี ฉายวิมล
62093006720 นางสาวเยาวเรศ พระโนเรศ
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62093006721 นายฐิติพงศ� นามศรี
62093006722 นายกมล จินโนรส
62093006723 นางนงนุช ธาดา
62093006724 นายพงษ�ศักด์ิ โตบางพรม
62093006725 นางสาววรรณภา สําเภา
62093006726 นางสาววิภาฎา หงอกชัย
62093006727 นางสาวมณีกร โคตรมณี
62093006728 นางสาวชฎาพร พานิช
62093006729 นางสาวอรนุช ศรีรักษา
62093006730 นางสาวพรนภา คําสุรีย�
62093006731 นายสงกรานต� อินถานะ
62093006732 นายชาติชาย มะลิใหม�
62093006733 นายอานนท� บรรหารบุตร
62093006734 นางสาวกิตติพร เรือนก%อน
62093006735 นายจักรวาล จันทร�งาม
62093006736 นางสาวพุทธิดา แก%วลอดหล%า
62093006737 นายคุณาธิป ผลทรัพย�
62093006738 นายอนันต� ธนะภูมิชัย
62093006739 นางสาววริศรา วงศ�นุกูล
62093006740 นางสาวสุรารักษ� ธรรมวิฐาน
62093006741 นายทนงศักด์ิ นามแสงผา
62093006742 นางสาวฐิตาภา เกษสิมมา
62093006743 นางดาวรรณ แก%ววงศ�
62093006744 นายพงษ�ศักด์ิ ลีประเสริฐพันธ�
62093006745 นายจิราวัฒน� ไชยวัน
62093006746 นายวีรพล เผือกนอก
62093006747 นางสาวมณีรัตน� คํากลาง
62093006748 นายพีรวิชญ� พีระพงษ�
62093006749 ว�าที่ ร.ต.ชรัช ช�อพฤกษา
62093006750 นางสาวจิระนันท� คําสุนันท�
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62093006751 นางสาวสาวิตรี ชาญชํานิ
62093006752 นางสาวพรวินิจ เพ็งกุล
62093006753 นางสาวประภาพร มีสุข
62093006754 นางสาววิภาณี ฉลาดล้ํา
62093006755 นางสาวกรรภิรมย� มีมานะ
62093006756 นายสุริยุ ศรีหาตา
62093006757 นางสาวรัตติยา สุขศิริ
62093006758 นางสุนาด สุดน%อย
62093006759 นางสาวสุชาดา ปกปKอง
62093006760 นายวัชรพงษ� ชินไธสงค�
62093006761 นางสาวอัจฉราภัสส� วงค�หนายโกด
62093006762 นางสาวศรัญญา เถระวัล
62093006763 นางสาวสาลินี กาญบุตร
62093006764 นายอนันต� แก%วเมืองคุณ
62093006765 นางสาวศิริธิดา จันทร�นุรักษ�
62093006766 นางสาวชนัดดา เกลี้ยงไธสง
62093006767 นางสาวศศิธรณ� สายศรี
62093006768 นางสาวเชษฐ�สุดา ใสดี
62093006769 นายกฤษดา ธัมโนราช
62093006770 นายพัลลภ สอนสุภาพ
62093006771 นางสาวอัญรินทร� แก%วอินธิ
62093006772 นางสาวจารุณี รัตนมณี
62093006773 นางสาวจิราวรรณ ภูจําเนียร
62093006774 นางสาววันนิษา ยางนอก
62093006775 นางสาวจิดาภา โพธิชัย
62093006776 ส.อ.วนัฐฐา ถนอมวงค�
62093006777 นางสาวนภารัตน� โสภากุล
62093006778 นายวุฒิพงศ� พันธุ�เมือง
62093006779 นายภรีระวัฒน� สุทธิอาจ
62093006780 นายสิริพงศ� ชํานาญไพร
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62093006781 นายทศพร ราคาพงษ�
62093006782 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน�
62093006783 นางสาวศรุตา โคตรโยธา
62093006784 นายศราวุธ ไชยรัตน�
62093006785 นางสาวอรุณรัตน� ผลาโชติ
62093006786 นางสาวรัชนีกร โสภาภักด์ิ
62093006787 นายมนตรี เมืองแพน
62093006788 นางสาวกรรณิกา เกตุดี
62093006789 นางสาวณัฐกานต� พนาจันทร�
62093006790 นายทินกร อังคะฮาด
62093006791 นางสาววริศรา ศรีปลาด
62093006792 นางสาววิราวรรณ ไชยมงค�
62093006793 นางสาววรันธร ทนทาน
62093006794 นางสาวศิริพร โมกศิริ
62093006795 นายณัฐดนัย เทียบเพชร
62093006796 นายวิชัย ยะสุรีย�
62093006797 นางสาวกาญจนา มะณีไชย
62093006798 นายศักด์ิชัย ชมชัยรัตน�
62093006799 นายนภัทร มัชฌิมา
62093006800 นางสาวจิราวรรณ เลิศสงคราม
62093006801 นางสาวสุภาพร ดอนเมืองพรม
62093006802 นายชัชชัย วรรณสุทธ์ิ
62093006803 นางสาวพรพรรณ อัมพวา
62093006804 นายวีระยุทธ กิจประเสริฐ
62093006805 นางสาวปุญชรัสม์ิ โสภา
62093006806 นายกิตติพงศ� ศรีสําราญ
62093006807 นางอรวรรณ นาชัยสินธุ�
62093006808 นายณฐนน ขามรัตน�
62093006809 นายวีรยุทธ เมฆคํารณ
62093006810 นางสาวยุภาพร แสงวงค�
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62093006811 นางสาวกมลชนกณภัทร พุ�มขจร
62093006812 นายกฤษณะ พระราช
62093006813 นางสาวอโนทัย ศรีชัยชนะ
62093006814 นางสาวพรพรรณ จันทร�อัมพร
62093006815 นางสาวกรวรรณ อุทธตรี
62093006816 นางสาวนันทิยา ดงชาลี
62093006817 นายจิรวัฒน� แก%วสนิท
62093006818 นางสาวธัญญรัตน� บุญแสนแผน
62093006819 นางสาวสาวิตรี พรมนิล
62093006820 นางสาวพัชรินทร� เปศรี
62093006821 นางสาวประภาศรี พุทธาวัง
62093006822 นางสาวพิชญฎา บํารุงชัยธรรม
62093006823 นางสาวกนกพร อนุวรรณ
62093006824 นางวรรณภา ศรีแพงมน
62093006825 นายธวัชชัย ผงอ%วน
62093006826 นางสาวณัฏฐพัชร� อภิวันท�
62093006827 นายชุติมันต� สาฝHาย
62093006828 นางสาวสุดารัตน� ศรีด%วง
62093006829 นายไกรศร พรมนิต
62093006830 นางสาวเจนจิรา แสนพะวัง
62093006831 นางสาวศิริรัตน� มังคละคีรี
62093006832 นางสาวนิชธาวัลย� จันทร�มาลา
62093006833 นางสาวอติพร กงลีมา
62093006834 นายเทวฤทธ์ิ พิพิทธภัณฑ�
62093006835 นายพงศกร บุญอุ%ม
62093006836 นางสาวพรพิมล บุตรสุรินทร�
62093006837 นางสาวพนิดา พละสาร
62093006838 นางสาวเบญจาพร พูนสวัสด์ิ
62093006839 นางสาวภควดี บุญแซม
62093006840 นางสาวธิพากร มีบุตร
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62093006841 นางสาวฐิดา พันธุออน
62093006842 นางสาวพิณทิพย� ไชยมาศ
62093006843 นายวัจน�กร หอมไกรลาศ
62093006844 นางสาวสุวาณี สุภักด์ิ
62093006845 นายเดชบดินทร� อาสนาไชย
62093006846 นางสาวกนกพร จดจํา
62093006847 นางสาวโสธรา สยังกูล
62093006848 นางสาวชนาภรณ� พลราชม
62093006849 นางสาวสุธิดา ธนะชัย
62093006850 นางสาวภูรินทร�ญา พลพานิชย�
62093006851 นางสาวปวริศา ธุงฤทธ์ิ
62093006852 นายอภิสิทธ์ิ อาสนานิ
62093006853 นางสาวอรินญา แปงปลูก
62093006854 นางสาวพรทิพย�ภา ดํางาม
62093006855 นางสาวจุฑามาศ วิเศษทิพย�
62093006856 นางสาวกรรณิกา สายทองมาตย�
62093006857 นางสาวกศิธิภา จาบประโคน
62093006858 นายธีรนัย นุดสมบัติ
62093006859 นางสาวนงลักษณ� วาปI
62093006860 นางสาวมณฑา วงศ�พุทธรักษา
62093006861 นางสาวสกุลรัตน� คําสุนันท�
62093006862 นางสาวรัชนันทน� หลักทอง
62093006863 นายวินัย เนื้อนิ่ม
62093006864 นางสาวจริยา รสหอม
62093006865 นางสาวชื่นชนก กุลวงศ�
62093006866 นางสาวรัตติพร พรหมจอม
62093006867 นายวรชิต คําคง
62093006868 นายบุญญฤทธ์ิ เสาร�อน
62093006869 นางสาวลดารัตน� บุดดาซุย
62093006870 นางสาวสุกัญญา แสงจันทร�
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62093006871 นางสาวสุภาพร สุริสาร
62093006872 นายวรพล สุขสําราญ
62093006873 นางสาวใจสวรรค� ชํานาญรบ
62093006874 นางสาวกัญญาภัทร บัวพินธุ
62093006875 นางสาวชนนิกานต� ไกยะฝHาย
62093006876 นางสาวธิดาพร อาจแก%ว
62093006877 นายติณณภพ เปล�งแสง
62093006878 นางสาวสุภาภรณ� ทัพลา
62093006879 นางสาวรัชนี มีวิเชียร
62093006880 นายครรชิต โถบํารุง
62093006881 นางสาวกนิษฐา ดํากลาง
62093006882 นางสาวเพชรัตน� ใจดี
62093006883 นางสาวมณีรัตน� ศรีหริ่ง
62093006884 นางสาวนิราณี จิตธรรมมา
62093006885 นางสาวอรทัย สุขรมย�
62093006886 นางสาวจิรภิญญา มุงแสน
62093006887 นางสาวณัฐา แสงสอาด
62093006888 นางสาวสรญา พูลศิริ
62093006889 นายธนโชติ จันทรังษี
62093006890 นายวงกช พรศรี
62093006891 นายกฤษฎา สุรา
62093006892 นางสาวอาภากร จันทร�ชนะ
62093006893 นายไพโรจน� ปานไกร
62093006894 นายศักด์ิพิชิต ชัยดี
62093006895 นางสาวพิมพ�พรรณ ป0ญจะมี
62093006896 นางสาวสุชาดา แก%วป0ญญา
62093006897 นางสาวสุภาวดี จันทะมา
62093006898 นางสาวพิสมัย เครือบุดดี
62093006899 นายนันทวุธ แข�งขัน
62093006900 นางสาวศศิธร เหง%าโอสา
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62093006901 นายวีระพันธ� ทาซ%าย
62093006902 ว�าที่รตยศธศักด์ิ จิรป�ตุพงศ�
62093006903 นางสาวไพลิน ธรรมมา
62093006904 นางสาวแรงใจ วงษ�ดี
62093006905 นางสาวสุนิสา พลม่ัน
62093006906 นางสาวสุภาพร สิมสินธุ�
62093006907 นางสาวกรวิภา กดแก%ว
62093006908 นางสาวมะริดา พรมสีจันทร�
62093006909 นางสาวขวัญตา วงจูม
62093006910 นางสาวกรกนก เลิศไพบูลย�พิศาล
62093006911 นายอนุสรณ� ผาบุดลา
62093006912 นางสาวอาภาภรณ� ปKอมมาตรา
62093006913 นายอดิศร พันธ�ทอง
62093006914 นางสาวกรรณธิญา เรียมแสน
62093006915 นางสาวอรอุมา จันทร�ไตรัต
62093006916 นางสาววัชราภรณ� อุปราชัย
62093006917 นางสาวมนัสชยา ศรีษาวรรณ�
62093006918 นางสาวอรพิณ คําลือชา
62093006919 นางสาวบุญจันทร� สอนทอง
62093006920 นางสาวศิริภา กงแก%ว
62093006921 นายมงคล ขุมเงิน
62093006922 นางสาวทิพย�มงคล จําปาแก%ว
62093006923 นางสาวเนตรกนก จิตเจริญ
62093006924 นางสาววิลาวัลย� จวงหาญ
62093006925 นายสมชาติ ดอนอ�อนเบ%า
62093006926 นายณัฏฐนิติ กองเกิด
62093006927 นางสาวนราทิพย� ศรีสิทธ์ิ
62093006928 นางสาววาสนา บุญยืน
62093006929 นางสาววรรณดา พรมโยธี
62093006930 นางสาวสุทธิดา จันนาวัน
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62093006931 นางสาวพัชราภรณ� คําหล%า
62093006932 นางสาวศศิมณฑ� พงศาวลี
62093006933 นางสาวปนิดา วิชัยวงค�
62093006934 นางสาวบุษบา พรมจารี
62093006935 นางสาวณัฐมน บุดดีหงษ�
62093006936 นายวรวุฒิ ศรีเนตร
62093006937 นางสาวมุกดา สากองสี
62093006938 นายปกครอง เหลืองอิงคะสุต
62093006939 นางสาวรสลิน หาญธงชัย
62093006940 นางสาวลลิตา นามลา
62093006941 นางสาวรัชดา คําศรี
62093006942 นางสาวสุพัตรา เพ็งพิทักษ�
62093006943 นายสิทธิศักด์ิ ศรีพรหม
62093006944 นางสาวเบญญา มดจัตุรัส
62093006945 นางสาวนิศารัตน� คุ%มญาติ
62093006946 นางสาวปรัชญานีย� ปราชญาวิริยะ
62093006947 นางสาววันทนีย� วุฒิวงศ�
62093006948 นางสาวพชรพรรณ ศรพรหม
62093006949 นายทักษิณ อภัยโส
62093006950 นางสาวขนิษฐา ใจทน
62093006951 นางสาวนิติยา อิ่มเพ็ชร
62093006952 นางสาวณัฐพัชร� เชื้อศิริขวัญ
62093006953 นางสาวมยุรี นิสัญตา
62093006954 นายพีระ แสนสุริวงค�
62093006955 นางสาวณัฐธิดา วงษ�หนองแล%ง
62093006956 นางสาวกาญจนา ยันตะพันธ�
62093006957 นางสาวสุภมาส โชคชัยรัชดา
62093006958 นายรัฐศาสตร� ศรีสุพรรณ
62093006959 นางสาวชลันธร ชาวชน
62093006960 นายณัฐพงษ� หงส�จุมพล
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62093006961 นางภิชานิกา เทือกเพีย
62093006962 นายกิตติพัฒน� ขันธุลา
62093006963 นายราชัน ภูกาบเพ็ชร�
62093006964 นายณัฐวุฒิ มาศิริ
62093006965 นางสาวสรินดา อําพรัตน�
62093006966 นางสาวนิภาดา ศรีสร%อย
62093006967 นายพันธุ�ศักด์ิ มนตรีพิทักษ�
62093006968 นายณัฐวุฒิ บิดร
62093006969 นางสาวป�ยะมาศ วงค�วิชา
62093006970 นางสาวอนันตญา พิมพ�มีลาย
62093006971 นางสาวกิติยา มามิมิน
62093006972 นางสาวบุญเรือน ทองไชย
62093006973 นางสาวภัทร�วริศรา พิพิธหิรัญการ
62093006974 นายวชิรวุธ จันทะโม
62093006975 นางสาววิชุฎา พรพาวชิระ
62093006976 นายคาวี สมตน
62093006977 นางสาวปรียา หาวงค�
62093006978 นางสาวสุพัตรา บุตราช
62093006979 นางสาวอรุณรัตน� ฤทธ์ิมนตรี
62093006980 นางสาวจิราภรณ� ชนะวิชัย
62093006981 นางสาวรสมารินทร� พรหมประเทศ
62093006982 นางสาวปาริษา สุติยะวัน
62093006983 นางสาวชลิดา พลไทย
62093006984 นางสาววิภา บุตรเสน
62093006985 นางสาวพรนภา แก%วศิริ
62093006986 นางสาวอรอุมา จันทร�เพ็ญ
62093006987 นายอินทร จันทะรัตน�
62093006988 นางสาววิรินิส ค้ิวไธสง
62093006989 นายวรท อัยแก%ว
62093006990 นายบัณฑิต ศรีประเสริฐ
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62093006991 นางสาวอังสุดา โคตมะณี
62093006992 นายพลวัฒน� มาพร
62093006993 นางสาววารุณี ศรีสวัสด์ิ
62093006994 นางสาวสีสุดา สุกุล
62093006995 นางสาวศุภานัน ผิวขํา
62093006996 นายสราวุธ รอดดํา
62093006997 นางสาวนภัชพร พร%าวไธสง
62093006998 นางสาวอลิษา โคตรป0ญญา
62093006999 นางสาวกมลรัตน� นามบุตรดี
62093007000 นางสาวพรจิตร ประสมเพชร
62093007001 นางสาวลลิตา ผางสง�า
62093007002 นางสาวฐิติพร เคียงพิมาย
62093007003 นางวิไลวรรณ ภาโส
62093007004 นายพชร ผดุงกิจ
62093007005 นางสาวนรมน แก%วเกษศรี
62093007006 นายสุรัตน� แก%วแก�นคูณ
62093007007 นางสาวสุรีวัลย� ฉายสิว
62093007008 นางสาวพัชรินทร� ใจศิริ
62093007009 นางสาวมานิดา ศรีษาพุทธ
62093007010 นางสาวสุพัตรา ไชยนาน
62093007011 นายลิขิต สาขา
62093007012 นางสาวสินจัย ถิตย�รัศมี
62093007013 นางสาวชาลี พันสนิท
62093007014 นางสาววิภา หนูดา
62093007015 นางสาวสุภาพร สมใจ
62093007016 นางสาวปรียาภัทร� ชมเชย
62093007017 นายณัชพล เมธเมาลี
62093007018 นายทศพร โทอิ้ง
62093007019 นางสาวปฎิมาพร พุ%ยน%อย
62093007020 นายธนพนธ� โฉมพูดดี
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62093007021 นายกฤษฎา ดีเพ็ชร�
62093007022 นางสาวพิมพา อภัยภักด์ิ
62093007023 นางสาววทันยา เหมะธุลิน
62093007024 นางสาวจุติพร คึมยะราช
62093007025 นางสาวฟKาฉัตร สว�างเย็น
62093007026 นางสาวทิพปภา สิมสาย
62093007027 นางสาวสุพัตรา โททุมพล
62093007028 นางสาวพิชญาพร พันธวงศ�
62093007029 นายอิศรา อุปชัย
62093007030 นางสาวป�ยะมาศ พินิจกุล
62093007031 นางสาวแคทริยา นารัชชะ
62093007032 นางสาวพรฤทัย แผ�นพรหม
62093007033 นายรัตนพล อินกอง
62093007034 นางสาวปวีณา แน�นอุดร
62093007035 นายป�ยะ กาลจุลศรี
62093007036 นางสาวสุปรียา เฉลิมพันธ�
62093007037 นางสาวน้ําผึ้ง ตอสกุล
62093007038 นายณัฐณรงค� โอตาคาร
62093007039 นางสาวจิรัชญา ยะสะสี
62093007040 นางสาวปภัสรา ราชบุญเรือง
62093007041 นายอาทิตย� คําโสมศรี
62093007042 นางสาวจารุวรรณ แปKนประโคน
62093007043 นางสาวชลธิชา ลีทอง
62093007044 นางศรินภัสร� วงค�คําจันทร�
62093007045 นายสามารถ มีหม่ืนพล
62093007046 นางสาวสาวิตรี เย็นวัฒนา
62093007047 นายขวัญชัย ดวงขันเพชร
62093007048 นางสาวจินตนา บงแก%ว
62093007049 นางสาวณิชาดา อินทร�ช%าง
62093007050 นางสาวกรรณิการ� คุ%มสีไว
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62093007051 นางอุไรวรรณ กุลชัย
62093007052 นางสาวนภาภรณ� เตชะพล
62093007053 นางสาววิชุดาวดี ศรีสุทัศน�
62093007054 นางสาวพรรณวิภา กิติราช
62093007055 นางสาวจุฑามาศ รักษาวงศ�
62093007056 นางสาวสาวิตรี ไชยสถิตย�
62093007057 นางสาวนิลาวรรณ แคชัยภูมิ
62093007058 นางสาวณัฏฐา ลุนลาน
62093007059 นางสาวอุบล ธิลา
62093007060 นายเจตจรัล นามเมฆ
62093007061 นางสาวพิมชนก ไชยขันธุ�
62093007062 นางสาวอุดมทิพย� ปูHบุตรชา
62093007063 นายณัฐพงศ� บุตรธนู
62093007064 นางสาววิณัชชา อุสาพรหม
62093007065 นางสาวเบญจมาศ ไชยภักดี
62093007066 นายสิทธิพร ศิริเวช
62093007067 นายสุจินดา จันผาย
62093007068 นางสาวพิชญาภัค ประโพทัง
62093007069 นางสาวกานต�ชนก ดีพรหม
62093007070 นางสาวพัชรียาภรณ� ประดิษฐ�
62093007071 นางสาวนภาพร แก%วคูณเมือง
62093007072 นางสาวจินตนา กสิเจริญ
62093007073 นางสาวสุนิสา รักษาราช
62093007074 ว�าที่ร%อยตรีทนงศักด์ิ มูลที
62093007075 นายนพพล แก�นภักดี
62093007076 นางสาวศศิ บํารุงชนม�
62093007077 นางสาวประมาพร สตารัตน�
62093007078 นางสาวอรอุมา โพธ์ิแลกุ
62093007079 นางสาวธารินี ศรีโคตร
62093007080 นางสาวอ%อมนภา ทดพิมพ�
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62093007081 นางสาวศรัญญา ภูชาดึก
62093007082 นางสาวสิริภา พลราชม
62093007083 นางสาวระพีภรณ� เศษโถ
62093007084 นายศิรกรานต� โยคะสิงห�
62093007085 นางสาวอุทุมพร ผาสุข
62093007086 นางสาวเบญจมาศ คํานุ
62093007087 นางสาวนฤมล บุตุธรรม
62093007088 นายเทพนิมิตร พิมพ�สิน
62093007089 นายป�ยะวุฒิ ยังกิจการ
62093007090 นายวุฒิไกร ดวงมณี
62093007091 นางสาวกิตติยา อาทิตย�ต้ัง
62093007092 นางสาวอินทิรา จันจิตร
62093007093 นางสาวทาริกา ลือคําหาญ
62093007094 นางสาวศศิประภาภรณ� วิชัยคํามาตย�
62093007095 นางสาวทิพากร พลเย่ียม
62093007096 นางสาวจิราภรณ� ไปเจอะ
62093007097 นางสาวธมนวรรณ� ลุทัน
62093007098 นายสุรศรี วงษ�วาท
62093007099 นางสาวชยาภา อุสาพรหม
62093007100 นางสาวพัชรา สัตย�สูง
62093007101 นายภูวดล จันทราช
62093007102 นายญาณกร แก%วสารภูมิ
62093007103 นางสาวชลธิดา ซามาตย�
62093007104 นางสาวศิริลักษณ� ศรีวิชา
62093007105 นายอาทิตย� เทพสุทิน
62093007106 นางสาวศิระดา ป�ยวัฒน�รุ�งโรจน�
62093007107 นางสาวหัทยา เหลี่ยมสิงขร
62093007108 นางสาวพรรณิภา วงษ�เสียงดัง
62093007109 นายนฤเบศร� เมืองซอง
62093007110 นางสาวกษมา คงอยู�
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62093007111 นายธเนศพล ภาวะรีย�
62093007112 นายกันต�พิมุกต� นิลจําเริญ
62093007113 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ
62093007114 นางสาววธิดา นันท�เจือ
62093007115 นายวงศกร ปKองนารา
62093007116 นางสาวพรรณธิภา ธาตุไพบูลย�
62093007117 นางสาวสุนิสา คําสุขดี
62093007118 นางสาวกชมน นนทธิ
62093007119 นางสาวอัญชิสา นิวัตประภากุล
62093007120 นายณัฐดนัย ปูHแก%ว
62093007121 นางสาวภาวิณี กะเสียน
62093007122 นางสาวภาณุมาศ จันทร�สุภา
62093007123 นางสาวพิกุลแก%ว พระจันทร�ศรี
62093007124 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย�
62093007125 นางสาวรัชดาพร งันลาโสม
62093007126 นางสาวพรรณนิดา มูลกัณหา
62093007127 ว�าที่ ร.ต.หญิงสิริกร เรืองวิชยา
62093007128 นางสาวน้ําทิพย� ศรีบุญเรือง
62093007129 นางสาวดาราพร ขวัญพัก
62093007130 นางสาวกฤติกา ผาพองยุน
62093007131 นางสาวเกศริน ชัยปะปา
62093007132 นายจิรายุ บุตราศรี
62093007133 นางสาวทิวาวัลย� ยอดสะอึ
62093007134 นางสาวสุกัญญา ไชยเสนา
62093007135 นางสาวญาณิศา เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62093007136 นางสาวจิราวัฒน� นารีรัตน�
62093007137 นางสาวอภิรดี พิมพิลาย
62093007138 นางสาวอรอุมา พินยะพง
62093007139 นางสาวเปรมใจ ชัยแพทย�
62093007140 นายฐปกรณ� สมานิตย�
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62093007141 นางสาววันดี คําต้ังหน%า
62093007142 นายดลณกร ลาทอง
62093007143 นายณัชพล ดุงศรีแก%ว
62093007144 นางสาวปวีณา ทะสิงคาม
62093007145 นางอภิรมฤดี จันดาภิรักษ�
62093007146 นางสาววารุณี ทองสี
62093007147 นางสาวอุไร สิงนวน
62093007148 นางสาวธนิตา ศรีลาศักด์ิ
62093007149 นางสาวภัทรภร แวงคํา
62093007150 นายเอกวิทย� พวงแก%ว
62093007151 นายภูมิพัฒน� วิชาเครื่อง
62093007152 นางสาววิมลสิริ สุพรมอินทร�
62093007153 นางสาวอินทิรา รัตนโสภา
62093007154 นายนรวัฒน� ประทุมมาตย�
62093007155 นางสาวจิรพรรณ กลางโยธี
62093007156 นางสาวนริศรา ชุมพล
62093007157 นายจักรกฤษณ� นามสีฐาน
62093007158 นางสาวขนิษฐา คงเจริญ
62093007159 นางสาวญานิศา สมจิตร
62093007160 นางสาวสุวรรณี ศิริหล%า
62093007161 นางสาวอัญชลี โนต๊ิม
62093007162 นางสาวพัชรีภรณ� เบญมาตย�
62093007163 นางสาวฐิตินันท� บุญคุณ
62093007164 นายเกียรติคุณ บุญเลิศ
62093007165 นายพีรยุทธ แสงตรีสุ
62093007166 นางสาววาริศา เวยสาร
62093007167 นายศุภชัย หินดง
62093007168 นายวุฒิพงษ� วงศ�ศรีชา
62093007169 นายอรรถพล สังฆ�พันธ�
62093007170 นายปรีชา ชาติผักแว�น
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62093007171 นายวศินพันธ� บรรณเทศ
62093007172 นางกชพร ไชยศรีฮาด
62093007173 นายธีระนาท พันธศรี
62093007174 นางสาวไพรินทร� ล้ําจุมจัง
62093007175 นางสาววราพรรณ แสนศิริรัตน�
62093007176 นางสาวรัชนีกร แก%วประดิษฐ
62093007177 นางสาวนุชรี จอมแก%ว
62093007178 นายณัฐพล ป0ญญาอินทร�
62093007179 นางสาวศิรินภา เสียงเพราะ
62093007180 ส.อ.ศตวรรษ สมศรี
62093007181 นางสาวมณทิพย� ยาสุขศรี
62093007182 นายอานนท� ทองทวี
62093007183 นางสาวชมพูนุท น%อยบุญมา
62093007184 จ.อ.ผดุงศักด์ิ ศรีปานเงิน
62093007185 นายศิวพงษ� มุ�งหมาย
62093007186 นางสาวปุริมปรัชญ� สิงห�สุวรรณ
62093007187 นางสาวป�ยะธิดา ผ�านแสนเสาร�
62093007188 นางสาวน้ําฝน พรมประราบ
62093007189 นางสาววนิดา ทะลาไธสง
62093007190 นางสาวจุฑามณี อ%นเวียง
62093007191 นางสาวพิมพ�มาดา วัฒนดํารงพาณิชย�
62093007192 นางสาวพัชรา สัพโส
62093007193 นายสิทธิพล ปาสานะตา
62093007194 นางสาวสุธิดา องคศาสตร�
62093007195 นางสาวพัชรินทร� คิดอ�าน
62093007196 นางสาวประภาสินี เนื่องสุมาลย�
62093007197 นางสาวศิลามณี สินสุพรรณ
62093007198 นางสาวอรัญญา ขันอาษา
62093007199 นางสาววิชญ�สุภา เทพสกุล
62093007200 นายอัศราวุธ โนชัย
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62093007201 นางสาวรัชฎา พิมพ�ดา
62093007202 นางสาวพัชรินทร� สุวรรณศิลปO
62093007203 นางสาวนริณยา ช�อมะลิ
62093007204 นายตรัยจักร� ศรีหามัด
62093007205 นางสาวจิตตราพร แสนหูม
62093007206 นายวโรตม� อยู�สําราญ
62093007207 นายกิตติศักด์ิ สีเสน
62093007208 นางสาวสุนิษา พาพิมพ�
62093007209 นางสาวจริญญา สุดยอด
62093007210 นางสาวพัทธนันท� กล่ําผัก
62093007211 นางสาวฐิติมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093007212 นางสาวรัฐชญา วงษ�เนตร
62093007213 นางอุลัย สุโข
62093007214 นางสาวศยาพร ผ�านสําแดง
62093007215 นางสาวประภัสสร ศรีเมือง
62093007216 นางสาวพัตรา ขาวด�านเหนือ
62093007217 นายนิรันต� มณฑา
62093007218 นางสาวอารียา จันทะโร
62093007219 ส.ต.ท.โสมนัส ฉลูทอง
62093007220 นายธีรวิชย� ผายเงิน
62093007221 นางสาววรกมล สีหานาวี
62093007222 นายธวัชชัย คํามี
62093007223 นางสาววันวิสา วงค�แสงน%อย
62093007224 นางสาวภัทรสุดา ก่ิงทวีทรัพย�
62093007225 นายวรินทร สินแสง
62093007226 นางสาวสุภาวดี ฟองฟุKง
62093007227 นางสาวรัตนาภรณ� อิ่มบุญสุ
62093007228 นางสาวธนิดา ศรีชัย
62093007229 นางสาววรรณภา จรลี
62093007230 นางสาวสรัญญา ชัยมงคล
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62093007231 นายกิตติ เพียรหาผล
62093007232 นางสาวภคพร ชาวสุรินทร�
62093007233 นางสาววารี ไชยเพชร
62093007234 นางสาวชุติภา คําพันธ�
62093007235 นางสาวลลิตา นาโควงค�
62093007236 นางสาวศิรินภา นุ�นสวัสด์ิ
62093007237 นายธนากร พลต้ือ
62093007238 นายมนัสพล คําแก%ว
62093007239 นายศราวุธ แก%วมหาสุริยวงศ�
62093007240 นางสาวแสงระวี เอาหานัด
62093007241 นายธรรมรัตน� หลวงโภชน�
62093007242 นางสาวจุฑามาศ ศรีสันต�
62093007243 นางสาวฉัตรสุดา นามเรือง
62093007244 นางสาววิไลลักษณ� จ�าบุญ
62093007245 นางสาวมณทิภา อัศวะไพฑูรย�
62093007246 นางสาวธัญลักษณ� สิทธิโอด
62093007247 นายคมสันต� ใจป�นตา
62093007248 นางสาวจริยา วิชาคํา
62093007249 นางสาวอ%อมสุดา ชัยโย
62093007250 นายพิพัฒน�พล สัมนวนชี
62093007251 นายศรายุทธ� อุ�นทอง
62093007252 นางสาวนภัสภรณ� แก%วยม
62093007253 นางสาวจันทกานต� พันเลียว
62093007254 นางสาวอนิษา พ�อแก%ว
62093007255 นางสาวธิพากรณ� ประทุม
62093007256 นางสาวศิรินทรา วงศ�ชาลี
62093007257 นายวัชระ อุดสุข
62093007258 นางสาวปานทอง ศรีพินิจ
62093007259 นางสาววรรสวรรณ สูงสันเขต
62093007260 นางสาวป�ยานุช กุลสา
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62093007261 นางสาวรักษยา ชัยชนะ
62093007262 นายวัฒนะ ดีดอม
62093007263 นายอิสรินทร� เดชธงไชย
62093007264 นางสาวสุวิมล อาบตาล
62093007265 นายขวัญชัย จรรยา
62093007266 นางสาวพัชราภรณ� คุ%มครอง
62093007267 นายพันธ�ทิพย� หงษ�เกตุ
62093007268 นางสาวนิสสรณ� สุขแสน
62093007269 นางสาวฐิติรัตน� บุญยวด
62093007270 นางสาวสิตานันท� ศรีชมพล
62093007271 นางสาวทิพย�ทิวา ตะลี
62093007272 นายจตุพล เลิศศิริ
62093007273 นางสาวพัชราวรี แก%วดวงจันทร�
62093007274 นายอดิศร โถคํานาม
62093007275 นายสหพัฒน� ทิพย�รักษ�
62093007276 นายคุณากร วิชัยโย
62093007277 นางสาวอันธิกา สนธิสัมพันธ�
62093007278 นางสาวเจนจิรา ขันงาม
62093007279 นายสุทธิพงค� แก%วอ�อน
62093007280 นางสาวอาภารัตน� แก%วอุ�น
62093007281 นายสุรเชษฐ จันทร�ตVะนิต
62093007282 นายมหศักด์ิ ไชยมี
62093007283 นางสาวฉัตรศิริ วันเต็ม
62093007284 จ.อ.วิเชียร สิริอาภัสสร
62093007285 นางสาวดวงพร สุภรัตนกูล
62093007286 นางสาวญาณี จันทร�คูณ
62093007287 นางกรวรรณ กางกําจัด
62093007288 นายวีระพล พังแสงสุ
62093007289 นางสาวนัฐยา จันทราศรี
62093007290 นางสาวอรอนงค� พิสัยสวัสด์ิ
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62093007291 นางสาวจันทร�จิรา บุญทัน
62093007292 นางสาวหฤทัย เหลือล%น
62093007293 นางสาวกุ%งนาง สนั่นเอื้อ
62093007294 นายภาณุวัฒน� นันทรัศมี
62093007295 นางสาววรวรรณ รีชัยวิจิตรกุล
62093007296 นายอัครพงษ� อ�อนสองชั้น
62093007297 นางสาวปานฤดี สินเนตร
62093007298 นางสาววันรวี ตรงสุวรรณ�
62093007299 นางสาวสุภาพร ขุนเงิน
62093007300 นางสาวพัชราภรณ� เศษเพ็ง
62093007301 นายอดุลย� ธรรมสอน
62093007302 นายโชติภูมิ รสโสดา
62093007303 นายสุรักษ� หงษ�ภักดี
62093007304 นางสาวป0ณฑริกา จันทศร
62093007305 นางสาวปรัชญาพร ทองลา
62093007306 นางสาวกัญญนาถ ขัดเสริม
62093007307 นางสาววิรินญา เหล�าประเสริฐ
62093007308 นางสาวรังษินี บําเพ็ญผล
62093007309 นางสาวรัตสุดา ยะภักดี
62093007310 นางสาวมัลธิกา สวาทวงค�
62093007311 นางสาวกาญจนา เมฆวัน
62093007312 นางสาวอภิญญา อาจอักษร
62093007313 นางสาวระพีพร อุตรหงษ�
62093007314 นางสาวมะลิวัลย� จําปาน%อย
62093007315 นางสาววันเพ็ญ สามหาดไทย
62093007316 นายอภิวัฒน� ทัศนิยม
62093007317 นางสาวพรรณสมร อันทฤทธ์ิ
62093007318 นายอรรคพล บุตรกวี
62093007319 นางสาวป�ยะฉัตร พลบูรณ�
62093007320 นางสาวรัตติกาล คํามุกชิก
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62093007321 นางสาวอรทัย ชารีนาง
62093007322 นายพรศิลปOกัณธ วีระวันชัย
62093007323 นายสมัย พลหลง
62093007324 นางสาวกิตติยา ไกรยราช
62093007325 นางสาววรัชญา เข็มอุทา
62093007326 นายจักรกฤษ พิทักษ�กุล
62093007327 นายเอกสิทธ์ิ โสดาดี
62093007328 นายณัฐนนท� โตง้ิว
62093007329 นายศุภมิตร สําแดงภัย
62093007330 นางสาวอุทัยวรรณ พลเย่ียม
62093007331 นางสาวสุนิตา ไพคํานาม
62093007332 นางสาวปณิตา สุโพธ์ินอก
62093007333 นายธีรวัฒน� โคตะ
62093007334 นายสุทธิพงษ� บุญชู
62093007335 นายสิทธิโชค ภูช�างทอง
62093007336 นางสาวภัทรวดี เถาว�ชาลี
62093007337 นางสาวเบญจพร หลักคํา
62093007338 นายอรรถพล ประก่ิง
62093007339 นายวุฒิชัย ยะงาม
62093007340 นางสาวเพชรรัตน� โทอื้น
62093007341 นางสาวอัมพิกา แก%วเกิด
62093007342 นางสาวพัชราพร ยาทองไชย
62093007343 นางสาวกนกลักษณ� แก%วก�า
62093007344 นางสาวแพรวพรรณ แสงย%อย
62093007345 นางสาวรลิตา บรรเทาพิษ
62093007346 นางสาวดารณี พลงาน
62093007347 นางสาวป0ญญดา อุทาทิพย�
62093007348 นายสุทธิเกียรติ อิงประพันธ�กร
62093007349 นางสาวกรรณิกา แสงโกมล
62093007350 นายวทัญYู เล�ห�กัน
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62093007351 นางสาวกนกพร บํารุงเชื้อ
62093007352 นางสาวมินตรา รวมธรรม
62093007353 นางสาวจิตรดา แสงนาค
62093007354 นางสาวรติศา ลีพฤติ
62093007355 นางสาววสุพร สอนโพธ์ิ
62093007356 นางมณี แทนธานี
62093007357 นางสาวศิรินันท� อธิราช
62093007358 นายพลรัตน� กายดี
62093007359 นายสมศักด์ิ อุ�นเกิด
62093007360 นางสาวรัตติกาล น�าชม
62093007361 นางสาวณภัชนันท� สังหา
62093007362 นางสาวกุลสตรี วรรณดี
62093007363 นายณรงค�ศักด์ิ ตอพล
62093007364 นายวุฒิพงษ� สิงห�บุตรา
62093007365 นางสาวพรทิวา คําหารพล
62093007366 นางสาวอรัญญา อาษาสนา
62093007367 นายอาณัติ นันทะเนตร
62093007368 นางสาวเจนจิรา สุวรรณโครธ
62093007369 นายจิรันธนิน มหาโยธีจารักษ�
62093007370 นางจันทรา บุตรมา
62093007371 นายนราธิป ศรีชัยชนะ
62093007372 นางสาวพิมพิลา มาลาศรี
62093007373 นางสาวป0ทมวรรณ เหล็กคง
62093007374 นางสุภัตชา คะสาราช
62093007375 นางสาวพิรญาณ� ทาระขจัด
62093007376 นายพัทธกานต� วุฒิเสน
62093007377 นายกวี บุระเนตร
62093007378 นายสุชาติ ศรีอุบล
62093007379 นางสาวพสชนัน ฤทธ์ิอินทร�
62093007380 นายไพโรจน� ยอดคีรี

หน%า 246 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093007381 นางสุภาพร เอกวุฒิ
62093007382 นางสาวกนิษฐา แพทย�จันลา
62093007383 นายทินกร อินทร�รินทร�
62093007384 นายสฤษฏพงศ� จันทิหล%า
62093007385 นางสาวกุลธิดา ชาริโย
62093007386 นางสาวลัดดาพร แต%ศิริ
62093007387 นางสาวชนากานต� แสนเคน
62093007388 นางสาวสุกัญญา นพผล
62093007389 นางสาวณัฏฐา ดวงสะดี
62093007390 นางสาวรุ�งฤทธ์ิ วงค�กระโซ�
62093007391 นางสาวสุดาทิพย� มังลา
62093007392 นางสาววนิดา สีพันนา
62093007393 นางสาววรรณธนา วุฒิสาร
62093007394 นายศิวัช อุผา
62093007395 นางสาวบุญญารักษ� เมฆส�งศรี
62093007396 นางสาวลภัสนันท� ศรีมุล
62093007397 นายพิสิฐ อินคําน%อย
62093007398 นางสาวพรระวี นําสุย
62093007399 นางสาววิภาวรรณ วงใหญ�
62093007400 นางสาวนัฐทรียา พุ�มขจร
62093007401 นายครองพล ชิณโน
62093007402 นางสาวกรรณิการ� ใหม�วงษ�
62093007403 นางสาวสุทัตตา ทิมินกุล
62093007404 นายเมธิศ ทวีจันทร�
62093007405 นางสาวพิมพ�ลดา เลิศหิรัญชานนท�
62093007406 นางสาววราภรณ� เศษฤทธ์ิ
62093007407 นายชัชพงศ� จันผล
62093007408 นายภาณุพงษ� นาโม
62093007409 นายศราวุธ แวงคํา
62093007410 นางสาวรัตนาภรณ� ดอนเส
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62093007411 นางสาวมาริสา คุ%มกระโทก
62093007412 นางสาวอภิรดา แสนหูม
62093007413 นางสาวเยาวลักษณ� อินต๊ิบ
62093007414 นางสาวนิภาวรรณ อรดี
62093007415 นายทรงพล ชูกลิ่น
62093007416 นางสาวจิรัฐิติกาล ป0นทะมา
62093007417 นางสาวศุภรัตน� พรมโสภา
62093007418 นางสาวปIยะนุช ชาวชอบ
62093007419 นายอรรถพล คําบุญ
62093007420 นายวิศรุต ศิริบุตร
62093007421 นายสัณห� แทบพล
62093007422 นางสาวณิชาภา วิลาชัย
62093007423 นางสาวณีระนันท� ทวยธิสุทธ์ิ
62093007424 นางสาวณัฐธิดา นิลเกษม
62093007425 นายสิทธิศักด์ิ เทียบเพชร
62093007426 นายวิรุฬห�สอง นนตะแสน
62093007427 นางสาวสุกัญญา ธุระงาน
62093007428 นางสาวณัฐพัสรา นุ�มนวล
62093007429 นางสาวบุษราคํา ตรีเพ็ชร
62093007430 นายกฤตธนา จอดนอก
62093007431 นางสาววาสิตา วัชรเสมากุล
62093007432 นางสาวแสงระวี แฮนหลุน
62093007433 นายภูษิต แบสิ่ว
62093007434 นายวีระวัฒน� นันทจันทร�
62093007435 นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
62093007436 นางสาวสุภาวรรณ สิมมาสุด
62093007437 นายญาณวุฒิ สุตะโคตร
62093007438 นางสาวสุทธิณี พันธุ
62093007439 นายชยณัฐ สง�าพันธ�
62093007440 นางสาวเสาวลักษณ� ประทิพย�ทน
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62093007441 นางสาวชินนภา ทองโสภา
62093007442 นางสาวรุจิรา โพธ์ิคําพก
62093007443 นางสาวศิริมา กันยาณาม
62093007444 นายเปUนหนึ่ง ศาลางาม
62093007445 นางสาวรัตนพร อินงาม
62093007446 นางสาวกัญญารัตน� แก%วดวงดี
62093007447 นายศุภชัย ศิริวัฒน�
62093007448 นางสาวกิตติยาพร โคตรกําพ้ี
62093007449 นางสาวจารุวรรณ แซมรัมย�
62093007450 นายบารมี ป0ญญารส
62093007451 นางสาวจีรวรรณ ขอดอนุ
62093007452 นายอิสรภาพ บ�อบัวเงิน
62093007453 นางสาวอรชนก พรหมพินิจ
62093007454 นางสาวสรารัตน� อุ�นเรือน
62093007455 นางสาวสร%อยเพชร บัวทอง
62093007456 นางสาวสุจิตตรา อุ�นสา
62093007457 นายณัฐกิตต์ิ สระคํา
62093007458 นางสาวทิพยาภรณ� บุตรหลอด
62093007459 นางสาวปฏิมา ธนพงศ�สกุลชัย
62093007460 นางมาลัย ชายกวด
62093007461 นางสาวสุมิตรา โพธ์ิหล%า
62093007462 นางสาวนราพร ทะวัง
62093007463 นายฐากูร ศรีไสว
62093007464 นางสาวภิรมย�ลักษณ� เลื่อนไชย
62093007465 นางสาวรัตติกร บุญพินิจ
62093007466 นางสาวศิริขวัญ อินชิยา
62093007467 นายนําโชค อุปฮาด
62093007468 นายรังสรร พิมพ�พันธ�
62093007469 นายจินตเดช พิมพ�การ
62093007470 นางวิไลพร พลเย่ียม
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62093007471 นางสาวสุดธิดา แสวงชัย
62093007472 นางสาวเกษรินทร� จักรเครือ
62093007473 นายณัฐพงษ� เทียรธวัช
62093007474 นายเชาวลิต ท�าน้ําเที่ยง
62093007475 นางสาวศิริวรรณ ขันทอง
62093007476 นางสาวนุชนาญ คําแก%ว
62093007477 นางสาววนิดา สุขมานพ
62093007478 นางสาวหยกมณี โสภา
62093007479 นางสาววัชราพร เศรษฐสิงห�
62093007480 นางสาวลลิตา สุริยะ
62093007481 นางสาวจันสุดา แก%วกัณหา
62093007482 นางสาวปรียานุช ขันทะชา
62093007483 นางสาวดวงตา สุระแสง
62093007484 นายชยากร แสวงผล
62093007485 นางสาวนลินภัสร� ทวีปฐมพัฒน�
62093007486 นางสาวกรณิกา โกษารัตน�
62093007487 นายสุริยโชติ หลานวงษ�
62093007488 นางสาวขวัญภิรมย� พิมวัน
62093007489 นางสาววลี มะยาระ
62093007490 นางสาวพัชรพร หาสอดส�อง
62093007491 นายทรงวุฒิ อยู�ทน
62093007492 นางสาวศรัณยา ฮวดคันทะ
62093007493 นางเบ็ญจวรรณ อุปนันท�
62093007494 นางสาวริชิตา เรียมแสน
62093007495 นางสาวจิราพร พัดพรม
62093007496 นางสาวภัทรา นนทะแสน
62093007497 นางสาวอรุโณทัย บุตรชาติ
62093007498 นางสาวกาญจนา สงพิลา
62093007499 นางสาวนัฐดาวรรณ จันพิมสี
62093007500 นายศราวุฒิ บุตรตระวงค�
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62093007501 นายณภัทร มูลคํามี
62093007502 นายบัณฑิต ป0ตโชติชัย
62093007503 นายธนาธรณ� แผงนาวิน
62093007504 นายณปภัช พุทธเสน
62093007505 นายณัฐภูมิ นรินทร�
62093007506 นางสาวกิตติมา ชุมหิน
62093007507 นางสาวกีรติกาญจน� ฟKาบัง
62093007508 นางสาววนิดา อิฐถารัตน�
62093007509 นางสาวปวีณา ชัชวาลย�
62093007510 นางสาวปวีณา ชมภูนิมิตร
62093007511 นายจักรราช เจริญบุญ
62093007512 นางสาวโสพิศตา วงศ�อินอยู�
62093007513 นายณัฏฐชัย บุราณเดช
62093007514 นางสาวสุมัณฑนา ขาวศรี
62093007515 นางสาวสุปราณี ชายมูล
62093007516 นางพิมพ�ใจ พลเย่ียม
62093007517 นายจตุวิทย� พัดพิมาย
62093007518 นางสาวณัฐนิช ตุนพร
62093007519 นางสาวจิตรกานต� น%อยเมืองคุณ
62093007520 นายธรรมรัฐ มัจฉา
62093007521 นางสาวพัณณิน โคตรชมภู
62093007522 ว�าที่ ร.ต.บํารุง ประธิปคุณ
62093007523 นางสาวพรพิฐา แซ�เตียว
62093007524 นางสาวอัมพิกา คําพู
62093007525 นายยุทธนา กาหลง
62093007526 นางรริดาภัทร ขาวสร%อย
62093007527 นางสาวธนพร เพรงมา
62093007528 นางสาวอารัตน�ดา แสนอุบล
62093007529 นางสาวมลฤทัย คําคู
62093007530 นางสาวลลิดา เครือเนตร
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62093007531 นางสาวศรุตา วุฒิโรม
62093007532 นายธนกฤต แก%วดี
62093007533 นายชัยมงคล เมืองมูล
62093007534 นางสาวรัตติยาพร สุดชา
62093007535 นางสาวเกศสุดา ธานีวรรณ
62093007536 นางสาวกรวิกา อินทรมณีพันธ�
62093007537 นางปนัดดา บํารุง
62093007538 นางสาวกุสุมา อินทรา
62093007539 นางสาววนิดา มาตราช
62093007540 นางสาวสุภาดา สมพงษ�
62093007541 นายเศกสรร ป0จฉิมบุตร
62093007542 นายศราวุธ มนตรี
62093007543 นางสาวจันทร�จิรา สุขสลุง
62093007544 นางสาวนิราพร สุทธิชัย
62093007545 นางสาวสุภัทรวดี เที่ยงมนต�
62093007546 นางสาวสุภาพร สียะบุตร
62093007547 นางณัฏฐ�ธยาน� สีประสม
62093007548 นางสาวแสงรัศมี เจริญย่ิง
62093007549 นายณัฐวุฒิ ศรีวิชา
62093007550 นายสุวัตร� วัฒนานุกูล
62093007551 นางสาวชบาไพร ศิริบุตร
62093007552 นางสาวชนัญชิดา ฮอมณี
62093007553 นางสาวนันตภรณ� เชื้อคําจันทร�
62093007554 นายอภิชัย วุฒาพาณิชย�
62093007555 นางสาวยุภาพักตร� สุนนท�ชัย
62093007556 นายวิชิดชัย พัฒนาสูน
62093007557 นางสาวดรุณี ฉิมานุกูล
62093007558 นายพงศ�รพี บุญรักษ�
62093007559 นางสาวณัฐมล เพชรบุรมย�
62093007560 นางสาวนาถลัดดา พิมทอง
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62093007561 นายธีระยุทธ ชิดประทุม
62093007562 นายรัฏฐพิชญ� สุขปาน
62093007563 นางสาวรัตนากร เจริญคุณ
62093007564 นายสิรานุวรรตน� จอมประเสริฐ
62093007565 นางสาวชณัฐดา แข็งแรง
62093007566 นางมะลิ ปKอมอาษา
62093007567 นายณัฐภูมิ เรือกิจ
62093007568 นายริขิตร� มริษา
62093007569 นางสาววราภร นาคํา
62093007570 นางสาวอภิรดี ภูปานผา
62093007571 นางสาวอัจฉรา บุญศิริ
62093007572 นายณัฐพล พรมชาติ
62093007573 นางสาวศศิภรณ� ชาญนรา
62093007574 นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติ
62093007575 นายอภิชิต สุทธิผุย
62093007576 นายสรวิชญ� สุวรรณพรหม
62093007577 นายอภิวัฒน� แสงนนท�
62093007578 นางสาวชัชญา พิลา
62093007579 นายเด�นพัฒน� บางศิริ
62093007580 นางสาวศันสนีย� ขุนทวี
62093007581 นางสาวพรนิภา ลคร
62093007582 นางสาวศิริพร เนธิบุตร
62093007583 นายนฤนาท โพธ์ิชัยทอง
62093007584 นางสาวพัชรี อ�อนพิมพ�
62093007585 นางสาววราภรณ� รักษาแสง
62093007586 นายจักรกฤษ แก%ววิเศษ
62093007587 นายจักรพงษ� หม่ืนป0ชชา
62093007588 นางสาวศิริพร บุญยัง
62093007589 นางสาวสุจิตรา แก%วเคน
62093007590 นางสาวณัฎฐิกาญจน� ทองมา
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62093007591 นางสาวสุณัฏฐา ชาวงศ�
62093007592 นายดนัย หาญจําปา
62093007593 นางสาวฐิวาพร เมฆา
62093007594 นางสาวนุสรา บุตรโชติ
62093007595 นางสาวพัตทิวา อาจแก%ว
62093007596 นางสาวมาริสา สารปรัง
62093007597 นายสัจจธรรม สังขวงษ�
62093007598 นางสาวดรุณี ภูแปKง
62093007599 นางสาวพนิดา วงค�ตาผา
62093007600 นายอนันต� คงศรี
62093007601 นายวงศกร คุ%มตะเนิน
62093007602 นางสาวกิติมา จันทนะ
62093007603 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา
62093007604 นายคมชาญ คงบวรเกียรติ
62093007605 นางสาววิไลพร นพพิบูลย�
62093007606 นางสาวเนตรนภัส เวียงคํา
62093007607 นางสาวสุภาภรณ� เจริญศรี
62093007608 นางสาวสกาวเดือน ทาสา
62093007609 ส. อ.ชาญชัย อ%วนสิมมา
62093007610 นางสาวสุพรรษา เสน�ห�พูด
62093007611 นายพงศธร สองเมือง
62093007612 นางสาวนารีรัตน� ยอดดํา
62093007613 นางสาวอาภรณ� วิเศษไนย
62093007614 นางโชติกา มาศิริ
62093007615 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีคําปลิว
62093007616 นางสาวสมบัติ จันทเรือง
62093007617 นางสาวปางฤดี เวชบรรพต
62093007618 นางสาวสุชาวดี พาลี
62093007619 นางสาววาสนา ฤทธ์ิศรี
62093007620 นางสาวสุพัตรา โพธ์ิเพชรเล็บ
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62093007621 นางสาวกัลยารัตน� สาบ%านบัว
62093007622 นางสาวพักตร�พิลาศ พันเคน
62093007623 นางสาวสุพรรษา แก%วดวงตา
62093007624 นางสาวพิมพ�พิมล หวลระลึก
62093007625 นางสาวอันธิดา กัวพานิช
62093007626 นางศรัญญา มาติยา
62093007627 นางสาวนุชนาฎ ก้ัวจันทร�
62093007628 นางสาวก่ิงแก%ว จันทราช
62093007629 นางสาววิริยา ผุดผ�อง
62093007630 นายสถาพร อินทรีย�
62093007631 นายณัฐวุฒิ แสนบุญ
62093007632 นางสาวดาราพร หล%าบา
62093007633 นางสาวอุทุมพร โสมบุตร
62093007634 นายพิษณุ คิอินธิ
62093007635 นางสาวป�ยดา ม่ังค่ัง
62093007636 นายรัตนพล วังสันเทียะ
62093007637 นายศราวุฒิ พานวาวแวว
62093007638 นายอํานวยพร บํารุงภักด์ิ
62093007639 นายพรสวรรค� แก%วศิริ
62093007640 นางสาวนิภาพร ยอดประทุม
62093007641 นายทนงศักด์ิ แสนสุริวงค�
62093007642 นายพิริยพัฒน� ถ่ินตองโขบ
62093007643 นางสาวพิมานมาศ พิมพิสาร
62093007644 นางสาวจินดามณี แผงนาที
62093007645 นางสาวเบญญานันทน� สุขอุดม
62093007646 นางสาวมัลลิกา ศรีสุราช
62093007647 นางสาวนิธิศา ติป�น
62093007648 นางสาวธิมาพร อินทะชัย
62093007649 นายกิตติชัย เหมะธุลิน
62093007650 นางสาวภัคจิรา สีสัน
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62093007651 นางสาวกชกร ราชปKองขันธ�
62093007652 นายณัฐภัทร สมเภา
62093007653 นางสาวน้ําฝน รุ�งเรือง
62093007654 นางสาววิชุดา วันงาม
62093007655 นายรณชัย สีหาบง
62093007656 นางสาวภัทราวรรณ เพชรดง
62093007657 นางสาววิสุดา ไชยสุระ
62093007658 นางสาวนภาภรณ� พันเงิน
62093007659 นางสาวกุลธิดา ผุยผล
62093007660 นางสาวสุนิสา แสนมาตร
62093007661 นางสาวพิมศิริ นิสาวัน
62093007662 นายณัฐพงษ� ศรีไทย
62093007663 นายจักรราช ชมภูราช
62093007664 นางสาวชญานิน สุภาพัฒน�
62093007665 นางพุทธชาด ราษี
62093007666 นางสาวนรินารถ หินประกอบ
62093007667 นางสาวจุฬาลักษณ� กัปโก
62093007668 นางสาวมีนประภา บุญพิมพ�
62093007669 นางสาวมินตรา เปลี่ยนแก%ว
62093007670 นางสาวสุพัตรา เชื้อกุดรู
62093007671 นางกัญญาภัคธ์ิ สุพิพัฒนนันท�
62093007672 นางสาวภาวิณี เทพเสนา
62093007673 นายอรุณศักด์ิ ม่ันจันทร�
62093007674 นางสาวกนกพร ศรีพราย
62093007675 นางสาวจิราภา ศรีสาร
62093007676 นางสาวศิริลักษณ� ตะไชยา
62093007677 นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย
62093007678 นายสมศักด์ิ กลมค%างพูล
62093007679 นางสาวอารียา โนวฤทธ์ิ
62093007680 นางสาวนิรมล บุตรพรม
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62093007681 นางสาวนิภาพร จันทรสิทธ์ิ
62093007682 นางสาวเจนนิกา แสนหานะ
62093007683 นางสาวมณีรัตน� หล%าหา
62093007684 นางสาวรัตนาวดี ตะลุวรรณ
62093007685 นางสาวธาดา วงศ�สุวรรณ
62093007686 นายวีระพงษ� ติดมา
62093007687 นางสาวณิชกานต� หงษาคํา
62093007688 นายอิทธิพล มีถาวร
62093007689 นายอภิวัฒน� อามาตรทอง
62093007690 นางสาวปาริชาติ เลื่อนไชย
62093007691 นายวัชรินทร� จิรผาติชัย
62093007692 นางสาวป�ณชนก สุขจันดา
62093007693 นางสาวสุคนธ�ทิพย� โมหนองเด่ิน
62093007694 นายสุริยา หว�างแสง
62093007695 นายสุริยนต� ต%นสีนนท�
62093007696 นายพงษ�พิทักษ� ภูวาดสาย
62093007697 นางสาวกรวิภา เหมะธุลิน
62093007698 นายธีระวัฒน� โคตรบรม
62093007699 นางสาวโชติกา บุญนํา
62093007700 นางสาววรรณภา ทัศนาธร
62093007701 นายพงศกร วงศ�นวรัตน�
62093007702 นายพชร ต้ังนิธิบุญ
62093007703 นางสาวชุติมาพร บัวเงิน
62093007704 นางสาวทักษิณา นาคบํารุง
62093007705 นางสาวศศิธร ปางจูม
62093007706 นายสิทธิพร จันทร�มาเมือง
62093007707 นางสาวเจนจิรา อุ�นจังหาร
62093007708 นายณัฐวุฒิ มาลาทอง
62093007709 นางสาวอมรรักษ� แสนคํา
62093007710 นางสาววราภรณ� ปาปะพัง
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62093007711 นายศักรินทร� งาสิทธ์ิ
62093007712 นางสาวจินตหรา ศรีสุธรรม
62093007713 นางสาวอินทุอร ทันโหศักด์ิ
62093007714 นายเอกวิทย� บุญแสง
62093007715 นางสาวมณีรัตน� สายธิไชย
62093007716 นางสาวสุพัตรา หาราช
62093007717 นางสาวขนิษฐา พรมมงคล
62093007718 นายสุรสิทธ์ิ กงซุย
62093007719 นางสาวเพียงตะวัน เปลี่ยนพิจิตร
62093007720 นายพงศธร คําภา
62093007721 นางสาววนิดา ศรีทอง
62093007722 นางสาวอรัญญา จันทะรักษ�
62093007723 นายณภัทร นาผล
62093007724 นางสาววัชราภรณ� หล%าคอม
62093007725 นายสุริยัน คําแก%ว
62093007726 นางสาวอภิรดี หอมโชติ
62093007727 นางชัญญานุช คําลือ
62093007728 นางสาวเสาวภา สุธาอรรถ
62093007729 นางสาวรัชนี ชนเวียน
62093007730 นายชัยรัตน� เหี้ยทา
62093007731 นายวราวุธ พลธิรักษา
62093007732 นางสาวภิรญา ศิวพุฒิพร
62093007733 นายอธิราช ศรีรักษา
62093007734 นายเอกชัย สมพงษ�
62093007735 นางสาวชฎาพร ขจร
62093007736 นางสาวจันทร�ธิมา เหล�าพิเดช
62093007737 นางสาววิภาดา เชื้อบุญมี
62093007738 นางสาวป�ยวรรณ รัตนติสร%อย
62093007739 นางสาวอัญมณี สรศิริ
62093007740 นางสาวศิริวรรณ� วงค�มะณี
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62093007741 นายอภิชัย ผ�องใส
62093007742 นายภานุวัฒน� เคนไชยวงค�
62093007743 นายรัฐภูมิ ทวิสุด
62093007744 นายฤทธ์ิธิเดช ปุณประวัติ
62093007745 นางสาวนิชาพัฒน� วีริยาภัคนันท�
62093007746 นางสาวอารียา ถ่ินช�วง
62093007747 นางสาวปริตตา จรูญวรรณ
62093007748 นางชฎารัตน� อัคนิจ
62093007749 นางสาวเจนจิรา มิตรแสง
62093007750 นายวีรชาติ สมบัติสวัสด์ิ
62093007751 นางสาวเพ็ญนภา ผดุงนึก
62093007752 นางสาวพรนุภา พาพิจิตต�
62093007753 นางสาววิภาสิริ จันเหลือง
62093007754 นางสาวสุนิษา แสนสวัสด์ิ
62093007755 นางสาวขวัญจิตร วงสมบูรณ�
62093007756 นายปรีชา แดนนารัตน�
62093007757 นายยุทธนากร โพธ์ิสละ
62093007758 นางสาวสายสมร แสงชัย
62093007759 นางสาวอาภาพร ศรีษะโคตร
62093007760 นายณัฐพล จันสด
62093007761 นายอกนิษฐ บัวทอง
62093007762 นางนริศรา ศรีสันต�
62093007763 นางสาวสุมิตรา บัวสาลี
62093007764 นางสาวจันทร�สุดา ดวงดี
62093007765 นางสาวณิชา กุลัพบุรี
62093007766 นางสาวชมพูนุช แก%วสะอาด
62093007767 นายจุฑารักษ� แสนไชย
62093007768 นางสาวเมลิณี ศรีชัยโยรักษ�
62093007769 นางสาวจินตวีพร เมฆหมอก
62093007770 นางสาววิจิตรา คําบัว
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62093007771 นางสาวลัดดาวัลย� กางพรม
62093007772 นางสาวจันทิมา ดวงจันทร�โชติ
62093007773 นางสาวศิวพร เทียนทองดี
62093007774 นายธวัชชัย สลาพิมพ�
62093007775 นางสาวสุดารัตน� ผ�านแสนเสาร�
62093007776 นายอรรถพล วิลัยปาน
62093007777 นางสาวเรณุกร ภูล%อมทาง
62093007778 นางสาวนันท�ศิริ ขันตี
62093007779 นางสาวชุรีพร เมืองมัจฉา
62093007780 นายเอกพล ยังแสนภู
62093007781 นางสาววนัชพร วัฒนะประกรณ�กุล
62093007782 นายไพรัตน� คํามุงคุณ
62093007783 นางสาวปณิตา กิจวิวัฒนา
62093007784 นางสาวรัตติกรณ� โพธิสาร
62093007785 นางสาวสุภารัตน� เชิญชม
62093007786 นางสาววรรณวิสา ชินบูรณ�
62093007787 นายวรัญYู มาตย�นอก
62093007788 นายภูมินทร� เพ็ญศิริ
62093007789 นายศราวุธ อาษานาม
62093007790 นางสาวพรทิพา โพธิมาศ
62093007791 นายดนุพล ศรีสําราญ
62093007792 นายสมัย ภูลายยาว
62093007793 นางสาวป0ทมพร พลศรี
62093007794 นางสาวกัญญารัตน� สารฤทธ์ิ
62093007795 นายพลวัต สนแปKน
62093007796 นางสาวป�ยรัตน� เต็มสิรินันท�
62093007797 นางสาวพงศ�ประภา พินานิช
62093007798 นางสาวสุฟKา วงตาผา
62093007799 นางสาววนิดา บุญกระจ�าง
62093007800 นางสาวกุลชา คานเพชรทา

หน%า 260 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093007801 นางสาวพรรนิภา คําโคตร
62093007802 นางสาวกัลยา สาศรีรัตน�
62093007803 นายพิสิฐชัย วงศ�ปทุม
62093007804 นางสาวนิภา ทาสี
62093007805 นางสาวรัตติกาล จําปา
62093007806 นางสาวภูสุดา อินทรมณี
62093007807 นายวันชัย พิมพ�สวัสด์ิ
62093007808 นายศุภวิชญ� รามศิริ
62093007809 นางสาวศรันย�ญา ขอนทอง
62093007810 นางสาวลลิตตา ศิลารักษ�
62093007811 นายอดิศักด์ิ เถาว�ชารี
62093007812 นางสาวมนันยา ผิวงาม
62093007813 นางสาวอมิตา ไชยทองศรี
62093007814 นางสาวพิมพ�พิมล สีอุตตะ
62093007815 นายธีรภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093007816 นางกรรณิการ� บุตรโสภา
62093007817 นางสาวนวลปรางค� ศรีพิมพ�ขัด
62093007818 นางสาวกฤติยา ยุวมิตร
62093007819 นางสาวดอกไม% หวายฤทธ์ิ
62093007820 นางสาวพรนภา นาคอก
62093007821 นางสาววัลวิภา สีดาหลง
62093007822 นายณัฐวัฒน� สอนสะอาด
62093007823 นางสาวจันธิดา หงษาวนา
62093007824 นางสาวภิรมญา สายธนู
62093007825 นางสาวสาวิตรี ศรีสุธรรม
62093007826 นางสาวภัทรานิษฐ� อ�อนอาจ
62093007827 นายจตุพัฒน� วิชัยขัทคะ
62093007828 นางสาวพลอยไพลิน นัทธี
62093007829 นางสาวรัชชนันท� บุญชาญ
62093007830 นางสาวพิกุลทอง จันทะพงษ�
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62093007831 นางสาวนิศารัตน� นาโควงค�
62093007832 นางสาวกาญจนา มุกดา
62093007833 นางเบ็ญจวรรณ ล่ําลอง
62093007834 นางสาวธีรนาถ รามศิริ
62093007835 นางสาวทอฝ0น วงศ�พัฒนรัตน�
62093007836 นางสาวนันทรัตน� หนูมอ
62093007837 นางสาวปนัดดา บุญปะถัมภ�
62093007838 นางสาวสุพรรณิกา บุญรักษ�
62093007839 นางสาวกรรณิการ� ชูศรีเงิน
62093007840 นางสาวบุศรากร สิงหศิริ
62093007841 นางสาวรุจิกรณ� ลุนทะโสด
62093007842 นางสาวสาวิกุล มะนาตย�
62093007843 นางสาวสิริพร ผ�านสําแดง
62093007844 นางสาวนันทิชา ทายิดา
62093007845 นางสาวภนิดา สัตยากุม
62093007846 นางสาววิภา บุญกว%าง
62093007847 นางสาวโชติรส แพงคําฮัก
62093007848 นางศรัญญา คงศิลปO
62093007849 นางสาวจิดาภา ฉลองบุญ
62093007850 นางทัศนีย� แสนคําเฮือง
62093007851 นางสาวแสงแข แสนสุภา
62093007852 นางสาวปวีณา แสงเสนา
62093007853 นางสาวกานต�ธิดา ก%อนแก%ว
62093007854 นางสาวลภัสรดา อารีรักษ�
62093007855 นางรจนา ฮาดวิเศษ
62093007856 นายโอภาส ชาญเดช
62093007857 นายณัฐวุฒิ พรมทอง
62093007858 นางสาวสุรางค� จําเริญเจือ
62093007859 นางสาวสมฤทัย ฟ0กทอง
62093007860 นางสาววีรนุช อรพิมพ�
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62093007861 นางสาวแสงเทียน เหง%าวิลา
62093007862 นางสาวสร%อยสุดา วันลีลา
62093007863 นางสาวเนตรนภา ทองผล
62093007864 นายอัฐพล เงินถาวร
62093007865 นางสาวเบญญาภา ไชยมงคล
62093007866 นางสาวทัศนีย�วรรณ ภาษี
62093007867 นายวีรพล ทับพิมล
62093007868 นางสาวธัญรดา บรรไพร
62093007869 นายกตตน� บุญไชยโย
62093007870 นางสาวยุวดี รัตนติสร%อย
62093007871 นายนัฏฐกานต� บัวเก�า
62093007872 นางสาวจันธิมา ใบศรี
62093007873 นายวทัญYู บุญเรือง
62093007874 นายศุภชัย ฝKายขาว
62093007875 นางสาวศิริลักษณ� วันแก%ว
62093007876 นางสาวภรภัทร ขันเขียว
62093007877 นายสํารวย ทองสุมาตร
62093007878 นางสาวสุทธิดา นามวงศ�ษา
62093007879 นางสาวป0ณฑารีย� ทันตสุวรรณ
62093007880 นางสาวพิมพร นวลตาล
62093007881 นางฤทัย เวชสุวรรณ
62093007882 นายวรวุฒิ รักษาภักดี
62093007883 นายเทวิน ไชยโชค
62093007884 นายวัชรินทร� สมย่ิง
62093007885 นางสาวอัมพวัน ตะภา
62093007886 นางสาวนพลักษณ� ชัยโยแสง
62093007887 นางสาวศศิธร โสดาเดช
62093007888 นายภานุพงศ� หม่ืนประเสริฐ
62093007889 นางสาวสุภาภรณ� บุราณสาร
62093007890 นางสาวพรสุข วังมลหม�อม

หน%า 263 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093007891 นางสาววลีลักษณ� ขันทอง
62093007892 นางสาวพรประภา พรหมคําอินทร�
62093007893 นางสาวกัลยกร มานิสสรณ�
62093007894 นายประวีร� ธีราไชยนันท�
62093007895 นางสาวอุบลรัตน� พรหมบุรมย�
62093007896 นางสาวณัฐกฤตา ฤาชา
62093007897 นางสาวอธิชา ทองก%าย
62093007898 นางสาวนุสิรา กุลกานต�สวัสด์ิ
62093007899 นายวิษณุ หิรัญพงศ�ชัย
62093007900 นายไพโรจน� สารีโท
62093007901 นางสาวณัฐนิชา ประทุมวัน
62093007902 นางสาวแพรวา น%อยคูณ
62093007903 นางสาวอัมรา วงศ�เตชะ
62093007904 นายล%อมพงศ� ไชยอุโคตร
62093007905 นายรัชชานนท� ไกรยวงษ�
62093007906 นางสาวสุภาวดี ภูดอนตอง
62093007907 นางสาววลี โพธิวัฒน�
62093007908 นางสาวเพชรชลิดา มะลิลา
62093007909 นายอารักษ� เงินแพง
62093007910 นางสาวนิตยา ภูน้ําเย็น
62093007911 นางสาวศศินิภา เพ็งเภา
62093007912 นางสาวพิณนิการ� สิมสินธุ�
62093007913 นายทักษกรณ� ดลสิริฤทธิกุล
62093007914 นางสาวศิริจรรยา คลังกลาง
62093007915 นางสาวเจนจิรา โมรา
62093007916 นายชัชวาลย� สิงห�สาธร
62093007917 นางสาวสุดธิดา ถานทองดี
62093007918 นางสาวรุ%งเพชร พรมสอน
62093007919 นางสาวณัฐฐา ศิลาพจน�
62093007920 นายณรงค�เดช สอนพรหม
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62093007921 นางสาวทัศนีย� บุญสว�าง
62093007922 นางสาวกชกร บุญมี
62093007923 นางสาวพิมพ�สุดา สีทา
62093007924 นางสาวกรานต�ธิมา คําเห็น
62093007925 นายศิวณัทร ศรีโลห%อ
62093007926 นายปฎิวัติ พรหมมา
62093007927 นางสาวสุธาทิพย� ภูมีจันทร�
62093007928 นางสาวชญานิศา ว�องไว
62093007929 นายยอด สมฆ%อง
62093007930 นางปวีณา ศรีระหัง
62093007931 นางสาวศรัณยา กองพอด
62093007932 นางระมุล ศุภมาตร
62093007933 นางสาวกมลทิพย� จันสมุทร
62093007934 นางสาวรังสิยา แก%วไทรนัน
62093007935 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีโชติ
62093007936 นางสาวศิริภัทร�ชญา อุตโรกุล
62093007937 นางสาวธัญญารัตน� ภูดวงดี
62093007938 นางสาวสุพันเนตร เชื้อคําฮด
62093007939 นางสาวอังคณา เสาแก%ว
62093007940 นายธีระพงษ� จันฤาไชย
62093007941 นางสาวธัญชนก โกติยะ
62093007942 นายวิทยา ศรีหาวงษ�
62093007943 นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ
62093007944 นายหรรษา นาคะอินทร�
62093007945 นางมยุรา กัวะขุนทด
62093007946 นางสาวอรุณฉาย เพียรสบาย
62093007947 นางสาวมุนินทร สุวรรณเขตต�
62093007948 นางสาวเพชรรัดดา แรงโดน
62093007949 นายพรภักด์ิ ทองที
62093007950 นางสาววัจนีย� ดีนาน
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62093007951 นางสาวอัญธิกา ดีพิษ
62093007952 นางสาวจีรพร จันทเสริม
62093007953 นางสาวทิพวรรณ จันทะผล
62093007954 นายจักรพรรณ� บํารุงเจริญ
62093007955 นางสาวพรสุดา ภัคดี
62093007956 นางสาววัชฌิราภรณ� พาลอิ่มมะเริง
62093007957 นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ
62093007958 นางสาวรัชฎาพร ศรีทองใบ
62093007959 นางสาวผไทมาส พยนต�
62093007960 นางสาวปติญญา สมผล
62093007961 นางสาววนัสนันท� เพียรภายลุน
62093007962 นายพรภวิทย� แดงศรีวัฒนากุล
62093007963 นางสาวพิมพ�พร ท%าวนาง
62093007964 นายจตุรงค� น%อยบัวทิพย�
62093007965 นางสาววิรัญญา เพ็งคํา
62093007966 นายทวีศักด์ิ แสนลา
62093007967 นายสัญญา สุนทวงษ�
62093007968 นางสาวพลอยไพลิน ชูตาลัด
62093007969 นางสาวกิติยากร เกียรตินอก
62093007970 นางสาวกุหลาบ พลธรรม
62093007971 นางสาวพรกนก เชื้อวังคํา
62093007972 นางสาววณิชยา ศรีสุระ
62093007973 นางสาวเวนุกา ทองชา
62093007974 นางวิภาวรรณ สัพโส
62093007975 นายไกรวุฒิ โสประดิษฐ
62093007976 นางสาวกนกพร ใจส�อง
62093007977 นางสาวนัฐนันท� ผาบเพ็ง
62093007978 นางสาวปรีดานุช แดนรักษ�
62093007979 นางสาวปภิสรา ธานี
62093007980 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม
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62093007981 นางสาวธฤษวรรณ อาภรณ�
62093007982 นางสาวรุ�งทิวา แสงวงค�
62093007983 นายกรรชัย กองเสลา
62093007984 นางสาวนันทิยา จันทเข%
62093007985 นางสาวชนกเนตร นามเหลา
62093007986 นายศรีวิไลย เพทราเวช
62093007987 นางสาวชวิศา ไทยานนท�
62093007988 นางสาวเมธิณี อินทรา
62093007989 นายสุริยพงษ� หงษ�สิงห�
62093007990 นางสาวสุนิสา สอนสมนึก
62093007991 นายสุธิมนต� อ�อนสุระทุม
62093007992 นายฐิติพงษ� ผาเจริญ
62093007993 นายอภิชน มุลตองคะ
62093007994 นางสาวอัยลดา ใจสุข
62093007995 นางสาวกนิษฐา สาสิม
62093007996 นายนพรัตน� เสง่ียมทรัพย�
62093007997 นางสาวเบญญาลักษณ� วรรณศิริ
62093007998 นางสาวสุรัสวดี สุประดิษฐ� ณ อยุธยา
62093007999 นางสาวสกาวเดือน พรมทอง
62093008000 นางสาวปวีณา มวลมนตรี
62093008001 นายกฤษฎา มะละกา
62093008002 นายวุฒินันท� ประสาริบุตร
62093008003 นางสาวสุธาวัลย� จันสว�าง
62093008004 นางสาวภัทราพร ชนะจิตต�
62093008005 นางนิรมล อุทัยกัน
62093008006 นางสาวธันยนันท� นรบัติพงษ�
62093008007 นายพิชิต อังคนิช
62093008008 นายชนินทร� พานะโท
62093008009 นางสาวสุบัน เสวะนา
62093008010 นางสาวแววดาว โฮมสอน
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62093008011 นางสาวกัญญารัตน� หาญจางสิทธ์ิ
62093008012 นางสาวสุภาพร สุพร
62093008013 นางสาวจุฑามาศ นิลทศร
62093008014 นางสาวนันทิดา ชํานาญ
62093008015 นายพรพงศ� หงษ�ชูตา
62093008016 นางสาวป0ทมาวรรณ หอมสมบัติ
62093008017 นายกฤษฎา ป�นตาแก%ว
62093008018 นายเจนณรงค� แสนบุตร
62093008019 นางสาวปภัสสร นวนนุกูล
62093008020 นางสาวปรารถนา น%อยบัวทิพย�
62093008021 นายพาสันต� เดชราช
62093008022 นายพีรพิพัฒน� แสนสิงห�
62093008023 นางสาววันทนีย� บุญรัตนพิทักษ�
62093008024 นางสาวกัลยา มาตย�วิเศษ
62093008025 นางสาววิภาดา ธุรารัตน�
62093008026 นางสาวสัชฌุกร ไชยเชษฐ
62093008027 นายธนพล โถชารี
62093008028 นายชัชพงศ� พรหมวิชัย
62093008029 นางสาวสุกัญญา ชาวสวน
62093008030 นางสาววาสนา ถิตร�ประไพ
62093008031 นางสาวเยาวลักษณ� สีหาป0ญญา
62093008032 นางสาวเพ็ญพิชชา คําแพงศรี
62093008033 นางสาวรักษ�สุดา มนตรีพิลา
62093008034 นางสาวน้ําเพชร ป0ญญาใส
62093008035 นางสาวพรรนิภา โสมศรี
62093008036 นางสาวประไพรพัด สอนจิตร
62093008037 นางสาวจุฑารัตน� เรืองเศรษฐี
62093008038 นายประชา บุตรโคตร
62093008039 นางสาวจันทร�จิรา ธรรมรังษี
62093008040 นางสาวจุฬารัตน� ศรีบันเทา
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62093008041 นางสาวมาริษา ประทุมมา
62093008042 นางสาววิสารัตน� กมลพันธ�
62093008043 นางสาวพรทิพย� ดีสร%อย
62093008044 นางสาวรัชรินธร บุตรกันหา
62093008045 นายวิชาญ ศรีสุวรรณ
62093008046 นางสาวณัฐกาญจน� กาญจนกัณโห
62093008047 นางสาวกนกพร นันทะโย
62093008048 นางสาววณัชพร สุทธิกุล
62093008049 นายกษิดิศ ฤทธิวงศ�
62093008050 นางสาวหทัยทิพย� ลาดบาศรี
62093008051 นางสาวอังสุมาลี จันทร�พิลา
62093008052 นางสาวชัญญานุช ฉลองชาติ
62093008053 นางสาววันนิสา หินจันทร�
62093008054 นางสาวมณีรัตน� แก%วกัณหา
62093008055 นายอภิสิทธ์ิ กาพย�กลอน
62093008056 นายธานินทร� รัตนะ
62093008057 นางสาวกาญจนา ถึงป0ดชา
62093008058 นายพงศกร พลสุโพธ์ิ
62093008059 นายวิทวัส บาลนาคม
62093008060 นางสาวโชติมา กาญจนเกต
62093008061 นางจุฑารัตน� แก%วไพทูรย�
62093008062 นายณัฐพล จันทร�แดง
62093008063 นางสาวอนัญญา ไชยฤทธ์ิ
62093008064 นางสาวพิมพิลา อํานาจ
62093008065 นายอภิสิทธ์ิ ทาสีดํา
62093008066 นางสาวก่ิงฟKา บัวบาลบุตร
62093008067 นายวิชาญ เรืองบุญ
62093008068 นางสาวณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม
62093008069 นางสาวศิริภรณ� สิทธิวงศ�
62093008070 นายเจษฎา สีแก%วน้ําใส
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62093008071 นางสาวชญานิน พิมพ�ศรี
62093008072 นายกฤษฎา พรมหาชัย
62093008073 นางสาวศรฤทัย วันลีลา
62093008074 นางสาวยุวลักษณ� หัดคําหม่ืน
62093008075 นางสาวพัชรี ฤทธิมาร
62093008076 นางสาวมัณฑนา ถุงออด
62093008077 นางสาววรรณภา โพธ์ิศรี
62093008078 นางสาวพรนภา ถัวทอง
62093008079 นางสุภาภรณ� สุขสิริม่ันคง
62093008080 นายนภนต� เสนสุข
62093008081 นางสาวมัลลิกา พุทธศิริ
62093008082 นายจักรพงษ� จิตจักร�
62093008083 นายชัยรัตน� คําภา
62093008084 นายเอกราช วันทอง
62093008085 นายธนปรัชญ� รัตนวงศ�
62093008086 นางสาวสุภาณี สีดา
62093008087 นางสาวสุวิมล ชัยประโคม
62093008088 นายศุภวัฒน� วรรณศิลปO
62093008089 นางมะลิ สิงห�สาย
62093008090 นางมณีรัตน� เอี่ยมมา
62093008091 นายธีรชัย ป0ญจกุล
62093008092 นางสาววราภรณ� ปลื้มกิจมงคล
62093008093 นางสาวนิรวรรณ เกิดมะเลิง
62093008094 นางสาววิมล หินจันทร�
62093008095 นางสาวปรีดาภรณ� คําชาตา
62093008096 นางสาวรัตติยา นาคนาคา
62093008097 นางสาวนิจนารี บํารุงศิริ
62093008098 นางสาวนิภาพร หม่ืนหาวงศ�
62093008099 นางสาววณัฐพร แพงขวา
62093008100 นางสาวจุฑารัตน� มาลีมาต
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62093008101 นายชัชวาลย� อุตทะบุตร
62093008102 นางสาวนลินทิพย� นรินทร�
62093008103 นางสาวสุภาภรณ� วรรณศรี
62093008104 นายภาณุพันธุ� อ�อนละมูล
62093008105 นางสาวภัสชาวดี ภูมิไทย
62093008106 นายเจนณรงค� อ�อนจงไกร
62093008107 นายจักรกฤษ คําฝอย
62093008108 นายวิทชัย เหล�าบ%านค%อ
62093008109 นางสาวชาครียา อุดมเดช
62093008110 นางสาวนันทนา เพชรฤทธ์ิ
62093008111 นางสาวรุสนี โดะตะเซะ
62093008112 นางสาวกนกวรรณ คํ้ายาง
62093008113 นายไชยสุพัฒน� เมืองมัจฉา
62093008114 นางสาวขนิษฐา จิตรคาม
62093008115 นางสาวรัตน�ติพร ดอนสินพูล
62093008116 นางสาวจารุณี ดันมีแก%ว
62093008117 นายมงคล ปรือทอง
62093008118 นายคณัสนันท� ชัยจันทึก
62093008119 นายเทพารักษ� โรจน�สง�า
62093008120 นางสาวยุพิน ชื่นชม
62093008121 นางสาวจิรกานต� ศรีโภคา
62093008122 นางสาวกรรณิกา นาขะมิน
62093008123 นางสาวพิมล หลาบสีดา
62093008124 นางสาวปฏิญญา มูลศรี
62093008125 นางสาวอัญชนา บึงราษฎร�
62093008126 นายดนุพล เลแก%ว
62093008127 นางสาวณัฐพัชร� ไชยคําหาญ
62093008128 นางสาวจิราพร ไกยะวินิจ
62093008129 นางสาวมยุรินทร� พันพิมพ�
62093008130 นางสาววรางคณา อภิชาตธนากร
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62093008131 นางสาวมยุรี พันธุ�กาง
62093008132 นายวศิน ศรีพลภา
62093008133 นางสาวกนกพร เสนคราม
62093008134 นายอภิวัฒน� ศรีเมือง
62093008135 นางสาวผกาแก%ว อวดร�าง
62093008136 นางสาวมยุรี บุญยะศรี
62093008137 นางสาวพรชฎา ปานรักษา
62093008138 นางสาวทัชชา เนียมชัยภูมิ
62093008139 นายวรายุทธ วระชินา
62093008140 นางสาววิไลลักษณ� แพงสร%อย
62093008141 นางสาวลดาวัลย� อินเอี่ยม
62093008142 นายศักร แปKนเกตุ
62093008143 นายอนุวัฒน� สิงหราช
62093008144 นายชัยพัฒน� อักษร
62093008145 นางสาวบุสดี สีแสง
62093008146 นายสถาพร เชื้อตาพระ
62093008147 นางสาวอุมาพร มาตา
62093008148 นางสาวป�ยะวดี ขวัญศรี
62093008149 นางสาวประภัสสร แก%วหาดี
62093008150 นางสาววัฒนา สีหาเพศ
62093008151 นางสาวรัติกานต� แสงทอง
62093008152 นางสาววราภรณ� ทันพรม
62093008153 นางสาวนฤมล จันทวงษ�
62093008154 นางสาวนัทธวีรินทร� วรรณศรี
62093008155 นายนฤเบศร� วงศ�ลักษลาวัณย�
62093008156 นายวิรุฬห� นาทะยัพ
62093008157 นายชนวีร� เขียวนิล
62093008158 นางสาวปติณญา ชมภูราช
62093008159 นางสาวสุธาทิพย� สิมมะลิ
62093008160 นางสาวเยาวลักษณ� อาจหาญ
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62093008161 นายสิทธิชัย กมแสง
62093008162 นางสมพิศ ป0ตถา
62093008163 นางสาวทิพวรรณ ลือหาญ
62093008164 นายอิสรานุพงษ� ทานุมา
62093008165 นายอรรถพล ศรีประภา
62093008166 นางสาวนารินทร� แก%วพวง
62093008167 นางสาวจินตนา มะลิขจร
62093008168 นางสาวอัยรดา จันทะ
62093008169 นายนพคุณ ศักด์ิคะทัศน�
62093008170 นายปรมินทร� ต้ังวิชิต
62093008171 นายเกริกเกียรติชัย ไกรรัตน�
62093008172 นางสาวนงลักษ� สีนารินทร�
62093008173 นายณัฐกมล พรมวิชัย
62093008174 นางสาวป�ยนุช จาหรี
62093008175 นางดุจฤดี ช�วยรักษา
62093008176 นายปรีชา วังคีรี
62093008177 นางสาวกรรณิการ� พิมพิบาล
62093008178 นางสาวพัชรี ทองอุที
62093008179 นางสาวป�ยะทิพย� กาญบุตร
62093008180 นางสาวพิกุล สุปะมา
62093008181 นางสาวภัทรธนิฐ ผานะวงค�
62093008182 นางสุพัตรา เพียยุระ
62093008183 นายณัฐกานต� เทพนรินทร�
62093008184 นายไกรยุทธ จันทโคตร
62093008185 นายศิริศักด์ิ บริวัน
62093008186 นายณัฐภูมิ จิตพราหมณ�
62093008187 นางสาวศิริพร บูคะธรรม
62093008188 นางสาวชญาณี กองพิธี
62093008189 นางสาวสุติมา ช�วยแสง
62093008190 นางสาวสุภาวดี คมขํา
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62093008191 นายยศพัทธ� กิติราช
62093008192 นายมานิต พงศ�จรัสมณี
62093008193 นางสาวศิริพร พุฒเพ็ง
62093008194 นางสาวรุ�งทิวา ศรีวาลัย
62093008195 นางสาวศุภาพิชญ� จงกลกลาง
62093008196 นางสาววาสนา ช%อนผักแว�น
62093008197 นางสาวอุบลวรรณ อินธิบาล
62093008198 นางสาวนภาพร เกษสุภะ
62093008199 นายพีระพัฒน� วงศ�สิทธ์ิ
62093008200 นางสาวจีรวรรณ เฮงธนไพบูลย�
62093008201 นางอรัญญา ยะพลหา
62093008202 นางสาวปนิดา ทนุราช
62093008203 นางสาวภัทราพร รัตนเมธาวงศ�
62093008204 นางสาวอรพรรณ ป0ญญารส
62093008205 นางสาวจิตรสุดา สนิมคํ่า
62093008206 นางสาวรัตนา เทียมศักด์ิ
62093008207 จ.ส.ต.อรรถพล บึงราษฎร�
62093008208 นายฤทธิไกร วรรณศิริ
62093008209 นางสาววัชราภรณ� ถานาศรี
62093008210 นางสาวภัทรพร สุขเกษม
62093008211 นางสาวพรพรรณ ขุนพิทักษ�
62093008212 นางสาวนภากร ศิริเวช
62093008213 นายธนาวัฒน� โยคะสิงห�
62093008214 นายณัฐกิตต์ิ บาลจบ
62093008215 นางสาวชมพู� แสนเลิศ
62093008216 นางสาวจารุณี ชะฎาทอง
62093008217 นางสาวพัชรินทร� สีมาแก%ว
62093008218 นางสาววิภาดา สุริยะวงค�
62093008219 นายวีระพล ศรีลาอาจ
62093008220 นางสาวโชติกา ป0ดถาวะโร
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62093008221 นางสาววนิดา จันทร�กําเนิด
62093008222 นางสาวผกากาญจน� คงสมบูรณ�
62093008223 นายชลธิต เพ็งแจ�มแจ%ง
62093008224 นายศรายุธ คําเหลา
62093008225 นางสาวพัสตราภรณ� โพธิแลกุ
62093008226 นายอาทิตย� ป0ดธรรมมา
62093008227 นางสาวพัชรา จันทรเสนา
62093008228 นางสมนึก แบงกระโทก
62093008229 นายจักรกฤษ เสนาศรี
62093008230 นางทฤฒมน อ�อนชื่นชม
62093008231 นางสาวเวริกา โฮมสอน
62093008232 นายประกรวิทย� วรรณเวช
62093008233 นายเรืองสรรค� ขาวลา
62093008234 นางสาววรรณิสา รอดสุโข
62093008235 นางสาวภัทรวดี วรโชติ
62093008236 นางสาวพัชราภรณ� แสนบุญ
62093008237 นายกรวุธ อุติเนตร
62093008238 นางสาวอุไรวรรณ อินประจง
62093008239 นางสาวกัญญาภัทร อิงชัยภูมิ
62093008240 นางสาวเนาวรัตน� พ้ืนชมภู
62093008241 นายคู�ชีพ ทีฆาวงศ�
62093008242 นางสาวสมฤดี โปตะเวช
62093008243 นางสาวอตินุช ชาวเชียงยืน
62093008244 นางสาวชฎาพร ศรีสัตตรัตน�กุล
62093008245 นายสุนทร จันทร�มณี
62093008246 นางสาวรัชนีกร นามประมา
62093008247 นางสาวนาถยา แก�งจําปา
62093008248 นายวัชรินทร� จํานงธรรม
62093008249 นางสาวภัทราภรณ� ศรีสุวรรณ
62093008250 นายเอกพันธ� ป0ญญาภู

หน%า 275 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093008251 นางสาวเพ็ญพิชญ� พรหมจักร
62093008252 นางสาวธันยพัต สิงห�เพชร
62093008253 นางสาวสิเรียม เมืองโคตร
62093008254 นางสาวพรชิตา ศรีวงศ�
62093008255 นายยุทธภูมิ สาระคร
62093008256 นางสาวอรอนงค� จงแก�นบุญ
62093008257 นางสาวพรพรรณ สิทธิยา
62093008258 นางสาวสิริญญา พลราชม
62093008259 นางสาวชัฎชฎา อ%มเถ่ือน
62093008260 นางสาวอัจฉริยา สุคําภา
62093008261 นางสาวสุมิตรา ผายสียวน
62093008262 นางสาวภัทรสุดา มีสวัสด์ิ
62093008263 นางขวัญจิตร อาจิณพัฒน�
62093008264 นางสาวพิไลวรรณ มีบุตร
62093008265 นายเจตตะวัน ห%าวหาญ
62093008266 นางสาวเบญจมาศ เชษฐา
62093008267 นางสาวพรทิพย� เสาวคนธ�
62093008268 นางสาวเยาวภา สีสุนาม
62093008269 นายประวิช แก%วมณีชัย
62093008270 นายณัฐวีร�ชากร เครือเพียกุล
62093008271 นางสาวจิรภิญญา วาปIศิริ
62093008272 นางสาวพาสินี บัวกุม
62093008273 นางสาวสุพิชญา สิทธิภาพ
62093008274 นางสาวสกุลรัตน� โสมาตร
62093008275 นายธนวัฒน� พันธ�ชัย
62093008276 นางสาวโชติกา สหะจิตตา
62093008277 นางสาววราภรณ� บุญทา
62093008278 นางสาวธนัชชา เจียมสูงเนิน
62093008279 ว�าที่ร.ต.วชิระวุธ พิมพ�พุฒิ
62093008280 นางสาวอรรณธิชา ดวงอุปะ
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62093008281 นางสาวพัชราภรณ� ส�งศรี
62093008282 นางสาวอนุสรา ทิพย�มณี
62093008283 นางสาวจันทร�เพ็ญ มีฤทธ์ิ
62093008284 นางสาวธิดา น�วมสําลี
62093008285 นางสาวขวัญจิรา ศรีพิมพ�
62093008286 นางสาวนิยม ทรงคาศรี
62093008287 นางสาวปรียานุช สังฆะพิลา
62093008288 นางสาวอัญชลี ช�วยศิริ
62093008289 นางสาวณัฐริกา ไกรสระแก%ว
62093008290 นายจุลเทพ วงษ�สะพาน
62093008291 นางสาวกฤตภรณ� มิลินทร�
62093008292 นางสาววราภรณ� ยตะโคตร
62093008293 นางสาววิจิตรา นิปุณ
62093008294 นางพรนภา ปุริมาเต
62093008295 นางสาวกาญจนา สุติยะวัน
62093008296 นางสาวลลิตา ซุยใจทัศน�
62093008297 นางสาวศิริพร อินสีดา
62093008298 นายสุวัจชัย พลซา
62093008299 นายสหรัถ คําน้ําแดง
62093008300 นางสาวธิดารักษ� แสงโสดา
62093008301 นางสาวดาวจรัสแสง แสนโสภณ
62093008302 นางสาวเบญจมาศ ย่ิงหาญ
62093008303 นางสาวน้ําฝน มหิตธิ
62093008304 นางสาวจิตรลดา พันชัย
62093008305 นางสาววรัชยา นนสะเกต
62093008306 นายธนสาร พลนาล%อม
62093008307 นางสาววนิดา ศักด์ิดาเดช
62093008308 นางสาวบุญญารักษ� อ%วนอินทร�
62093008309 นายหัสกร ชาลีคาร
62093008310 นายสุเมธา ศักดิวงค�
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62093008311 นางสาวพัชรินทร� นะวะสิมมา
62093008312 นางสาวมณีรัตน� สมหมาย
62093008313 นางสาวเสาวรักษ� ไชยสีหา
62093008314 นายขจรศักด์ิ แพงจันทร�
62093008315 นายศุภวัฒน� จันทะจร
62093008316 นางสาวเกณิกา โสดาศรี
62093008317 นางสาวจุฑามาศ บุญช�วย
62093008318 นายวีรยุทธ คุณจันทร�เถ่ือน
62093008319 นางสาวหงษ�วดี สอนสมนึก
62093008320 นายชัยสิทธ์ิ ปาระสี
62093008321 นายจิรายุทธ ไตรฆ%อง
62093008322 นางสาวจุฑารัตน� ใจดี
62093008323 นางสาวสุภาวดี หม่ืนกุล
62093008324 นางสาวสุชาวลี สุริยะจันทร�
62093008325 นายธนโชติ ต้ังอรุณสวัสด์ิ
62093008326 นางสาวเสาวลักษณ� หินพรม
62093008327 นางสุกัญญา วงษ�ชัยยา
62093008328 นางสาวเดือนเพ็ญ โคตพรหม
62093008329 นางสาวศิริพร โสนางาม
62093008330 นายเทพประพันธ� มณีรัตน�
62093008331 นายกฤษณะ จันทร�วงเดือน
62093008332 นางสาวณัฐธิดา ทองรักษ�
62093008333 นางสาวนิตยา แสงทองเกิด
62093008334 นายวีระ ตะวังทัน
62093008335 นางสาวอินทุอร เต็งจิรสิน
62093008336 นางสาวปราณปริยา ชาตะวราหะ
62093008337 นางสาวอารญา จตุเทน
62093008338 นางสาวชุติมา ศรีจันทร�แก%ว
62093008339 นางสาวทศศิริ เผือกนอง
62093008340 นางสาวพัฒนา ดีดวงพันธ�
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62093008341 นางสาวไข�มุก ป�ตะแสง
62093008342 นายวิศวะ ชูชื่น
62093008343 นางสาวธนัชชา เพชรรัตน�
62093008344 นางสาวเสาวภา อุ�นสิม
62093008345 นางสาวจินตหรา ล�ามแก%ว
62093008346 นางสาวสายธาร วันสาสืบ
62093008347 นางสาวกมลชนก ผลภิญโญ
62093008348 นางสาวนวลละออง เงินจันทร�
62093008349 นายศังขทัต คําสิงห�
62093008350 นางสาวภัทราวรรณ ชัยศรี
62093008351 นางสาวปรารถนา ศรีวิชา
62093008352 นางสาวพรรวินท� สุขแสน
62093008353 นางนัยนา อิ่มพิทักษ�
62093008354 นางสาวสุชาดา เสือย่ิงยง
62093008355 นายอนุชา ป�Wนกระโทก
62093008356 นายอภิวัฒน� จะหลาบหลวง
62093008357 นางพิมพ�จันทร� สรวงศิริ
62093008358 นางสาวมัฌฐริกา ทองจันทร�
62093008359 นางสาววราภรณ� ลอดคลอง
62093008360 นายฐิตินันท� นิลมงคล
62093008361 นายปฏิภาณ จักษุพันธ�
62093008362 นางสาวปริศนา ป0ตถารัตน�
62093008363 นางสาวสิริรัตน� โสภารักษ�
62093008364 นางสาวพัชริดา โยไทยเคลื่อน
62093008365 นางสาวพรทิพย� สิงหา
62093008366 นางสาวโชติรส ถาวรวัฒนะ
62093008367 นางสาวรัตนาพร คงพรม
62093008368 ว�าที่ร%อยตรีปรินทร ดีบุญโน
62093008369 นางสาวณัฐสินี อาษาสร%อย
62093008370 นางสาวนัทดา เก�งเขตรวิทย�
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62093008371 นางสาวขนิษตา ศรีบัว
62093008372 นางอรุณรัตน� เฉลิมวัฒน�
62093008373 นายพิสิษฐ� ศรีหลิ่ง
62093008374 นางสาวจตุพร สุมงคล
62093008375 นางสาวอภิญญา ลีทอง
62093008376 นางสาวสุทธิภรณ� ล%านศรี
62093008377 นางสาวกุลธิดา รินเพ็ง
62093008378 นางศราพรรณ วิเศษรัตน�
62093008379 นายวัศกร ไชยสามารถ
62093008380 นางสาวมณีรัตน� แสงฤทธ์ิ
62093008381 นางสาวธาราทิพย� แสงสว�าง
62093008382 นางสาวอังสุมารินทร� ไชยราช
62093008383 นายกิตติศักด์ิ พ�อครวงค�
62093008384 นางสาวเทวา ม�อมพะเนาว�
62093008385 นางสาวธัญกร แก%วมาเหนือ
62093008386 นายโสฬส ประสิทธ์ินอก
62093008387 นางสาวธนัตพร ผะกาเกตุ
62093008388 นายธีระศักด์ิ แก%ววิชียร
62093008389 นางสาวจิรนันท� วันโย
62093008390 นายธนภัทร โทษา
62093008391 นายวุฒิชัย อ%วนพรมมา
62093008392 นายอภิชาติ ศรีนาเมือง
62093008393 นายเกศสุรีย� คําหงษา
62093008394 นางสาวศิรประภา คนเพียร
62093008395 นางสาวพิลาพร เจริญพืช
62093008396 นายสมศักด์ิ บุญไชย
62093008397 นางสาวรัตติกร อินทรสงเคราะห�
62093008398 นางสาวสิวารินทร� สุรกิจจานุฤทธ์ิ
62093008399 นางสาวนิศากร ปานาหะ
62093008400 นางสาวยุวดี น%อยนิล
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62093008401 นางสาวสุทธญาณ� ภูมิเทศ
62093008402 นางสาวอภิชญา แดงพวง
62093008403 นางสาวมาติกา นนทะโคตร
62093008404 นางสาวสุธีกานต� ศรีอุทธา
62093008405 นางสาวศตพรพรหม วรุตม�ทิวัตถ�
62093008406 นางสาวพิศมัย อาสนา
62093008407 นายวิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย
62093008408 นางสาวสุวนันท� บ�อแตน
62093008409 นางสาววัจนันท� กาญจนะสิงห�
62093008410 นายธวัชชัย แนวสุจริต
62093008411 นายวัชระ สุวรรณพงษ�
62093008412 นางศิริพัชร� สุวรรณไกรษร
62093008413 นางสาวบัญชร ทาสีลา
62093008414 นางสาววายุรี สว�างสุข
62093008415 นางสาวดารัตน� เอื้อเฟQRอ
62093008416 นายนราธิป ครองยุติ
62093008417 นายศักด์ิสิทธ์ิ วงษ�มา
62093008418 นายปริญญา วงค�ตาข่ี
62093008419 นางสาวอรอุมา แนนสถิตย�
62093008420 นายภาคภูมิ วงค�แสนไชย
62093008421 นางสาวกฤษฎา ไกยะฝHาย
62093008422 นางสาวพัชริญา ขัติยะ
62093008423 นางสาวอรัญญา ประทาพันธ�
62093008424 นางสาวภัสสุวรรณ ธนะกัญญา
62093008425 ว�าที่ ร.ต.หญิงชลธิษา ชาวดร
62093008426 นางสาวหทัยรัตน� เกตุงาม
62093008427 นางสาวกนกภรณ� โถแก%วเขียว
62093008428 สิบเอกทนงศักด์ิ คงทรัพย�
62093008429 นางสาวธมนณัฏฐ เสวะกะ
62093008430 นางสาวสุกัญญา สมหวัง
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62093008431 นางสาวกนกลักษณ� คําวีระ
62093008432 นายธีระศักด์ิ บุญโสม
62093008433 นางสาวปวีณา อรรคศรีวร
62093008434 นางสาวศิริภรณ� สาธราลัย
62093008435 นางสาวกรวิภา สีหาพันธ�
62093008436 นางสาวมยุรี ใจสุข
62093008437 นางสาวป�ยะธิดา โคตรวิทย�
62093008438 นางสาวสุนารี สุทธิสอน
62093008439 นางสาวสุดารัตน� อิ่มเขจร
62093008440 นายธนวินท� จันทะศรี
62093008441 นางสาวบูรณา บาทชารี
62093008442 นางสาวจุฑารัตน� บุญไพโรจน�
62093008443 นางสาวจิระวรรณ ชนะมิน
62093008444 นางสาวอนิตา บุญไชย
62093008445 นายสรยุทธ� สายธิไชย
62093008446 นางสาวสาวิตรี พินธะ
62093008447 นางสาวนุชนาฏ อ�อนศิริ
62093008448 นายเฉลิมศักด์ิ ปKองหลักคํา
62093008449 นางสาวชนาภัทร แสวงชัย
62093008450 นางสาวสุพรรณี ใจตรง
62093008451 นางสาววนิดา วิประทุม
62093008452 นางสาวจุฑารัตน� บุญรมย�
62093008453 นางสาวเรือนขวัญ ชนะพาล
62093008454 นายชาญวิทย� ทับจะบก
62093008455 นางสาวมทินา อุ�นใจ
62093008456 นางสาววิระณี นามวิชา
62093008457 นายสุทน บุญตัน
62093008458 นายธีรวัฒน� แสนสุข
62093008459 นางสาวศุภลักษณ� ขวนปาบ
62093008460 นางสาวสาวิตรี ทิพาศรี

หน%า 282 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093008461 นายลิขิต ถิตย�รัศมี
62093008462 นายฐานันดร แสงสุวัน
62093008463 นายอริชัย ศรีราชา
62093008464 นางสาวอนัญญา บุญทู%
62093008465 นายปรมินทร� บุญชิต
62093008466 นางสาวสุนิตา คันธี
62093008467 นายกิตติชัย โสดี
62093008468 นางสาวเสาวนีย� สีบุญ
62093008469 นางสาวอรทัย ผาพัง
62093008470 นางสาวอภิญญา จําเริญเศษ
62093008471 นายทักษ�ดนัย ไชยนามน
62093008472 นางสาวลมัย โทสวนจิตร
62093008473 นายปราโมช พิสัยพันธุ�
62093008474 นางสาวคณินทร�ชิตา คําโคกสี
62093008475 นางสาวธนาภา โภชนกิจ
62093008476 นางสาวศิรินาฎ กุลวงศ�
62093008477 นายนิตินัย สุธาธรรม
62093008478 นางสาวสุรีพร ไร�พิมาย
62093008479 นายวิวัชกร ชูเสียง
62093008480 นางสาวอารัตชรา สลางสิงห�
62093008481 นางสาวเกวลิน โฮมราช
62093008482 นายชนากร สิงห�เปIRย
62093008483 นางสาวอรดามาศ แสนสาคร
62093008484 นางสาวรุ�งทิพย� เขียนโคกกรวด
62093008485 นายประกาศิต เพ็งพุฒ
62093008486 นายสานิตย� ท%าวพรม
62093008487 นางขวัญตาล ปาคํามา
62093008488 นางสาวสุภาวดี เดิมทํารัมย�
62093008489 นางสาวพัชรินทร� ไชยพัฒน�
62093008490 นางสาวณัฐชยา พันธุ�เทียม
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62093008491 นางสาวนิตยา จันทร�แก%ว
62093008492 นายภมร สิงห�ประเสริฐ
62093008493 นางสาวนันท�นิพัทธ� ฮวดมาลัย
62093008494 นางสาวอินธิรา ภาษาเวส
62093008495 นายเกษฎา แสงตะวัน
62093008496 นางสาววัชรินทร� ทุมทอง
62093008497 นางสาววิจิตรา ประภาศรี
62093008498 นางสาวนันทกา ภูมิแก%ว
62093008499 นางสาวพนิดา สายบุญมี
62093008500 นางสาวชรัญญา ศิริสมภาร
62093008501 นายธนาธิป โยคะสิงห�
62093008502 นายคุณากร แก%วคําแสน
62093008503 นางสาวพิมพ�พัชชา อุดม
62093008504 นางสาวศิริพร วงอินตา
62093008505 นางสาวสุภาพร เหล�าชาติ
62093008506 นางสาวณัฐชยา สังข�ศรีโห
62093008507 นางสาวสุพนิดา อุปทุม
62093008508 นางสาวรุ�งนภา อินทธรรมมา
62093008509 นางสาวฉันทิกา สังชาดี
62093008510 นายณัฐวุฒิ คําใจ
62093008511 นางสาวณัทธิตา ฟองอ�อน
62093008512 นางสาววิภา สาวิมล
62093008513 นางสาวลลิดา บาลไทสงค�
62093008514 นางสาววรรณวิมล หงษ�อุทัย
62093008515 นางสุภาพร พลซา
62093008516 นายภูมินทร� ศุภวุฒิ
62093008517 นายศักราช เพราะภูมิ
62093008518 นางสาววานิดา นาม่ิง
62093008519 นายพงษ�ศักด์ิ แท�งเหล็ก
62093008520 นางสาวพนิดา ไชยโย
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62093008521 นางวัชราภรณ� สวัสดี
62093008522 นางสาวทัศนีย� หลอดบุตร
62093008523 นายจันทร�สุริยา พรรณขาม
62093008524 นางสาวนภัสสร โพธ์ิศรี
62093008525 นางสาวอริษา อ%วนอินทร�
62093008526 นายอุชุกร ภูศักด์ิ
62093008527 นายชัยอนันท� ไชยบุตร
62093008528 นางสาวนริศรา วิจารณ�จิตร
62093008529 นางสาวจุฑาวรรณ แพงแสง
62093008530 นางสาวอนุสรา จิตไธสง
62093008531 นางสาวลลิตา นาแซง
62093008532 นางสาวสรวีย� โทพล
62093008533 นางสาวเกวริณ วานิชยาการ
62093008534 นายเลอพงศ� ขันซ%าย
62093008535 นางสาวศุภาพร พิกุลศรี
62093008536 นางสาวน้ําฝน สายบัว
62093008537 นางสาวฐิฏิญาพรรณ บรรณศรี
62093008538 นางสาวป�ยะนันท� บุญยอด
62093008539 นางสุพันมะณี สาคุณ
62093008540 นายศรนรินทร� วงศ�กาฬสินธุ�
62093008541 นางสุดารัตน� คะเนเร็ว
62093008542 นางสาวตติยา ทุมสาร
62093008543 ว�าที่ร.ต.สุชาติ บิดร
62093008544 นางสาวนิภาพร ฤทธ์ิมหา
62093008545 นางสาวนันธิญาภรณ� ส�อนราช
62093008546 นายธีรพงษ� สุขรี่
62093008547 นางสาวจิราภรณ� ผลจันทร�
62093008548 นางสาวกุลณัฐ แข็งขัน
62093008549 นางสาวปาริฉัตร คําสงค�
62093008550 นางสาวกรณิการ� สุโพเมือง
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62093008551 นายสมพร สาบุตร
62093008552 นายพงศธร อ�อนสา
62093008553 นางสาวอนุรี ภักดี
62093008554 นางสาวบุรัสกร คุรุวัฒน�
62093008555 นางสาวณัฐชยา ศรีเขียว
62093008556 นางสาวกฤษชฎาภรณ� บุญชื่น
62093008557 นางสาวฟKาใส ลีเลิศ
62093008558 นางสาวมัทนียา วงษ�ชัย
62093008559 นางสาวอภิญญา ประอินทร�
62093008560 นางสาวอังศุมาลี ศรีสุข
62093008561 นางสาวเกสรา ใจอ�อน
62093008562 นางสาวภัทรินทร สุวรรณเขต
62093008563 นายจตุรภุช สะท%านอิทธิฤทธ์ิ
62093008564 นางสาวสิริวรรณ สร%างสวน
62093008565 นางสาวจรวยพร สุขก%อง
62093008566 นางสาวนิราวรรณ จันทะดี
62093008567 นางสาวป�ยะพร สิงหา
62093008568 นางสาวสุวคนธ� อินแก%ว
62093008569 นางสาวพัทธราพร จิตสม
62093008570 นายธรรมวัตร วิเศษสา
62093008571 นายธีระศักด์ิ มัชฌิมพงษ�
62093008572 นายวิชาติ ไชยงาม
62093008573 นางสาวเพียงใจ ปHาหวาย
62093008574 ส.อ.หญิงมุธิตา สุกันทอง
62093008575 นางสาวจรรยาภรณ� วงค�ธรรม
62093008576 นางสาวอารยา ยาตาล
62093008577 นางสาวชลธิชา เค่ียงคําผง
62093008578 นายภาณุพงศ� พงศ�กิจจาวณิชย�
62093008579 นางสาวรัชฎาภรณ� นีระพันธ�
62093008580 นางสาวศศิธร ทัพภูตา
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62093008581 นางสาวดวงกมล บิดร
62093008582 นางสาววรพนิต วงศ�คําแก%ว
62093008583 นางสาวกิติยา วงษ�คําพระ
62093008584 นายรุ�งทวี ชํานิกุล
62093008585 นางสาวชนาพร วรรณกาญจน�
62093008586 นางสาวเลิศพร สารเนตร
62093008587 นางสาวรตินันท� ราชสะอาด
62093008588 นางสาวกนกอร คินาพิทย�
62093008589 นางสาวผ�องฤทัย เขียวน้ําชุม
62093008590 นางสาววิยะดา อาจดวงดี
62093008591 นางสาวจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล
62093008592 นางสาวมณิการ� ม่ังค่ัง
62093008593 นายจักรภพ เหมะธุลิน
62093008594 นายยศปกรณ� อัฐกิจจสานนท�
62093008595 นางสาววัชรี รินเสนา
62093008596 นางจินตหรา นามเหลา
62093008597 นางสาวกมลรัตน� คนาจันทร�
62093008598 นางสาวป�ยนันท� พลซา
62093008599 นางสาวนภัสสร อินทร�อุดม
62093008600 นางสาวบุญประภา สัตตะพันธ�
62093008601 นายอภิชาติ นาคเสน
62093008602 นางสาววิไลพร เนื่องมหา
62093008603 นางสาวเยาวพา แก%วลอด
62093008604 นางสาวจีรนันท� ย�อมจันทึก
62093008605 นางสาวชมภูนุช โสภาพรม
62093008606 นางสาวพรพรรษา งอยผาลา
62093008607 นางสาววรัญญา รักษาแก%ว
62093008608 นายทวีศักด์ิ กุละนาม
62093008609 นายอรรถพร รัตนวร
62093008610 นางสาวเนตรชนก เตยรินจันทร�
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62093008611 นางสาวปรียานุช มามิมิน
62093008612 นางสาวอชิรญา ทองแสน
62093008613 นางสาวจุไรภรณ� พิมพ�มีลาย
62093008614 นายภานุวัฒน� แก%วดวงศรี
62093008615 นายทศพล กมลรัตน�
62093008616 นางสาวฐิภาพรรณ อํานาจ
62093008617 นายณัฐพงษ� ประธานี
62093008618 นางสาวจุฑามาศ พุกพันธ�
62093008619 นายอดิศร คําวาริ
62093008620 นางสาวกนกวรรณ แพนสมบัติ
62093008621 นางสาวนุชรา บัวประกอบ
62093008622 นางสาวรัตนพร สาครเจริญ
62093008623 นางสาวยุวันดา ชุมพล
62093008624 นายจิรวัฒน� มัชเรศ
62093008625 นางสาวธิยารัศม์ิ นารินทร�รักษ�
62093008626 นางสาวณฐอร เจือจันทร�
62093008627 นายฤทธิไกร แสนไชย
62093008628 นายปราโมทย� ชัยประโคม
62093008629 นางสาวศุภนันท� กิติป0ญญา
62093008630 นางสาวอลิสา ประทุมโต
62093008631 นางสาวศยามล ค�อมคิรินทร�
62093008632 นางสาวธมลวรรณ หีบแก%ว
62093008633 นางสาวณภัทรศร วรรณสุขะ
62093008634 นางสาวกวินณา พิณพิมาย
62093008635 นางสาวหทัยรัตน� เอียยะบุตร
62093008636 นางสกลวรรณ ธีรวัฒน�
62093008637 นางสาวจุฑามาศ ลุนจักร
62093008638 นายธนาธิป ลาดบัวขาว
62093008639 นายนัฐชัย ด%วงสง
62093008640 นางสาวเกศแก%ว หมดมลทิน
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62093008641 ว�าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ หมุนลี
62093008642 นายชัยณรงค� ธรรมราช
62093008643 นางสาวทิพวรรณ แก%วมะณี
62093008644 นางสาวเกศรินทร� ลินโพธ์ิศาล
62093008645 นายเอกลักษณ� เงินขาว
62093008646 นางสาวอรทัย ดินจันทร�
62093008647 นางสาวกาญจนา แปKนเพ็ชร
62093008648 นางสาวธารารัตน� ชิญช%าง
62093008649 นางสาวแสงอุษา ศรีหาบัณฑิต
62093008650 นายธนนท� กันทะวัง
62093008651 นางสาวอารีรัตน� จันทะมงคุณ
62093008652 นางสาวขนิษฐา คนยืน
62093008653 จ�าสิบเอกศุกล รามซิงห�ดี
62093008654 นายพัฒนพงศ� ปุรันต�
62093008655 นางสาวพัชรินทร� ม่ังมี
62093008656 นางสาวธัญชนก เหมืองอุ�น
62093008657 นางสาวศิริวรรณ โนนทะราช
62093008658 นางสาวมัลลิกา สกุลอนันท�
62093008659 นางสาวบุษบา สีหาบุตร
62093008660 นายต�อศักด์ิ นคะจัด
62093008661 นางสาวประภัสรา อุคํา
62093008662 นางสาวอรทัย นันดี
62093008663 นายอภินันทน� หม่ินใจ
62093008664 นางสาวอรณิชชา ชิณเฮียง
62093008665 นางสาวดวงนภา ไชยเพ็งจันทร�
62093008666 นางสาววิชชุดา สุรินทร�
62093008667 นายธราพงษ� สุวรรณสิงห�
62093008668 นางสาวสุธิพร สร%อยพรม
62093008669 นางสาวเสาวลักษณ� ประทุมโสม
62093008670 นายนัฐพล เจริญยุทธ
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62093008671 นางสาวปวีณา จัดแจง
62093008672 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�แก%ว
62093008673 นางสาวจารี ภาสะดา
62093008674 นางสาวดาราวรรณ วันโย
62093008675 นายอาทิตย� สนมศรี
62093008676 นางสาวจินตปาตี ทองธิราช
62093008677 นางสาวสุรีพรรณ คําวิเชียร
62093008678 นางสาวภัทราวดี เกษางาม
62093008679 นายธวัชชัย บุตรสุวรรณ
62093008680 นางสาววิลาวัณย� คุตะโค
62093008681 นางสาวพรพิมล ลําทอง
62093008682 นางสาวอุบลวรรณ ภูมิประสาท
62093008683 นางสาววิชุณี บุญพุทธรักษ�
62093008684 นายวสันต� รอดขันเมือง
62093008685 นายภัทรกร แสงคาร�
62093008686 นางสาวสรัญญา พูลวงษ�
62093008687 นางสาวกรณิกา บริบูรณ�
62093008688 นางสาวสุพัตรา พลพันธ�
62093008689 นางสาวนภาพร วงษ�เสือ
62093008690 นางสาววัลยา จําปาทอง
62093008691 นางสาวสุนิสา มาดี
62093008692 นายทศพล วิเศษวงษา
62093008693 นางสาวสาลิณี ศรีทรงเมือง
62093008694 นายจตุพงศ� สาระทัศนานันท�
62093008695 นางสาวอภิตา ทุมอาจ
62093008696 นางพรนิภา จันทาสี
62093008697 นางสาวเนาวลักษณ� กาจูVด
62093008698 นางสาวกฤติกา จิตรเหลื่อม
62093008699 นางสาววีณา เม%าพิมพา
62093008700 นางเทวา จันทนาม
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62093008701 นายนิพิธพนธ� ฤทธ์ิอินทร�
62093008702 นางสาวธัญพิชชา ชูกลิ่น
62093008703 นางสาวยศวดี อินทิสิทธ์ิ
62093008704 นายเทวา แก%วกาหลง
62093008705 นายพิพัฒน�พงศ� พิมพงษ�
62093008706 นางสาวอาภาศิริ ไชยภักดี
62093008707 นายศราวุฒิ บุญสิทธ์ิ
62093008708 นายภูธเนศ สายธิไชย
62093008709 นางสาววรัญญา สุวิชา
62093008710 นางสาวรัตติกร บุตรลี
62093008711 นายรัชพล ลอยบัว
62093008712 นางสาวศศิธร อินทร�สีดา
62093008713 นางสาวนิลุบล ศิริวงศ�
62093008714 นางสาวกัลยา แก%วพรรณา
62093008715 นางสาวจันทร�ฉาย พิมพ�ภูมี
62093008716 นางสาวทัศดาว ปราบไพริน
62093008717 นางสาวช�อผกา ประภาธรรม
62093008718 นายสันติ มณีโรจน�
62093008719 นายมนู แก%วมี
62093008720 นางสาวศศิวิมล ลาฤทธ์ิ
62093008721 นางสาวพัชรี โคตรวิชา
62093008722 นายวิษณุ ราชธานี
62093008723 นางสาวณัฐชา ศรีสงคราม
62093008724 นางสาวอารียา อนุอัน
62093008725 นางปราณี แสงศิลา
62093008726 นางสาวรัตน�ติยากร พานิคม
62093008727 นางสาวสุพัตรา อินทร�จันทร�
62093008728 นางสาวอรนภา สาริวงษา
62093008729 นางสาวกิตติญา บุรานนท�
62093008730 นางสาวมณฑกานต� สุวรรณศรี
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62093008731 นายพรหมพิริยะ ไชยพันธุ�
62093008732 นางสาวอนุสรา โคตุทา
62093008733 นางสาวสุธิตรา งามตรง
62093008734 นายธเนศ ศรีวิรัญ
62093008735 นายเอกชัย เสนาวงค�
62093008736 นางสาวเพ็ญนภา ภูน้ําขาว
62093008737 นางสาวสุรัสวรินทร� อินเรือง
62093008738 นางสาวมลฤดี เหลาแก%ว
62093008739 นางสาววารุณี กรมทอง
62093008740 นายสุรศักด์ิ จันทรุณ
62093008741 นางสาวสายฤดี วรรณ�ขาม
62093008742 นายณัทพงศ� เกตกลม
62093008743 นายจักกาย เกษนัส
62093008744 นายภีศมะ พาพรหม
62093008745 นางสาวศุภิสรา อินทร�กง
62093008746 นายเฉลิมเกียรติ ขวากุดแข%
62093008747 นางธัญลักษณ� จิตตยะโสธร
62093008748 นายกสิภัทร� สํารวมรัมย�
62093008749 นางสาวศิริยากร พราหมชัยสงค�
62093008750 นางสาวสุภาวิณี หลักงาม
62093008751 ว�าที่ร%อยตรีหญิงขวัญฤทัย พิมยะมาตร
62093008752 นางสาวพัชราพร ขวัญเมือง
62093008753 นางสาวชงฉวี ยศศรีเมือง
62093008754 นางสาวฐิติรัตน� พนมไผ�
62093008755 นางสาวฐาปนี คุณประทุม
62093008756 นางสาวสุพัตรา พรมจารย�
62093008757 นางสาวอุษณา พิสัยพันธ�
62093008758 นางสาวจารุวรรณ บุญทัน
62093008759 นางสาวนวพร กลิ่นสมหวัง
62093008760 นายวารุฒ บุญปก
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62093008761 นายกรกฎ พิลากุล
62093008762 นายคณาศักด์ิ สมภักดี
62093008763 นายอนุวัตร เอกสันต�
62093008764 นางอารีรัตน� สุขสอาด
62093008765 นายอภินันท� พวงจันทร�
62093008766 นางสาววิริยา สวัสด์ิผล
62093008767 นางสาวสายฝน เหลาสิทธ์ิ
62093008768 นางสาวชัตญา กิตพนิตกุล
62093008769 นางสาวศิริลักษณ� แนวสุข
62093008770 นางสาวปาริชาติ ณ หนองคาย
62093008771 นายกิตติศักด์ิ ภูจอมทอง
62093008772 นางสาวศศิธร ไชยแสง
62093008773 นางสาวชมภู� เรืองฤทธ์ิ
62093008774 นายชาตรี สิงห�พรมมา
62093008775 นายสุริยา เนาศรี
62093008776 นางสาววรางคณา คงสูงเนิน
62093008777 นางสาวธัญลักษณ� แสงวิสุทธิ
62093008778 นายอดุลย� ทุมซะ
62093008779 นางสาวนฤมล เพ่ิมพูล
62093008780 นายพรชัย สุดยะดา
62093008781 ว�าที่ร%อยเอกจหม่ืนโซติ พิทักษ�แดนสยาม
62093008782 นางสาววรรณิศา เซ็นชัด
62093008783 นายพิทยา ชาลีสมบัติ
62093008784 นายทศพร ชัยนิคม
62093008785 นางสาวนัทธมน เหมือนสร%อย
62093008786 นายสุรศักด์ิ สีหาบุตร
62093008787 นางสาววรรณนิดา อัคศรี
62093008788 นางสาวชไมพร ใสสอน
62093008789 นายวสันต� ถานะการณ�
62093008790 นางสาวรัชนีภรณ� ขมวดทรัพย�
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62093008791 นางสาวกัณธิมา ต%นสวรรค�
62093008792 นางสาวธิดารัตน� อึ่งน%อย
62093008793 นางสาวเสาวลักษณ� แสงศิลา
62093008794 นายพรหมสันต� วัฒนา
62093008795 นางสาวกาญจนาพร ราชพัฒน�
62093008796 นางสาวเจนจิรา ปKอมเชียงพิณ
62093008797 นางสาวต%องฤทัย ชาชุมวงศ�
62093008798 นางสาวยุวดี ผุดผ�อง
62093008799 นางสาววิภาดา นาชัย
62093008800 นางสาวสุนันทา พะเนียงสุข
62093008801 นางสาวพรสวรรค� จะมี
62093008802 นางสาวป�ยพร นามเสาร�
62093008803 นางสาวพัชราภรณ� สมพานนอก
62093008804 นายทนงศักด์ิ นาสว�าง
62093008805 นางสาวรัชชุดา มะณีเนตร
62093008806 นางสาวกันธมาศ กาฬพันธ�
62093008807 นางสาวอทิตยา โคตรวิชา
62093008808 นางสาวรัตนาภรณ� อุปสิทธ์ิ
62093008809 นางสาวอรวรรณ ภูเงิน
62093008810 นายอธิพงษ� เมืองมนตรี
62093008811 นางสาวขวัญนภา เกตุพันธ�
62093008812 นางสาวมลทิตา แก%วจันดา
62093008813 นางสาววิชญาพร สุวรรณกูฎ
62093008814 นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ�
62093008815 นางสาววิรากานต� ประสิทธ์ิ
62093008816 นายพงษ�พันธ� เวชสุวรรณ
62093008817 นางจิราภรณ� จิรไพบูลย�ทรัพย�
62093008818 นางสาวชญาดา พ�วงโพธ์ิ
62093008819 นางสาวอัจฉราภรณ� ศรีสุวรรณ�
62093008820 นายวัชรพงษ� ไชยอ�อนแก%ว
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62093008821 นายรัฐพล พลรักษา
62093008822 นายอดิเทพ คําเสง่ียม
62093008823 นายขวัญฟKา ภิญโญภัญ
62093008824 นางสาวรัตนา ชาวเวียง
62093008825 นางสาวสุนารี งามจันอัด
62093008826 นางพรทิพย� เดชกวินเลิศ
62093008827 นางสาวพัชลี คําคนซ่ือ
62093008828 นางสาวศุภลักษณ� พรมนัส
62093008829 นางสาวธัญวดี ช�างเรือง
62093008830 นางสาวอิสริยา ทองคําภา
62093008831 นายจักรภัทร ภูทองนาค
62093008832 นางสาวประภานิช ปKองภักดี
62093008833 นางสาวธัญญรัตน� สมเทพ
62093008834 นางสาวศิริวรรณ วงษ�หอมทอง
62093008835 นางสาววราภรณ� ราวใหม�
62093008836 นางสาวธนาภรณ� สาสี
62093008837 นางสาวป�Wนสุดา ภูคากัน
62093008838 นางสาวประภาวดี ภัทรขจี
62093008839 นางสาวลภัสนันท� ขันตรีสะพังหลวง
62093008840 นางสาวกฤษดา อินตะวงษ�
62093008841 นายธีรวัฒน� คําทะริ
62093008842 นายธนวัฒน� จันทร�แสง
62093008843 นางสาวศิริลักษณ� สร%างการนอก
62093008844 นายนัฎพงค� วงค�ชาชม
62093008845 นายธนัชชา พินธุนิบาต
62093008846 นายวุฒิชัย โยธามาตย�
62093008847 นางสาวจารุวรรณ พลราช
62093008848 นายณัฐดนัย กุลพัฒน�พงศ�
62093008849 นายณัฐพงษ� จําปาบุรี
62093008850 นางสาวอลิสา ใครบุตร
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62093008851 นางสาวอรัชพร ขํากร่ํา
62093008852 นางสาวอัญธิสา สังกฤษ
62093008853 นายภาณุวัฒน� คุ%มสุวรรณ
62093008854 นางสาวศศิธร บัวระบัดทอง
62093008855 ร.ต.อ.ณัฐพล ลามทุม
62093008856 นางสาววรลักษณ� ทุมสาร
62093008857 นายธนาธิป อุตอามาตย�
62093008858 นายชัยพลพงศ� ชุ�มมงคลวิชญ�
62093008859 นายประณัย โพธ์ิประสาท
62093008860 นายเกียรติชัย ศรีสวัสด์ิ
62093008861 นางสาวธนาภรณ� สิงห�ยอด
62093008862 นางสาววรรณวิภา ช%างแคน
62093008863 นางสาวสุธาริณี โง%นแดง
62093008864 นางสาวปฐมพร ศรีเสริม
62093008865 นางสาวยุรนา ทัศนาธร
62093008866 นางสาวสุกัญญา สําคัญ
62093008867 นายอดิศักด์ิ ไกยะฝHาย
62093008868 นางสาวชิดชนก ศรีสร%างคอม
62093008869 นางสาวอุมาพร ตะวะนะ
62093008870 นายพินัย บุญชาญ
62093008871 นายธรรมรัตน� วงศ�กาฬสินธุ�
62093008872 นายคมกฤษ ฟองอ�อน
62093008873 นายมานพ แสนวิเศษ
62093008874 นายนิคม ยองใย
62093008875 นายศุภวิชญ� นนจันทร�
62093008876 นางสาวสุดาวรรณ ทัพอาสา
62093008877 นางสาวโรสจรินทร� คําคูณเมือง
62093008878 นางสาวกัญญารัตน� ดีม่ัน
62093008879 นายกิตติพงษ� จันทรักษ�
62093008880 นายฉัตรมงคล กลางท�าไค�

หน%า 296 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093008881 นางสาวสุนิสา โมธรรม
62093008882 นายภานุพงษ� โสชู
62093008883 นางสาววรกาญจน� ล่ําสัน
62093008884 นางสาวนฤมล บุญโกย
62093008885 ว�าที่ร%อยตรีหญิงศิรินทิพย� ทิพย�จันทร�
62093008886 นายวิสุทธ์ิ ป0Rนดี
62093008887 นางสาวกรรณิการ� มิตรานนท�
62093008888 นางสาววิริยาภรณ� คงเจริญ
62093008889 นางอมรรัตน� จันทะรักษา
62093008890 นางสาวพรนภา เขตมนตรี
62093008891 นางสาวสุดชาฎา เพ็งทอง
62093008892 นางสาวฌานิยา บูรณะธนาชัย
62093008893 นางสาวจรรยาภรณ� ชัยเดช
62093008894 นางสาวฐิตารีย� โคตรชุม
62093008895 นายนันทวุฒิ วิชาระโภช
62093008896 นางสาวพัชรลักษณ� เชื้อผกา
62093008897 นายสุพจน� สนสมบัติ
62093008898 นางสาวกิตติยาภรณ� จําปาทิพย�
62093008899 นางสาวจริยา นามเพ็ง
62093008900 นางสาวชนิดา ศรีจันทรา
62093008901 นายฉัตรชัย นาริโพธ์ิ
62093008902 นางสาวกมลชนก ชวนกระโทก
62093008903 นางสาวบุษกร สอนแพง
62093008904 นางสาวตรีรัก เพียอิน
62093008905 นางสาววราภรณ� คําทะลาด
62093008906 นางสาวสุพัตรา ศรีคําดอน
62093008907 นางสาวดลนภา รักจันทร�
62093008908 นายอนุรักษ� พรหมโคตร
62093008909 นายชินดนัย ต้ังสุภวงษ�
62093008910 นายอรรถวุฒิ วงษาโสม
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62093008911 นางสาวจุฑามาศ ศรีจําปา
62093008912 นายอภินันท� จันดี
62093008913 นางสาวแพชริยา นาก%อนทอง
62093008914 นางสาวชุลีพร เพ็งทอง
62093008915 นางสาววรรณา เลิศมีนัย
62093008916 นางสาวสุภาภรณ� ดลโสภณ
62093008917 นายศตวรรษ มะณี
62093008918 นายจันทร�เพ็ง ขุนพิบาล
62093008919 นายทศพร ศรีคําภา
62093008920 นายพงศธร เหลือจ%อย
62093008921 นายจักรกฤษณ� ทองโคตร
62093008922 นายสุเมธ จุลเนตร
62093008923 นายสุภชัย ภูมิอาจ
62093008924 นายณัฐพงษ� วรวิทย�ศรางกูร
62093008925 นางสาวมะลิวรรณ ดาศรี
62093008926 นางสาวลลัลลลิล อันธิรส
62093008927 นางสาวสุพัตรา ทองอรุณ
62093008928 นางวรพรรณ รัตนประเสริฐ
62093008929 นายวิทวัส ศรีสุข
62093008930 นางสาวฐิติรดา นะวะสิมมา
62093008931 นายกฤษ เชาว�ชอบ
62093008932 นางสาวสุจิตรา แสนพันศิริ
62093008933 นางสาววิชุดา ภูมิพันธ�
62093008934 นางสาวเปรมกมล บัวแก%ว
62093008935 นายพงษ�ปกร ทิวะพล
62093008936 นางสาวอินทิรา นาคเสน
62093008937 นางสาวกัญญภา พรมตา
62093008938 นางสาวบุญยาพร สะทองรอด
62093008939 นางสาวชนากานต� ตะลี
62093008940 นางสาวนพรัตน� เกษมเนตร
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62093008941 นางสาวณัฐวดี วงศ�กาฬสินธุ�
62093008942 นางสาวศศิวิมล ชาญณรงค�
62093008943 นายกิตติศักด์ิ ปKองทอง
62093008944 นางสาวรจนา วรรณพัฒน�
62093008945 นางสาววิลาวัณย� เสนาะเสียง
62093008946 นางสาวอาภัสรา วรรณสุทธ์ิ
62093008947 นางชฎาพร อัครศุภวรกุล
62093008948 นางสาวมณีรัตน� ทองภู
62093008949 นายไกรราช มาตรภูธร
62093008950 นางสาววิภาภรณ� ประดับวงษ�
62093008951 นางสาวฟาริดา แก%วล%วน
62093008952 นางสาวปพิชยา สุธรรม
62093008953 นางสาวจริยา แสงสว�าง
62093008954 นางสุรีรัตน� แก%วนาค
62093008955 นางสาวศิณีพร พรมลา
62093008956 นางสาวเกษราภรณ� สําแดงไชย
62093008957 นายภูวดล ผาจันดา
62093008958 นางสาวตวงทอง วิเศษนัย
62093008959 นางสาวรัตน�สุดา จันทร�รักษ�
62093008960 นางสาวนุชนาฎ วิจิตรจันทร�
62093008961 นางสาวรัชนีกร บางศิริ
62093008962 นายเจษฎา อ%อชัยภูมิ
62093008963 นางสาวนุชา ผานะวงค�
62093008964 นายพีรพัทธ� ถนอมเงิน
62093008965 นางสาวอรวรรยา บุญฤทธ์ิ
62093008966 นายภูษิต รําจวน
62093008967 นายรัฐศักด์ิ เวียงอินทร�
62093008968 นางสาวลลิตา คนยง
62093008969 นางสาวผกาวัลย� คําโพน
62093008970 นางสาวแพรวนภา แฝงจันดา
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62093008971 นางสาวกัลภิรมย� เพชลาชัย
62093008972 นางสาวทิราพร เพ็ญจะมุข
62093008973 นางสาวอทิตยา โคตรชมภู
62093008974 นางสาวจินตหรา ช�างแคน
62093008975 นางสาวกรรณิกา จันทาคีรี
62093008976 นางสาวจันทร�จิฬา มูลราช
62093008977 นางสาวเกศสุดา ตุ�มแก%ว
62093008978 นายพิชญพงศ� ฝHายราษฎร�
62093008979 นายวรวัฒน� ไชยนาค
62093008980 นางสาวสุกัญญา แสนเสนยา
62093008981 นางสาวประภา หาบุตร
62093008982 นายนัฐวุฒิ ชาตินาม
62093008983 นางธัญวรัตม� ผ%าผิวดี
62093008984 นางสาวภาวิณี ริยะบุตร
62093008985 นางสาวสุกัญญา ณ หนองคาย
62093008986 นางสาวนันทิยา จันสุข
62093008987 นายกันตพิชญ� ศรประสิทธ์ิ
62093008988 นางสาววันณิภา คะนาจันทร�
62093008989 นางสาวสกุลรัตน� สวัสด์ิเจริญ
62093008990 นางสาวสุภาพร ชัยรัตน�
62093008991 นางสาวจิราวรรณ รัตนะ
62093008992 นางสาวชุติมา สัตบุตร
62093008993 นางสาวจิตราภรณ� เจียมโฆสิต
62093008994 นางสาวจุฑาพร ชนะดิษฐ�
62093008995 นางสาวเกษรา บุญพา
62093008996 นางสาวประภาพร สมเภา
62093008997 นางสาวศิริลักษ� ดวงจําปา
62093008998 นางสาวกนกพร โสสว�าง
62093008999 นางสาวธารารัตน� บัณฑิต
62093009000 นางสาวจิรารัตน� สุชัยราช
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62093009001 นางสาวภารวีร� ยันตะพันธ�
62093009002 นายประชิต ยนลอย
62093009003 นายมนตรี หงษ�พินิจ
62093009004 นางสาวไพรินทร� หัวบุญสาร
62093009005 นายฐาปกรณ� ปาคํา
62093009006 นางสาวกมลลักษณ� สมศรี
62093009007 นายนที พลศักขวา
62093009008 นางสาวอําภา สารทะวงศ�
62093009009 นายพลรัตน� เจ็กมุ%ง
62093009010 นางสาวสุนิสา ลุนชาติ
62093009011 นายชุติพนธ� ตะไก�แก%ว
62093009012 นายณัฐพล ณ หนองคาย
62093009013 นางสาวณัฐริกา รอบรู%
62093009014 นายหฤษฎ� ศรีลา
62093009015 นางสาวทวิตา สีลาอ%อ
62093009016 นางสาวอรชร ดวงจันทร�
62093009017 นางสาววรรณา ชัยหะนาม
62093009018 นางสาวเยาวพร ครอบบัวบาน
62093009019 นางสาวขนิษฐา ฦาชา
62093009020 นางสาวอภัชนันท� จิตติพิมพ�
62093009021 นางสาวกันติชา พรมดี
62093009022 นายศิริเฉลิม บุญจันทร�
62093009023 นายอภิวัฒน� หลาวมา
62093009024 นางสาวเมทณี ศรีจันทร�
62093009025 นางสาวธัญชนก วงกัลยา
62093009026 นางสาวปานจรีย� บุญศิริ
62093009027 นางสาวพิมพ�ญาลิน ดอนสวรรค�
62093009028 นางสาวศิรินันท� รักสุทธี
62093009029 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มไพบูลย�
62093009030 นางสาวปวันรัตน� ศรีพรหม
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62093009031 นางสาวสโรชา ตาต๋ัน
62093009032 นางสาวจุฑามาศ บํารุงรส
62093009033 นางสาวสุภาวรรณ วังคําแหง
62093009034 นางสาวกนกพร วรป0สสุ
62093009035 นางธารณา ทิพย�กรรณ
62093009036 นางสาวยุธิดา โงนลี
62093009037 นายพีรยุทธ ชมภูน%อย
62093009038 นายภานุมาศ ท%าวนาง
62093009039 นายสมโภชน� พิมคีรี
62093009040 นางสาวชญานี ผิวบุญเรือง
62093009041 นางสาวชมภูนุช อองโนนยาง
62093009042 นายณัฏฐ�ดนัย วีรสรชาติกุล
62093009043 นายภัทรพล ปรีเปรม
62093009044 นางสาวป�Wนกมล สิงห�สถิตย�
62093009045 นางสาวอรยา ดาศรี
62093009046 นางสาวนิภาพร บํารุง
62093009047 นางสาวนันธิลา นันทเสน
62093009048 นางสาวเมธาพร นามศรี
62093009049 นางสาวอุทุมพร ผ�านชมภู
62093009050 นางสาวสโรชา ลามูลเทียร
62093009051 นางสาวหนึ่งฤทัย สาระสิทธ์ิ
62093009052 นางสาวธัชกร เหมะธุลิน
62093009053 นายณัฐพล มะสุใส
62093009054 นายกฤษฎา จันทะสิน
62093009055 นางสาววนิดา ทรงประเสริฐ
62093009056 นายฐิติพงศ� กาญจนกันติ
62093009057 นางพวงเพชร วรสาร
62093009058 นายอลงกรณ� สุขแจ�ม
62093009059 นายนิวัฒน� ประดับเพชร
62093009060 นายเศรษฐา บุปผาชาติ
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62093009061 นางสาวจิรายุ เหล�าอัน
62093009062 นายป�ยะวัฒน� บัวลง
62093009063 นายธีรพงษ� รีวงษา
62093009064 นางสาวศิริลักษณ� สิงหล
62093009065 นางสาววนิดา วงศ�ดง
62093009066 นางสาวคณิตฐา โชติชุม
62093009067 นางสาวจุฑารัตน� บุญกัน
62093009068 นางสาวเจนจิรา ใต%ร�มโพธ์ิทอง
62093009069 นายทักษิณ เตียวศิริชัยสกุล
62093009070 นางสาวปาหยง โคตรวงค�ษา
62093009071 นางพัทธ�ธีรา ขุนวงศา
62093009072 นางสาวรตา ประเสริฐ
62093009073 นายพนมไพร เชาวนวีรกุล
62093009074 นางสาวณัฐณิชา แดนศิริมา
62093009075 ว�าที่ ร%อยตรีธีระวัฒน� อุ�นตูม
62093009076 นายเจษฎา ไชยมงคล
62093009077 นายชัยชนะ นาแถมนาค
62093009078 นางสาวกันต�ฤทัย ทรัพย�ลออ
62093009079 นางสาวนฤพร วิชาราช
62093009080 นางสาวโศจิรัตน� ศรีโยธา
62093009081 นางสาววไลพร โสธรรมมงคล
62093009082 นางสาวประไพจิตร ศรีกงพาน
62093009083 นางสาวศุภลัด แสนวงษ�
62093009084 นายพิพรรธ เวียงคํา
62093009085 นางสาวณัฐพร หวังคํ้ากลาง
62093009086 นางสาวจิรัชยา วิมุกตายน
62093009087 นางสาวเมทวี ศรีอุดร
62093009088 นางสาวธิดารัตน� รัตนสุต
62093009089 นางสาวกาญจนา กาญบุตร
62093009090 นางสาวธัญชนก สายสอาด
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62093009091 นางสาวคณิตา ป0ญญา
62093009092 นางสาวธนกัญญา ดิษฐสมบูรณ�
62093009093 นางสาวมัทรินทร� ไหลน
62093009094 นางสาวธิติพร พิลามาตร�
62093009095 นางสาวศิริสุข เพชรภูมี
62093009096 นายนฤพงษ� น%อยเภา
62093009097 นางสาวศิตา ทิพย�กัน
62093009098 นายธีรกุล แข็งแรง
62093009099 นางสาวกีรติ สุทธิ
62093009100 นางสาวสุภาดา อินมะโรง
62093009101 นางสาวณิชา ธีระสาร
62093009102 นางสาวชลลดา ศรีมงคลบูลย�
62093009103 นางสาวนันทริยา สิงห�ณีย�
62093009104 นายนราดล กิติศรีวรพันธุ�
62093009105 นางสาววาสนา บัวสิม
62093009106 นางสาวชุติกาญจน� มีแก%ว
62093009107 นางสาวจิรัชฌา สุวรรณศรี
62093009108 นายศิริพงษ� เชื้อดวงผุย
62093009109 นางสาวศิรินทิพย� บ�อบัวเงิน
62093009110 นางสาวสุภาพร แก%วบัวระบัติ
62093009111 นางสาววรัญญา กอผจญ
62093009112 นางสาวเสาวลักษณ� ทองป�Wน
62093009113 นางณัฐทิตา แมดมีเหง%า
62093009114 นางสาวนฤมล เกษทองมา
62093009115 นางสาวพัดษริดา วารีชน
62093009116 นางสาวกนกพร ฤทธิธรรม
62093009117 นางสาวประภาพร ยงพรหม
62093009118 นางสาวธิดาแก%ว สุรวิทย�
62093009119 นางสาวนภสร คงกล%า
62093009120 นางสาวกานต�ทิตา พ่ึงมา
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62093009121 นางสาวทิพย�มณี นาใจยงค�
62093009122 นางสาวแครทรียา หอมหวญ
62093009123 นางสาวธารารัตน� คงไข�
62093009124 นางสาวมัลลิกา มีมะจํา
62093009125 นางสาวจุติพร ภักดีนรินทร�
62093009126 นายวทัญYู ธนูพราน
62093009127 นางสาวผกามาส มีแสง
62093009128 นายเทวาฤทธ์ิ คําอินตVะ
62093009129 นายบารมี ตติย�ธานุกุล
62093009130 นางสาวจุฑามาศ เดชบํารุง
62093009131 นางสาวพัชอร กันพิพิธ
62093009132 นางสาวนฤมล วันชม
62093009133 นายจักรกฤษณ� จันทเรือง
62093009134 นางสาววิชุดา ปาสานนท�
62093009135 นายสิงขร บุญอินทร�
62093009136 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค%า
62093009137 นางสาวอมรรัตน� สุริยะ
62093009138 นางสาวธนวรรณ คุณาเนตร
62093009139 นายป�ยะภัทร ตรีสันเทียะ
62093009140 นางสาวสมฤทัย ตะนัยศรี
62093009141 นางสาวอรุณวตี ทาป0ญญา
62093009142 นางสาวสิริรัตน� ลักษณะจันทร�
62093009143 นายยศวรรธน� ศรประสิทธ์ิ
62093009144 นางสาวมยุรี รัตนะเก้ือ
62093009145 นางสาววราภรณ� สินธุไพร�
62093009146 นางสาวบัวไพลิน จันทรพรหมเดช
62093009147 นางสาวลลิตา พิลาล%อม
62093009148 นางสาวศรัญญา สอนจันทร�
62093009149 นางสาววารุณี แสนรัมย�
62093009150 นางสาวกฤตาวธาน ท%าวนาง
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62093009151 นางสาวศิรินันท� รุ�งวัฒนากร
62093009152 นางสาวภัทราภรณ� เนตรแสงศรี
62093009153 นางสาวสุดารัตน� บุญญะ
62093009154 นางสาวเพ็ญนภา ประการแก%ว
62093009155 นางสาวมัชฌิมา ทวีโคตร
62093009156 นายสุริยา อัคพิน
62093009157 นางสาวภัทราวดี เชื้อคําฮด
62093009158 นางสาวรัตนา จะรอนรัมย�
62093009159 นางสาวพรรนิภา พิพัฒนคร
62093009160 นางสาวสุภาพร กริชกําจร
62093009161 นางสาวสายฝน พวงพ้ัว
62093009162 นายอธิป แก%วคูณเมือง
62093009163 นายปรัชญ�วรุต เลื่อนลอย
62093009164 นางสาวทัดดาว มุลน%อยสุ
62093009165 นางสาวนพฎารัตน� ไชยยงค�
62093009166 นางสาวสุธิดา บัวขาว
62093009167 นางสาวอภิสรา ดาดวง
62093009168 นายเจตวัฒน� มหาโคตร
62093009169 นางสาวปวีณา ทาโพธ์ิ
62093009170 นางสาวชนิดา ใจใส
62093009171 นางสาวจิดาภา แสนอินทร�
62093009172 นางสาวกิติพร นามเกต
62093009173 นายณัฐดนัย แนวพรม
62093009174 นางสาวอัจฉราพร วงษ�จินดา
62093009175 นายพัลลภ ภูสีน%อย
62093009176 นางสาวทาริกา ทองมูล
62093009177 นางสาววิภาพร กันธิยา
62093009178 นางสาวสุภาวดี ปKองแก%ว
62093009179 นางสาวรัตนากร ธงฤทธ์ิ
62093009180 นางสาววรัญญา ชินคํา
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62093009181 นางสาวกันยกร นามราช
62093009182 นายธนวัฒน� ธรรมกุล
62093009183 นางสาววรางคณา ศรีมุกดา
62093009184 นางสาวสุนิสา กองฆ%อง
62093009185 นางสาวนิภาภรณ� สองเสียง
62093009186 นายพัฒนพงศ� ทันบุญ
62093009187 นางสาวชนิกา บุญสูง
62093009188 นางสาวมารีวรรณ บุญมี
62093009189 นางสาวศิรินธยา สีล%อม
62093009190 นางสาวจิราวรรณ ชุมปลา
62093009191 นางสาวทาริกา จันทร�สว�าง
62093009192 นายนพดล ขุนสอาดศรี
62093009193 นายสมศักด์ิ พรมกสิกร
62093009194 นางสาวธัญญรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62093009195 นางสาวบุณย�จิรา ทองเทพ
62093009196 นายประสงค� เพชรสังหาร
62093009197 นายธนภัทร คําสรดี
62093009198 นางสาวธันยธรณ� ไวยารัตน�
62093009199 นายสุเมธ ซุยทอง
62093009200 นางสาวณปภัช แสนสุนนท�
62093009201 นางสาววราภรณ� มะปะเม
62093009202 นายสุทธิพงษ� รูปงาม
62093009203 นางสาวภัฐมน หลักคํา
62093009204 นางสาวอภิญญา วิโย
62093009205 นายพิชชานันท� บุตะเคียน
62093009206 นายจักริน ไชยรบ
62093009207 นางสาวกุสุมา ทับทิม
62093009208 นายวรรธนัย แก�นท%าว
62093009209 นางสาวสุนิสา พงษ�สะพัง
62093009210 นางสาวนิตยา ดาน%อย
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62093009211 นางสาวภาวิณี หล%าสรวย
62093009212 นางสาวสมจิตร นามโคต
62093009213 นายป�ยะ แสนจันทร�แดง
62093009214 นางสาวพนิดา โถแพงจันทร�
62093009215 นางสาวอรอนงค� มุ�งฝอยกลาง
62093009216 นางสาวปริตา พันแสง
62093009217 นางสาวสุดารัตน� อินชูพงษ�
62093009218 นางสาวสุพัตรา ฉายวัฒนา
62093009219 นางสาวกัญญาวีร� หาไชย
62093009220 นางสาวป0ทมา ธูปทอง
62093009221 นายทินกร บางศิริ
62093009222 นางสาวคณึงนิตย� พิลาอ�อน
62093009223 นายกฤษฎา เต็มใจ
62093009224 นางสาวจิตฤดี เชื้อตาพระ
62093009225 นายสุธี ไพจันทร�
62093009226 นางสาวแสงดาว รักษาวงศ�
62093009227 นางสาวอภัสษร สร%อยอุดม
62093009228 นายกริชขจร จันทร�เพชร
62093009229 นางสาวอิสราพร ประเสริฐ
62093009230 นางสาวศศิธร คําพวง
62093009231 นางสาวกรัณฑรัตน� ชุมนิรัมย�
62093009232 นางสาวอรสา ศรีภา
62093009233 นางสาวชญาณินท� วัชรกาฬ
62093009234 นางสาวณัฎฐาวิณี เชื้อสาวะถี
62093009235 นายธีระพงษ� ผิวเงิน
62093009236 นางสาวกรรณิกา คําแสน
62093009237 นางสาวนราภรณ� เสนคะ
62093009238 นางสาวเบญจมาศ จันทาคีรี
62093009239 นางสาววิลัยวัลย� โคตรวงษ�
62093009240 นายวัฎจักร ตันสาย
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62093009241 นายอาทิตย� พวงพี
62093009242 นางสาวทัศนีย� ม�วงมนตรี
62093009243 นางสาวนิตยา จันทะชาติ
62093009244 นางสาวปาณิศา หม่ืนสาย
62093009245 นางสาวยศวดี ยมสีดํา
62093009246 นางสาวเกศแก%ว ภักดี
62093009247 นางสาวสุดใจ ประพันธ�วงศ�
62093009248 นายชนาธิป วะไลใจ
62093009249 นางสาวมธุกร พิมพ�ต%น
62093009250 นางสาวศรัญญา โพสาราช
62093009251 นายธวัชชัย โชคเจริญ
62093009252 นางสาวทิพวรรณ สุทธศิลปO
62093009253 นายวัชระ หล%าพรหม
62093009254 นางสาวพรทิพย� ไชยศรี
62093009255 นายกอบชัย เปรื่องธรรมกุล
62093009256 นางสาวอรญา สิงห�คํา
62093009257 นายภัทศักด์ิ รัศเสียร
62093009258 นายนิติชัย หอมหวล
62093009259 นางสาวสุภัสสรา สนิทชน
62093009260 นางสาวฐิติรัตน� ราชสะอาด
62093009261 นายอนุชาติ ศรีสมภาร
62093009262 นางสาวนุชิดา ตรีศรี
62093009263 นางสาวมุกดา หล%าพรม
62093009264 นางสาวทิพย�สุดา เมืองหนองจอก
62093009265 นายศุภกร ชุมสีวัน
62093009266 นายศราวุธ บุญวงศ�
62093009267 นายเศวต ขันคํา
62093009268 นางสาวอรัญญา พิกุลทอง
62093009269 นางสาวเนธิรินทร� เปKดทิพย�
62093009270 นางสาวรัชฎาวรรณ พลโรม
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62093009271 นางสาวหฤทัย แก%วบุดตา
62093009272 นางสาวดวงกมล ชุมแวงวาปI
62093009273 นางสาวพัชรานันท� ผลาจันทร�
62093009274 นางสาวภัสราภา พัฒนา
62093009275 นายวัชระ กุลสท%าน
62093009276 นางสาวอัญชิษฐา นาสีแสน
62093009277 นางสาวภณิดา สิงห�คําปKอง
62093009278 นางสาวขนิษฐา ชูชื่น
62093009279 นางสาวประภาวิณี เทพภูเขียว
62093009280 นายเทียนชัย อาสนาทิพย�
62093009281 นายวรุต นิลเขต
62093009282 นางสาววิภาดา มาลาศรี
62093009283 นางสาวเอื้อมพร แซ�เฮีย
62093009284 นางสาวนุจรี ปาณาราช
62093009285 นางสาวจันทร�สุดา โคตรผาบ
62093009286 นางสาวนริสา อัครนิวาสน�
62093009287 นายอานุภาพ คําบา
62093009288 นายพัชรพงศ� พ่ึงพา
62093009289 นางสาวหทัยรัตน� อุ�นหล%า
62093009290 นางสาวชัญญา เดชโคตร
62093009291 นายอสนี รุ�งโรจทรัพอนัน
62093009292 นายศรายุทธ นิลปะกะ
62093009293 นางสาวอัจฉริเกศ ขันโมลี
62093009294 นายกิตติพัฒน� ม่ันต๊ิด
62093009295 นางคําผอง ภูมี
62093009296 นางสาวสุชาฎา สุขสวัสด์ิ
62093009297 นายสุทธิรักษ� เด�นดวง
62093009298 นางวไลพร ก้ิมสั้น
62093009299 นายศราวุฒิ เสนาชัย
62093009300 นางสาวชลธิชา รอดอุตม�
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62093009301 นางสาวกษมชลธร วงษ�ชา
62093009302 นางจินตนา ศรีทอง
62093009303 นายสามารถ จิตรกล%า
62093009304 นางสาวอรอุมา ประทุมลี
62093009305 นางสาวอรทัย แสบงบาล
62093009306 นางสาวสุนีย�รัตน� ดลเอี่ยม
62093009307 นางสาวศศิกร เสวาภพ
62093009308 นายนุกูล ลํามะนา
62093009309 นายธีรติ ศาลางาม
62093009310 นางสาวเดือนฉาย สอนฮูม
62093009311 นางสาวณันทิยา สุริยภูมิ
62093009312 นางสาวอภิญญา วงค�ศรียา
62093009313 ว�าที่ร.ต.ณัฐนันท� ศรีเชษฐา
62093009314 นางสาวฐิติมา พระราช
62093009315 นางสาวศันสนีย� เณรสุวรรณ
62093009316 นายภูมิภัทร อุตทคะวาปI
62093009317 นางสาวคัทลียา ลีชวง
62093009318 นางสาวสุภัสสร ดงประถา
62093009319 นายวุฒิพงษ� พองพรหม
62093009320 นายรัฐธีร� นิยมธีรศักด์ิ
62093009321 นางสาวอารียา หวานเหย
62093009322 นายอํานาจ เปUงคําตา
62093009323 นายภานุวัฒน� ฤทธิยา
62093009324 นางสาวศศิธร เมืองนาง
62093009325 นายชาญวิทย� สารทอง
62093009326 นางสาวพิชญาภา สาเสน
62093009327 นางสาวรดาศา สุกใส
62093009328 นางสาวจารุพร แหมไธสง
62093009329 นางสาวณีรนุช ไชยรบ
62093009330 นายกิตติพจน� พากุล
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62093009331 นางสาวปาหนัน เมืองฮาม
62093009332 นางสาวมัลลิกา พิมพ�ดี
62093009333 นางสาวภาวิณี วรรณพราหมณ�
62093009334 นายเกรียงไกร คละบุตร
62093009335 นายธีรวัฒน� ตราเงิน
62093009336 นางสาวนพวรรณ ไชยเพชร�
62093009337 นางสาวจีรวรรณ แก�นอ%วน
62093009338 นางสาววรวีย� สีละโคตร
62093009339 นางสาวเบญจภรณ� บุญตา
62093009340 นางวราลักษณ� ตงศิริอุยเจริญ
62093009341 นางสาวภัทรจิตรา ลีนาลาด
62093009342 นางสาวธัญญาพร โคตะมา
62093009343 นางสาวสิรีธร ชูเผ�า
62093009344 นางสาวบุศรินทร� อัฐนาค
62093009345 นางสาวศรัญญา อุตะมาร
62093009346 นายบุญตา คํามุงคุณ
62093009347 นางสาวกฤษณา บุญกว%าง
62093009348 นางสาวรุติมา คานลุน
62093009349 นางสาวประภัสสรา คิดดี
62093009350 นางสาวปภัทษร ขันทวี
62093009351 นายพีรวิชญ� อมรติยางกูร
62093009352 นางสาวรุ�งตะวัน อุตตมานะ
62093009353 นายณัฐวุฒิ ธิวะโต
62093009354 นายยุทธภูมิ โคตรชุม
62093009355 นางสาวอรอุมา กัลยา
62093009356 นางสาวกนกวรรณ คงจา
62093009357 นางสาวผกาวรรณ บุญประเสริฐ
62093009358 นางสาวเจนจิรา มะอินทร�
62093009359 นายอภินัทธ� ทองประดิษฐ�
62093009360 ส.อ.พีรพร พิมดา
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62093009361 นางสาวฐิติยา คูนันทะ
62093009362 นางสาวภัสสร พิมายสิน
62093009363 นายพีรพงษ� ศรีสุข
62093009364 นายณัฐพล พาวะธิ
62093009365 นายทิวัตถ� สมวงษ�
62093009366 นางสาวภารดี ป0ญญาณะสนธิ
62093009367 นายจุติธรรม บุญพา
62093009368 นางสาววาทินี ศรีเมือง
62093009369 นางสาวอุไรรัตน� จันทะโพธ์ิ
62093009370 นางสาวประภาพร บุญสอน
62093009371 นางสาวศิริวรรณ� น%อยอามาตย�
62093009372 นางสาวเกสินี ศรีวงษา
62093009373 นางสาวนันทิยา อารมย�เอื้อ
62093009374 นายณัฐวุฒิ ศิริบุตร
62093009375 นางสาวบงกช โพธิกมล
62093009376 นายปฐมพงษ� บุญยอด
62093009377 นางสาวรัตติกาล ทาพิลา
62093009378 นางสาวสกาวใจ พรมกร
62093009379 นางสาวทิพวรรณ อัมลา
62093009380 นางสาวนารดา งานจัตุรัส
62093009381 นางสาวสายใจ ไกรเวทย�
62093009382 นายปกรณ� ศรีหามาตย�
62093009383 นายไมตรี ชาทิพฮด
62093009384 นางสาวชรินทร�ทิพย� เสนาพันธ�
62093009385 นางสาวยลดา ไชยทองศรี
62093009386 นายป�ยะวัฒน� อัมพรัตน�
62093009387 นางสาวนิภาพร สิมหล%า
62093009388 นางสาวกรรณิการ� สุระดะนัย
62093009389 นางสาวมณีรัตน� แสงร�วม
62093009390 นางสาวจุฑาทิพย� รังกลาง
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62093009391 นายธนากร แก%วแดง
62093009392 นางสาวรจนา มีบ%านต%น
62093009393 นายวรุฒ จิตบุญ
62093009394 นางสาวธิดารัตน� ป0ญญาทอง
62093009395 นางสาวทิวาภรณ� สาลี
62093009396 นายศรีสกล กัลยาบาล
62093009397 นายราชศักด์ิ หม่ันการ
62093009398 นางสาวสุธินันท� บรรลุสุข
62093009399 นางสาวป�ยาภรณ� ขันแสง
62093009400 นางสาวอัจฉราพร สุระภา
62093009401 นางสาวธัญญาวรรณ ผิวสว�าง
62093009402 นางสาวณัฐยา นามบุตรดี
62093009403 นายศุภชัย กรรณลา
62093009404 นางสาวณิชาภัทธ อุทาสี
62093009405 นางสาวป�ยพร วิไลวรรณ
62093009406 นางสาวพรรณธิภา ศรีสถาน
62093009407 นางสาวจุฑาทิพย� กิจรักษา
62093009408 นางสาววิชุดา เภตรา
62093009409 นายพิชญางกูล บุตรแสนคม
62093009410 นางสาวธิติมา คําแพง
62093009411 นายกฤษธนา สุพาณิชกร
62093009412 สิบเอกเอกมัย ไชยศรี
62093009413 นางสาวสุภาวดี เจริญชัย
62093009414 นางสาวอัจฉรา สืบสี
62093009415 นางสาวสุกัญญา ผลเหลือ
62093009416 นายฐิติพงษ� นาวิศรี
62093009417 นางสาวพัชรี อุ�นแก%ว
62093009418 นายปาลวัฒน� แสนคํา
62093009419 นางสาวภาวินี ผันผ�อน
62093009420 นางสาวสุรดา สิงห�สุข
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62093009421 นางสาววราพร แก%วอมร
62093009422 นางสาวภานุมาศ พันธุ�โพธ์ิ
62093009423 นางสาวนิภาพร ชลารินทร�
62093009424 นางสาวจิราภรณ� พรเจริญ
62093009425 นางสาวมัลลิกา ชาวประสา
62093009426 นายเทวา แฮนหลุน
62093009427 นางสาวกมลทิพย� ใจดี
62093009428 นางสาวกัญญารัตน� จันทะสี
62093009429 นายวิทยา บิดา
62093009430 นางสาวอนุสรา ศรีนะอารัง
62093009431 นางสาวพรพิมล มาลาศรี
62093009432 นายวิรุจน� ยานสุวรรณ�
62093009433 นางสาววิไล คําสิน
62093009434 นายศอฟวัน สะอง
62093009435 นางสาวฐิติพร บงแก%ว
62093009436 นางสาวอลิษา คนดี
62093009437 นางสาวอรอุมา จันทาศรี
62093009438 นายธรรมนูญ ศรีเดชา
62093009439 นางสาวรัชนก สายนาโก
62093009440 นางสาววิจิตรา คุณประทุม
62093009441 นางสาวเฟQWองภิรม ไชยหมาน
62093009442 นางสาวสุชาดา ปฎิพัทธ�รัตน�คีรี
62093009443 นางสาวมนทิรา ดาริวงษ�
62093009444 นางสาวนฤมล พลอยศรี
62093009445 นางสาวภณิดา เก้ือสุวรรณ
62093009446 นางสาวไพลิน อ%อคํา
62093009447 นายเมธี ไชยโยธา
62093009448 นางสาวพัชรประภา อุทรักษ�
62093009449 นายวิชัย คามะเชียงพิณ
62093009450 นางสาวสุภักตรา สุตตะมา
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62093009451 นายสมปอง ภาสดา
62093009452 นางสาวตรีทิพ ตู%จินดา
62093009453 นายชาญณรงค� สมภักดี
62093009454 นางสาวกนกวรรณ ไวยะ
62093009455 นายวีระชาติ นรบุตร
62093009456 นางสาวชวิศา แสงทับทิม
62093009457 นายกําธร วงศ�วิเศษ
62093009458 นางสาวณัฐปภัสร� พัฒน�ธนคุณากร
62093009459 นางสาวศิริธร พิมยะมาตร
62093009460 นางสาวธัญรดา แสงชมภู
62093009461 นางสาวธัญญพัทธ� เรียมอุดมผล
62093009462 นางอุไรรัตน� หิรัญ
62093009463 นายธีรพันธ� ซาเสน
62093009464 นางสาวสุรีรัตน� ทันอินทรอาจ
62093009465 นางสาวพรสุดา แก%วสุวรรณ
62093009466 นายเกรียงไกร พิมพะ
62093009467 นางสาวอุไรวรรณ กาฬพันธ�
62093009468 นายคงศิริ อธิราช
62093009469 นางอมรรัตน� วงศ�รักษา
62093009470 นางสาวทัศนีย� หาพรหม
62093009471 นางสาวธารารัตน� สังฆะมณี
62093009472 นางสาวธัญชนก นามขันธ�
62093009473 นายวิวัฒน� เพียผือ
62093009474 นายพิชากร นาครินทร�
62093009475 นายคมกริช แก%วดี
62093009476 นางสาวชลธิชา มีจินดา
62093009477 นายธนวัตร สุวรรณชัยรบ
62093009478 นางสาวชิราภรณ� รุ�งเรืองศิริโชค
62093009479 นายสุรเดช จันทินมาธร
62093009480 นางสาวหัถญา ปKองจันทร�
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62093009481 นางสาวธนัญญา นาอุดม
62093009482 นายวรชัย แซ�อุง
62093009483 นางสาวธราทิพย� บุญตลา
62093009484 นางสาวสุดาพร พรหมกูล
62093009485 นางสาวอทิติยา เหลากัน
62093009486 นางสาวสุภมาส ภูจอมจิตร
62093009487 นางสาวเฟQWองฟKา พรหมศรียา
62093009488 นางสาวธัญชนก ศรีเทียน
62093009489 นางสาวธันญภรณ� อัคนิจ
62093009490 นางสาวอุษา วังศรี
62093009491 นางสาววรรณริษา ไชยสิทธ์ิ
62093009492 นางสาวเขมิกา สกุลวิจิตรกาญจน�
62093009493 นางสาวณัฐพร เพ็งสวัสด์ิ
62093009494 นางสาวมลธิกา ยานะสาร
62093009495 นางสาววนิดา บุญช�วย
62093009496 นางสาวกนกวรรณ รัตนติสร%อย
62093009497 นางสาวกีรานัทร� ลาลด
62093009498 นางสาวกฤษณา พนารัตน�
62093009499 นายคงทรัพย� คงเจริญ
62093009500 นางสาวพ้ิงค� อินสอน
62093009501 นางสาวจุฑารัตน� สุภาดี
62093009502 นางสาวณัฐฉรียา มูลสาระ
62093009503 นางกิฬารัตน� สายสุริย�
62093009504 นางสาวพัชราภรณ� เจริญผล
62093009505 นางสาวปวีณา สุวรรณมงคล
62093009506 นายเดชา สาระผล
62093009507 นางจิราพร นามวงค�
62093009508 นางสาวนาตยา ชนะกาญจน�
62093009509 นางสาวทิพย�ทิวา นนเพียราช
62093009510 นางสาวชลธิชา โคตรมูล
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62093009511 นางสาวสุริสา เวชปาน
62093009512 นางสาวอินทิรา เฉลยบุญ
62093009513 นายเฉลิมพร โปตาเวทย�
62093009514 นางสาวนัทวรรณ พิชัยกาล
62093009515 นางสาววิราภรณ� ไชยเชษฐ�
62093009516 นางสาวพัชริดา คงสุข
62093009517 นางสาวนิภาพร สิงห�โปทา
62093009518 นางสาวเจนจิรา ทองคําพงษ�
62093009519 นายทรงสิทธ์ิ รัตนพลแสน
62093009520 นายพีรพงศ� ศรีษะมุข
62093009521 นางสาวจิราภรณ� พรหมเสนา
62093009522 นางสาวนุศรินทร� ชาวกะมุด
62093009523 นายศุภวิชญ� ยะใจ
62093009524 นางสาวลลิตา ขันโททอง
62093009525 นายวุฒิชัย ณ นครพนม
62093009526 นางสาวเจนจิรา โพธ์ิสุวรรณ
62093009527 นางสาวสุกัญญา สีสิงห�
62093009528 นางสาวมะลิ พูนเพ่ิม
62093009529 นางสาวพรรณราย สีมีวอ
62093009530 นางสาวพัชราภรณ� อินทร�นอก
62093009531 นางสาวประภาวรินทร� ไชยชมภู
62093009532 นายกัสสปะ ภูชมศรี
62093009533 นายจิรทีปต� ชุมศรี
62093009534 นางสาวอรดี โคตรมี
62093009535 นางสาวอารีรัตน� ยศพล
62093009536 นายแสนชัย วงค�ศรีชา
62093009537 นายธนา ปุHนประโคน
62093009538 นางสาวกุลธิดา คําเงิน
62093009539 นางสาวอรุณทิพย� พินิจ
62093009540 นางสาววิมาลา สร%อยโยธา
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62093009541 นางสาวพลอยมณี อินทรเพ็ชร
62093009542 นายคมกริช ทองจันทร�
62093009543 นางรัชนีภรณ� ศรีผาโคตร
62093009544 นางสาวนันทวัน วิถีเทพ
62093009545 นางสาวสิรินันท� ดีจริง
62093009546 นายอัครพงศ� บุญ-หลง
62093009547 นางสาวณัฐธิดา หรรษา
62093009548 นายอาทิตย� คําเหมือน
62093009549 นางสาวนิภาพร ภูกาบิน
62093009550 นางสาวสุภาวดี นนทะวงศ�
62093009551 นายราเชน จันทนาม
62093009552 นายวัชกร เกตุวงศา
62093009553 นางสาวพัชรา วารีย�
62093009554 นายศุภวิชญ� เจริญไชย
62093009555 นายสุชาติ ฉลูทอง
62093009556 นายดิลก แสนก้ัง
62093009557 นายยฎฑรัตน� ชัยยะ
62093009558 นางสาวกัญญชนก อธิชาพิพัฒน�
62093009559 นางสาวอาภาภรณ� เพริศแก%ว
62093009560 นายธนกฤต จตุเทน
62093009561 นางสาววราลักษณ� วณิชป0ญจพล
62093009562 นายอภิเชษฐ� ศรีสุข
62093009563 ว�าที่ ร.ต.หญิงวนิดา มีไทยสงค�
62093009564 นางสาวรัชนี เจริญยุทธ
62093009565 นางสาวสุพัตรา สุพรรณภูวงศ�
62093009566 นางสาวนงลักษณ� แลชาติ
62093009567 นางสาวสกาวเดือน ไชยทองศรี
62093009568 นางสาวเมศิณี ปะนํามะสังข�
62093009569 นางสาวอรพินทร� สร%อยเงิน
62093009570 นายภานุวัฒน� เจียมไพเราะ
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62093009571 นางสาวดรินธร บุญขันธ�
62093009572 นางสาวกนกวรรณ สอนนุชาติ
62093009573 นายวรสิทธ์ิ เอกตาแสง
62093009574 นางสาวทิพย�ทิวา ศรีบุญเลิศ
62093009575 นางสาวศิรินุช จันทร�สุข
62093009576 นางสาวพัชรประภา จีรังกูล
62093009577 นางสาวจริยา วงศ�เครือสอน
62093009578 นางสาวสุดารัตน� เมืองแวง
62093009579 นางสาวจันทร�ทิรา ดวงคํา
62093009580 นางสาวสุกัญญา โคโตศรี
62093009581 นางสาวกนกอร การิก
62093009582 นางสาวกนกรัตน� ศุภพิสุทธ์ิ
62093009583 นางสาวสุภาภรณ� บุญทัน
62093009584 นางสาวปวีณา บุตรพรม
62093009585 นางเมธาพร อัครศักด์ิศรี
62093009586 นางสาวอาริสา เคนศิริ
62093009587 นางสาวเจริญศรี อุ�นวัฒนนุกูล
62093009588 นางสาวสายทอง สุริโย
62093009589 นางสาวสิริอนงค� อัคนิจ
62093009590 นายอภิสิทธ์ิ ชาวดร
62093009591 นางสาวรัตนาพร พัฒนผล
62093009592 นายอธิวัฒน� ป�นตามูล
62093009593 นางสาวสุภาวณี วารีศรี
62093009594 นางสาวรัฏธิดา วังศรี
62093009595 นางสาวรุ�งทิวา นันตาคํา
62093009596 นางสาวอันธิกา อินทรักษ�
62093009597 นายวีระพล สุวรรณทอง
62093009598 นางสาวณัฐนันท� อิ่มเมฆ
62093009599 นางสาวมัลลิกา กองใจ
62093009600 นางสาวฐิติพร ดอนโคตรจันทร�
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62093009601 นายนพรัตน� ศรีสุข
62093009602 นางสาวณัฐติยา วงไชยา
62093009603 นางสาวมัสลิน วิชัยศร
62093009604 นางสาวพนัดดา น%อยยะ
62093009605 นางสาวอโนมา ภิรมย�เชย
62093009606 นายจีรศักด์ิ สมใจ
62093009607 นางสาวพิมพ�ณดา พิมพ�พันธ�
62093009608 นางสาวเจนจิรา สุรินทะ
62093009609 จ�าสิบเอกหญิงนารีรัตน� รุ�งเรือง
62093009610 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสิราภรณ� ชาลีคํา
62093009611 นางสาวป�ยะนุช ลีเพ็ญ
62093009612 นางสาวกนกพร ลาภวิไล
62093009613 นางสาวชลิดา สามศรี
62093009614 นางสาวภรทิพย� ภูหนองโอง
62093009615 นางสาวจุฑามณี ปKองนานาค
62093009616 นางสาวศิริพร ไพคํานาม
62093009617 นายเทียนชัย สุวรรณอ�อน
62093009618 นายปรัชญา มีช%าง
62093009619 นางสาวปรียานุช บุญจู
62093009620 นางสาวอรพรรณ พรหมมา
62093009621 นางสาวสุณิสา ศรีสุข
62093009622 นางสาวสุรีย� วรคันทักษ�
62093009623 นางรุ�งทิวา พูดดี
62093009624 นางอุไร กางทอง
62093009625 นางสาวดวงเด�น ฉายรัศมี
62093009626 นางสาวปริตา พัดมี
62093009627 นางสาววรากุล บัวสุดตา
62093009628 นายทวีศักด์ิ บาสี
62093009629 นายณรงค�ฤทธ์ิ ดวงศรี
62093009630 นางสาวสุดารัตน� พรหมแสง
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62093009631 นายธนาธิป ภูดีทิพย�
62093009632 นายณัฐพงษ� หมอกไส
62093009633 นางจิตลัดดา สัจจเขต
62093009634 นางสาวอกนิษฐ� อิ่มพงษ�ศักด์ิ
62093009635 นายเทียนชัย ใจทน
62093009636 นางสาวสุพินญา ขันติภาพ
62093009637 นางสาวสุดารัตน� พรหมมา
62093009638 นายธีระวัฒน� พรมนันท�
62093009639 นายรัชพล ภักดี
62093009640 นางสาวพัชรา อั้งโกVะ
62093009641 นางสาวณัฐธิดา ชมจันทร�
62093009642 นางสาววรรณภาร� ผาอินทร�
62093009643 นายบริพัฒ ผาลือคํา
62093009644 นางสาวสุรีรัตน� สุขสวัสด์ิ
62093009645 นางสาวรุ%งนภา วงศ�ศรีชา
62093009646 นางสาวพรทิพย� เหง%าน%อย
62093009647 นางสาวจิราวรรณ แก%วบวร
62093009648 นางสาวจารุวรรณ อิ่มชมชื่น
62093009649 นายวีระศักด์ิ ต%นเชียงพิณ
62093009650 นางสาวภาราวี ชาญชัยพิทักษ�สิน
62093009651 นายมติชน อุคํา
62093009652 นางสาวจริยา ปKองอาจ
62093009653 นายก%องศักด์ิ วาระมูลนี
62093009654 นางสาวทิพย�ธิดา เหล็กเพ็ชร
62093009655 นางสาวธัญญารัตน� วงระคร
62093009656 นางสาวฤทัยมาศ ชมชื่น
62093009657 นางสาวกรรณิการ� คูณนาเมือง
62093009658 นายพงษ�อมร เจริญไชย
62093009659 นางสาวดารณี เส%งทับ
62093009660 นายอรรถพร ทองสอดแสง
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62093009661 นางสาวศิริพร ผาใต%
62093009662 นางสาวชนิดาภา แก%วหินเจริญ
62093009663 นางสาวอริชา โรหิตาคนี
62093009664 นางสาวจุฑามาศ แก%วจินดา
62093009665 นางสาวพัชรี จิตมาตร
62093009666 นางสาวปณิดา แวงวรรณ
62093009667 นางสาวดวงพร ไกรนอก
62093009668 นางสาววัชราภรณ� นะโพธ์ิ
62093009669 นางสาวนฤมล ขันธะชัย
62093009670 นายวิชชญา สากลวิจิตร
62093009671 นายชัชพิมุข หวังกลุ�มกลาง
62093009672 นายนัฐกรณ� แสงศิลา
62093009673 นางสาวกฤตยา โคตรป0ตถา
62093009674 นางปราณิสา ไชยแสง
62093009675 นายอติเทพ กองธรรม
62093009676 นายอลงกรณ� สาระไชย
62093009677 นางสาวศิริวรรณ� คํามุงคุณ
62093009678 นางสาวเศรษฐิรดา หิรัญโท
62093009679 นางทิวาวรรณ ทองโคตร
62093009680 นายอานุภาพ ดวงจินดา
62093009681 นายอัษฎาวุฒิ ไสยันต�
62093009682 นางสาวกนิษฐา อิ่มสะอาด
62093009683 นางสาวสุลินดา กุลมา
62093009684 นางสาวสุดา นนท�ขุนทด
62093009685 นางสาวภัทรดา ศรีสร%อย
62093009686 นางสาวอาภาพร เพชรเสถียร
62093009687 นายธิเบศร� นาหนองค%า
62093009688 นางสาววธูสิริ บุญชิต
62093009689 นายสราวุฒิ กิมฮวย
62093009690 นางพิมผกา อิ่มแมน
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62093009691 นายพันธุ�พัชร� พสุมาตร
62093009692 นายจักริน โค%วประดิษฐ�
62093009693 นางสาวศศิวิมล ปรีชาวัฒนากุล
62093009694 นางสาวประภัสสร บุญมา
62093009695 นางสาวพรสุดา พรหมประกาย
62093009696 นางสาวพรรณนภา ศรีราช
62093009697 นางสาวสุวิมล ป0ดโตธัมธังค�
62093009698 นายกรวิชญ� ไชยนาม
62093009699 นางสาวขวัญชนก ทันบุญ
62093009700 นางสาวพรพิมล ย�อดี
62093009701 นางสาวชมภูนุช ถนอมสงวน
62093009702 นางบุศยรินทร� พลนุรักษ�
62093009703 นางสาวกัญญารัตน� โททุมพล
62093009704 นางสาวพรนิภา จ%ายหนองบัว
62093009705 นางสาวนิภาพร พลซา
62093009706 นางสาวสุวิมล ศิลาไพร
62093009707 นางสาวพรพิมล ปูHบุตรชา
62093009708 นางลําไพ จันทร�ขอม
62093009709 นางสาวสุธิดา สถิตย�
62093009710 นางสาวธิดารัตน� อินทริง
62093009711 นางสาวศุภาวรรณ แพงศรี
62093009712 นางสาวปาวตี ป0ชชามูล
62093009713 นายอรรถพล เสาวรส
62093009714 นางสาวสุมาลี ศรีสุวรรณ�
62093009715 นางสาวแพรวฤดี ถําวาปI
62093009716 นางสาววริศรา โพพิศ
62093009717 นางสาวอวัสดา วิจิตรเนตร
62093009718 นายพรพิชิต อ�อนดี
62093009719 นางสาวป�ยวราลักษณ� หนองนงค�
62093009720 นางสาวจิตราพร สายสมบูรณ�
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62093009721 นางสาวสุพัตรา สติยศ
62093009722 นางสาวประภาพร คําหุ�ง
62093009723 นางสาวสุกัญญา พานเชียงศรี
62093009724 นางสาวภัคจิรา สอนสา
62093009725 นางสาววาสนา บุญนํา
62093009726 นายไกรยุทธ โพธ์ิสุ
62093009727 นางสาวรุจิรา วงศ�โสภา
62093009728 นางสาวชิสนก เถ่ือนแก%ว
62093009729 นายอนันตศักด์ิ เปรมปรีด์ิ
62093009730 นางสาวภศุกันณัฐชา เกตุปรากฏ
62093009731 นางลดาวัลย� นาสมตรึก
62093009732 นางสาวอลิศรา ผาสุข
62093009733 นางสาวคณิตตา ศรีอุดมเวช
62093009734 นางสาวจุรีเกตุ หลาบโพธ์ิ
62093009735 นายสรวิชญ� เสรีรัฐ
62093009736 นางสาวปริณทร�ญาดา รวมทอง
62093009737 นางสาวจิราภรณ� แสงสุวรรณ
62093009738 นางสาวธณัชชา เผือกพงษ�
62093009739 นางสาวนันธิยา ผิวโพธ์ิ
62093009740 นางสาวนลิดา ศรีภูมี
62093009741 นางสาวศิวภรณ� พรหมเทศ
62093009742 นางสาวอรอุมา ธิปโชติ
62093009743 นางสาวกัลยา จันทรักษ�
62093009744 นายธนาชัย สุนารักษ�
62093009745 นางสาวจิตลดา เจริญข้ึน
62093009746 นายธีระ โจะโหวะสิงห�
62093009747 นางสาวอรอนงค� จากผา
62093009748 นางสาววรัญญา ศรีบุญเรือง
62093009749 นายกฤษณะ พรมสิทธ์ิ
62093009750 นางสาวป�ยาภรณ� สิทธิจันทร�เสน
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62093009751 นางสาวพรรณณี ศรีสร%อย
62093009752 นางสาวพรนภา ขันธจํานงค�
62093009753 นายวีระชล ศรีวิไล
62093009754 นางสาวรัตติกาล กัญญะบุญ
62093009755 นางสาวเจนจิรา สุวรรณมาลี
62093009756 นายธนวัฒน� ราชคํา
62093009757 นายเศรษฐภูมิ พรมจันทร�
62093009758 นายธีระพงษ� อัตติยะ
62093009759 นางสาวนวลนภา แก%วโวหาร
62093009760 นางสาวประนัดดา ชินรินทร�
62093009761 นายยงยุทธ์ิ พุฒเพ็ง
62093009762 นายทินกร ต%นถาแก%ว
62093009763 นายช�วงชัย จันทนวน
62093009764 นายอนุชิน ประสิทธ์ิเพียรชัย
62093009765 นางสาวสุภัสสร ตุงกระโทก
62093009766 นายฐิรวัฒน� สิงห�ชอม
62093009767 นางสาวสิริภา จิตติพิมพ�
62093009768 นายฐะนิช ผาเนตร
62093009769 นางสาวออรัตน�ดา ประดิษฐ�
62093009770 นางสาวพิชญานิน หินซุย
62093009771 นางกิจกัญญา จันทร�เพ็ญ
62093009772 นางสาวนฤมล เศษสม
62093009773 นายจาตุรน สงฆ�พัฒน�
62093009774 นางสาวจารุวรรณ พันรักษา
62093009775 นางสาวจันทร�สุดา บุญหล%า
62093009776 นางสาวธารารัตน� บุญทวิโรจน�
62093009777 นายจิรภัทร ปะสะจะ
62093009778 นางสาวพิกุลทอง ศรีเสนาะ
62093009779 นางศิริอร สุทธิเมธากุล
62093009780 นางสาวสุพัตรา เอกมาตร
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62093009781 นางสาวสุภานันท� กิตะกะมิ
62093009782 นายภาคิน พลแพงขวา
62093009783 นายธรรศ อุณชาติ
62093009784 นายณัฐวัฒน� พรมสิทธ์ิ
62093009785 นางสาวอัชณา พิมพ�สา
62093009786 นางสาวประภัสสิริ เชื่อเงิน
62093009787 นายอริยะ บุญตาทิพย�
62093009788 นางสาวธัญญา พรมยาลี
62093009789 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงอ�อน
62093009790 นางสาวสุพิชญา สุพรมอินทร�
62093009791 นางสาวรุ�งทิพย� สายงาม
62093009792 นางสาวทิภาพร อยู�สุข
62093009793 นางสาวทิพวรรณ สายทอง
62093009794 นางสาวรัชฎาภรณ� ครสิงห�
62093009795 นางสาวสุกานดา แก%วตา
62093009796 นางสาวสิริวิมล เกตุบุญ
62093009797 นางสาวสิรินุช กุดแถลง
62093009798 นางสาวโชติรส ลํามะสะ
62093009799 นางสาวสุพัตรา ธรรมรักษา
62093009800 นายตรงสิน ตุลากัน
62093009801 นางสาวจันทลักษณ� คําจันโท
62093009802 นางสาวดวงกมล คันธี
62093009803 นางสาวจิราภรณ� โพธิมูล
62093009804 นางสาวนวลละออ ชัยสงค�
62093009805 นายกษน พิลาฤทธ์ิ
62093009806 นางสาวจีรารัตน� เหลาแตว
62093009807 นางสาวบุผาทิพย� กุลยณีย�
62093009808 นางวารุณี เนื่องลี
62093009809 นางสาวพนิดา แก%วตันตะ
62093009810 นางสาวธิดารัตน� ชาวดอน
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62093009811 นายศุภกฤต จันทรานุกูลกิจ
62093009812 นางสาวปานจิตร ชุ�มนวม
62093009813 นายสรวิศ สังข�ชัย
62093009814 นางสาวศศิวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ
62093009815 นางสาวพัชรินทร� ธุป0ญญา
62093009816 นางสาวผกาวดี ป0จฉิมภาคพิทักษ�
62093009817 นายชนาวุธ บุตรฉิม
62093009818 นางสาวมนัสนันท� ราชวงษา
62093009819 นางสาวอันทิกา นนทะศรี
62093009820 นางสาวลดาวัลย� มิเถาวัลย�
62093009821 นายณัฐพล ฤทธิมหา
62093009822 นางสาวสุภารัตน� บาลนาคม
62093009823 นายป0ญญาวุธ บุญเรืองนาม
62093009824 นางสาวรชตวรรณ คงผดุง
62093009825 นายปกรณ�ภัฒน� ศรีฉํ่าพันธุ�
62093009826 นายอัครพล ศรีดาวงศ�
62093009827 นางสาวทิพวรรณ มาลา
62093009828 นางสาวยุพาพร พิชัยช�วง
62093009829 นางสาวสุนิสา วังคะฮาด
62093009830 นางสาวชัชฎา ตาลปHาหว�าน
62093009831 นางสาวธนพร สาโคตร
62093009832 นางสาวศุภวรรณ พนมเริงไชย
62093009833 นายกังวาล สิงหาศิลปO
62093009834 นางสาวสุดารัตน� จันทะแจ�ม
62093009835 นายชาญชวัตร โชติธนาวัฒนะ
62093009836 นางสาววราภรณ� วิบุลกุล
62093009837 ว�าที่ ร.ต.ทศพล สุขสวัสด์ิศิริเดช
62093009838 นางสาวจันท�สุภางค� ชมภูมาตร
62093009839 นายสิทธิชัย มงคลนํา
62093009840 นางสาวพนิตพิชา แสนวา
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62093009841 นายสุทธิพงษ� ธรรมสมบัติ
62093009842 นางสาวสุธิดา วาปIเก
62093009843 นายเอกชัย พันธุ�มณี
62093009844 นางสาวมณทิชา เชิดสังวาลย�
62093009845 นางสาวกรกมล พันธ�สุวรรณ
62093009846 นางสาววันทนีย� พวงศรี
62093009847 นายวิโรจน� มีชํานาญ
62093009848 นายอดิศักด์ิ ลึมปา
62093009849 นายทนง ดวงรัตน�
62093009850 นางสาวธนาภรณ� กันอินทร�
62093009851 นางสาวมัลลิกา พรหมโส
62093009852 นางสาวนิภาภรณ� กุลสอนนาม
62093009853 นางสาวณราภรณ� บุญซ%อน
62093009854 นายสุรพร สามพันธ�
62093009855 นางสาวปริยาภา รอดเข็ม
62093009856 นางสาวป�ยดา ธงศรีนารถ
62093009857 นายธงทอง เพชรสมบัติ
62093009858 นางสาวสาริศา มีเพียร
62093009859 นางสาวสุธิดา ขันติกรม
62093009860 นางสาวศิริทรัพย� สะเทิงรัมย�
62093009861 นางสาวดารุณี หาญชนะ
62093009862 นายประเสริฐสิริ ดีกุดเรือ
62093009863 นางสาวป0ญจรัตน� ป�ตะแสง
62093009864 นายนรินทร�ศักด์ิ หล%าหิบ
62093009865 นายกริสน� เสาวดี
62093009866 นางสาวพชรพร ป0ตบุศย�
62093009867 นางสาวจิราภรณ� นวลงาม
62093009868 นายจํารัส กุละจันทร�เพ็ง
62093009869 นางสาวธิดาทิพย� บุทธิจักร
62093009870 นายสรกฤช มารอดศิริ
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62093009871 นางสาวกุลนันทน� เสนสุนทรชัย
62093009872 นางสาวสุทธิตา ชัยอามาตย�
62093009873 นางสาวป0ญจพร ภาศิริ
62093009874 นางสาวรัศมี ลาแสดง
62093009875 นางสาวปาณิศา ไชยศรีสงคราม
62093009876 นายวีระยุทธ สารวงษ�
62093009877 นางสาวชฎาพร โกสิลา
62093009878 นางสาววิไลพร แข็งขัน
62093009879 นายอภิวัฒน� ดึงประโคน
62093009880 นายเอกพร ธรรมยศ
62093009881 นางสาวขวัญตา เทพพรม
62093009882 นางสาวสุดาภรณ� อัตพฤกษ�
62093009883 นายพิสิฐ คําบุศย�
62093009884 นางสาวกนกพร โพธิญาน
62093009885 นางสาวพิรญาณ� เนตรวงศ�
62093009886 นางสาวจันทิมา สาอิ้ม
62093009887 นางสาวนลิณีย� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093009888 นายไพศาล บัวใหญ�รักษา
62093009889 นางสาววราภรณ� ภูมิช�อ
62093009890 นางสาวน้ําฝน พรมสากล
62093009891 นางสาวศิริรัตน� วงษ�จันนา
62093009892 นางสาวเมวิกรานต� ทรงอาจ
62093009893 นางสาวธนารีย� ต้ังตระกูล
62093009894 นายสุดเขตต� ถาวร
62093009895 นายณัฐพล รอดแสดง
62093009896 นางสาวศิรินทา โคตรโยธา
62093009897 นางสาวกนกวรรณ มิฆวาฬ
62093009898 นางสาวปานรดา รักษาพล
62093009899 นางสาวยุพา ธรรมรงค�
62093009900 นายวีรยุทธ รัตนะมงกุฏ
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62093009901 นางสาวณัฐรินีย� มหาวันอุตม�
62093009902 นางสาวปริยา โยธากุล
62093009903 นายศิริศักด์ิ หาริพงษ�
62093009904 นางสาวประภาพร อินรินทร�
62093009905 นางสาวณัฐฐิญา ทองสี
62093009906 นางสาวเบญจมาศ วังคีรี
62093009907 นางสาวนันทพร ศรีวรสาร
62093009908 นางสาวรุ�งทิวา แคล�วคล�อง
62093009909 นางสาวสุภาวดี ภูมิ
62093009910 นางสาวมัลลิกา เทือกเถาว�
62093009911 นางสาวสุนิสา วงษ�จันทร�
62093009912 นางสาวอาทิตยรัตน� กรีชัยศรี
62093009913 นางสาวสุมินตรา ขวาของ
62093009914 นางสาวนันทวรรณ ขุนบุญจันทร�
62093009915 นางสาวจิตติมา สุทธิโสม
62093009916 นางสาวก่ิงแก%ว เรณู
62093009917 นางสาวนริศรา โง�นประสิทธ์ิ
62093009918 นางสาวพรรณิษา เขลาขุนทด
62093009919 นางสาวณัทชิยา ธนิตธนเฟQWองฟู
62093009920 นางสาวศุภนันท� มงคุณ
62093009921 นายสิทธิชัย โพตะพัน
62093009922 นายจักรกฤษณ� ทองสว�าง
62093009923 นางสาวชฎาพร ใครบุตร
62093009924 นางสาวจันทร�จิรา โพธิเสน
62093009925 นางสาวกิตติยา แสงสิงห�
62093009926 นางสาวจารุวรรณ เหลืองอร�าม
62093009927 นายชิณวัฒน� หาเงิน
62093009928 นางสาวจิรนันท� ตาลพวง
62093009929 นางสาวเอมอร แก%วกัณหา
62093009930 นางสาวสุพรรณี ด%วงพิทักษ�
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62093009931 นางสาวโยทกา ด�านลาพล
62093009932 นายชัยพัฒน� เที่ยงมนต�
62093009933 นางสาววารุณี ศรีสุธรรม
62093009934 นางสาวสิรินพิชญ� แกะริมาฐิพัฒน�
62093009935 นางสาวจิดาภา ภู�นาค
62093009936 นางสาวฐิติมาวาดี หาญกิจ
62093009937 นายนพพร ประดา
62093009938 นางสาวเสาวภาคย� มาลิจันทร�
62093009939 นางสาวลําไพร วงศ�นาม
62093009940 นางสาวพรทิพย� ทัพทะมาตร
62093009941 นางสาวสุภาภรณ� สํารองพันธ�
62093009942 นางสาวภัควลัญชญ� ป0ญญาคม
62093009943 นางสาวอรทิวา ชาพิทักษ�
62093009944 นางสาวพัทธวรรณ ภูมิลุน
62093009945 นางสาวมณีนุช ทับซ%าย
62093009946 นายยงยุทธ บุตราช
62093009947 นายศรายุทธ ธิยารักษ�
62093009948 นางสาวชลธิชา เฉียบแหลม
62093009949 นางสาวจินตนา โสทับ
62093009950 ส.ท.ศราวุธ พลซา
62093009951 นางสาวพัชริดา พองพรหม
62093009952 นายเขตวัน นันทะแสง
62093009953 นายเสกสรร คําแสน
62093009954 นายกิตติพัทธ� ทองบ�อ
62093009955 นายดิเรก พูลเพ่ิม
62093009956 นางสาวป�ยะมาศ ธรรมรักษา
62093009957 นางสาวยุภาพร สีภักดี
62093009958 นางสาวนุชจรี พิมพ�สมแดง
62093009959 นางสาวศศิประภา คําพรม
62093009960 นางสาวประภัสสรา สาพารัตน�
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62093009961 นายอดิศร พรมสุริย�
62093009962 นางสาวจินตณาภรณ� ศรีบุญมี
62093009963 นางสาวจริยา พ�อไชยราช
62093009964 นางสาวกรรณิกา แย%มยวน
62093009965 นางสาววริษนันท� วงศ�วัชรากรนิธิ
62093009966 นางสาวรัตนพร หูมแพง
62093009967 นางสาวปรียาวรรณ อินทรักษ�
62093009968 นางสาวโชติกา ตาสี
62093009969 นางสาวเจนจิรา ศรีไชย
62093009970 นางสาววิทิตา ปากดีสี
62093009971 นางสาวรัศมีจันทร� ด%วงพันลํา
62093009972 นางสาวณัฐวดี ทศศะ
62093009973 นางสาวมาลินี พลหาญ
62093009974 นางสาวสุจิตรา อุป0ชฌาย�
62093009975 นางสาวปาริชาต รูปสม
62093009976 นายปกรณ� ไชยชิน
62093009977 นางสาวนันทพร นันทโพธ์ิเดช
62093009978 นายวราวุชธ� ลือแก%วมา
62093009979 นางสาวจิรารัตน� มุสิกะพันธ�
62093009980 นายยอดยศ คํามี
62093009981 นางสาวปานฤทัย สุขาวาปI
62093009982 นางสาวจิรภา มุ�งงาม
62093009983 นางสาวญาณินฑ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093009984 นางสาวผณินธร อนุสุริยา
62093009985 นายธนายุต เนธิบุตร
62093009986 นางสาวจรินธร จูมสี
62093009987 นางสาวศิรินภา พรมดี
62093009988 นางสาวป�ยสรินทร� เทพหัสดิน
62093009989 นายธัญพจน� เดชศักด์ิ
62093009990 นายภราดา อัศวรัตนกุล
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62093009991 นายธนกฤต ปราบพาล
62093009992 นายธีระยุทธ สุวอ
62093009993 นายนราวิชญ� แก%วจันทร�
62093009994 นางอรวรรณ แก%วจันลา
62093009995 นายอภิชิต หงษาจูม
62093009996 นางสาวจันทิมา จันสุภีร�
62093009997 นายฤกษ�ดี ศรีจันทวงษ�
62093009998 นายวินัย โยลัย
62093009999 นางสาวปารณีย�ยาพร ศิริมนูญ
62093010000 นางสาวสุจิตรา เรืองศรีจันทร�
62093010001 นายวรวัชร รัตนวงษา
62093010002 นายสหรัฐ มูลถวิลย�
62093010003 นางสาวศิริพร คํามุงคุณ
62093010004 นางสาวมนัญชยา ราชคีรี
62093010005 นางสาวอัจฉรา ศรีรักษา
62093010006 นางสาวสุภาพร เข็มเพ็ชร
62093010007 นางสาวกิตติยา จินาวรณ�
62093010008 นางสาวกนกรัตน� มุลลุน
62093010009 นางสาวญาณิกา เปาะกระโทก
62093010010 นางสาวปนัดดา สิงหเสนา
62093010011 นางสาวศศิธร ป�Wนทอง
62093010012 นางสาวจีรนุช ฆ%องกบ
62093010013 นางสาวณัฏณิชา ทวดอาจ
62093010014 นายอุกฤษฎ� กองภา
62093010015 นายพศิน อิ่นแก%ว
62093010016 นางสาวสุมิตรา คําสิลา
62093010017 นางสาวนพมาศ พิมทอง
62093010018 นายกฤษฎา จันทร�อุไร
62093010019 นายปฐมภพ ใจบุญ
62093010020 นางสาวธิชากร สุขใจ
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62093010021 นางสาวจิราวรรณ เสียงอ�อน
62093010022 นางสาววลินลักษณ� คําสี
62093010023 นางสาววิยะดา สาวิสัย
62093010024 นางสาวกวินธิดา จันเทศ
62093010025 นางสาวสาลิกา มัยวงค�
62093010026 นายอัครชัย สอนพรม
62093010027 นางสาวกัลยา กองตัน
62093010028 นางสาวจิราพรรณ ภาคภูมิ
62093010029 นางสาวเกศยา ชนะสิงห�
62093010030 นายอรชุน เกาะน้ําใส
62093010031 นางสาวมลิวัลย� คะตะโคตร�
62093010032 นางสาวศรัณย�พร บุตรโพธ์ิ
62093010033 นางสาวทัศนียา น%อยอ�อนโพธ์ิ
62093010034 นางสาวธิดาลักษณ� ศรีจันทร�
62093010035 นายฐาปนัท แผ�นพงษ�
62093010036 นางสาวรัชฎากรณ� โพธ์ิศรี
62093010037 นายโยธารักษ� กองจันทร�
62093010038 นายธงชัย ชนะชัย
62093010039 นางสาวจุฑารัตน� คิอินธิ
62093010040 นายวุฒิชัย ธรรมเรียง
62093010041 นางสาวธัญวรัตม� มีชาติ
62093010042 นางสาวพิสุดา ศรีนุกูล
62093010043 นายขจรเกียรติ วันสืบ
62093010044 นางสาวพิมศิริ เกษบัว
62093010045 นางสาวอุษณีย� เข่ือนขันธ�
62093010046 นายคุณานนต� มุธุขันธ�
62093010047 นายอนุพงษ� มีจิต
62093010048 นายป�ยะณัฐ ลิมานนท�ดํารงค�
62093010049 นายวัชรากร ชวดกลางลา
62093010050 นางสาวอรวรรณ มุ�งลา
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62093010051 นางสาววราภรณ� ดาวเรือง
62093010052 นายศุภกร ฤทธ์ิสว�าง
62093010053 นางสาวณัฐนิชา บุตรสาฤทธ์ิ
62093010054 นางสาวพรสุดา สุโขยชัย
62093010055 นางสาวสุวรรณา ทองสี
62093010056 นายกิติศักด์ิ ศรีทอง
62093010057 นายภาคภูมิ นนทวิศรุต
62093010058 นายชนก พิสัยพันธ�
62093010059 นางสาวศิริวรรณ สุทธิโท
62093010060 นางสาวรุ�งอรุณ ณะจํานงค�
62093010061 นางสาวภัยจิตร� พังแสงสุ
62093010062 นางสาวศศิภา ผิวผ�อง
62093010063 นายพลวัฒน� จันเทพา
62093010064 นางสาวนุธิดา สิงหะรักษ�
62093010065 นายพงษ�นรินทร� ไชยวงค�
62093010066 นางสาวชิดชนก สาคมิตร
62093010067 นางศิริญา นาสอ%าน
62093010068 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� ลําน้ําเที่ยง
62093010069 นางสาวภัชรพร เรือนธรรม
62093010070 นายสุธิพงษ� แพงคําอ%วน
62093010071 นางสาวรมย�นลิน แหลมไธสง
62093010072 นางสาววรพรรณ อุปถัมภ�
62093010073 นางสาวรัชนก อาจอินทร�
62093010074 นางสาวธัญญลักษณ� เชื้อวังคํา
62093010075 นางสาวสุพัตรา ธรรมสาร
62093010076 นางปรียากร คําวิเศษ
62093010077 นางสาวศิริมล หงษาคํา
62093010078 นางสาวสุรีรัตน� บุญเอี่ยม
62093010079 นางสาวอาภรณ� พัสดร
62093010080 นายสิรวิชญ� ถาอุปชิต
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62093010081 นางสาวกมลชนก เนินสุทธิ
62093010082 นางสาวพันธิยา พินิจมนตรี
62093010083 นางสาวชัญญานุช เสือสา
62093010084 นางสาววรรณภา ศิรินาโพธ์ิ
62093010085 นางสาวสุทธิดา เที่ยงคํา
62093010086 นางสาวจุฑารัตน� พลสูงเนิน
62093010087 นางสาวเทพธิดา สลางสิงห�
62093010088 นางสาวมนัญชยา คําควร
62093010089 นายสว�างรัชณ� สวรรยาธิป0ติ
62093010090 นายอิทธิพงษ� ทาสีดํา
62093010091 นายไอศูรย� ศิริพันธุ�
62093010092 นางสาวขวัญฤดี จู�มา
62093010093 นางสาววาสิทธ์ิฐี นามอินทร�
62093010094 นางสาวจินตนา แกะขุนทด
62093010095 นางสาวประกาย นันตาชัยวุฒิ
62093010096 นายโกวิทย� บุญพร%อม
62093010097 นายอดิศักด์ิ มณีวรรณ
62093010098 นายธงชัย เปIWยมเสรีชัย
62093010099 นายปูชิต เมืองสูนย�
62093010100 นายนัตพงษ� อัฐถกร
62093010101 นายภาณุพงศ� ภิรมย�การ
62093010102 นางสาวนิภาภรณ� สีทาพุฒ
62093010103 นายธวัชชัย ถําวาปI
62093010104 นางสาวทีปกา แสนจันทร�
62093010105 นางสาววารุณี บานศิริ
62093010106 นางสาวจินตนา เชียงขวาง
62093010107 นางสาวโชติกา นางสะอาด
62093010108 นายภักดี พิกุลหอม
62093010109 นายวิศวะ วิเศษวุธ
62093010110 นางสาวจิราพัชร สารเนตร
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62093010111 นางสาวกชกร อุ�มภูธร
62093010112 นางเอมอร บุตตะสี
62093010113 นางสาวธนิตา บัวละคร
62093010114 นางสาวกมลลักษณ� เทพอินทร�
62093010115 นางสาวกัญญาภัค ศรีปะโค
62093010116 นายเชิดชาย สมบูรณ�ชัย
62093010117 นางสาววิภารัตน� แสงมณี
62093010118 ว�าที่ร%อยตรีหญิงยุวดี สอนมงคล
62093010119 นายชัยวิชิต วงษ�นอก
62093010120 นางสาวยุพา ป�นะสา
62093010121 นางสาวแก%วกนกภรณ� สีแตง
62093010122 นางสาวเจนจิรา น้ําเพชร
62093010123 นางสาวจิลาพร รอดเพ็ง
62093010124 นายปรินทร สารบูรณ�
62093010125 นางสาววรรณพร อินทวัน
62093010126 นางสาวชลธิชา เสนาสี
62093010127 นางสุภาภรณ� กล%าหาญ
62093010128 นายสุทธิเกียรติ พิชัยวัตต�
62093010129 นายกันตชัย ไพจิตรโยธี
62093010130 นางสาวกาญจนา ช�วงชัย
62093010131 นางสาวเกศินี คําลือชา
62093010132 นายดุสิต มาตราช
62093010133 นางสาวอาลิษา กาชัย
62093010134 นายธีรวัฒน� แก%วอุดร
62093010135 นายสุกรรณ� จันทศรี
62093010136 นางสุกัญญา แก%วปฏิบัติ
62093010137 นางสาวณิศศา ปานาที
62093010138 นางสาวโสภาพรรณ โม�งโอชา
62093010139 นางสาวอาภากร บุตตะโยธี
62093010140 นางสาวกนกประภา ชมภูแดง
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62093010141 นางสาวภัทราพรรณ ภูมี
62093010142 นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี
62093010143 นางสาวธารทิพย� มาตราช
62093010144 นางสาวภวจันทร� เจือจันอัด
62093010145 นางสาวกาญจน�พิชชา มะโหรี
62093010146 นางสาววรรยา ภารจรัส
62093010147 นายภูมิพรรด์ิ ภูมิรัศม์ิเดชากร
62093010148 นายเชาวฤทธ์ิ สมชัย
62093010149 นางสาวธัญญารัตน� ตาป�น
62093010150 นางสาวสิริกัญญณัฐ ศรีสุนาครัว
62093010151 นายจีระวัฒน� ทองแสง
62093010152 นางสาวณัฐธิดา จุฬาคํา
62093010153 นายกิตติพศ พรหมโคตร
62093010154 นางสาวนัยนา สมศรี
62093010155 นางสาวธีราพร เทชะ
62093010156 นายภาสวัฒน� อาจวิชัย
62093010157 นายไชยภัทร สิงห�ศิริ
62093010158 นายณัฐวัตร งานพลกรัง
62093010159 นางสาวศิริพร ดวงดี
62093010160 นางสาววนิดา จันทะวิระ
62093010161 นางสาวสุพรรษา แสงจันทร�คุ%ม
62093010162 นางสาวราตรี กงเวียน
62093010163 นางสาวเกษราภรณ� โสมศรีแพง
62093010164 นางสาวนัยน�ปพร สุภา
62093010165 นายพินิจ ชมภูนิมิตร
62093010166 นายปรมัตถ� ท%วมเรือง
62093010167 นายอภิวัฒน� สามารถ
62093010168 นางสาวอรทัย คาดประคอง
62093010169 นางสาวฐิติมา แพงวงษ�
62093010170 นางสาวจิราภา มุทาวัน
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62093010171 นางสาวดาราณี วิมูลอาจ
62093010172 นางสาวบุษกรณ� ฤทธ์ิเอี่ยม
62093010173 นางสาวอาริญา เชียงไข�แก%ว
62093010174 นายสุรเดช วินากร
62093010175 นางสาวบังอร แก%วมาลุน
62093010176 นายภาณุเบศธ� กวนคําอุ%ย
62093010177 นางสาวศิริพร รูปงาม
62093010178 นางสาวประดับพร สอนสมนึก
62093010179 นางสาวภาณุมาศ โพธ์ิศรี
62093010180 นางสาวดารุณี วงคะสุ�ม
62093010181 นางสาวปอรวัลย� นามวิเศษ
62093010182 นางสาวสิทธิพร ตุเกตุ
62093010183 นางสาวอรอนงค� ทิพย�ชัยเมธา
62093010184 นางสาวธนิดา ประเสริฐสม
62093010185 นางสาวรุ�งอรุณ พลพฤกษ�
62093010186 นางสาวสุรีรัตน� อุสาพรม
62093010187 นางสาวศรัญญา ดวงศรี
62093010188 นางสาวศิริลักษณ� รัตนะพิมาตย�
62093010189 นางสาวอรณี ขันงาม
62093010190 นายกนกศักด์ิ ศิริมงคล
62093010191 นางสาวไพลิน หินวิเศษ
62093010192 นางสาวณัฐฐินันท� วงศ�คําสาย
62093010193 นางสาวพรธิภา นันทิกิตติราษฎร�
62093010194 นางกัญญาพัชณ� โสภา
62093010195 นายมานพ คํามงคล
62093010196 นางสาวพรรณวรท นําพวก
62093010197 นางสาวกิติพร มาตรา
62093010198 นางสาวนพธีรา ฦาชา
62093010199 นายจักราน แสนผล
62093010200 นางสาวนฤมล คุณรอด
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62093010201 นางสาวนิภาพร สวยกลาง
62093010202 นางสาวปวีณา วาสโสหา
62093010203 นางสาวชฎาพร ศรีบุญ
62093010204 นางสาววราภรณ� โพธ์ิศรี
62093010205 นางเอี่ยมศิริ แจ�มเสียง
62093010206 นางสาวสาวิตรี ต�อชีวิต
62093010207 นางสาวจุฑามาศ จันทะล�าม
62093010208 นายนิวัฒน� รินทร
62093010209 นางสาวแสงจันทร� ขรรศร
62093010210 นางพรธิดา นิเทียน
62093010211 นางสาวป0ณณภัสร� แสนก่ิง
62093010212 นายทวีวัฒน� ยุรศักด์ิพงศ�
62093010213 นายวรเดช เดชโยธา
62093010214 นางสาวณฐกานต� สายสินธุ�
62093010215 นางสาวสุพัตรา ทาจวง
62093010216 นางสาวมิณตรา เสเล
62093010217 นางสาวภัสสร แสนมนตรี
62093010218 นางสาวทิพวรรณ พัตรสิงห�
62093010219 นางสาวศิรินารถ ใจทอง
62093010220 นางสาวดวงใจ ศรัทธาคลัง
62093010221 นางสาวสาวิตรี วังคะฮาด
62093010222 นายวัชรกานต� ไชยแสง
62093010223 นายกรวิชญ� อินตVะ
62093010224 นางสาวอนุสรา อินทัง
62093010225 นางสาวศิริลักษณ� น%อยหา
62093010226 นางสาวศศิกานต� พลสุด
62093010227 นายสุรยุทธ กัณหา
62093010228 นางสาวประไพ ศิราจันทร�
62093010229 นางสาวศิริวิมล จําปามูล
62093010230 นางสาวปาริชาติ พูนสวัสด์ิ
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62093010231 นางสาวอรนุช ชูศรีเสริฐ
62093010232 นางสาวดาริกา สังมีแสง
62093010233 นายวงศ�วริศ ศรีแสนยงค�
62093010234 ว�าที่ร%อยตรีเอกสิทธ์ิ โยธาสุข
62093010235 นางสาวมาริศา ทรงศรี
62093010236 นายคุณาวุฒิ งามนาเสียว
62093010237 นายวิรัช วงษ�ชัยยา
62093010238 นายพรหมเทพ อินทรมาตย�
62093010239 นางสาวชฎาพร สะหะขันธ�
62093010240 นางสาวอรธิดา จันทร�กง
62093010241 นางสาวเพ็ญประภา เทพศิริ
62093010242 นางสาวอรศิริ ยตะโคตร
62093010243 นางสาวจุฬาลักษณ� ปะวันนา
62093010244 นางสาวมณีจันทร� ศิริวารินทร�
62093010245 นางสาวมัลลิกา จันทะสิงห�
62093010246 นายนิพนธ� หงษ�ศิริ
62093010247 นางสาวบัณฑิตา วุฒิสาร
62093010248 นางสาวนัฐพร กันดูลย�
62093010249 นางสาวสุดารัตน� กุลวงษ�
62093010250 นางสาวศิริวรรณ จันดาแสง
62093010251 นางวิภาวรรณ วิทยอภิบาลกุล
62093010252 นายจิรายุส ไขแสงจันทร�
62093010253 นางสาวพรทิพย� ป0จฉิมบุตร
62093010254 นางสาวมลฤดี ทิทึกทักษ�
62093010255 นางสาวจุฑาภรณ� ภูมิเทศ
62093010256 นายปราชญ�เทพ พันธุ�เลิศ
62093010257 นางสาววนารี สุวรรณไตรย�
62093010258 นางสาวจิตทรา ชูบุญ
62093010259 นางกมลชนก แก%วกุ�ม
62093010260 นางสาวจิรวัฒน� หาญจิตร
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62093010261 นางสาวอภัสรา สมน%อย
62093010262 นางสาวจิดาภา ดาบพลอ�อน
62093010263 นางสาวป�ยาภรณ� ดอกนางแย%ม
62093010264 นางสาวพัชราภรณ� ลุนสอน
62093010265 นายสุริยา ศรีสวาส
62093010266 นางสาวเกสรา โคตรพรม
62093010267 นางสาววิไลภรณ� จันทร�เพ็ชร
62093010268 นางสาวศิริพร แก%วกงพาน
62093010269 นางสาวกัลยาณี ขอสุข
62093010270 นายธีรภัทร บุญทด
62093010271 นายวีรยุทธ ริกําแง
62093010272 นางสาวรติกร วิเศษโวหาร
62093010273 นางสาวสุกัญญา พงษ�เหล�าง้ิว
62093010274 นางสาวอินธุอร คุ%มสระพรม
62093010275 นางสาววนิดา ภูถูกหมอก
62093010276 นางสาวกิตติยา แพงทุย
62093010277 นางสาวศศิวรรณ เพ็งคํา
62093010278 นางสาวกัญญาวี อ�อนมี
62093010279 นายโยธิน ทาทอง
62093010280 นางสาวพิมพ�ชนก รัตนะ
62093010281 นายณัฐชาติ นันทะมาตย�
62093010282 นางสาวประภัสสร เรืองเดช
62093010283 นางพิมพ�พนิต พรหมอารักษ�
62093010284 นางสาวปราณวดี โสมาศรี
62093010285 นางสาวเบญจพร วงศ�ชนะศรี
62093010286 นายอุทัยพงศ� กองป0Wน
62093010287 นางสาวพรพรรณ นิวงษา
62093010288 นายวัชรินทร� จันลาศรี
62093010289 นางสาวสุธิตา สุโพธ์ิชัย
62093010290 นายกฤษณุพงศ� ประจิตร
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62093010291 นางสาวสุพิชญานันท� บุญทศ
62093010292 นางสาวธารารัตน� ทวีกุล
62093010293 นายอาวุธ มัยวงศ�
62093010294 นางสาวอรวรรณ บุญโส
62093010295 นางสาววัชรี อุทัยคู
62093010296 นางสาวกมลรัตน� ทาขุลี
62093010297 นางสาวฉัตรธิดา แสงสุรินทร�
62093010298 นายจิตวัต อุทุมพิรัตน�
62093010299 นางสาววิชิตา แก%วศรีจันทร�
62093010300 นางสาวอัญชิตรา ระวาดชิด
62093010301 นายพีรวัส มุ%งทอง
62093010302 นางสาวอัจฉรา ป0กษา
62093010303 นายสมัย สมภักดี
62093010304 นางสาวทัศนีย�วรรณ ลําเพย
62093010305 นางสาวสายฝน ยาญจิตร
62093010306 นางสาวปวีณ�สุดา ประณมศรี
62093010307 นางสาวสุนิสา มูลทองคํา
62093010308 นางสาววรินยุพา เคนไชยวงศ�
62093010309 นายหนุ�มดี แก%วมุกดา
62093010310 นางยุวลีวรรณ อัดโดดดร
62093010311 นางสาวพัชรา บุญแสน
62093010312 นางสาวดวงกมล คุณวงศ�
62093010313 นางสาวจริยา นาพะพล
62093010314 นางสาวอมรรัตน� ประแดงปุย
62093010315 นางสาวเมธิกา ชุมชน
62093010316 นายวิชิต ชูอุทธา
62093010317 นางสาวดวงนภา มูลจิตติ
62093010318 นางจิตรา ชาลีผล
62093010319 นางสาวป�ยวัณย� ราชโส
62093010320 นางสาวถาวร ฦาชา

หน%า 344 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093010321 นางนพวรรณ โพธ์ิพิฑูรย�
62093010322 นางสาวขวัญนภา แฮดสีทา
62093010323 นายสุรัตน� โสดา
62093010324 นางสาววราภรณ� จันทร�พินิจ
62093010325 นางสาวประภาพร บุพศิริ
62093010326 นางสาวรดารัตน� จันทรเสนา
62093010327 นางสาวรุ�งรัศม์ิ ขัวอั้ว
62093010328 นายฐาปนัท วุฒิเสน
62093010329 นายจีรสิทธ์ิ ภูทะวัง
62093010330 นายขจรศักด์ิ กงแก�นทา
62093010331 นางสาวสุภาลักษณ� วงษา
62093010332 นายพรศักด์ิ โอดภูมิ
62093010333 นางสาวพัชรี โสมาศรี
62093010334 นางสาวศิรินภา วงค�คําภู
62093010335 นางสุภาพร กองเงิน
62093010336 นางสาวปาริตา เพชรดีคาย
62093010337 นายหัตถชัย เขียนศรีอ�อน
62093010338 นางสาวหทัยทิพย� ทองมูล
62093010339 นายนันทฤทธ์ิ สัตถาผล
62093010340 นางขวัญกมล พิมพงษ�
62093010341 นางสาวบัวทอง แก%วสุวรรณ�
62093010342 นางสาวอารียา วันชัยชนะ
62093010343 นางสาวสุพาภรณ� สาลี
62093010344 นางสาวชลธิชา ชินสงคราม
62093010345 นางสาวพักตร�พิมล ตรีรัตน�
62093010346 นางสาวอารยา สระภูมิ
62093010347 นางสาวกนกทิพย� ดีพรม
62093010348 นางสาวปภาดา บุตรศรีรัฐ
62093010349 นางพานิชย� ฤทธ์ิอร�าม
62093010350 นายอมตะ โพธิสวัสด์ิ
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62093010351 นางสาวยุรดา อึ่งพอง
62093010352 นางสาวจารุณี โพธ์ิขี
62093010353 นายอภิสิทธ์ิ พ�อสาร
62093010354 นางสาวพัชกร วงค�ก�อ
62093010355 นายธีรพงศ� บุนนาคสีชัย
62093010356 นายจารุต วรสาร
62093010357 นางสาวปนัดดา หอมจันทร�
62093010358 นางสาวรจิตรา กาญบุตร
62093010359 นายอชิตพล เคะนะอ�อน
62093010360 นางสาวธรณ�ธันย� ไชยประณิธาน
62093010361 นางสาววัชรินทร� ชาสอน
62093010362 นางสาวรัตติกาล เนตรผง
62093010363 นางสาวสมหญิง พัดทอง
62093010364 นายณัฐพงษ� พยัฆกุล
62093010365 นางสาวณัฐลดา กิณเรศ
62093010366 นางสาวเมสินี วะชุม
62093010367 นายเดวิช หลักหาญ
62093010368 นางสาวพรรณิภา นาคา
62093010369 นางสาวศิริลักษณ� น%อยพรม
62093010370 นายอลงกต ซ%ายโพธ์ิกลาง
62093010371 นางสาวกมลชนก ขวามาตร�
62093010372 นางสาวสุกัญญา โคตรนุกุล
62093010373 นายจิรเวช สุทธศิลปO
62093010374 จ�าสิบเอกหญิงวรรณา ผ�องผา
62093010375 นายอุเทน คําพิมพ�
62093010376 นางสาวอิสริยา ผ�านสุวรรณ
62093010377 นายพิษณุพงค� หงษา
62093010378 นางสาวรัชนี แก%วอาสา
62093010379 นายพีรพงศ� เมตตาพินันท�
62093010380 นางสาวขนิษฐา ไทรสงค�
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62093010381 นางสาวจิราพร หัวสระน%อย
62093010382 นางสาวกมลวรรณ พรหมพินิจ
62093010383 นางสาวกัญญาณัฐ ลุนบับภา
62093010384 นางสาวนาฎนารี ศรีวรรณทา
62093010385 นายกฤฐพล ศรียาขํา
62093010386 นางสาวคํามูล จันทัง
62093010387 นางสาวพนิดา ราชชมภู
62093010388 นางสาวนิรมล ทองคํา
62093010389 นายวุฒิชัย พรมมงคุณ
62093010390 นางสาวปรียา ทองมา
62093010391 นางสาวสุณิสา แก%วพูล
62093010392 นายคณพศ ภูดินทวัฒน�
62093010393 นางสาวสุรางคนา ใจใส�
62093010394 นางสาวปวีณา ณ เชียงใหม�
62093010395 นายภาณุพงศ� สิมแสน
62093010396 นางสาวพรทิพย� เติมสุชา
62093010397 นายธนากร ชละธาร
62093010398 นายทรงพล พันธเดช
62093010399 นางสาวหฤทัย แก%วมาตร
62093010400 นางสาวชุติมา จันทา
62093010401 นายสุธีพัฒน� ย่ิงเจริญกอบกิจ
62093010402 นางสาวปริยากร ศรีระวงษา
62093010403 นางสาวกติกา อินทรเพชร
62093010404 นางสาวสุทธิดา ธรรมกุล
62093010405 นายสุนันทพงศ� เจริญ
62093010406 นางสาวป�ยพร ถ่ินประสาท
62093010407 นางสาวจุฑารัตน� กองแสง
62093010408 นายวันไท ลือทองจักร
62093010409 นางสาวเปIWยมศิริ สุพร
62093010410 นายอนันต� วณิชยาไพสิฐ
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62093010411 นายนัฐพงษ� พินทา
62093010412 นางนิภารัตน� ชาติชํานิ
62093010413 นายปริญญา บุตรโสม
62093010414 นายมูฮํามัดฮุก สะนิ
62093010415 นายเอนก กําจร
62093010416 นางสาวปวีณ�นุช ไตรยะถา
62093010417 นายอิสเรศ เสนาสังข�
62093010418 นางสาวเมธินี ถาวร
62093010419 นางสาวพรทิพย� สีสถาน
62093010420 นางสาวสุดารัตน� สิมขุนทด
62093010421 นางสาวรจนา แสงสุข
62093010422 นายอธิเบศร� ไชยหาวงศ�
62093010423 นางสาวรุ�งทิพย� สุขภาค
62093010424 นายทวนทอง ทองศรี
62093010425 นางสาวศิริโสภา ชาวงศ�
62093010426 นางสาวกรรณิกา พรรทา
62093010427 นายธีรพล พรหมดิเรก
62093010428 นายเจตริน วงศ�ประทุม
62093010429 นางสาวป�ยะนันท� สีแวงเขตร�
62093010430 นางสาวจินตนา อุระสนิท
62093010431 นางสาวศุภัสรา ยงบรรทม
62093010432 นางสาวป�ยะวัลย� พลอยงาม
62093010433 นางสาววันเพ็ญ พรมวงศา
62093010434 นายวีระพล สนหา
62093010435 นางสาวศรีเรียม หรสิทธ์ิ
62093010436 นางสาวสกาว แก%วมหาดไทย
62093010437 นางสาวนพมาศ อาจวิชัย
62093010438 นางสาวรัตนธิกุล ลีคะ
62093010439 นายชัยวัฒน� คําอ%อ
62093010440 นางสาวพิมพ�พาณี อุปพงษ�
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62093010441 นางสาวจันพิจิต โคตรพรม
62093010442 นางสาวสมพร ทฤษฏี
62093010443 นางสาวนวพร อิ่มเอิญ
62093010444 นายศิริราช เขียวอ�อน
62093010445 นายมานพ ฤทธ์ิบํารุง
62093010446 นางสาวชรินรัตน� วุฒิสาร
62093010447 นางสาววิรัชณัฐดา ชัยวงค�
62093010448 นางสาวนันทนา เหลาประเสริฐ
62093010449 นายชัยวุฒิ ทองคํา
62093010450 นางสาวบุปผา พลขันธ�
62093010451 นางสาวนันท�ชญา เปล�งทรัพย�
62093010452 นางสาวผกาพรรณ สํานวนรัมย�
62093010453 นางสาวสุพัตรา ศรีทองชัย
62093010454 นายบรรลุ คงเจริญ
62093010455 นายไตรฤทธ์ิ ตัณสวัสด์ิ
62093010456 นางสาวนารีรัตน� ภักมี
62093010457 นางสาวอรุณี ก่ิงม่ิงแฮ
62093010458 นายจาตุรงค� บุญหนัก
62093010459 นางเนตรนภา ไชยเลิศ
62093010460 นายนิติรัฐ โมมา
62093010461 นายทินกร ยอดคีรี
62093010462 นายวิชชาวัฒน� นิรัญทริกานนท�
62093010463 นางสาวฤทัยรัตน� น%อยนาง
62093010464 นางสาวทาวีณา บุตรพรม
62093010465 นางสาวเบญจมาศ ศรีนา
62093010466 นางสาวนิสาชล เรือนทอง
62093010467 นางสาวสุทธิตา อุปรีย�
62093010468 นางสาวนุสรา ดีโคตร
62093010469 นางสาวพิภัทธราพร ฝ0Wนระหันต�
62093010470 นางสาวสุกัญญา ขันภิบาล
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62093010471 นางสาวชริษา ภูธิมงคลกุล
62093010472 นางสาวธัญญารัตน� ขะชาตย�
62093010473 นางสาวนงลักษณ� อยู�ดี
62093010474 นางสาวนภาพร ราชแก%ว
62093010475 นายธนาวัฒน� คําภูแสน
62093010476 นางสาวสุจิตรา เชื้อคมตา
62093010477 นางสาวสุวรรณี สุโพธ์ิขันธ�
62093010478 นางสาวพีระดา กุดแถลง
62093010479 นางสาวบุษบามาศ บรรเทา
62093010480 นางสาวพันธุ�ทิตย� ฮามวัน
62093010481 นายยอด อรัญเพ่ิม
62093010482 นายชัชพิมุข ชิณวงศ�
62093010483 นางสาวศรินญา สุขนาดี
62093010484 นายจักรพันธ� สมบูรณ�ธรรม
62093010485 นายเดชฤทธ์ิ สมสอง
62093010486 นายธวัชชัย ประเสริฐสังข�
62093010487 นายสุภัทรพงษ� มัจฉามารถ
62093010488 นายภควัต ชัยวินิจ
62093010489 นายปรีชา รัตนมงคล
62093010490 นางสาวสิริพร ตันติวงษ�
62093010491 นางสาวกาญมณี จินดา
62093010492 นายณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ
62093010493 นางสาวฟาริดา พันเงิน
62093010494 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิจิตรา นามวงษา
62093010495 นางสาวฐิติพร พรหมมา
62093010496 นายณัฐวุฒิ หวังผล
62093010497 นางสาวจุรีรัตน� กองเปKา
62093010498 นายชยพล ศิริโวหาร
62093010499 นางสาววรรณิศา ทุมสวัสด์ิ
62093010500 นายจิราวุธ แสนบรรดิษฐ�
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62093010501 นายยุทธศักด์ิ วุฒนาม
62093010502 นางสาวบุญยานุช หาระทา
62093010503 นางสาวดาพร หนันทะ
62093010504 นางสาววาสนา พรมพุฒ
62093010505 นายอนันฐชัย ทองถิน
62093010506 นายอําพล พวงผกา
62093010507 นางสาววิสนี นนท�สะเกษ
62093010508 นางสาวสร%อยสุดา มองเคน
62093010509 นางสาวอัจจิมา บุตรชารี
62093010510 นางสัมฤทธ์ิ บุตมะ
62093010511 นางสาวรัตน�ชนก อัตพันธ�
62093010512 นางสาวจิราภรณ� ศรีโฮมจันทร�
62093010513 นางสาวศิริวิมล พรหมโคตร
62093010514 นางสาวกรกนก สมบุตร
62093010515 นายประดิษฐ� สุทธาศวิน
62093010516 นางสาวมาริษา แพงสาร
62093010517 นายอภิสิทธ์ิ เสาวลักษณ�
62093010518 นางสาวพรนภา บุบพิ
62093010519 นายเอกชัย อุทธบูรณ�
62093010520 นางสาวยอดขวัญ คชพันธุ�
62093010521 นางสาวนัทยา ขยอมดอก
62093010522 นางสาวน้ําฝน ศิริเกษ
62093010523 นางสาวจิรภิญญา กรุไน
62093010524 นางสาวพิจิตรา นิกรกุล
62093010525 นางสาวสุริวรรณ เขียวคํา
62093010526 นางสาวอาริยา บุญขันธ�
62093010527 นายกัญญาภัทร เพชรวิชัย
62093010528 ว�าที่ร%อยตรีเจตนิพัทธ� จิระวัฒนพิสิษฐ�
62093010529 นางสาวมินตรา ไพพฤติ
62093010530 นางสาวจันทร�ธิภา นครังสุ

หน%า 351 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093010531 นางสาวป0ณฑิกา ศรียาคะบุตร
62093010532 นางสาวกมลชนก แก%วยะลุน
62093010533 นายธีรยุทธ เสาร�ดี
62093010534 นางสาวสุนิสา นิ่มประยูร
62093010535 นายวาทิน โพธ์ิเปIRยศรี
62093010536 นายสุวิทย� วิศรียา
62093010537 นายจิตรกร ภูมิประหมัน
62093010538 นางสาวภานรินทร� หงษาชุม
62093010539 นายกิตติพงศ� สีคํา
62093010540 นางสาวพีรดา จันคํา
62093010541 นางสาวอัคริยา หารินไสล
62093010542 นางสาวธิดาพร ก่ิงแก%ว
62093010543 นางสาวสุภาพร สุขสร%อย
62093010544 นางสาวสุพัตรา แสนศรี
62093010545 นางสาวเหมวดี ทาศรีภู
62093010546 นางสาวภารดา จิตตวิเชียร
62093010547 นางสาววิจิตรา แสนสีมนต�
62093010548 นางสาวศิรดา ไชยรินทร�
62093010549 นางสาวพรทิพา ศรีทํามี
62093010550 นางสาวรุ�งตะวัน ป0กขะพล
62093010551 นางสาวขวัญรพี ครุนันท�
62093010552 นางสาวสุดารัตน� ส�งศรี
62093010553 นางสาวสุธิดา ไชยา
62093010554 นายธนพร อังก�กุล
62093010555 นางสาวพัชรี บุญแก�น
62093010556 นางสาวก่ิงแก%ว เวชการ
62093010557 นายกิตติธัช จําปา
62093010558 นางสาวโกลัญญา กุลวงศักด์ิ
62093010559 นางเกสิณี ศรีริทารา
62093010560 นายชนาวิวัฒน� ชนาวิวัฒน�ธน
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62093010561 นางสาวสุวัฒนา คนบํารุง
62093010562 นางสาวปรางฤทัย ลุสมบัติ
62093010563 นายกฤษฎา ใจเที่ยง
62093010564 นางสาวราตรี แก%วกาหลง
62093010565 นางสาวสร%อยจันทร� ชมภูนุช
62093010566 นางสาวมยุรา แก%วภูเขียว
62093010567 นายจักรกฤช ตรีรัตนธํารง
62093010568 นางสาวจันทิมา ศรีซุย
62093010569 นางสาวณัฐญา เครือวัลย�
62093010570 นางสาวศดานันท� เรืองใส
62093010571 นางสาววรรณิษา บุตรวงค�
62093010572 นายสุรชาติ อินธิราช
62093010573 นายเฉลิมวงศ� วงศ�กาไสย
62093010574 นายสุดใจ ทองยศ
62093010575 นางสาวจริณรัตน� อุคําพันธ�
62093010576 นางสาวธรรมิตา ธีระนุกูล
62093010577 นางสาวบุชชาวดี อุดชาชน
62093010578 นายเจตดิลก อาญารัตน�
62093010579 นางสาวชนากานต� พิมหานาม
62093010580 นางสาวรัตติญา เณธิชัย
62093010581 นางสาวกัณฐาพรณ� คําชมภู
62093010582 นางสาวสิริวิมล แต�งแก%ว
62093010583 นางสาวบุญรักษา คาดีวี
62093010584 นางสาวอรวรรณ ปะมัทธะ
62093010585 นางสาวปรียา ชาชุมวงศ�
62093010586 ส.อ.พิทยา จันสว�าง
62093010587 นางสาวพีรสุดา กอบธัญกิจ
62093010588 นายมนตรี ธาตุแสง
62093010589 นายไพฑูรย� ข�วงทิพย�
62093010590 นางสาวเกษมณี บุตรสา
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62093010591 นางสาวพัชรี อุทัยเรือง
62093010592 นางสาวณัฐกานต� แสนชมภู
62093010593 นางสาวลัคณา เกษียร
62093010594 นางสาวทิพวรรณ สิมพันธุ�
62093010595 นางสาวจิตติมา วรรณภา
62093010596 นางสาวศันศนีย� เหลาพรม
62093010597 นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ
62093010598 นางสาวบุษยมาส แพ%ภูเขียว
62093010599 นายสัจจา ทักษิณ
62093010600 นางสาวนันธิดา ศรีสองเมือง
62093010601 นายกรกฎ เจริญวงศ�
62093010602 นางสาวชัญญานุช บุตรบุรี
62093010603 นางสาวสุดารัตน� มีมูล
62093010604 นายเศรษฐา ศรีภูมี
62093010605 นางสาวอุทุมพร พวงไธสง
62093010606 นางอนุลักษณ� วงศ�หมากเห็บ
62093010607 นางสาวกัลยรัตน� ใจสุข
62093010608 นางสาวป�ยวรรณ ศรีภักดี
62093010609 นางสาวศิริญญา บุตรชาลี
62093010610 นางสาวพรรณภา บัวศักด์ิ
62093010611 นายสุขุม ขุลีทรัพย�
62093010612 นายวุฒิพงษ� เขตรสมัคร
62093010613 นายชัชชาญ ง้ิวสีดา
62093010614 นายณัฐนินท� โพธ์ิเจริญชัย
62093010615 นางสาวนันทิชา เดชภูแก%ว
62093010616 นางสาวเมทิณี เด�นโชคประกาย
62093010617 นางสาวพรรณทิพา สังข�น้ํามนต�
62093010618 นางสาวป0ทมา นิลอ�อน
62093010619 นายวิทวัส คือจะโปะ
62093010620 นางสาวกุลธิดา แก%วหนองเสม็ด
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62093010621 นางสาวขนิษฐา ชิณศรี
62093010622 นางสาวสมฤดี มะธิป�ไข
62093010623 นางสาวกัญญารัตน� มีศรี
62093010624 นายชนะชัย พลซา
62093010625 นางสาวศิริรักษ� ศรีสงคราม
62093010626 นางสาวยุวลี โคตรวงศ�
62093010627 นางสาวนริศรา สิงห�ชาติ
62093010628 นางสาวจริยา ธรรมดี
62093010629 นางสาวศุภลักษณ� โยลัย
62093010630 นางสาวชไมพร บุญเสนา
62093010631 นางวิลาวรรณ ลีทนทา
62093010632 นางสาวธิดารัตน� เอกทัศน�
62093010633 นางสาวสุนิสา สุดชา
62093010634 นางสาวสุพัชรา รินทะไชย
62093010635 นายมงคล โพธ์ินะ
62093010636 นางสาวภูชิษา วโรชาชูสกุล
62093010637 นางสาวกนกวรรณ กันเสนา
62093010638 นางสาววนิดา เหลาเพ่ิม
62093010639 นายศิริพงศ� หลอมประโคน
62093010640 นายศิริศักด์ิ นาโควงค�
62093010641 นางสาวกรวรรณ มุขบัง
62093010642 นางสาวฉัตรฤทัย เมยประโคน
62093010643 นางสาวนิตยา อ%วนละมัย
62093010644 นางสาวสาลินี สถานทุง
62093010645 นางสาววรารัตน� ถาจันสี
62093010646 นายสมทรง หอมทอง
62093010647 นายปริญญา แววประเสริฐ
62093010648 นายธีรวัตร เนียมหอม
62093010649 นางสาวชนัญชิดา อินทะชัย
62093010650 นายศักด์ิชัย ไตรทิพย�
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62093010651 นางสาวสายวารีย� เคนคม
62093010652 นายณัฐสรุจน� ทนะขว%าง
62093010653 นางสาวภัคกุล บุตรเคน
62093010654 นางสาวธัญญารักษ� ชื่นบาน
62093010655 นายศรนรินทร� นามเดช
62093010656 นางสาวศิริเพ็ญ มีหลิน
62093010657 นางสาวขวัญฤดี เพียรชัยภูมิ
62093010658 นางสาวณัชชา รักใหม�
62093010659 นายชัยวัฒน� เนินทราย
62093010660 นางสาวกนกวรรณ ปKอมเชียงพิณ
62093010661 นายคุณภัทร อุปโคตร
62093010662 นายตุลา พรหมคํา
62093010663 นายอภิวัฒน� ช%างเขียว
62093010664 นางญาณัจฉรา พันเปUง
62093010665 นางสาวไตรยามาส วรรณจงคํา
62093010666 นายบรรจง นันเชียงเครือ
62093010667 นางสาวณันภัทร� ภูดิน
62093010668 นางสาวจิราพร วงค�ไชยสิทธ์ิ
62093010669 นางสาวลลิตา โคตะบิน
62093010670 นางสาวพิณพร นรินทร�สรศักด์ิ
62093010671 นายพชร แสนขวา
62093010672 นางสาวพรรณิการ� เมืองศรี
62093010673 นางสาวป0ศนีย� ร�มเกษ
62093010674 นางรจริน เลาะหนอง
62093010675 นางสาววันเพ็ญ ดีขัน
62093010676 นางสาวชลธิรา ชนภัณฑารักษ�
62093010677 นางสาวกัลยารัตน� แก%วบู�
62093010678 นางสาวทิพยาภรณ� กุสี
62093010679 นางสาววรดา บุตรนัน
62093010680 นายณัฐพงศ� ศิริมาตร
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62093010681 นางสุปราณี จันสุข
62093010682 นางสาวจินตนา สีพรมมา
62093010683 นางสาวอภัสรา ราชพัฒน�
62093010684 นายพัฒนรัฐ พุดหล%า
62093010685 นางสาวอนุธิดา ยนตราชีวะ
62093010686 นางสาวสิริยากร ศรีโยธี
62093010687 นางสาวอัจฉราภรณ� ปานเมือง
62093010688 นางสาวชมพูนุช ธิวะโต
62093010689 นางสาวสุนิสา มงคลกุล
62093010690 นายวรายุทธ กุชัยภูมิ
62093010691 นางสาวชนมน สวัสด์ิ
62093010692 นางสาวอารย เมาะระสี
62093010693 นายศักษยาม อนึงนึก
62093010694 นางสาวนิธิกมล ดลเอี่ยม
62093010695 นายอาทิตย� มังกรแก%ว
62093010696 นายป0ญญธัต หนูทอง
62093010697 นายเต็มดวง เพชรเกตุ
62093010698 นางสาวพัชราภรณ� พุทธสุวรรณ
62093010699 นางสาววิรัญญา ธัมเม
62093010700 นางสาวสายไหม โคตรหาซาว
62093010701 นางสาวสุธีรัตน� เพียคํา
62093010702 นางรัตนาภรณ� ธีสุระ
62093010703 นายประดิษฐ สุรพา
62093010704 นายอนิรุตถ� วงษ�ปKอง
62093010705 นางสาวจุฑารัตน� หวังมวลกลาง
62093010706 นายอานนท� โอชาอัมพวัน
62093010707 นางสาวกัญญารัตน� เที่ยงกระโทก
62093010708 นายถาวร แสนอุดม
62093010709 นางสาวกนกวรรณ เศิกศิริ
62093010710 นางสาวเบญจวรรณ โพนพันขาว
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62093010711 นางสาวพรพรรณ จินตะกัน
62093010712 นางสาววิไลวรรณ ตามเมืองป0ก
62093010713 นางสาวปริตรา นาสุริยวงศ�
62093010714 นางสาวรัชดาภรณ� พลโยธี
62093010715 นายธนภัทร จิตม่ัน
62093010716 นายอธิการ สมผล
62093010717 นางสาวมณีรัตน� หวายลี
62093010718 นายสิทธิโชค สายเสมา
62093010719 นางสาวมะลิวรรณ� สุวรรณแสง
62093010720 นางสาวธันยา องค�ศาตร�ภูมิดล
62093010721 นายอนุรักษ� เประกันยา
62093010722 นางสาวอัญชฎาภรณ� ศิริภา
62093010723 นางอรทัย พันธ�มะณี
62093010724 นางสาวผการัตน� โยธะชัย
62093010725 นางสาวเพ็ญนภา สมเชื้อ
62093010726 นางสาวชลาลัย สมบูรณ�กุล
62093010727 นางสาวพนมพร กองแก%ว
62093010728 นายอนุวัฒน� สุขพอดี
62093010729 นางสาวทัศนียา จันทะเลิศ
62093010730 นางสาวแพรวพรรณ บรรยงค�
62093010731 นางสาวจรรยา สุหะ
62093010732 นายพงศ�พิพัฒน� สีดี
62093010733 นายนวพล คําแบบ
62093010734 นางสาวอุมาพร สุริยะ
62093010735 นางสาวประภัสสร หยองเอ�น
62093010736 นางสาวรัตติกาล สิงขรอาจ
62093010737 นางสาวสุรีรัตน� การีชุม
62093010738 นางสาวปภัสสร นามทะจันทร�
62093010739 นายเชฏฐพงษ� กงอินทร�
62093010740 นางสาวกรกมล ด%วงเบ%า
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62093010741 นางสาวจุฑาพร บุญมาตย�
62093010742 นางสาวลําใย กระทู%นันท�
62093010743 นางสาวนฤนาถ พระวิธิ
62093010744 นางสาวปริญดา ไชยพงศ�
62093010745 นายพศวัต สุนนท�ชัย
62093010746 นางสาวสุดารัตน� อุดามาร
62093010747 นางสาวชลธิรศน� รุจิเรข
62093010748 นางสาววรรณวนัช โฆษิตกิตติทัศน�
62093010749 นายแสตมปO ดีมี
62093010750 นายอนุศักด์ิ ชาวพร
62093010751 นางสาวพรนภา ประเสริฐวงศ�
62093010752 นางสาวศิริวรรณ วงษา
62093010753 นายจิรพงศ� จันทรมัย
62093010754 นางสาวป0ฐมา ขันทบูรณ�
62093010755 นางสาวชลธิชา คันธะราช
62093010756 นางสาวสุวิมล ประธิปคุณ
62093010757 นางสาวป�Wนกนก อุปพงษ�
62093010758 นางสาวนันธิดา ดลราษี
62093010759 นายทีฆายุ แสวงเพชร
62093010760 นายพัชรพล โคตรป0ญญา
62093010761 นางสาวณยฎา จิรโสภณวิชญ�
62093010762 นางสาวเมธาวี ศรีมงคล
62093010763 นางสาวพรหมพร ศึกสะท%าน
62093010764 นางสาวทิพย�สุดา ตันสด
62093010765 นางสาวสุนิสา นวลสิงห�
62093010766 นางสาวปาริฉัตร อุทัยเรือง
62093010767 นางสาวชยินัญภิษฎ� ชื่นภิรมย�
62093010768 นางสาวศศิประภา พิลาคุณ
62093010769 นายเอกสิทธ์ิ ป0กฤทัย
62093010770 นายอภิชาติ เรืองฤทธ์ิ
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62093010771 นายสราวุฒิ ศิลารวม
62093010772 นางสาวศิริพร เชื้อคําฮด
62093010773 นางสาววสุรัตน� ผูกพันธ�
62093010774 นางสาวสุภาพร ทองแพง
62093010775 นายป�ยะณัฐิ พันไธสง
62093010776 นางสาวอมรรัตน� เหลาพรม
62093010777 นางสาวจิราพร ดรกางสี
62093010778 นายป�ยพงษ� สว�างแสน
62093010779 นางสาวชุติปภา โพธ์ิสว�าง
62093010780 นางสาวเสาวคนธ� หลักคํา
62093010781 นางสาวรจนา สุวรรณไขศรี
62093010782 นางสาวพัชรพร บัวพันธ�
62093010783 นางสาวลักขณา บุตนัย
62093010784 นายศราวุธ เชิงดี
62093010785 นายจักรกฤษณ� เงินประมวล
62093010786 นางสาวกัญญาภัค สุธงษา
62093010787 นางอาทิตยา ศรีพงศ�
62093010788 นางสาวสุจิตรา วงศ�มีแก%ว
62093010789 นางสาวป�ยธิดา ชาวสวน
62093010790 นางสาวธัญญาเรศ ตะเภาพงษ�
62093010791 นางศิริรัตน� อินทป0ทม�
62093010792 นางสาวศิริลักษณ� นันทะทอง
62093010793 นางสาวรัชนีกร ดรพันพล
62093010794 นางสาวหงษ�ทอง สองเมือง
62093010795 นายชุมพล คุ%มตะบุตร
62093010796 นางสาวอินทิรา บัวระภา
62093010797 นางสาวกรธิมา ทรวงฤดี
62093010798 นางสาวณัฐสุดา สาระคน
62093010799 นางสาวสุพรรณี ใจวงศ�ศรี
62093010800 นายวุฒิชัย จันทร�ตระกูล
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62093010801 นางสาวสุกัญญา ศรีคํา
62093010802 นางสาวอภิชญา เศรษฐภักดี
62093010803 นายตนุภัทร อักษรทอง
62093010804 นางสาวณัชชา กุนัย
62093010805 นางสาวมยุรี สอนเสน
62093010806 นายวีระยุทธ คําผาเยือง
62093010807 นายคชินทร� กุลยณีย�
62093010808 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณศรี
62093010809 นายอุทัย แทนไธสงค�
62093010810 นายอภิชัย เอกพันธ�
62093010811 นางสาววราภรณ� ไชยวาน
62093010812 นางสาวจรีรัตน� คันธี
62093010813 นางสาวสุนันทา กองเกิด
62093010814 นางสาวดารัตน� ยนต�ชัย
62093010815 นางสาวชไมพร กองทอง
62093010816 นางสาวณัฐรินทร� ถาวรพิศาลดิลก
62093010817 นางสาวชณิตา บุระเนตร
62093010818 นางสาววะลาวัลย� อินทมาตย�
62093010819 นางสาวยุภาลัย ลุนสืบ
62093010820 นางสาวหทัยชนก มีมาก
62093010821 นางสาวชวนตาวัลย� แก%วพันยู
62093010822 นายภาณุวัฒน� คําหอม
62093010823 นางสาวรุ�งนภา ฐานทนดี
62093010824 นางเกษร บุญหนุน
62093010825 นางสาวเกษร ทองป0Rน
62093010826 นางสาววรัญญา โยธชัย
62093010827 นางสาวฝนทิพย� อุทัย
62093010828 นางสาวเพ็ญนภา วงษ�ตาแสง
62093010829 นางสาวเณศรา เกียรติเกษมสุข
62093010830 นางสาวสุกัญญา ตันกูล
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62093010831 นายย่ิงยง เสนากัง
62093010832 นายมานะ ดวงดี
62093010833 นางสาวจริยา ชาญชัย
62093010834 นางสาวอภิญญา เมฆสุวรรณ
62093010835 นายอดิศักด์ิ เครือตามา
62093010836 นางสาวสุลาลักษณ� วรรณทะโก
62093010837 นายทนงศักด์ิ พลคะชา
62093010838 นายวิมาน จอมมณี
62093010839 นางสาวอโนทัย ชมภูเลิศ
62093010840 นางสาวอรอุมา สุขรมย�
62093010841 นางสาวปรัชกร อุดมพร
62093010842 นายเชิดชาย จิตรักษ�
62093010843 นายเติมศักด์ิ พงษ�มา
62093010844 นายจิระวัฒน� อามาตย�มนตรี
62093010845 นางสาวรุ�งตะวัน สุขรมย�
62093010846 นางสาวณิชกานต� กุลโคตร
62093010847 นางสาวอลิษา รัตนโชติ
62093010848 นางสาวชฎาภรณ� ตรีกมล
62093010849 นางสาวจิรพรรณ โพธ์ิพะเนา
62093010850 นางสาวรัศมี โสภารักษ�
62093010851 นายดํารงศิลปO เข็มป0ญญา
62093010852 นางสาวนพรัตน� ศิลวัตรพงศกุล
62093010853 นางสาวรุจิรา แสงฤทธ์ิ
62093010854 นางสาวกัญญมล มีชั้นช�วง
62093010855 นางสาวยุภาวดี พรมสาร
62093010856 นางสาวอารียา จิตจํารูญ
62093010857 นางสาวนันทนา นครชู
62093010858 นางสาวนลิตา นามกันยา
62093010859 นางสาวอัจฉรา สุขมาก
62093010860 นายพิเชฐ วงศ�กาฬสินธุ�
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62093010861 นางเสาวนีย� สอนเวียง
62093010862 นางสาวจริญญา กุลนจันทร�
62093010863 นางสาวชารีณัฏฐ� ไชยพะยวน
62093010864 นางสาวสารชา สายทอง
62093010865 นางสาวภัคจิรา แสนหาญ
62093010866 นายพัฒนวุฒิ ย่ีสารพัฒน�
62093010867 นายณรงค�ศักด์ิ แสงขาว
62093010868 นางสาวพรยุภา หินเธาว�
62093010869 นางสาววิภาวรรณ� สามพลกรัง
62093010870 ว�าที่ร%อยตรีหญิงเฟQWองฟKา ณะสีเสน
62093010871 นายทศพล นาขะม้ิน
62093010872 นางสาวธนพรรณ บุญแสนแผน
62093010873 นายอนุชา แดงน%อย
62093010874 นางสาวกัลยรัตน� แก%วแสนทิพย�
62093010875 นางสาวชุติมา สุริยา
62093010876 นายอนุชิต สิงห�ชัย
62093010877 นางสาวน้ําทิพย� เรืองธรรม
62093010878 นางสาวศิริวรรณ ตรุษดี
62093010879 นางณัฐธิดา รุ�งจินดารัตน�
62093010880 นางสาวปาริมาศ การะพัตร
62093010881 นางสาวกาญจนาภรณ� เม็งคาม
62093010882 นายชัยพิพัฒน� ฐิตปวีณ�
62093010883 นางสาวประภาศิริ จันทะลุน
62093010884 นางสาวอภิญญา วันสุทธะ
62093010885 นายนลธวัช นวนมะณี
62093010886 นางสาวป�ยะพร เจริญยุทธ
62093010887 นางสาวธารารัตน� สมป0ญญา
62093010888 นายณรงค�ศักด์ิ ทาให%งาม
62093010889 สิบเอกหญิงอาภัสรา ศรียันต�
62093010890 นางสาวนิศากร นิวงษา
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62093010891 นายจิรพงศ� ร�วมทิพย�
62093010892 นายตฤณภัทร กฤตภาสไพศาล
62093010893 นายนัทธวัช เครือจันผา
62093010894 นางสาวฐิติมา สุชัยสิทธ์ิ
62093010895 นางสาวผุสดี โสบุญ
62093010896 นางสาววราภรณ� จันทรังสี
62093010897 นางสาวรัชฎาพร พัชรเนตร
62093010898 นางสาวรุ�งทิพย� โสดาเดช
62093010899 นางสาวสุกัญญา ผึ่งผล
62093010900 นางสาวกรนิกา แต%ธวัช
62093010901 นางสาวรัชตานันท� แสนคุ%ม
62093010902 นายเกรียงไกร เกษรพรหม
62093010903 นางสาวประภัสสร ทองกันทม
62093010904 นายศุภกร กิตติตระกูล
62093010905 นายนราธิป คุณบุราณ
62093010906 นางสาวสุวิมล แสงยศ
62093010907 นางสาวลดามาศ เมืองพราม
62093010908 นายลิขิต พานิพัด
62093010909 นายก�อเกียรติ สอนคําหาร
62093010910 นางสาวลักขณา พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093010911 นางสุปรานี ละครชัย
62093010912 นางสาวมลฤดี เสนามา
62093010913 นายนครินทร� ฤทธ์ิมหา
62093010914 นางสาวกนกวรรณ ทันจําถ่ิน
62093010915 นางสาวกฤตินันท� นันทะมาตย�
62093010916 นางพัชราภรณ� ธงศรี
62093010917 นางสาวสุพัตรา นนท�คําวงศ�
62093010918 นางสุมิตรา ติยะบุตร
62093010919 นางสาวพรใจ อุปสิทธ์ิ
62093010920 นายสิทธา เทพเมือง
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62093010921 นางสาวปาริฉัตร ยะสะกะ
62093010922 นางสาวฐิติพร สิทธิพิสัย
62093010923 นางสาวจุฬาลักษณ� จอมแก%ว
62093010924 นายสราวุฒิ สังฆะวรรณา
62093010925 นางสาวจันทราลักษณ� ชาญภูเขียว
62093010926 นางสาวกชพรรณ วงษ�วิชิต
62093010927 นายชัยณรงค� บุญวิจิตร
62093010928 นายกิตติศักด์ิ เสรีไพบูลย�
62093010929 นางสาวธันวา ทันแล%ว
62093010930 นางสาวณัชชา ต%นเกษ
62093010931 นางสาวณิชาภา เรืองวรชัย
62093010932 นางสาวกรกนก นิจจะ
62093010933 นางสาวประนิดา ทองป0Rน
62093010934 นางสาวทิพย�สุมณ นวลจันทร�
62093010935 นางสาวปาริชมน รู%ย่ิง
62093010936 นายสราวุธ ภูสีดิน
62093010937 นางสาวจงกลณีย� ผลจันทร�
62093010938 นางสาวธัญชนก จิตตะบุตร
62093010939 นางสาวธนิตตา ศรีทหาร
62093010940 นางสาวอารีรัตน� ลาดโพธ์ิ
62093010941 นางสาวผกามาศ บุญตาท%าว
62093010942 นายพิชัย แก%วหอม
62093010943 นายสุป0ญญา ยาวเต�า
62093010944 นายเนติรัฐ บุตรวัง
62093010945 นางสาวนภาพร ก%อนมาศ
62093010946 นางสาวอารียา บุญแสน
62093010947 นางสาววิภาวรรณ จําปาบุรี
62093010948 นางสาวจุฑามาศ บัวทองจันทร�
62093010949 นายอภิชัย สวัสด์ิทอง
62093010950 นายวงศ�วริศ ศิรินารถบวรกุล
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62093010951 นางเครือวัลย� พรมวัง
62093010952 นางสาวกานตชนานันท� อ่ําปลอด
62093010953 นางสาวเจียระไน แก%วแสนทิพย�
62093010954 นางสาวนุชจรีย� จันทะสิงห�
62093010955 นางสาวดารัตน� ไชยคีนี
62093010956 นายเจนภพ คูสว�างวงศ�
62093010957 นายยุทธพงษ� กุลสานต�
62093010958 นายเขตต�ตะวัน แสงคํา
62093010959 นายกฤษณะ นาทองบ�อ
62093010960 นางรวินท�นิภา ศรีนา
62093010961 นางสาววนัสญพร โทเวียง
62093010962 นางสาววรรณนภา คชรักษ�
62093010963 นางสาวรัติยา ละครสิงห�
62093010964 นายสุรศักด์ิ รามฤทธ์ิ
62093010965 นางสาวธัญญา ปานบุญ
62093010966 นางสาวมินตรา ชํากรม
62093010967 นายวิทยา บุญให%
62093010968 นางสาวปาหนัน ขาวผ�อง
62093010969 นายศักด์ิชัย ติธรรม
62093010970 นางสาวธนพร เด่ียวเจริญย่ิง
62093010971 นายปริญญา ชารี
62093010972 นายภัคพล ไชยพรมมา
62093010973 นายสันติ พานนพ
62093010974 นายพัฒนชัย ไชยภักดี
62093010975 นางสาวกาญจนา แก%วมุงคุณ
62093010976 นายกิจติโชค วังคะฮาด
62093010977 นายไชยประสิทธ� ศรีวิเศษ
62093010978 นายธีรศักด์ิ รัตนแสง
62093010979 นายมนตรี บุญเลิศ
62093010980 นางสาวสุทธิดา พิมพาเรือ
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62093010981 นางสาวถิรดา โชติรัตน�
62093010982 นายณัฐวุฒิ บัวระพา
62093010983 นายทรงวิทย� แก%วอ�อนใส
62093010984 นางสาววัชรี ชาชิโย
62093010985 นางสาวธิติมา กิเหิบ
62093010986 นายอภิสิทธ์ิ สาขามุละ
62093010987 นางสาวจุลัยวรรณ� เชื่อคําจันทร�
62093010988 นางสาววรรณิภา ศรีคํา
62093010989 นางสาวเจติยา ศรีสุระ
62093010990 นายเตวิช บัวบล
62093010991 นายวีรชัย ประยูรหาญ
62093010992 นายณัฐพงษ� ใจหาญ
62093010993 นางสาวจารุมาฎ พรมโส
62093010994 นางสาวเจษฎาภรณ� อุ�นใจ
62093010995 นายโยธิน มหานาม
62093010996 นางสาวอลิตา แน�นตีนผา
62093010997 นางโชติกา สีหนาท
62093010998 นางสาวกิตติยา ปราบคนชั่ว
62093010999 นางสาวสุนารี ภูแก%ว
62093011000 นางสาวฐิติมา ป0สสาวะโท
62093011001 นายธานินทร� จงประเสริฐ
62093011002 นางสาวจุไรรัตน� ผสมทรัพย�
62093011003 นางสาวอนุสรา สุกใส
62093011004 นางสาวสุภารัตน� สอนสูญ
62093011005 นายชินวุฒิ ไวบรรเทา
62093011006 นายธนพนธ� น%อยทรง
62093011007 นายสุวะนันท� รุ�งแสง
62093011008 นายเจตจันทร� ผาจันทร�ยอ
62093011009 นางสาวธรักษ�ภรณ� ติดสุข
62093011010 นางสาวกชกร พงษ�พันนา
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62093011011 นางสาวดวงพร นันทะเสนา
62093011012 นางสาวปวีนา ป0ดชาดี
62093011013 นางสาววิชุดา สิงคะตา
62093011014 นางสาวอรอุมา สินธุพันธ�
62093011015 นางสาวอภิญญา ทาพรมมา
62093011016 นางสาวรักชนก มุมอภัย
62093011017 นายวชิรวิชญ� วรรณวิกรม�ธิติ
62093011018 นางสาวชนิดา สุภโตษะ
62093011019 นางสาวดลยา เพชรฤทธ์ิ
62093011020 นางสาวป�ยาภรณ� มุมทอง
62093011021 นางสาวศิริลักษณ� ซ%ายจันทึก
62093011022 นางสาวอภิญญา หลักหนองบุ
62093011023 นางสาวกมลวรรณ จงจิรัฐิติสกุล
62093011024 นายวิษณุวัตร บุ%งทอง
62093011025 นายธนากร ทองคํา
62093011026 นายเดชา ลุนอุบล
62093011027 นางสาววิภา เสนารักษ�
62093011028 นายศิวพล จันทร�พรม
62093011029 นางสาวลัดดาวัลย� คําตะนิต
62093011030 นายเทวฤทธ์ิ พรหมแสง
62093011031 นางสาวธนัญญา คงแสงดาว
62093011032 นางสาวชนาภา อินทร�ติยะ
62093011033 นางสาวจริยา คําภาพล
62093011034 นายพิชิต จันทะบาล
62093011035 นางสาวสุชาดา สุริยะ
62093011036 นายพีรวิชญ� สาลาสุตา
62093011037 นายนิธิกร คํามะยอม
62093011038 นายณรงค� เนื่องภักดี
62093011039 นางสาวอ%อมใจ วงศ�วังจันทร�
62093011040 นางสาวจุฑารัตน� พลเสน
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62093011041 นางสาววิรัญญา เทียบเพ็ชร
62093011042 นางสาวเมธาวี มุดไธสง
62093011043 นางสาวอติภา เข็มขํา
62093011044 นางสาวกัญญาณัฐ พงศ�ศรี
62093011045 นางสาวสุกัญญา บุญแสน
62093011046 นายป0ณณธร ป0ดถามัย
62093011047 นายชาคร บัวชุม
62093011048 นางสาวลัดดาวัลย� สุวรรณศรี
62093011049 นางสาวสนิยาภรณ� ราชวิชิต
62093011050 นางสาวชญากรลักษณ� จันครา
62093011051 นางสาวป�ยะลักษณ� ฤาใจศรี
62093011052 นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ
62093011053 นางสาวกรรณิการ� แซ�ย�าง
62093011054 นางมะลิ วิพรรณะ
62093011055 นางสาวก่ิงกาญจน� บุตรเสน
62093011056 นางสาวอังคณา ทีทองแดง
62093011057 นายมัฆวาฬ ปรัชญาประชากร
62093011058 นางสาวกรรณิการ� รัตนแสง
62093011059 นางสาวอรอุมา แก%วอุดร
62093011060 นางสาวอารยา จันทร�นุ�ม
62093011061 นางสาวอรอนงค� สืบมา
62093011062 นางสาวนิชาภา สาวิสัย
62093011063 นายอภิศักด์ิ ราชวิชา
62093011064 นายภานุวัฒน� บุดดา
62093011065 นางสาวป0ทมา ปKอมอาษา
62093011066 นางสาวชณัฐดา สืบสิงห�คาร
62093011067 นายจรรญวัฒน� ชวนะเวศธ�
62093011068 นายธนกฤต หวังแก%ว
62093011069 นางสาวปานิสรา ยะพลหา
62093011070 นางสาวอังศุมาลี เทพิน
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62093011071 นายเจริญชัย บุตรครุฑ
62093011072 นางสาวจรินรัตน� วงษ�ป0ตตะ
62093011073 นายอานนท� รัตนวงษ�
62093011074 นางสาวแววมณี สาครเจริญ
62093011075 นางสาวสุริวรรณ� สุวรรณมาลี
62093011076 นางสิธยา จันทะนาม
62093011077 นายชัยอนันต� ชัยวงษ�ทิตย�
62093011078 นายพงษ�พัฒน� สุขเกษม
62093011079 นางสาวรัตติกร พรมคํา
62093011080 นางสาวกฤษณา ไฝชอบ
62093011081 นางสาวกรรณิการ� กองกูล
62093011082 นายวราวุฒิ จินดา
62093011083 นางสาวศิริพร รามศิริ
62093011084 นางสาวนิภาพร ลีบาง
62093011085 นางสาวอินธุอร สมทรัพย�
62093011086 นายฤทธิไกร ภูโท
62093011087 นางสาวพรสุดา โตพังเทียม
62093011088 นางสาวสุภาวดี น%อยจันวงค�
62093011089 นายพงศกร พาจันทร�ดี
62093011090 นางสาวพรพรรณ คําชนะ
62093011091 นางสาวก่ิงนภา พรหมกุล
62093011092 นางสาวสุธาสินี เครือเข่ือนเพชร
62093011093 นายสุเมธ มีแก%ว
62093011094 นางสาวณัฐณิชา เมืองศรีสุข
62093011095 นางสาวอรพรรณ คําทอง
62093011096 นางสาวจันทร�เพ็ญ น%อยบัวทิพย�
62093011097 นางสาวมัลลิกา นาโสก
62093011098 นายภาณุวัฒน� แสงนภากาศ
62093011099 นางสาวกวินภา ดาบโสมศรี
62093011100 นางสาวพิจิตรา ศรีจูม
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62093011101 นางสาวนภาพร ส�อนนาลา
62093011102 นางสาวรินดา พรมสมบัติ
62093011103 นางสาวสิดาพร สุขสวัสด์ิ
62093011104 นางสาวอมรรัตน� เกวใจ
62093011105 นายเมธี มะโยธี
62093011106 นางสาวจาระวี นามโส
62093011107 นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
62093011108 นางสาวอัจจิมา โทนสิมมา
62093011109 ส.ต.ท.อธิเบศร� สุขพิมาย
62093011110 นางสาวณิชาภัทร ป�ยปรีดารัตน�
62093011111 นายกรกต พวงมาเทศ
62093011112 นางสาวจีรญา พลเสน
62093011113 นางสาวนภาภรณ� พลยานนท�
62093011114 นางสาวดวงพร ธีระนันท�
62093011115 นางสาวอาภาภรณ� กิติรัตน�
62093011116 นางวิรัตน� ว�องไว
62093011117 นางสาววิจิตรา แสนพันนา
62093011118 นางสาวสาธินี ยศทะแสน
62093011119 นายณัฐวุฒิ พินิจมนตรี
62093011120 นายอานวัช ต้ังวิกรัย
62093011121 นายสันติสุข ทองอินที
62093011122 นางสาวอัจจิมา รักษาพล
62093011123 นางสาวมัทนา แสงหาชัย
62093011124 นางสาวสุพัตรา มหัตกุล
62093011125 นายสุธิวัฒน� ตองตาสี
62093011126 นางสาวพรรณิภา มากอง
62093011127 นายป�ยะณัฐ วงษ�ศรีจันทร�
62093011128 นางสาวศศิธร ทองไว
62093011129 นางสาวอรณี อินสอน
62093011130 นายวีระพันธ� ป0ดชา
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62093011131 นายฉัตรชัย พ�อชมภู
62093011132 นางสาวนัทริณี ศรีประวรรณ
62093011133 นางสาวอภิวรรณ ตรีคูณชวการณ�
62093011134 นางสาวดลนภา คะป0ญญา
62093011135 นายวัชระ สุขทะเล
62093011136 นางสาวศุภาพิชญ� นันที
62093011137 นางสาวเบ็ญจวรรณ จามน%อยพรหม
62093011138 นายณัฐนนท� พลสา
62093011139 นางสาวนงค�นิด พระไชยบุญ
62093011140 นางสาวกมลวรรณ ธรรมวงศ�
62093011141 นางสาวปรียาพร หลักทอง
62093011142 นางสาวสิริปรียา นิลธิราช
62093011143 นายธีรวัฒน� ซ%ายสุพันธ�
62093011144 นางสาวจารุวรรณ ศรีหนารถ
62093011145 นางสาวปราณี เครือหอคํา
62093011146 นางสาวปกามาศ พูลกล่ํา
62093011147 นางสาวสุภาวดี แสนน�าน
62093011148 นายพลภัทร จารุจรณ
62093011149 นางสาวอรุณรัตน� หากันได%
62093011150 นางสาวดวงเดือน กุลยะ
62093011151 นางสาววันทนา ศรีบูระพา
62093011152 นางสาววันทนีย� ทองคํา
62093011153 นายอภิรัตน� ศรีทอง
62093011154 นางสาวแพรวไพริน อุตรทุม
62093011155 นายอภิเดช แก%วจําปา
62093011156 นายอาทิตย� พันธ�ทรัพย�
62093011157 นางสาวอรยา แก%ววิจิตร
62093011158 นางสาวณัฐนภา กัดแดง
62093011159 นายบดินทร� หรสิทธ์ิ
62093011160 จ�าสิบตรีวิสิทธ์ิ มุกดาม�วง
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62093011161 นางสาวกิริยาพร เจริญคร
62093011162 นางสาวอรปรียา กVกตระกูล
62093011163 นางสาวเบญญาทิพย� นรสาร
62093011164 นางสาวนุชญา นามบุปผา
62093011165 นางสาวลลิตา เพ็งสว�าง
62093011166 นางสาวนันทวัน รัตชาตา
62093011167 นางสาวพัชราภรณ� โคกสถาน
62093011168 นางจารุณี ศรีนอก
62093011169 นางสาววนัสนันท� พืชสิงห�
62093011170 นางสาวสุพา ธนูศร
62093011171 นางสาวเบญจมาศ ไมวงศ�แสน
62093011172 นางสาวศรัณยฉัตร รัตนพลแสน
62093011173 นางสาวสกาวเดือน ศรจันทร�
62093011174 นางสาววัลภา เชื้อแก%ว
62093011175 นายธนภูมิ ปานา
62093011176 นายวทัญYู มังบู�แว�น
62093011177 นางสาวจันทร�จิรา สระอุบล
62093011178 นางสาวป�ยะธิดา กิตติภณไพศาล
62093011179 นางสาวสุชาวดี ผลทิพย�
62093011180 นางสาวเย็นจิตร จันทะรัตน�
62093011181 นางสาวจินตนา ศาลา
62093011182 นางสาวพิมพ�พรรณ รถหามแห
62093011183 นางสาวศิริพร สาสมัคร
62093011184 นายเจษฎา บุญตะหล%า
62093011185 นางสาวแพรวนภา พรมหล%า
62093011186 นางสาวมัลลิกา เกษนอก
62093011187 นางสาวกีรติ เหลาเก้ิมฮุ%ง
62093011188 นางสาวอภิญญาภร เพียพล
62093011189 นางสาวศุภรดา อรรถวิล
62093011190 นางสาวชฎารัตน� พิกุลศรี
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62093011191 นางสาววริณญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093011192 นายอุดมชัย อุดมลาภ
62093011193 นายทินวัฒน� สมานสุข
62093011194 นางสาวรัตนาภรณ� นามพิลา
62093011195 นางสาวกัณฐภรณ� อาชีวะ
62093011196 นางสาวจิราภรณ� ดรโคตรจันทร�
62093011197 นางสาวสุรวดี อุตโรกุล
62093011198 นางสาววนิดา แสนสุริวงค�
62093011199 นางสาวณัชธพร วงษ�หาจักร
62093011200 นางสาวสุธาริณี พูลพุทธา
62093011201 นางสาวสินาภรณ� ล�ามละคร
62093011202 นางสาวศิริพร สารมานิตย�
62093011203 นางสาวสินจัย หงษ�ทอง
62093011204 นางสาวรุ�งนภา สารราษฎร
62093011205 นายปรีชา ปลัดพรม
62093011206 นางสาวธีรารัตน� เวชการกุล
62093011207 นางสาวพิทยารัตน� ค�อมสิงห�
62093011208 นางวีรยา ทองสงคราม
62093011209 นางสาวเพ็ญนภา แสงพันธ�
62093011210 นางสาวกาญจนา ทีทา
62093011211 นางสาวกาญจนา สรรพชัย
62093011212 นางอัจฉรา พลหาญ
62093011213 นายอรรคพล วรางกูร
62093011214 นางสาวธนภรณ� สุวรรณวร
62093011215 นางสาวเสาวลักษ� บุญสืบ
62093011216 นายศุภเกียรติ ยางเครือ
62093011217 นางสาวรชยา อาจปาสา
62093011218 นางสาวรังสิมา ธนากรขจรกุล
62093011219 นายบุญฤทธ์ิ ฤทธิโย
62093011220 นางสาวเสาวลักษณ� ชํานาญพุดซา
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62093011221 นางสาวกิติกา เสาวดี
62093011222 นางสาวชฎาภรณ� ลักษณะเจริญสิน
62093011223 นางสาวรวิภา พวงไสว
62093011224 นายปวิช โล�ห�จินดา
62093011225 นายพงษ�พันธุ� แก%วเกตุศรี
62093011226 นางสาวจิตตนันท� ศรีสุทัศน�
62093011227 นางสาวรุ�งฤดี แน�นอุดร
62093011228 นางสาวจันทร�เพ็ญ สีดา
62093011229 ว�าที่ร%อยตรีวีระชาติ สมคุณา
62093011230 นายธนากร งอยกุดจิก
62093011231 นางสาววรญา ภูมิคอนสาร
62093011232 นางสาวจิตราภรณ� คนฉลาด
62093011233 นางสาวนันทนา ทรัพย�พูล
62093011234 นางสะไบทอง เคนวัน
62093011235 นางสาวมุนินทร� ขานทา
62093011236 นางสาวจีราภรณ� พลภักดี
62093011237 นางสาวณีรวรรณ� หม�องตVะ
62093011238 นางสาวรัตนา ราชสิน
62093011239 นางสาวระพีพรรณ นะคะจัด
62093011240 นางสาวนิภารัตน� แสงฤทธ์ิ
62093011241 นางสาวสุภาพร โสภากุล
62093011242 นางสาวน้ําทิพย� เชี่ยวชาญ
62093011243 นางสาวสกลสุภา ผาจวง
62093011244 นางสาวสุดารัตน� ยาสงคราม
62093011245 นางสาวรุ�งนภา เฉิดสถิตย�
62093011246 นางสาวป�ยมาตร จิกจักร
62093011247 นางมยุรีย� วงศ�วัฒนบุตร
62093011248 นายวรวุฒิ ราชารี
62093011249 นางสาวณัฏฐ�ชวิชญ� แสนสุริวงค�
62093011250 นายพีรพล แสนประเสริฐ
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62093011251 นางณัฐญาดา ศรีวรษา
62093011252 นายพิทักษ�ไทย ประโมสี
62093011253 นางสาวณัชธิษณ�สา อุดมเดชาเวทย�
62093011254 นายจิรณัฏฐ� ทะนุการ
62093011255 ว�าที่ร%อยตรีคุณากร พรมพันห�าว
62093011256 นางสาวอรดี ชานันโท
62093011257 นายยงยุทธ บุพศิริ
62093011258 นางสาวภาวินี ธรรมสริต
62093011259 นางสาวนันทนา นามมุงคุณ
62093011260 นายวรายุทธ ตาลาคุณ
62093011261 นางสาวพนัดดา วงวิลาศ
62093011262 นางสาวกิติยา ตางาม
62093011263 นางสาวอมิตา ศรีสุทัศน�
62093011264 นางสาวพัณณิตา พรมรักษ�
62093011265 นางสาวเมริยา ตุพิลา
62093011266 นางสาวเยาวรินทร� สีกานิล
62093011267 นายนนทวัฒน� โคตวงษ�
62093011268 นางสาวสุธิดา วงศ�กาฬสินธุ�
62093011269 นางสาวประกายแสง โคตรมิตร
62093011270 นางสาวณัฐโสภิณ เลี้ยงประเสริฐ
62093011271 นางสาวสุรัตน�ดาวัลย� เถาว�ประสาท
62093011272 นางสาวขวัญสุดา โงนขํา
62093011273 นางสาวสุชาดา ก%อนก้ัน
62093011274 นางสาวกนกเนตร เทพสิงห�
62093011275 นางรัตนา วงศ�พยัคฆ�
62093011276 นางสาวชุติพร คําลือ
62093011277 นายพรศักด์ิดา บุญปก
62093011278 นายพิชัย วงศ�ผาบุตร
62093011279 นางสาวจุฑาทิพย� บุตรดา
62093011280 นางสาวสุทัตตา อําพันทอง
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62093011281 นางสาวรุ�งนภา ศรีหาชัย
62093011282 นางสาวสุมิตรา มงคลเกตุ
62093011283 นายจตุรภัทร บุตรีสุวรรณ
62093011284 นางสาวอภิญญา จันทรังษี
62093011285 นางสาวกรกนก ถิตย�ผ�อง
62093011286 นางสาวศิริวรรณ สงวนนาม
62093011287 นางสาวนนทกร ประเสริฐสังข�
62093011288 นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ
62093011289 นายเทอดไทย เหมืองทอง
62093011290 นายคธาวุธ สุดใจ
62093011291 นางขัตติยา ผานะวงค�
62093011292 นางสาววรรณภา สมบูรณ�
62093011293 นายนัฐอนันต� นิกร
62093011294 นางสาวชลลดา ชาวคนดง
62093011295 นางสาวณัฐกานต� ทองทา
62093011296 นายวีรศักด์ิ สีดารักษ�
62093011297 นางสาวสุปราณี ดวงปากดี
62093011298 นางสาวชญานิศวร� ธีรภิรมย�โสภณ
62093011299 นางสาวกนกกาญจน� บุญทอง
62093011300 นางสาวนารีนาฏ สุภาผล
62093011301 นายศุภกร พงษ�ไพบูลย�
62093011302 นายไพทูญ อุทธแสง
62093011303 นางสาวจงรัก ธุระพระ
62093011304 นายภานุพัฒน� ประดิษฐ�
62093011305 นางสาวสุนิสา พิสัย
62093011306 นางสาวรัตติยากร จันทะศูนย�
62093011307 นายกันตภณ แก%วอินทร�
62093011308 นางสาวภัททิรา ศิริมา
62093011309 นางสาวพรนภา สีหะไตรย�
62093011310 นายอดิเทพ พลแสน
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62093011311 นายจาตุรงค� ทิทา
62093011312 นางสาวปารวี ทัพสุรีย�
62093011313 ว�าที่ ร.ต.วรพงศ� สัจเขต
62093011314 นางสาวแพรวพรรณ วิลาวัน
62093011315 นางสาวสายธาร ศรีบุตร
62093011316 นายคัคนินท� บุญรอด
62093011317 นางสาววนิดา ผ�องศาลา
62093011318 นางสาวนิรชา ฉายแสงรัตน�
62093011319 นายอธิวัฒน� คําชาลี
62093011320 นายพุทธิวัฒน� คันธราช
62093011321 นางสาวพนิตนันท� ดวงแสงฤทธ์ิ
62093011322 นางสาวพัชรินทร� นามวงษา
62093011323 นางสาวพชราวลี นพราช
62093011324 นางสาวสุปรียา คําศรี
62093011325 นางสาวอัญธิกา อุดม
62093011326 นางสาวพรทิพย� ศรีเทพจันทร�
62093011327 นางสาวภัคจิรา สุขสุวรรณ
62093011328 นางสาววิจิตรา สมบัติหล%า
62093011329 นายอนุชิต ภูผิวผา
62093011330 นางสาวพิชญ�ชัญญา จุลอาภา
62093011331 นายจักราวุธ สว�างวัฒนา
62093011332 นายณัฐวัฒน� เขียวขํา
62093011333 นางสาวศิริรัตน� เภารังค�
62093011334 นางสาวกฤตยา คลอดสีเพ็ง
62093011335 นางสาวอุไรลักษณ� ผิวใบคํา
62093011336 นางสาววรณัชชา สุรดีวิราพันธ�
62093011337 นางสาวพัชรีญา อินทวงษ�
62093011338 นางสาวอมรรัตน� พุมมา
62093011339 นายเนติศาสตร� กวีกุล
62093011340 นางสาวจุฑามาส แสงทอง
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62093011341 นางสาวรัตติกาล หมอกต%ายซ%าย
62093011342 นางสาวสุพรรณี ศรีทารัง
62093011343 นางสาวพีรกานต� พันธ�โพธ์ิกลาง
62093011344 นางสาวเกศณี คลังสามผง
62093011345 นางสาวประภาพร พันธะ
62093011346 นางสาวนิภาพร คําพิมาน
62093011347 นางสาวณัฐมน วิชัยวงษ�
62093011348 นางสาวปณิกา จอมมณี
62093011349 นางสาวนาริตา บัวบาน
62093011350 นางสาวณัฐกฤตา สุริยวงศ�
62093011351 นางสาวอารีย� แก%วก�า
62093011352 นายรัฐพงศ� ไชยบุตร
62093011353 นางสาวศิริพร คําวิชิต
62093011354 นายทัตพงษ� อินตVะวิลา
62093011355 นางลักษณา อ�องละออ
62093011356 นางสาววริศรักษ� แสงชัย
62093011357 นางสาวกมลศิริ พ�อเสือ
62093011358 นางวลัยพร ทินาทิน
62093011359 นางสาวแสงจันทร� จิระธาน
62093011360 นายต%น บุญแท%
62093011361 นางสาวพันณิภา ขันเชียง
62093011362 นางสาววราภรณ� ทองยศ
62093011363 นางสาววิไลภรณ� ไชยายงค�
62093011364 นางสาวเบ็ญจมาศ สุพรรณ
62093011365 นางสาววราพร ก�องขันธ�
62093011366 นายวัชรากร ใจสว�าง
62093011367 นายปวีณ จันทร�รัตน�
62093011368 นางสาวศุภมาส อามาตย�มนตรี
62093011369 นายภูวนัย อัคพิน
62093011370 นางอมรรัตน� พฤคณา
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62093011371 นางสาวป�ยนุช โพธ์ิพรม
62093011372 นางสาวอภิญญา ติยะบุตร
62093011373 นางสาวนิตยา โนVตสุภา
62093011374 นางสาวจุฑากช วรกรโชติกุล
62093011375 นายจตุพงษ� พ่ึงตัว
62093011376 นายเกรียงไกร พิมดา
62093011377 นายณัฐพล สุวรรณไชยรบ
62093011378 นางสาวนิภาพร วิจิตรป0ญญา
62093011379 นายวิณัฐ พรมโคตร
62093011380 นางสาวภคินี สุขรมย�
62093011381 นางสาวกัญญาภัค หวานเพราะ
62093011382 นางสาวณัฐพร ธรรมวงษ�
62093011383 นางสาวสุนิดา คําประเทือง
62093011384 นายวรวุฒิ ศรีสวัสด์ิ
62093011385 นายนราศักด์ิ บุตรโสม
62093011386 นางสาวจุรีพร โสภามา
62093011387 นางสาวไอลดา หมาดอะดํา
62093011388 นายฉัตรชัย วงษ�ลุนลา
62093011389 นายถิคัลธร ยางธิสาร
62093011390 นางสาวบุศราพร ดอนโคตรจันทร�
62093011391 นายจักรณรงค� สุวรรณรอด
62093011392 นางสาวธิดา วรรณชัย
62093011393 นางสาวชลธิชา พรหมโสภา
62093011394 นายเฉลิม ลามทุม
62093011395 นางสาวพัชราภรณ� จันตะเสน
62093011396 นายธนัท ลุเทวิน
62093011397 นายวิษณุ วัฒนวิไลกุล
62093011398 นางสาวภรณ�ทิพย� จางวาง
62093011399 นางสาวพรธิชา หัวเมืองราช
62093011400 นายกิตติพงษ� มนต�คาถา
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62093011401 นางสาวปรีญารัตน� เรืองสมบัติ
62093011402 นายประภวิษณุ� พงสัมพันธ�
62093011403 นายเทพพิทักษ� ใยบัว
62093011404 นางสาวปาริยา แสงโสดา
62093011405 นางสาวปนัดดา วิชาราช
62093011406 นางสาววนิดา ย่ิงยง
62093011407 นางสาวมยุรี ถีสูงเนิน
62093011408 นางสาวอลิษา เนาว�สนธ์ิ
62093011409 นางสาวสุภาพร ชมภูเขียว
62093011410 นางสาววรรณนิศา ไพคํานาม
62093011411 นางสาวพรสวรรค� มุงคุณคําชาว
62093011412 นางสาวอรปรียา บุตรสอน
62093011413 นายอภิสิทธ์ิ อาจสมัย
62093011414 นายสุรวุฒิ กลยนี
62093011415 นายรุ�งโรจน� สุธรรม
62093011416 นางสาวกัญวรา โชติทุม
62093011417 นางสาวป�ยดา ชัยภูมิ
62093011418 นายชิตณรงค� แพงสา
62093011419 นางสาวณัฏฐศศิ ปุริตัง
62093011420 นางสาวสุธาสินี เดชทันต�
62093011421 นางสาวสุวนันต� ไปแดน
62093011422 นางสาวอังกูล เจริญดี
62093011423 นางสาวชลธิดา พรหมพักพิง
62093011424 นายสราวุธ สะภา
62093011425 นางสาวเบญจมาศ ปานกลิ่น
62093011426 นางสาวกช โพธิราชา
62093011427 นายคงเดช ตาลหยง
62093011428 นายอนุศักด์ิ สาวิสัย
62093011429 นางสาวธนาภรณ� อินทิรัก
62093011430 นางสาวมินตรา ธรรมจินดา
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62093011431 นางสาววัชรี สีอุ�นนี
62093011432 นางสาวอมรรัตน� เทือกขันตี
62093011433 นายณรงค�ศักด์ิ บุญชาญ
62093011434 นางสาวจารุวรรณ อาบสุวรรณ
62093011435 นายผดุงพงษ� เกตุพิจิตร
62093011436 นางสาววรัญญา โสดาตา
62093011437 นางสาววาทินี เกษโสภา
62093011438 นางสาวเบญญา สุนันทา
62093011439 นางสาวรัตนาภรณ� จิตดร
62093011440 นางสาวเดือนเพ็ญ มารมย�
62093011441 นางสาวธีนิดา บัวผาง
62093011442 นางสาวชไมพร หลักชัย
62093011443 นางสาวฉลองขวัญ วงศ�เทพ
62093011444 นายศรีศักรินทร� สุรดะนัย
62093011445 นายภวภัทร ดีแนบเนียน
62093011446 นางสาวสิริยากร จันทร�สุริวงค�
62093011447 นายศิริศักด์ิ พันธมา
62093011448 นางสาวณัฏฐนิช อังคะศรี
62093011449 นางสาวกนกวรรณ เหวชัยภูมิ
62093011450 นางสาวชาลิสา นนธิบุตร
62093011451 นางสาวฐิติภรณ� นิลมงคล
62093011452 นายปรีชา นาไชยเวียง
62093011453 นางสาวปภาดา ย่ิงงามแก%ว
62093011454 นางสาวประไพพร มณีเลิศ
62093011455 นางสาวพิมพ�ชนก หารคําภา
62093011456 นางสาวสุธาสินี พิชัยกาล
62093011457 นายอภิชา ปลัดกอง
62093011458 นางพัชรียา ชุมพล
62093011459 นายพงษ�สุรัตน� กินารัก
62093011460 นางสาวศุลีมาศ บาลนาคม
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62093011461 นายกรรชัย มาตราช
62093011462 นางสาวนุชรี พลเย่ียม
62093011463 นางสาวฉัตรสุดา ไม�เศร%า
62093011464 นางสาวลลิตา พระสุวรรณ�
62093011465 นายณัฐพงศ� มะโนรัตน�
62093011466 นางสาวศิรินภา ดุมา
62093011467 นางสาวอรวรรณ กงเพชร
62093011468 นางสาวจุรีรัตน� จันทาทอง
62093011469 นางสาววราทิพย� วรโยธา
62093011470 นางสาวคณิตาพร อนุศาสน�
62093011471 นางสาวดวงตา รู%บุญ
62093011472 นางสาววัชยาภรณ� ยศธิสุทธ์ิ
62093011473 นายกรวิทย� คําสอน
62093011474 นายวชิรวิชญ� สิทธิศักด์ิ
62093011475 นางสาวพิมพ�ชนก บัวสาย
62093011476 นางสาวปาริฉัตร ใหญ�สิงห�บุญ
62093011477 นายเฉลิมกาญจนา อุปแก%ว
62093011478 นางสาวณิชนันท� พุทธเสน
62093011479 นางสาวรัตติยา สมผล
62093011480 นายธีระพงษ� มูลผง
62093011481 นายรภัสสิทธ์ิ อรรคฮาตศรี
62093011482 นางสาวปดิวรัดดา จันทร�สด
62093011483 นางสาววรัชยา วงศ�จันทร�
62093011484 นางสาวขนิษฐา แสงแก%ว
62093011485 นางสาวเยาวลักษณ� ทองผา
62093011486 นางสาวมาติกา นามกันยา
62093011487 นางสาวรัตนาภรณ� นาคราช
62093011488 นางสาวจุฑามณี สดใส
62093011489 นางสาวแพรวนภา อนันตภูมิ
62093011490 นางสาวศลิษา รัตนแสง
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62093011491 นายจักรกริช อ�อนสา
62093011492 นายอิสราณุวัช น%อยนนท�
62093011493 นางสาวป�ยะกาญจน� สุขจิตต�
62093011494 นางสุวิภา แก%วสาร
62093011495 นางสาวพิมพ�สร ศรีละผัน
62093011496 นางสาวยุวันดา นามโคตร
62093011497 นางสาวสุมิตตา หนูสาย
62093011498 นางสาวอลิษา คําวันดี
62093011499 นายยุทธนา อึ้งเจริญ
62093011500 นายธนพล พันตรีเกิด
62093011501 นางสาวพัชรี วิชัยพรม
62093011502 นางสาวจิรารัตน� ชูวงศ�
62093011503 นายปฐมพงษ� อ�างลี
62093011504 นายชลวัฒน� ภูอ�าง
62093011505 นางสาวธีริศรา บุตรศรีทัศน�
62093011506 นางสาวอาทิตยา หาญสงคราม
62093011507 นางสาวปวีณา สายกําธร
62093011508 นางสาววรัญญา ชมภูจันทร�
62093011509 นางสาวนิภาพรรณ ภูมิไชยา
62093011510 นางสาวเอื้องฟKา ศรีเมือง
62093011511 นายวีระพันธ� ทาลุมพุก
62093011512 นางสาวป�ยะพร นิลดาศรี
62093011513 นางสาววิยะดา เจริญ
62093011514 นายศุภกร แซวกระโทก
62093011515 นางสาวเกศินี อัคฮาด
62093011516 นางผสุรัตน� สิมลี
62093011517 นางสาวณชาฆ� ฌิณานนท�
62093011518 นางสาวรักษ�สุดา อุทัยเลี้ยง
62093011519 นางสาวณัฐฐินันท� นันไธสง
62093011520 นางสาวกชกร เค่ียงคําผง

หน%า 384 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093011521 นางสาวขวัญนภา วะชุม
62093011522 นายจิรเดช บรรหาร
62093011523 นางสาวสายใจ พิมดา
62093011524 นางสาวธัญวรัตน� นิลโคตร
62093011525 นางสาวสุชาดา เวียงแก%ว
62093011526 นางสาวสุธาทิพย� ผ�องใสสี
62093011527 นางสาวฐิติรัตน� เกิดศิริ
62093011528 นางสาวเมวดี จันทร�ครุฑ
62093011529 นางสาวพัชรา มานาเสียว
62093011530 นายธานินทร� โยธะการี
62093011531 นายธนพล สารเดช
62093011532 นางสาวขณิตตา ผิวผ�อง
62093011533 นางสาวพรวดี อุดตะกะ
62093011534 นางสาวมุทิตา โสภาวัฒน�
62093011535 นายเจริญศรี โง%นแดง
62093011536 นางสาวกนกอร คําใส
62093011537 นางสาววิไลพร ศรีบุรินทร�
62093011538 นางสาวปณิชา ศรีบุญเรือง
62093011539 นางสาวมยุรี จาดบุญมา
62093011540 นางสาวกัญญารัตน� อินทร�เจริญ
62093011541 นางสาวสุดธิดา มานัส
62093011542 นางสาวชฎาพร ประชุมสาย
62093011543 นางสาวศรัญย�า ภูชะธง
62093011544 นายรุ�งทรัพย� เลิศไกร
62093011545 นางสาวจิราภรณ� ยอดแก%วพิสัย
62093011546 นางสาวประภาพรรณ กรรณารักษ�
62093011547 นายศิริคงคา สารโพธ์ิคํา
62093011548 นายวรายุ วงศ�ศรีรักษ�
62093011549 นางสาวสุภาพร วุฒิชัย
62093011550 นางสาวสุกัญญา เรืองศรีจันทร�
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62093011551 นางสาวทิพย�วรรณ มูลโล�ย
62093011552 นายวินัย ยางธิสาร
62093011553 นางสาวธนัญญา แย%มย้ิม
62093011554 นางสาวธิติพร โพธ์ิเจริญ
62093011555 นางสาวฐาปนี โชติบุตร
62093011556 นางสาวสุภาภรณ� ธิมะสาร
62093011557 นายทัศพล พิมโคตร
62093011558 นายพิสุทธิศักด์ิ อยู�งาน
62093011559 นางสาวชนัดดา ศรรักษ�
62093011560 นางสาวอรอนงค� ฝางแก%ว
62093011561 นางสาวศุภาพิชญ� ฤาชากูล
62093011562 นางสาวคณาลักษณ� ถมป0ทม�
62093011563 นางสาวขวัญจันทร� วัยกิจ
62093011564 นางสาวป�ยฉัตร ไทธานี
62093011565 นางสาวทาริกา บุตรดาวงศ�
62093011566 นางสาวป�ยะนุช ตาลโยธา
62093011567 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีงาม
62093011568 นายพิศาล รักษาภักดี
62093011569 นางสาวทิพธัญญา คํามูล
62093011570 นายวีรภัทร� แสงภู
62093011571 นายกวินท� คําปาละ
62093011572 นางสาวไวรัลย� วงษ�นุรักษ�
62093011573 นายไกรสร ปุลาโมกข�
62093011574 นายปภาวิน อู�จอหอ
62093011575 นางสาวจิราภรณ� กาสี
62093011576 นางสาวธัญญา พนาลิกุล
62093011577 นางสาวกรกัญญา ไชยฮาต
62093011578 นางสาวจุฑามาศ ศรีสร%อย
62093011579 นายยุรนันท� เหมลา
62093011580 นางสาวรุ�งทิวาทิพย� พรมคําบุตร
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62093011581 นางสาวปนัฎฐา ขวาลําธาร
62093011582 นางสาวจิณณ�ชญา ชัยจันทร�เจริญ
62093011583 นางสาวฐิติมา สมนา
62093011584 นางสาวชุติพร จันทร�มาลา
62093011585 นายยศกร ชินนอก
62093011586 นายอัศวิน บํารุงรส
62093011587 นางสาวจิรารัตน� คําตัน
62093011588 นางสาวทิพวรรณ เสนางคะบุตร
62093011589 นายณัฐพงษ� สิงห�เพ็ง
62093011590 นางสาววิกานดา อินลา
62093011591 นางรุ�งนภา กองมณี
62093011592 นายชนวันท� พงษ�ประเทศ
62093011593 นายเอกชัย จรรยาวุฒิ
62093011594 นางสาวอะริตา แก%วเหล�า
62093011595 นางสาวนิราวรรณ พรมคํา
62093011596 นายณัฐพงศ� งามบุญฤทธ์ิ
62093011597 นางสาวปานหทัย ไทยชาติ
62093011598 นางสาวอุชกร สิงห�เก้ือ
62093011599 นางสาวกานดา โคตรธรรม
62093011600 นางสาววาสนา ศักดาพิทักษ�
62093011601 นางสาวประภัสสรณ� มานะโส
62093011602 นายฤทธิรงค� แก%วมณีชัย
62093011603 นางสาวฉัตรวีรา ผาจวง
62093011604 นางสาววันเพ็ญ ศรีทิน
62093011605 สิบตรีดุสิต ละมูล
62093011606 นางสาวจิราพร ศรีหาวงศ�
62093011607 นางสาวปภาวรินทร� พ้ืนเมือง
62093011608 นายยุทธศาสตร� แสนโคตร
62093011609 นางสาววาสนา สารมะโน
62093011610 นายอนันท� แน�นอุดร
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62093011611 นางสาวกัลยรัตน� ศิริบํารุง
62093011612 นางสาวสุพรรณี เพ็ชรโพธ์ิ
62093011613 นายยุทธนา พรหมเกตุ
62093011614 นางสาวเรณุกา แปงเมือง
62093011615 นายปริญญา ธรรมนูญรักษ�
62093011616 นางสาวรุ�งนภา ประดิษฐ�จ_า
62093011617 นายภวิศวร�ศักด์ิ อาจวิชัย
62093011618 นางสาวเกษรา โคตรพัฒน�
62093011619 นางสาวจุฑาลักษณ� สิงห�สุดี
62093011620 นางสาวศุภนิดา ทาวะลุน
62093011621 นางสาวอรวรรณ เชียงคํา
62093011622 นางสาวอุดมภรณ� วงค�คําจันทร�
62093011623 นายอลงกรณ� คุณแก%ว
62093011624 นางสาววิรัญชนา พิกุลศรี
62093011625 นางสาวพิจักขณา เกษตรสกุลวงศ�
62093011626 นายมหัคฆพล ศรีบัวอ�อน
62093011627 นายสุพัฒน� ฉัตรธรรมนารถ
62093011628 นางอาทิยา จันทร�วงเดือน
62093011629 นางนารีรัตน� ขอมีกลาง
62093011630 นายเอกพันธ� ศรีบุญเรือง
62093011631 นายคมเพชร ดวงศรี
62093011632 นางกวิตา สุวรรณสิงห�
62093011633 นายธนพัชร� มีรัตน�ธนวัต
62093011634 นางปรียาพร ป�Wนมณี
62093011635 นางสาวจีราวรรณ ตรงนิติธรรม
62093011636 นางสาวชไมพร ศรีวิจารย�
62093011637 นางสุภลักค� ธูปทิศศาล
62093011638 นางสาวพัชราพร ศรีสุทัศน�
62093011639 นางสาวสุพรรษา ภูชะหาร
62093011640 นายกชกร ตระกูลจึง
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62093011641 นางสาววรวีร� นาวงษา
62093011642 นางสาวศรัญยา เรืองแก%ว
62093011643 นางสาวธิติมา สีสุทร
62093011644 นายวิทวัส ร�างกาย
62093011645 นางสาวอุทัยวรรณ สีพลเงิน
62093011646 นางสาวณัฐวิภา ลองจํานงค�
62093011647 นางสาวกรกนก หาญมนตรี
62093011648 นายพชระ การินทร�
62093011649 นางสาวสุกุมาลย� คําภา
62093011650 นางสาวบุหลัน บุตรชา
62093011651 นายกฤษณ� จันทร�อัมพร
62093011652 นายไกรฤกษ� เอกตาแสง
62093011653 นางสาวกนกพร นางาม
62093011654 นางสาวนภาพร จันทร�แดง
62093011655 นางสาววราภรณ� เกษทองมา
62093011656 นางสาวหทัยทิพย� ใจวงษ�
62093011657 นายชาญฤทธ์ิ ฉายะพงษ� 
62093011658 นางสาวสุจิตรา ทะดาดิษ
62093011659 นางสาวบัณฑิตา อ�อนพุทธา
62093011660 นายนําโชค ภูกองไชย
62093011661 นายมงคล สาระคํา
62093011662 นายอภินพ มุมทอง
62093011663 นางสาวมาริสา ภูวังแพน
62093011664 นายภทรพล สิทธิ
62093011665 นางสาวชญานี มาตยภูธร
62093011666 นางสาวดาราวรรณ บุญหงษ�
62093011667 นางสาวศิริรัตน� พิเนตรเสถียร
62093011668 นางสาวสรัญญา ใสส�อง
62093011669 นางสาวจิตรลดา ชนะสะแบง
62093011670 นางสาวอินทราวุธ เสนามนตรี
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62093011671 นางสาวกชพร ชาญสูงเนิน
62093011672 นางสาวนฤมล คลังกลาง
62093011673 นางสาวปรัชญานันท� แสงเปล�า
62093011674 นางสาวฐิติกา นพคุณโพธ์ิสว�าง
62093011675 นางสาวจุฑามาศ รันนะโคตร
62093011676 นางสาวกวีต%า ซิงห�
62093011677 นางสาวชลันดา ไพชยนต�
62093011678 นางเพ็ญศรี เทพเมืองไพร
62093011679 นายเจย�ษฎา อินอุเทน
62093011680 นายสิรวุฒิ ป0กษา
62093011681 นางสาวเพ็ญพโยม ทิพจร
62093011682 นางสาวสรวีย� พลซา
62093011683 นายภูธิต กิติเวียงชนก
62093011684 นางสาววรัญญา แสนเข่ือน
62093011685 นางสาวยุพดี ตระกูลพรม
62093011686 นางสาวจารุวรรณ สันโดด
62093011687 นางสาวสุมินตรา มนขิง
62093011688 นางสาวโชติกา เพชรดง
62093011689 นางสาววารุณี นวนขาว
62093011690 นายพรสวรรค� พรมรัง
62093011691 นางไพวรรณ� ศิลาคม
62093011692 นางสาวเกวลิน โพธิสิงห�
62093011693 นางสาวเจนจิรา ภูกองไชย
62093011694 นางสุขสําราญ ธูปทิศศาล
62093011695 นายธนภัทร จันทิมา
62093011696 นางสาววรรณลักษณ� พิลาวัน
62093011697 นายจิรเมธ ศรีนาทม
62093011698 นางสาวเจนจิรา สิงหเดช
62093011699 นางสาวธนาภรณ� จันทะสี
62093011700 นางสาวธิดารัตน� สว�างเลิศ
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62093011701 นางสาวอัลิปรียา ศรีพัฒนกรพาณิช
62093011702 นางสาวสุพัตรา นาโควงค�
62093011703 นางสาววิชุดา ฤทธิศักด์ิ
62093011704 นางสาวขวัญสุดา จันทร�หอม
62093011705 นางสาวสรีวรรณ วรรณวงค�
62093011706 นางสาวรัญญา จันสามารถ
62093011707 นายพิทักษ� ต%นงาม
62093011708 นายนพรัตน� เคนสี
62093011709 นางสาววันทนา ฉลวยแสง
62093011710 นางสาวกรรณิการ� พันอนุ
62093011711 นางสาวยุวธิดา จันทรังษี
62093011712 นางสาวอตินุช สารีบุตร
62093011713 นายกิตติเชษฐ� ลีทอง
62093011714 นางสาวธนาภรณ� ผิวเดช
62093011715 นายนพพล วุฒิพันธ�
62093011716 นางสาวสุชาวดี สุทธิประภา
62093011717 นางสาวเสาวภา สุทธิประภา
62093011718 นางสาวปฐมพร อิ่มสะอาด
62093011719 นางสาวศวิตรา คําไล%
62093011720 นางสาวสุรีลักษณ� ชมชัยรัตน�
62093011721 นางสาวอังคณา ยงยืน
62093011722 นายภาณุพงษ� ภูกระทาน
62093011723 นางสาวเอมอร บุญแน�น
62093011724 นายวนชาติ ศรีสร%อย
62093011725 นางเสริมศรี เลี่ยมเพ็ชรรัตน�
62093011726 นางสาวธัญญาภรณ� ลําลอง
62093011727 นางสาวพรรณธิชา โหราฤทธ์ิ
62093011728 นางสาวสุภาวดี คําภาหลอย
62093011729 นายพลวัฒน� นันทะสอน
62093011730 นายวิฑูรย� คําสอนทา
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62093011731 นางสาววรรณพร สุระสังข�
62093011732 นางสาวกนกพร สวัสดี
62093011733 นายปฏิภาณ จงพิสิฐกุล
62093011734 นางสาวศรัญญา อุปรีที
62093011735 นางสาวป�ยธิดา ณ อุบล
62093011736 นางสาวปราณี นามไพร
62093011737 นางสาววนิดา เพ็งที
62093011738 นางสาวพรนภา โยธายุทธ
62093011739 นางสาวศิรินารถ มลตรีแพน
62093011740 นายวุฒิชัย ศรีกุตา
62093011741 นายธนธรณ� ขารพ
62093011742 นายรังสิมันต� คชชา
62093011743 นางสาวพัทร�ธาภรณ� สิงห�โต
62093011744 นางสาวธัญธนชนม� แสงเทศ
62093011745 นางสาวศุจินธร ทองกรณ�
62093011746 นายจิตร�ไชย โคพะทา
62093011747 นางสาวนภาพราว ไพรลินทร�
62093011748 นางสาววิมลมาลย� นามกุล
62093011749 นายป0ญญากร เทศารินทร�
62093011750 นายณัฐพงษ� วงษ�เวียน
62093011751 นายนพรินทร� สุทุม
62093011752 นายเกียรติศักด์ิ แก%ววิลัย
62093011753 นายสัตยา เถาว�ชารี
62093011754 นางศศิวิมล พรมจักร�
62093011755 นางสาวจีรวรรณ ธุระพล
62093011756 นายกิตติกร เพ็งพา
62093011757 นายเอกชัย ชั้นน%อย
62093011758 นางสาววงศ�ศิริ ทาวะลุน
62093011759 นางสาวชลธิชา งอยหล%า
62093011760 นางสาวสิริประภา บุญไชโย
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62093011761 นางสาวสุวิมล นาโควงค�
62093011762 นายพิชิตชัย นาระคล
62093011763 นางสาวจุฑามาศ ชูลี
62093011764 นางสาวคณิศร ป0จจัย
62093011765 นางสาวเบญญา ผาบแก%ว
62093011766 นางสาวพิมพ�พิศา ธาตุลม
62093011767 นางสาวกัญญา ตินะรักษ�
62093011768 นายสุริยนต� แอ%นบุญมา
62093011769 นายวิชชา ใหม�วงศ�
62093011770 นางสาวยุวดี บูรณะ
62093011771 นายณัฐวุฒิ เนาวรัตน�
62093011772 นางสาวกาญจนา เจริญกิจติกุล
62093011773 นางสาวศุภรัตน� คําโสภา
62093011774 นางสาวพรรณรายณ� สารสิน
62093011775 นางสาวฐิติวรรณ เจริญพ้ืนผา
62093011776 นายศรันยู สรศาสตร�
62093011777 นายคเณศ เพชรอําไพ
62093011778 นางสาวอิสราภรณ� แสนโชติ
62093011779 นายบัวลอน ต%อมทอง
62093011780 นางสาววิชุดา บุญโพนทอง
62093011781 นางสาวชนิสรา สารีนันท�
62093011782 นางสาวภัทรสุดา อุตรศาสตร�
62093011783 นางเนตรดาว ช�วยรักษา
62093011784 นางสาวพรไพลิน โคตรอาษา
62093011785 นางสาวบัวแก%ว แก%วสุวรรณ�
62093011786 นางสาววลัยลักษณ� เกตุประดิษฐ�
62093011787 นางสาวสิริกุล สิงหาบุตร
62093011788 นายอภิชาติ จําปาบุรี
62093011789 นางสาวเกียรติสุดา ดีจันทร�
62093011790 นายพิษณุ โฉมนคร
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62093011791 นายศราวุธ ล%วนวิเศษ
62093011792 นางสาวอัจฉรียา ใจกว%าง
62093011793 นายดนุพงศ� กอนพันธุ�
62093011794 นางสาวพรรณพัชนันท� เฉยเทิบ
62093011795 นางสาวสุภาพร อิ่มพูล
62093011796 นายดิสกุล กุลทอง
62093011797 นายณภัทร ศรีพนม
62093011798 นางสาวจิราภรณ� จิระพันธ�วานิช
62093011799 นางสาวปวีณ�นุช อุดมกัน
62093011800 นางสาวณัฐนิช ปKองขันธ�
62093011801 นายยุทธศักด์ิ ยืนสุข
62093011802 นางสาวประจิต แหลมคม
62093011803 นางสาวณปภาพร กลิ่นจันทร�
62093011804 นางสาวจิรัชญา พงษ�นิล
62093011805 นางสาวสุพรรษา มุลทากุล
62093011806 นางสาวจารุวรรณ ลุนหลัง
62093011807 นายวรปรัชญ� ธนสารศรีสมบัติ
62093011808 นายธงชัย แสงชาติ
62093011809 นางสาวศิริวรรณ ไชยเสนา
62093011810 นายสุวัฒน� อาง�าม
62093011811 นายนําโชค แสงรื่น
62093011812 นายจตุชัย จันทรกุล
62093011813 นายมานิต รินทา
62093011814 นางสาวทัฬห�ชญานี ลําพูนพงศ�
62093011815 นางสาวบุษบา มัทสึซากิ
62093011816 นายวิทยา สายคํา
62093011817 นางสาวเมทินี บรรเทา
62093011818 นางสาวญาณิภัทร อามาตมนตรี
62093011819 นายชัยมงคล เชื้อสาวะถี
62093011820 นายภาณุวัฒน� ศิริประเสริฐ
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62093011821 นายณันวกรณ� ไชยธรรม
62093011822 นางสาวอาธิยา นายกชน
62093011823 นายอัษฎาวุธ เกรัมย�
62093011824 นางสาวอรณี ศรีวรษา
62093011825 นายเมธวัจน� ธนธรธีรไพศาล
62093011826 นางสาววราณี วีรักษ�สิกานนท�
62093011827 นางสาวนันทกา กางทอง
62093011828 นายปรีดี พลเย่ียม
62093011829 นายสรวิศ ขันทองคํา
62093011830 นางสาววริยาภา บุญมี
62093011831 นายขวัญเมือง ศรีวิไล
62093011832 นางสาวคณิตา มาตรา
62093011833 นางสาวกุลสตรี สมศรีจันทร�
62093011834 นายรัฐชาติ กําหอม
62093011835 นางสาวแพรยา เสนาวงษ�
62093011836 นายวุฒิพงษ� คูนาแสง
62093011837 นางสาวธนาพร ราษีบุตร
62093011838 นางสาวชัญญา สุวรรณสิงห�
62093011839 นางสาวมัลลิกา บัวมุล
62093011840 นางสาวสรัลพร วรดี
62093011841 นางสาวเฟQWองฟKา สุขภูวงค�
62093011842 นางนลินรัตน� เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
62093011843 นางสาวอันพิกา ย่ิงยวด
62093011844 นางสาวอรวรรณ มหิพันธ�
62093011845 นางสาวจันทร�เพ็ญ ศรีพลาน
62093011846 นางสาวปานรดา ศรีลาศักด์ิ
62093011847 นางสาวสุธีลดา โพธิทองดี
62093011848 นางสาวนันทิกานต� แสงขาน
62093011849 นายอุรวี ทองนอก
62093011850 นายณัฐธพงษ� สุภา
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62093011851 นางสาวณัฐธิชา ลือคําหาร
62093011852 นางชนัญชิดา สองสี
62093011853 นายศุภชัย จิตจักร
62093011854 นางสาวจริยา นามวงษา
62093011855 ว�าที่ร%อยตรีหญิงผกามาศ กาบขน
62093011856 นางสาววาสนา วงศ�ภูมี
62093011857 นางสาวนภัสสร ภู�มะณี
62093011858 นางสาวพัชรินทร� แสงชาติ
62093011859 นายนราศักด์ิ ทองเกตุ
62093011860 นางสาวสุดารักษ� ซ่ือรัมย�
62093011861 นายอติชาต เศษสุวรรณ�
62093011862 นางสาวบุษบา ศรีโสภา
62093011863 นางสาวเกษสุดา โพธ์ิวงษ�
62093011864 นางสาวยุภาภรณ� พันธ�ศรีแหล%
62093011865 นางสาวกานดา มะโนบาล
62093011866 นางสาวรุ�งอรุณ รักญาติ
62093011867 นางชุติมา มณีวรรณ�
62093011868 นายกันตพงษ� จันมา
62093011869 นางสาวระลินธร นารัตน�โท
62093011870 นางสาวชุญาภาน� อินทะโสม
62093011871 ว�าที่ร%อยตรีหญิงอรนลิน ทองยศ
62093011872 นางสาวสุกัลย�ธิมา อุสาพรหม
62093011873 นายณัฐพงษ� ศรีจุมพล
62093011874 นางสาวจุฑามาศ คํามันตรี
62093011875 นางสาววิภาวี อ�อนบัวขาว
62093011876 นางสาวนีรนุช ภูบุญอบ
62093011877 นายอโนเชาว� ชินคํา
62093011878 นางสาวยุพาภรณ� ผางจันทร�ดา
62093011879 นางสาวณัชยา เท�าบุรี
62093011880 ว�าที่ร%อยตรีหญิงช�อคํา ขัดธิพงษ�
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62093011881 นางสาวชฎาพร พรหมสาขาฯ
62093011882 นายจักรนรินทร� เอนไชย
62093011883 นางสาววรรณภา แพงวาปI
62093011884 นางสาวนฤชล สนิทนัย
62093011885 นางสาวศุภิสรา สุธาวา
62093011886 นายปริญญา โปร�งสุวรรณ
62093011887 นางสาวกิตยาภรณ� คนหาญ
62093011888 นายพรพิทักษ� สิทธิอมร
62093011889 นางกานต�รวี อ�างคํา
62093011890 นางสาวภานุมาศ วิเศษนาเรียง
62093011891 นายจํานงค� เสียภัย
62093011892 นางสาวอริสา ทองนาม
62093011893 นางสาววลัยลักษณ� สารทรัพย�
62093011894 นางสาวศิริรัตน� กาฬพันธ�
62093011895 นายสุรศักด์ิ วงศ�ภาคํา
62093011896 นางสาวทิพยาภรณ� ศรีสมัคร
62093011897 นางสาวอารียา สังสุทธิ
62093011898 นายสิโรดม ชยามฤต
62093011899 นายชัชวาลย� จงเรียน
62093011900 ว�าที่ร%อยตรีธีรพล พลอินทร�
62093011901 นางสาวเกศกนก พรมกสิกร
62093011902 นางสาวภัคนันท� เขียวค%า
62093011903 นางสาวปทุมรัตน� สุวรรณชัยรบ
62093011904 นางสาวชลธิชา ทองคําศรี
62093011905 นางสาวณิชชยาภา ชายทวีป
62093011906 นางสาวพัชฎาภรณ� กลิ่นสกุล
62093011907 นางสาวมลธิตา ฮมแสน
62093011908 นายเทพพิทักษ� เทพราชา
62093011909 นายวรวรรธน� เพ็งสว�าง
62093011910 นางสาวนิลยา ภาจันทร�ก%อม
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ระดับปริญญาตรี

62093011911 นายสิทธิพงษ� ปKอมไชยา
62093011912 นายอนุวัฒน� พันธุ�แพง
62093011913 นายอภินันท� เสียงสนั่น
62093011914 ว�าที่ ร.ต.ขวัญชัย สวัสด์ิภักดี
62093011915 นางสาวกาญจณาภรณ� สัพโส
62093011916 นางสาวกาญจนา ติสันเทียะ
62093011917 นางสาวนิศรา สิงห�คําราม
62093011918 นางสาวพรรณทิภา หาคําจารย�
62093011919 นางสาวเอมวดี นะคะจัด
62093011920 นายดลสิทธ์ิ การประดิษฐ�
62093011921 นางสาวกานต�พิชชา จันทร�สองดวง
62093011922 นางสาวกนกวิภา กุลวงค�
62093011923 นายไชยวัฒน� บูรณโสภา
62093011924 นายเปรม โกษาแสง
62093011925 นางสาวป�ยาภรณ� พลร�ม
62093011926 นางสาวสุกัลยา จันทวงศ�
62093011927 นางกัลยา กุลมอญ
62093011928 นายสุทัศน� ไชยสิทธ์ิ
62093011929 นางสาวธีราพร บุญเกลี้ยง
62093011930 นายวิศนุ ศรีนวลจันทร�
62093011931 นายกตตน�กันตพัฒน� ชัยศรี
62093011932 นางสาวณิชาภัทร มณีนพ
62093011933 นางสาวป0ญชลิตา อินทรศรี
62093011934 นางสาวธิดารัตน� ขวาโกสุม
62093011935 นายเชาวลิต แจ�มพิจิตร
62093011936 นางสาวกาญจนา โพธ์ิคําพก
62093011937 นายอดุลย� ปากหวาน
62093011938 นางสาวปริศนา แก%วหัวนิล
62093011939 นางสาววีรพร ภาโสม
62093011940 นางสาวสุพัตรา เชื้อบุญมี
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62093011941 นางสาวกิติยา นันทขันธ�
62093011942 นายรัชชานนท� ทุมมาคอน
62093011943 นางสาวสุพัตรา พรมสาร
62093011944 นางสาวเสาวลักษณ� สีนาค
62093011945 นางสาวปภัสสร มัสการ
62093011946 นางสาวพจนารถ ประเสริฐศิริ
62093011947 นางสาวป�ยวดี เหลานาคํา
62093011948 นางสาวอัจฉรา ลาสุด
62093011949 นางสาวปนิดา จันทร�น%อย
62093011950 นางสาวนารีรัตน� หัสดี
62093011951 นายวุฒิชัย อ�อนสีดา
62093011952 นางสาวพรนภา ทาสีแสง
62093011953 นางสาววรางคณา เซ็นชัด
62093011954 นางสาวจันทร�จิราภรณ� แสนสาคร
62093011955 นางสาวพิรุณรัตน� ภูดี
62093011956 นายนัฐพล บุญปอด
62093011957 นางนิตยา พิพัธนัมพร
62093011958 นายศุภกฤต สดคมขํา
62093011959 นางศุภิดา งามนาเสียว
62093011960 นายนัฐวุฒิ อุดสุข
62093011961 นางสาวสมลักษณ� พิมโซ
62093011962 นางสาววิจิตรา นิลเขต
62093011963 นางสาวปวีณา อินทร�บุตร
62093011964 นายวงศกร พรหมรักษ�
62093011965 นางสาวปาจรีย� คีรีเดช
62093011966 นางสาวนภสร สร%อยสนธ์ิ
62093011967 นายเจษฎากร ฤทธ์ิรักษา
62093011968 นายวรุฒ ศรีกงพาน
62093011969 นางสาวเตชินีทิพย� ฤทธิสุนทร
62093011970 นางสาวแพรวพรรณ ปHารั่นทม
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62093011971 นายหัสธพล อินทร�ม�วงไทย
62093011972 พันจ�าอากาศเอกวีรวัฒน� แรมลี
62093011973 นางสาวเจนจิรา ชํานาญกิจ
62093011974 นายอุเทน อินธิกาย
62093011975 นางสาวสุปรียา วรรณเกษ
62093011976 นางสาววาสนา เรียบร%อย
62093011977 นายสมศักด์ิ บุญม่ังมี
62093011978 นางสาวสมฤทัย สุมงคล
62093011979 นางสาวกรรทิมา จงจิตร
62093011980 นายเมธี พันธุ�ดนตรี
62093011981 นายจักรพงษ� ศรีเศษพิมพ�
62093011982 นางภาวิณี คราท
62093011983 นายทวีทรัพย� มาตย�เทพ
62093011984 นางสาวญาณัฐกานต� กิตติสิริพัฒน�
62093011985 นางสาวธมลวรรณ ไวว�อง
62093011986 นางสาวชวิษา เคนถาวร
62093011987 นายจําลอง คะสา
62093011988 นางสาวณรินท�นิตา เดชาวิสิฐพงษ�
62093011989 นายสุรศักด์ิ โนนริบูรณ�
62093011990 นางสาวธัญญาลักษณ� เนาวบุตร
62093011991 นางสาวรจนา ลาโภ
62093011992 นางสาวอัจจิมา อําพันธ�
62093011993 นางสาวสกุณา ศิลาขาว
62093011994 นางสาวกชพร ประณมศรี
62093011995 นายชัยวัฒน� ญาณพิสิฐกุล
62093011996 นางสาวเพียงนภัส ไตรเสนีย�
62093011997 นางสาวปริญะฉัตร ทิพย�สุทธ์ิ
62093011998 นายธัญวิศิษฏ� แก%วจันทร�
62093011999 นางสาวศรีวิมล รางเวียงคํา
62093012000 นางสาวทิพวรรณ ดีดวงพันธ�
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62093012001 นายสุเมธ ชัยยะมาตร�
62093012002 นางสาววิราศิณี สมรฤทธ์ิ
62093012003 นางสาวสุภาพร นวลภักด์ิ
62093012004 นายสุวัฒน� โปKเป�ด
62093012005 นางสาวสิริรัตน� เพชรพรรณ
62093012006 นางสาวป�ยะพร ภูชมศรี
62093012007 นายณัฐวุฒิ คําศรี
62093012008 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรินทร�
62093012009 นางสาวภาณุมาศ วรรณทอง
62093012010 นางสาวศุภานัน ไชยกันทะ
62093012011 นางสาวสุกัลยา ไกรที่พึ่ง
62093012012 นางสุพรรษา จิตแสง
62093012013 นายวิรุทย� บุญประคม
62093012014 นายครรชิต จันทร�อ�อน
62093012015 นายธนวัฒน� นาโพธ์ิตอง
62093012016 นายณัฐพล ศรีวรารักษ�
62093012017 นางสาวปุณยวีร� อัญคณาพิบูลย�
62093012018 ว�าที่.รตสุลิตา วิชัยตVะ
62093012019 นางสาวรติรัตน� น%อยอ�อนโพธ์ิ
62093012020 นางสาวนุชนาถ ระดาเสริฐ
62093012021 นางสาวชนิสรา พรหมพิทักษ�
62093012022 นางสาวปรียานุช พระภิเภก
62093012023 นายทศพล สีหาราช
62093012024 นายชยพล รุณลาศรี
62093012025 นางสาวสุภาภรณ� สุขทา
62093012026 นางสาวนภสร ทาระธรรม
62093012027 นายอภิวัฒน� พรหมมานะ
62093012028 นางสาวประภาพร แง�มสุราช
62093012029 นายปรัชญ� จารุรักษ�
62093012030 นายอรรฆพล ถ่ินคําบง
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62093012031 นางสาวศุภรัตนา ภูเงิน
62093012032 นายอัศวิน ทศคุย
62093012033 นางสาวภาวดี สุระพา
62093012034 นางสาวพรไพลิน พันยา
62093012035 นายสหพันธ� มูลวงค�
62093012036 นางสาวธนิกา วิทยพาณิชกร
62093012037 นายนครินทร� อุดม
62093012038 นางสาวนุษบา ผาพญาเรือง
62093012039 นางสาววรรชมน เจริญจิตร
62093012040 นางสาวธิดารัตน� กลิ่นน%อย
62093012041 นายณฐกร เสียงล้ํา
62093012042 นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค�
62093012043 นางสาวจุฑามาศ ชาวสุรินทร�
62093012044 นางสาวพิมพ�มาดา ชํานิยันต�
62093012045 นางสาวพรชนก เพ็ญศรี
62093012046 นางสาวพัณธิดา ไพบูลย�กิจเจริญ
62093012047 นางสาวปุญณิศา ชนะเคน
62093012048 นางสาวพัชรินทร� โพธ์ิคําพก
62093012049 นายเฉลิมเกียรติ ฤทธิธรรม
62093012050 นางสาวธัญญาเรศ ตาป�น
62093012051 นางสาวสุภาวดี ลับไธสง
62093012052 นางสาวนิตยา ท%าวพา
62093012053 นางสาวนฤมล ประกิระเค
62093012054 นางสาวนาตยา พาสุวรรณ�
62093012055 นางสาวกชกร ก%อนแพง
62093012056 นางสาวสุภาพร แก%วผิวอาจ
62093012057 นางสาวพนิดา รังเสนา
62093012058 นางสาวศิริลักษณ� หอมหวล
62093012059 นายอัครเดชา เมืองแทน
62093012060 นางธนัชชา ทองวิลัย
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62093012061 นางสาววราพร ผุยลานวงค�
62093012062 นายอภิพงศ� ผดุงรัตน�
62093012063 นางสาวกันติชา แพงโสดา
62093012064 นางสาวอรสา ภูขมัง
62093012065 นางสาวสาวินี ไกยะวินิจ
62093012066 นางสาวนิสาชล ภูมิคอนสาร
62093012067 นางสาวนุชจรีย� ไชยคีนี
62093012068 นายกัณตพงษ� พงษ�สิทธิศักด์ิ
62093012069 นางสาวเกษร เพ่ิมพูล
62093012070 ส.ต.ท.อัควัฒ ดาเคน
62093012071 นางสาวจุรีพร นาดี
62093012072 นางสาวนัฐกานต� แน�นอุดร
62093012073 นางสาวรัชนู บุญทัน
62093012074 นางสาวทิพย�อมร เพ็งลี
62093012075 นางสาวนิรามัย มุมวัน
62093012076 นางสาวน%อม มูลสาร
62093012077 นายจิระศักด์ิ เชาว�โคกสูง
62093012078 นายทวีพงศ� คําพิลา
62093012079 นายวิชิตพล แก%วอ�อนขวา
62093012080 นางสาวณัฐกานต� ตุ%มมี
62093012081 นายธราวุฒิ ทิพย�รักษ�
62093012082 นางสาวยุธิดา บุตรธนู
62093012083 นายณัชพล สายทอง
62093012084 นายชัยศิลปO เศรษฐรักษ�
62093012085 นางสาวปวริศา โกตาล
62093012086 นางสาวสุคนธา นารีแพงศรี
62093012087 นางสาวฉันทนา เกษทองมา
62093012088 นางสาวกษมา อินทรสิทธ์ิ
62093012089 นางสาวจิราภรณ� ดอนพันพล
62093012090 นายวัชรินทร� พงษ�กองเงิน
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62093012091 นางสาวพิมจันทร� มัคราช
62093012092 นางสาวนาถยา มีทาสา
62093012093 นางสาวสุภาวรรณ ขันตี
62093012094 นายประสพสุข มนัส
62093012095 นายธนูทอง หาญณรงค�
62093012096 นางสาวปภาวดี อรุณโณ
62093012097 นางสาวอภิญญา สุอินทร�
62093012098 นางสาวรติกาล พาพานทาง
62093012099 นางสาวอนุธิดา พวงเพชร
62093012100 นางสาวยุภาพร อุ�นสิม
62093012101 นายวราพล ศีรษะโคตร
62093012102 นางสาวปาริฉัตร งามสง�า
62093012103 นางสาวเกษริน มีแสงแก%ว
62093012104 นายธนชิต ประทุมชาติ
62093012105 นายวารุตน� เทเสนา
62093012106 นายอนุชิต พิทักษ�ศฤงคาร
62093012107 นายเสกสรรค� อุประ
62093012108 นางสาวพิชุดา บัวจูม
62093012109 นายนพดล คูบูรณ�
62093012110 นายจักรพันธ� ดาศรี
62093012111 นางพรศรี ไชยนนท�
62093012112 นางสาวเพชรดา ศรีมุกดา
62093012113 นางสาวภัทรนิภา สารมะโน
62093012114 นางสาวกรรณิการ� นิโรจน�
62093012115 นายเมธี นาอุดม
62093012116 นางสาวริสา ทูลริสา
62093012117 นางสาวพรธิตา เดชบุรัมย�
62093012118 นายป�ยะพงษ� พิทักษ�กาญจนนท�
62093012119 นางสาวณัฐริกา กองอุดม
62093012120 นางสาวปราณี ไม%กลาง
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62093012121 นายปรมินทร� ก่ิงคาน
62093012122 นายธานี สายสร%อย
62093012123 นายนครินทร� บุญนิ้ม
62093012124 นางสาวสุพัตรา นนท�ป0ญญา
62093012125 นางอริศรา บุญอาจ
62093012126 นายวุฒิพงษ� ธรรมดีกุล
62093012127 นางสาวบุหงา สีหะจิตต�
62093012128 นายประกิต ชมวงศ�
62093012129 นายศุภพล โพธิสว�าง
62093012130 นายธีนพัฒน� โฉมที
62093012131 นางสาวภัทราวดี แก%วสมบัติ
62093012132 นายสุจิตร ชูตระกูล
62093012133 นางสาวศิริญา สุวรรณวงษ�
62093012134 นางสาวชลลดา ชินพันธุ�
62093012135 นายขจรวุฒิ จันทมงคล
62093012136 นางสาวกฤษฎาญชลี ธวัชโชติ
62093012137 นางสาวกาญจนา หวานเหนือ
62093012138 นางสาววรรณิศา จิตต�เจริญ
62093012139 นางสาวจิราพร แก%วเขียว
62093012140 นายยุทธพงศ� ภานุวงค�
62093012141 นางสาวนฤมล แก%วคําแสน
62093012142 นางสาวศุทธินี อ�องแจ�ม
62093012143 นายศิวกร ไชยเยศ
62093012144 นายอดิศร คําเมืองคุณ
62093012145 นายสิทธิกร อินทรา
62093012146 นางสาวเกศศินี เนาวะดี
62093012147 นายราเชนทร� เหล�าโพธ์ิชัย
62093012148 นางสาวป�ยะพร สีพาสาร
62093012149 นายอภิวัฒน� แสนศิริ
62093012150 นางสาวมนฑณา กอมาตย�
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62093012151 นายอรัญกาล เมืองมูล
62093012152 นางสาวดวงพร ประทุม
62093012153 นางสาวกมลชนก เหล�าบ%านเหนือ
62093012154 นายปฐมพงส� ด�านรุ�งเรือง
62093012155 นายอนิรุทธ์ิ ทาบัว
62093012156 นางอิระวดี มิตรภาพ
62093012157 นายธวัชชัย จิตรจักร
62093012158 นายธนาวัฒน� พ�อชมภู
62093012159 นางสาวกนกวรรณ เลิศประเสริฐ
62093012160 นายวุฒิชัย ไทยสา
62093012161 นางสาวนิธินาท เวกสูงเนิน
62093012162 นางสาววราลักษณ� สาระภักด์ิ
62093012163 นายพรพล พรหมพิมพ�
62093012164 นายอารีย� กันยานุช
62093012165 นายธีรเดช ต%นงาม
62093012166 นายกริช เหล็กมูล
62093012167 นางสาวภูริชญา ดิศโยธิน
62093012168 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�อุบล
62093012169 นางสาวมัลลิกา อาษานอก
62093012170 นางสาววรรษมล ชนาวร
62093012171 นายภาณุวิชญ� สุขชิน
62093012172 นางสาวเพ็ญพิชา ตาสุวัน
62093012173 นางสาวนิภาพร เข่ือนแก%ว
62093012174 นางสาวอรอุมา ชุ�มช�วย
62093012175 นายอดิศร ยุบลวัฒน�
62093012176 นางสาวกัญญา โพธิจันทจินดา
62093012177 นางสาวฐิติรัตน� ฉัตรพัชรพิทักษ�
62093012178 นางสาวรัชนี ซาเสน
62093012179 นางสาววรรวิกา ศรีลาราช
62093012180 นางสาวศิริลักษณ� เชิงคล�อง
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62093012181 นายอัฟนันท� มูซอ
62093012182 นางสาวสุภา วงษ�ยา
62093012183 นายอภินันท� พละสินธุ�
62093012184 นางสาวสุวิมล มีสุข
62093012185 นางสาวนฤมล ขอดเมชัย
62093012186 นางสาวภัทรวรรณ ชินนอก
62093012187 นางสาววงเดือน ไสยบูลย�
62093012188 นางสาววราภรณ� แสนอุบล
62093012189 นางสาวสุนิสา เมืองมา
62093012190 นางสาวปานตะวัน จําปา
62093012191 นางสาววิจิตรา คุณเมือง
62093012192 นางสาวมนันยา โสธรรมมงคล
62093012193 นางสาวอัญชลี นิลม�วง
62093012194 นายธีร�ธวัช โสภาพล
62093012195 นายเทอดพงษ�สิทธ์ิ ไหว%ครู
62093012196 นางสาวมาริษา สว�างแสงทอง
62093012197 นางสาวประภัสรา คุ%มผล
62093012198 นางสาวมุธิตา คูณขอนยาง
62093012199 นางสาวสุธิดา ตาลพันธุ�
62093012200 นางสาวสุภาภรณ� ผันกลาง
62093012201 นางสาวมนัสวี มานาง
62093012202 นางสาวอัญชลีพร กรมแสง
62093012203 นางสาวอมินตา โชติมงคล
62093012204 นางสาวสรัญญา ปุริตัง
62093012205 นางสาวกิตติพร บุตรธนู
62093012206 นางสาวพัชรินทร� มีภาทัศ
62093012207 นายชนะศักด์ิ ภูเงิน
62093012208 นายจักรพงษ� เทียงมา
62093012209 นายทวีกุล โคสุวรรณ
62093012210 นางสาวสกาวเดือน คําแสน
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62093012211 นางสาวนิตยา ตรียันต�
62093012212 นางสาวอรุณธิดา ฤทธิมาร
62093012213 นางสาวกรกนก บํารุงบุญ
62093012214 นายกลิ่นศักด์ิ คําภูแก%ว
62093012215 นายอัครพล เบ%าวรรณ
62093012216 นางสาวกมลรัตน� พนาลิกุล
62093012217 นายฉัตรชัย แสนพิพิต
62093012218 นางสาวชนาภา ไชยครุช
62093012219 นางสาวสุวิมล สุวรรณสุข
62093012220 นางสาวธัญสุดา ช�อวงศ�
62093012221 นางสาววรรณิสา ขาวผ�อง
62093012222 นางสาวธนพร วงษ�วชิรโชติ
62093012223 นายอาทิตย� กองเงิน
62093012224 นางสาวเจษฎาภรณ� จันทุมา
62093012225 นายเกียรติศักด์ิ ตาราศรี
62093012226 นางสาวพิมพ�พิไล ทัศคร
62093012227 นางสาวจิรภา ศิริชัยเดช
62093012228 นางสาวรัตนาภรณ� ชาแสน
62093012229 นางสาวสุธาสินี ต�ายโพธ์ิ
62093012230 นางสาวกรรณิการ� พลซา
62093012231 นางสาวอรญา เจริญชัย
62093012232 นางสาวพัชรีภรณ� วงศ�อินทร�อยู�
62093012233 นางสาวนุช ขัตติยะ
62093012234 นางสาวณัฐกานต� โคตรป0จจิม
62093012235 นางสาวกรกนก สุวรรณไชยรบ
62093012236 นางสาวภัครนันท� ชมภู
62093012237 นายอภิชาติ ทิพกุล
62093012238 นายสุวิทย� ดวงจําปา
62093012239 นางสาวพวงเพ็ญ มณีรัตน�
62093012240 นายภาณุมาศ บุญม่ัน
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62093012241 นางสาวอาภัสรา ภูมิกระจาย
62093012242 นางรัตติยากร พิศสุวรรณ
62093012243 นางสาวสุวนันท� ซิมทรัพย�
62093012244 นายคณาวุฒิ คุณพระเมือง
62093012245 นางสาวเสาวลักษณ� สมนึก
62093012246 นายประกาศิต ยาทองไชย
62093012247 นายสุทธิพงศ� มุสิกรัตน�
62093012248 นายธนายุทธ ชุมป0ญญา
62093012249 นางสาวมุกดา ระมงคล
62093012250 นายวัชระ ดีชัยภูมิ
62093012251 นายเกียรติศักด์ิ ช�างปลูก
62093012252 นายเมธา ชัยเวทย�
62093012253 นางสาวบุษบา สิมมาลุน
62093012254 นางสาวสุภนิดา เลิศเศียร
62093012255 นางสาวจุฑามาศ นาโควงค�
62093012256 นางสาวพลอย ตลาดไต%
62093012257 นางสาวกรรณิกา พิมตัน
62093012258 นางสาวกมลวรรณ มาละอินทร�
62093012259 นางสาวอนงค� พรมกูล
62093012260 นางสาวสุภาวดี พิลาพร
62093012261 นางสาวจิรวรรณ ตุ�นลํา
62093012262 นายจักรพันธุ� บุดดาวงษ�
62093012263 นางสาวน้ําผึ้ง นิเทียม
62093012264 นางสาวนันทวดี คําพงศรี
62093012265 นางสาววารี พลบํารุง
62093012266 นายสถาพร สุขสวน
62093012267 นางสาวมณีรัตน� ทาวังราช
62093012268 นางสาวก่ิงกนก เจือจันทนศักด์ิ
62093012269 นางสาวนิภาพร พระภิเภก
62093012270 นางสาวอารยา ตะวงษา
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62093012271 นางสาวอรณิช จิตกองสี
62093012272 นางสาวพรวลี จํารัสกุล
62093012273 นางสาวพรประภา ตะลีสูน
62093012274 นายสิทธิพร คารมสม
62093012275 นายจรูญ ทิพโชติ
62093012276 นายธวัชชัย คําปKอง
62093012277 นางสาวอรรัชฎา สุขสําราญ
62093012278 นางสาวเพชรทิพย� จันมี
62093012279 นางสาววัชราภรณ� โสภาเวส
62093012280 นางสาวพรพรรณ ฮาบสุวรรณ
62093012281 นางสาวศิรินภา ประทุมมัง
62093012282 นางสาวขวัญฤดี เนื่องไชยะลี
62093012283 นายพุทธรักษ� ชมภูธร
62093012284 นายจิรายุทธ ฤทธิอินทร�
62093012285 นายสุรศักด์ิ จันทะมิตร
62093012286 นายกฤตยชญ� อ�านพาณิชย�
62093012287 นายอัครพล ศรีมงคล
62093012288 นางสาวมัฑธิญา บุรมเลิศ
62093012289 นายณัฐดนัย ชัยจิตร
62093012290 นางสาวพัชรี พลตรี
62093012291 นายเจตนรงค� เหลาแหลม
62093012292 นางสาวสกุลรัตน� นครศรี
62093012293 นายธีระภัทร� คนคล�อง
62093012294 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสุพัตรา เทือกโฮม
62093012295 นางสาวสุดารัตน� สูตรไชย
62093012296 นางสาวอําพร สุพิพัฒน�
62093012297 นางสาวอัจฉรา โพธิป0ญญา
62093012298 นางสาวศรัญญา อินธิจักษ�
62093012299 นายพิทักษ�พงษ� ต%นโนนเชียง
62093012300 นางสาวอรดี พิลาโฮม
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62093012301 นางสาวอรอุมา จันทะเวทย�
62093012302 นางสาวอารยา อุดคําดี
62093012303 นายมนูศักด์ิ เบียนชัย
62093012304 นายรังสิทธ์ิ เจิมขุนทด
62093012305 นายวรกานต� มีแวว
62093012306 นายหัตถพันธ� นิ้วเพชร
62093012307 นางสาวจริญา เกิดโภคา
62093012308 นางสาวเปรมวดี ศรีวรสาร
62093012309 นางสาวพรสุดา แพงสะละ
62093012310 นางสาวศิรินทิพย� รัตนะ
62093012311 นางสาวนพรัตน� เดชรักษา
62093012312 นางสาวอัญชุลี สังข�เมือง
62093012313 นายชยุตพงศ� วงค�ศรีชา
62093012314 นายป�ยวัฒน� วิชาหาร
62093012315 นายสุริโย คนใหญ�
62093012316 นางสาวสุพัตรา มาตราช
62093012317 นางสาวประภัสสร อาจหาญ
62093012318 นายนนทวัฒน� สิงโต
62093012319 นายนครินทร� บุญมีปKอม
62093012320 นายเสฎฐวุฒิ เรียงผา
62093012321 นางสาวชไมพร พลยะพันธ�
62093012322 นายอมรนัด นนท�ศรีเมือง
62093012323 นางสาวกิตติยา สมมี
62093012324 นายชัยพร บุญไชยะ
62093012325 นายนลธวัช ศรีหานาทัง
62093012326 นางจิตติภรณ� บินดิโตวา
62093012327 นางสาวพัชริญา สิงห�เสนา
62093012328 นางพิกุล ช�อมะลิ
62093012329 นางเสาวภา แก%วบุดตา
62093012330 นางสาวจิรนันท� พรมจันทะ
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62093012331 นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี
62093012332 นางสาวอริสา ขุนพรม
62093012333 นายสิทธิพงษ� ทองผล
62093012334 นางสาววิไลวรรณ คําป0นวงค�
62093012335 นายเมธี ไชยสุทธ์ิ
62093012336 นายอนุชา สร%างคํา
62093012337 นางสาวปวีณา ทองสา
62093012338 นางสาวเบญจมาศ อาชญาทา
62093012339 นางสาวกัญญาพัชญ� ทุมมณี
62093012340 นางสาวศิริญณา ชัยศิริ
62093012341 นางสาวชลธิชา ศรีสถิตย�
62093012342 นางสาวอาภากานต� คลื่นแก%ว
62093012343 นายนเรนทร� โคตะเพชร
62093012344 นางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร
62093012345 นายณัฐวุฒิ มาทสุทธ์ิ
62093012346 นางสาวศิริพร เตโช
62093012347 นางสาววรพร ดงเจริญ
62093012348 นางสาวฐิติกา อุปพงษ�
62093012349 นางสาวศุทธินี ทัพศรี
62093012350 นายศุภรัตน� กุลสอนนาน
62093012351 นางสาวธิษณา โคบายาชิ
62093012352 นางสาวธิดารัตน� นามวงษ�
62093012353 นางสาวจู�เต่ียง แซ�ต้ิง
62093012354 นายวัชชิระ พรมมาวันนา
62093012355 นางสาวสุพัตตรา มัจจรี
62093012356 นางสาวลลิตา เรืองแจ%ง
62093012357 นายกิตติชัย มุงคุณ
62093012358 นางสาวพรสุดา เมฆทวี
62093012359 นางสาววนิดา ชัยมุงคุณ
62093012360 นางสาวพิชญาภา สมบัติศรี
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62093012361 นายจักร�กฤษณ� คําชมภู
62093012362 นางสาวบูชิตา ม่ิงขวัญ
62093012363 นางสาวละอองฟKา เพ็งลุน
62093012364 นางสาวไพริน พรมดี
62093012365 นายชิษณุ ติยบุตร
62093012366 นางสาวธัญพร สีลานนท�
62093012367 นายเอกพล วงศ�เครือศร
62093012368 นายวีรพงษ� บุตรพรม
62093012369 นางสาวนฤมล นาพา
62093012370 นายวิษณุ ม่ิงสมร
62093012371 นายณัฐพล วงศ�เมือง
62093012372 นายเขตรัฐ จันทิหล%า
62093012373 นางสาวกนกพร พรหมสาส�น
62093012374 นางสาวนิตยา ทักษิณบุตร
62093012375 นางสาวจิดาภา โยชารี
62093012376 นางสาวพรศิตา สุทธิวรรณา
62093012377 นางสาวชุติมา คําสุขุม
62093012378 นายจารุกฤษฎ์ิ ตันนารัตน�
62093012379 นางสาวพิมพ�พิชชา นมัสสิลา
62093012380 นางสาวอรสา ปKองทอง
62093012381 นางสาวธิศวรรณ กุลวงษ�
62093012382 นางสาวพัชรา สดงศรี
62093012383 นายประสิทธ์ิ แสงเขียว
62093012384 นางสาวน้ําส%ม พุทธจันทร�
62093012385 นายวิทวัส แสนหะวานนท�
62093012386 นางสาวศิรประภา สุขรมย�
62093012387 นางสาวสุวรรณณี ดีประเสริฐ
62093012388 นางสาวเมธาวี ศรีเปUง
62093012389 นางสาวดวงใจ วิโร
62093012390 นางสาวปรียาพร เครือชารี
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62093012391 นายวิรัช ศรีบุญเรือง
62093012392 นายอิศรา ไวทยินทร�
62093012393 นางสาวธิดาทิพย� ทัพธาณี
62093012394 นางสาวสุมินตรา ลีทอง
62093012395 นางสาวปวีณา ขุนลาด
62093012396 นายพงษ�พัฒน� บัวสกุล
62093012397 นายอัฐพงษ� ศรีปากดี
62093012398 นางสาวธาราทิพย� กุลากุล
62093012399 นายสุริยา พรมพุธ
62093012400 นายวงศกร ศรีลาวงษ�
62093012401 นางสาวสุพรรณี สุดสี
62093012402 นายจิรพงษ� กาแก%ว
62093012403 นางสาวรุ�งรวิน ดําบรรพ�
62093012404 นางสาวรัชฎาภรณ� พันล้ํา
62093012405 นางสาวอรวรรณ พ�อนามแดง
62093012406 นางสาววิจิตรา สิงห�เสนา
62093012407 นางสาวนฤมล โทรัตน�
62093012408 นายศิริชัย โคตรผาย
62093012409 นายพัฒนพงศ� แสนสกุล
62093012410 นางสาวสุภลักษณ� โนภาส
62093012411 นางสาวธนิตา ชิณโน
62093012412 นายจิตรกร ผ�านสําแดง
62093012413 นางสาวกรชวัล มาตะยา
62093012414 นางสาววิลาสินี ศรีสําราญ
62093012415 นางสาววิภาวรรณ ภูธรเลิศ
62093012416 นายธนพล ดอนลาดลี
62093012417 นางสาวยลธิดา พุฒาอามาตย�
62093012418 นายภาณุพงศ� จําเริญทรัพย�
62093012419 นางสาวกุลพิมนต� โตมรอุดมทรัพย�
62093012420 นางรัชนี ไชยงค�
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62093012421 นายโชคชัย กงกะเรียน
62093012422 นางสาวรัชนีกร บุญทน
62093012423 นางสาวเบญจพร สมสมัย
62093012424 นางสาวอริษสา บุญบุตตะ
62093012425 นางสาวสุพัตรา วงละคร
62093012426 นางสาววลัยภรณ� ศรีโสภณ
62093012427 นางสาวนันท�นภัส วัฒนราช
62093012428 นางสาวสุกฤตา คําภากุม
62093012429 นางสาวพัชรินทร� วิเชียรณรัตน�
62093012430 นางสาวจุฑามาศ พหล
62093012431 นางสาวยุพิน จันเกษม
62093012432 นายพิชญ�พงษ� สุขพงษ�
62093012433 นายศุภกร ภูแมนนาค
62093012434 นางสาวยุภาพร ตรีรัตน�
62093012435 นางสุภาพร เบ%าแก%ว
62093012436 นางสาวทิวาพร ชูศรีเสริฐ
62093012437 นางสาวเย็นฤดี ประขันเพ็ชร
62093012438 นางสาวสุทธินันทร� บัวจันทร�
62093012439 นายชัยวัฒน� ไกรษร
62093012440 นางสาวปาณิสรา จันทรา
62093012441 นางสาวอรพิณ เวียงอินทร�
62093012442 นายกิตติศักด์ิ จันทะลุน
62093012443 นางสาวบุษกร แสนหว%า
62093012444 นางสาวจุฑาภรณ� หาญมนตรี
62093012445 นางสาวปุณณาสา เสนจันตะ
62093012446 นางสาวกิตติยาภรณ� จรูญเนตร�
62093012447 นางสาวเกศวร�สรา พละมา
62093012448 นางสาวธันยธรณ� คําสวัสด์ิ
62093012449 นางสาวเจนอักษร สุขจันดา
62093012450 นายศุภกิตต์ิ คงแก%ว
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62093012451 นางสาวแสงเทียน ทองพันธ�
62093012452 นายปณิธาน สิงห�คํา
62093012453 นายกิตต์ิธนัตถ� ด%วงคําจันทร�
62093012454 นายสมบัติ เชื้อเมืองแสน
62093012455 นางสาววรรษมน แซ�ลี้
62093012456 นายเกียรติศักด์ิ อาวาส
62093012457 นางสาวจิรพรรณ การกระจ�าง
62093012458 นายชนะชัย แสงเพ็ชร
62093012459 นางสาวทัศมล พรหมโคตร
62093012460 นายจรัญ เทียมทัน
62093012461 นางสาวสุนันทา ไพบูลย�
62093012462 นางสาวจามจุรี ธนนิติกุล
62093012463 นางสาวละอองฝน กุลวิลัย
62093012464 นายอลังการ บุญเติม
62093012465 นางสาวรัชณี บุตราช
62093012466 นายอลงกรณ� ป0ญญะบูรณ�
62093012467 นางประทานพร เจียสารัมย�
62093012468 นางสาวเวนิตา ทาปKอง
62093012469 นายสถาพร รักษาภักดี
62093012470 นางสาวกนกนิภา พรหมบุญ
62093012471 นายคําชวน มะปะเข
62093012472 นางสาวนิตยา ชนะพันธ�
62093012473 นางสาวสุวัชรีย� จําเริญเศษ
62093012474 นางจุฑารัตน� อินทร�เฮ%า
62093012475 นายศศิพงศ� พุทธพักตร�
62093012476 นางสาวชลันดา พูลทรัพย�
62093012477 นายสมยศ พินิจมนตรี
62093012478 นางสาวมณีนภา แสงชมภู
62093012479 นายเอกราช โพธินักขา
62093012480 นางสาวพรสุดา ประทุมรัตน�

หน%า 416 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093012481 นายจักรี อุดมกิจนุภาพ
62093012482 นางสาวนิรมล ด%วงพูล
62093012483 นางสาวอรทัย แก%วเนตร
62093012484 นางสาวจิรัฐิกาล เสาโกมุท
62093012485 นายตติยะ ผาจวง
62093012486 นางสาววิจิตรา คําน%อย
62093012487 นางสาวพิศสมัย เลแก%ว
62093012488 นายพงษ�ศกรณ� มณีรัตน�
62093012489 นางสาวรัชนี มีศรี
62093012490 นายป�ติจิตต� นิลพัฒน�
62093012491 นางสาวรัชฎาพร ศรีกันหา
62093012492 นางสาวจิดาภา ยศติวงค�
62093012493 นางสาวอรปรียา นะวะศรี
62093012494 นางสาวรุจิราภรณ� บูรณสรรค�
62093012495 นางสาวกษมา ศิริเมธางกูร
62093012496 นางสาววราพร ตันเสนา
62093012497 นางสาวสายสุดา นามชัยสงค�
62093012498 นางสาวนันทวัน บรรยงค�
62093012499 นายธนกร ทวีสุข
62093012500 นางสาวกนกพร เหล�าลุมพุก
62093012501 นางสาวพิมพ�ใจ ใบมะลิ
62093012502 นายศรายุทธ ไชยศิริ
62093012503 นายธนวัฒน� แก%วกัณหา
62093012504 นางสาวป0ญจมา ปHาหญ%า
62093012505 นางสาวดุษฎี ผานะวงค�
62093012506 นางสาวสุพัสวี จํามา
62093012507 นางสาวมุขณภา ฉาไธสง
62093012508 นางสาวกวินตรา สงครามภู
62093012509 นายสิทธานต� อภิวัชรกุล
62093012510 นายกฤษฎา ฮมแสน
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62093012511 นางสาวณิศาชล วงค�ตลาด
62093012512 นางสาวดวงสมร สนธิรา
62093012513 นายสิริรัฐ กาญจนคช
62093012514 นายอภิชิต จันทมาลี
62093012515 นางสาวชมพูนุช สุขรี
62093012516 นางสาววิไลลักษณ� คํามุลตรี
62093012517 นางภรณ�วีณัส ดวงทองมา
62093012518 นางสาวพัชรี บุตรพรหม
62093012519 นางสาววรางคณา เหลาแตว
62093012520 นายพรชัย ประไพ
62093012521 นางสาวชุติมา เหลาสุพะ
62093012522 นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ�กูล
62093012523 นางสาววไลลักษณ� ชานนอก
62093012524 นางวงเดือน ราชรองเมือง
62093012525 นางสาวสุนิสา เทพนา
62093012526 นางสาวปฐมาพรรษ� ศรีตาแสน
62093012527 นางสาวแพรพลอย ลีพฤติ
62093012528 นางสาวนุชนาถ ป0ดทาศรี
62093012529 นางสาวพัชรสร มาลีแย%ม
62093012530 นางสาวดรุณี ทองเพ็ญ
62093012531 นางสาวศิริรัตน� เขตจตุรัส
62093012532 นางสาวสุดารัตน� สุริอาจ
62093012533 นายเอนก จอมทิพย�
62093012534 นายนฤเดช ไพศาลธรรม
62093012535 นางสาวจุติพร ศรีจําปา
62093012536 นางสาวอนุธิดา อ�อนมะโน
62093012537 นางสาวพิรุณรัตน� ตัวสระเกษ
62093012538 นายณัฐพงษ� ม�อมพะเนาว�
62093012539 นางสาวฐิติมา มุระดา
62093012540 นางสาวนิภา พรมจําปา
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62093012541 นายยุทธนา ด้ันชัยภูมิ
62093012542 นางสาวป�ยะนุช บุญนํา
62093012543 นางสาวอารดา แฮนหลุน
62093012544 นายกิตติกาญจน� อัครวงษ�
62093012545 นางสาวแพรชญาภา วรรณพัฒน�
62093012546 นายนัฐพล โอพาตะวงศ�
62093012547 นางสาวนิโลบล มณีโชติ
62093012548 นางสาวดวงมณี สอนสุภาพ
62093012549 นางสาวป0ณณพร วิเชียร
62093012550 นางสาววันวิสา พันธุ�งาม
62093012551 นางกมล ทุมสะกะ
62093012552 นายศักด์ิสิทธ์ิ นนท�มุด
62093012553 นางสาวถนอมขวัญ อ�อนม่ิง
62093012554 นายวิทวัส พละสุข
62093012555 นางสาวนุชรินทร� นนธิบุตร
62093012556 นายนวพล จุละมะณี
62093012557 นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
62093012558 นายสุรสิทธ์ิ พุทธวงษา
62093012559 นางสาวบัณฑิตา ประเสริฐสังข�
62093012560 นางสาววรินท�ทิพย� ลักษณะจันทร�
62093012561 นางสาวจรรยสรณ� ศิริโรจน�
62093012562 นายวิทยา จําปาสิงห�
62093012563 นางสาวอุไรศรี จันทร�เทา
62093012564 นายธนาธิป ปลื้มใจ
62093012565 นางสาวนันทิพา จันกง
62093012566 นางสาวเพ็ญนภา คําพันธ�
62093012567 นายจักรพันธ� อรรคฮาด
62093012568 นางสาววรรนวลี ตาลตา
62093012569 นางสาวกรปภา ใจซ่ือ
62093012570 นางอมรภัณฑ� ชัยมูล
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62093012571 นายเชาวลิต บุญประเสริฐ
62093012572 นางสาวจุฬารัตน� ธุระพันธ�
62093012573 นางสาวนวลพิมล วัฒนาเนตร
62093012574 นายอักษรินทร� ปKอมเชียงพิณ
62093012575 นางสาววริยา อรรคพงษ�
62093012576 นายศรายุทธ พรหมแสงสิงห�
62093012577 นายนัทธพงศ� เกลี้ยงกลิ่น
62093012578 นายวราวุธ จันทยางค�
62093012579 นางสาวสุวจี สุภาทอง
62093012580 นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
62093012581 นางสาวจิรารัตน� ขุนค%า
62093012582 นางธัญพิมล โคตรบุตร
62093012583 นางสาวเกษญาณ�พร ขวามา
62093012584 นางสาวยลดา การุญ
62093012585 นางสาวนฤมล แถวโนนง้ิว
62093012586 นายดลวัฒน� ป0ทมนาคร
62093012587 นายเพชรภูมิ ภูมิพานิชย�
62093012588 นายชยันต� นนทฤทธ์ิ
62093012589 นางสาวขวัญพร วิริยะประสพสุข
62093012590 นายเกริกเกียรติ เผ�ามงคล
62093012591 นางสาววิลัยรัตน� พรมมา
62093012592 นายธนกฤต สกุลไทย
62093012593 นางสาวอรทัย อนันตะภักด์ิ
62093012594 นายธนวัฒน� คําลี
62093012595 นางสาวชนาภัทร ทองเทพ
62093012596 นางสาวบุษบาวรรณ แก%วเคน
62093012597 นางสาวปริยารัตน� นิลนามะ
62093012598 นางสาวบุหลัน ป0ญญาละ
62093012599 นางสาวเจนจิรา วิเศษยา
62093012600 นางสาววัฒนี เติมทานาม
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62093012601 นายอภิชาติ ศรีสันต�
62093012602 นายอภิเดช สีสมุทร
62093012603 นายอานนท� พรมภักดี
62093012604 นางสาวรัตนากร ธรรมพิทักษ�
62093012605 นายเสฎฐวุฒิ ผิวงาม
62093012606 นางสาวน้ําฝน ธงหาร
62093012607 นายฤทธิฤกษ� สุขพอดี
62093012608 นางสาวจุธาทิพย� ปะโกทะสังข�
62093012609 นางสาวจริยา ปราบมีชัย
62093012610 นางสาวเนตรนภา โยธี
62093012611 นายนพพร เบ็ญพาด
62093012612 นางสาวชณารัศม์ิ คํามูลมณีโรจน�
62093012613 นางสาวภัทริกา สาทอน
62093012614 นางสาวเยาวลักษณ� นามแสงโคตร
62093012615 นางสาวศรัณพัทธ� การเมือง
62093012616 นางสาววารุณี พิมพ�ศรี
62093012617 นางสาววิญญ�ปวีณ วงษ�เคลื่อน
62093012618 นางสาวปรางฤทัย นันทวงค�
62093012619 นางสาวศศิธร ป0ทวงค�
62093012620 นางสาวเมวีญา อดทน
62093012621 นายธีรพล ชิวโต
62093012622 นางสาวนิรัชพร ป�Wนมุณี
62093012623 นางสาวจตุพร หีบทอง
62093012624 นายสุรเกียรติ สุรวาทกุล
62093012625 นายปรีชา ยะมาตเมือง
62093012626 นางสาวประภัสสร ศรีอรุณ
62093012627 นางสาวจิตลัดดา บุตรอุดม
62093012628 นายชนะวงศ� บุตรคาน
62093012629 นางสาวสุจิตตรา พันธุ�พรหม
62093012630 นายกฤษฎา ศรีเลิศวัฒนา
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62093012631 นางสาวปานานนท� กุลราช
62093012632 นางสาวภทรธร เสนะจันทร�
62093012633 นางสาวเปรมฤดี กองศิลา
62093012634 นางสาวกิรณา ศรีอาภรณ�
62093012635 นางสาวปารมณี สุจริต
62093012636 นางสาวนันทิกานต� ธิหลวง
62093012637 นายดรุณเทพ ศิรินคร
62093012638 นางสาวชุติมา แสงสุวรรณ
62093012639 นางสาววราภรณ� วิลัยมาตย�
62093012640 นางสาวอรอนงค� จันทะเจียง
62093012641 นางสาววรัญญา แก%ววงษา
62093012642 นายปฐมคช โพธิราช
62093012643 นางสาวรัตนาทิพย� บัณฑิตพุฒ
62093012644 นางสาวเรวดี กองกลิ่น
62093012645 นายอมตะ ธรรมทักษิณ
62093012646 นางสาวพัชริดา มามิดา
62093012647 นางสาวเบญจมาศ บุปผาเดช
62093012648 นางสาวพัชราภรณ� จํารัสลาภ
62093012649 นายกฤษฎา สุภา
62093012650 นางสาวณัฐกานต� ทองธิราช
62093012651 นางสาวชัชภาภรณ� เต็มตาวงษ�
62093012652 นายรุตติกานต� บุตรเวทย�
62093012653 นางสาวอาทิติยา หาญศึก
62093012654 นายวัชธพล จันทะบาล
62093012655 นายนาวิน ลัญฉเวโรจน�
62093012656 นางสาวดวงกมล คนยืน
62093012657 ว�าที่ร%อยตรีอารี นันทะศรี
62093012658 นางสาวสุรีฉาย พลลาภ
62093012659 นางสาวกนกวรรณ พันลําภักด์ิ
62093012660 นางญารัตนา จาง
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62093012661 นายธนกร สุขสวัสด์ิ
62093012662 นายวรกฤษณ� โคตรภู
62093012663 นางสาวรัณย�ลานินทร� คงโชคชัย
62093012664 นางสาวจุไลพร สารมโน
62093012665 นางสาวญาณิกา โสวัน
62093012666 นายเทอดศักด์ิ บุราคร
62093012667 นางสาวมุฑิตา บุญญานุพงศ�
62093012668 นางสาวพัทธนันท� พาหละ
62093012669 นายชาติชาย สนธิรักษ�
62093012670 นายธนาพงศ� แสนพิมล
62093012671 นางสาวยุวดี ขันศรี
62093012672 นางนงเยาว� ศิริธร
62093012673 นางสาวลลิตา สุทธ์ิแทน
62093012674 นางสาวธิดารัตน� มาตราคําภา
62093012675 นายศุภกฤต ทองลือ
62093012676 นางสาววรารัตน� สังสุทธิ
62093012677 นางสาวนิรมล ศรียายาง
62093012678 นางสาวดนยา อัคราช
62093012679 นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค�
62093012680 นางสาวอุทุมพร อุทัยสว�าง
62093012681 นางสาวจิรัณญา คนไว
62093012682 นางสาวยุธิดา บุรีงาม
62093012683 นางสาวศุภปรีดา นาแฉล%ม
62093012684 นางสาววาสนา วงษาเคน
62093012685 นางสาวเจนจิรา พุทธศรี
62093012686 นางสาวศศิธร ชาทองดี
62093012687 นางสาวณิชารีย� กัลยา
62093012688 นางสาวณัฐกาญจน� ยศรุ�งเรือง
62093012689 นายพัฒนพงศ� ชาวตุ%ม
62093012690 นางสาวชุลีพร โพธิสวัสด์ิ

หน%า 423 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093012691 นางฑาริกา เจริญธรรม
62093012692 นางสาวศิริลักษณ� เสวตรวงศ�
62093012693 นางสาววิชชุดา ทับศิริ
62093012694 นางสาวภิญญรัตน� วิสมิตนันท�
62093012695 นางสาวนิตติยา บริบูรณ�
62093012696 นางสาวศุภลักษณ� ชูพูล
62093012697 นายเทพรัตน� แก%วฝHาย
62093012698 นางสาววิชุดา ไพคํานาม
62093012699 นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม
62093012700 นางวณิชยา ชีวะพานิชย�
62093012701 นายจิตกร บุตรโยธี
62093012702 นางสาวศิญานนท� หงษ�บินมา
62093012703 นางสาวจุฑาทิพย� พรมศาลา
62093012704 นายอนันต� จันจอม
62093012705 นายธนากรณ� อาสาสอน
62093012706 นายวีรนนท� คํามุงคุณ
62093012707 นางสาวนิสาชล สุโพธ์ิ
62093012708 นางสาวศุภสร ติยะบุตร
62093012709 นางสาวกนกวรรณ เรืองบุญ
62093012710 นางสาวพิจิตตรา ยุทธคราม
62093012711 นางสาวจิติมา เพ็ชรชนะสงคราม
62093012712 นางสาวชนาพร น%อยยะ
62093012713 นางสาวมินตรา บุรีแสง
62093012714 นางสาวจิราภรณ� พรมน%อย
62093012715 นางสาวธิติรัตน� สุขสําราญ
62093012716 นางสาวฐิติมา ธงพรรษา
62093012717 นางสาวกาญจนา แก�นท%าว
62093012718 นางสาวพัชรียา สาครเจริญ
62093012719 นางสาวอาซูรา อาแว
62093012720 นางสาวฐิติมา จันดาบุตร
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62093012721 นางสาวธัญลักษณ� เทวะรุด
62093012722 นางสาววิชุดา สุขัง
62093012723 นางสาวนัฐพร ศรีบุรมย�
62093012724 นายปภาวิน สินภูธรณ�
62093012725 นายศุภลักษณ� สอนบาล
62093012726 นางสาวสุพัตรา ตริณรัตน�
62093012727 นางสาวโชติกา นาธงชัย
62093012728 นางสาวอาทิชา จตุวัชรสกุล
62093012729 นางสาวสุพัตรา สอนโพธ์ิ
62093012730 นางจีราภรณ� ศรีสร%อย
62093012731 นางสาวสุพัตรา ใจป0ดชา
62093012732 นายจรูญสันต� คําล%วน
62093012733 นางสาววฤนดา ชูช�วย
62093012734 นางสาวอัญชลียา เลื่อมใส
62093012735 นายณัฐพงษ� ครุธตําคํา
62093012736 นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ
62093012737 นางสาวธิติมา ประจันตะเสน
62093012738 นางสาวมัสยา ฤทธ์ิมหา
62093012739 นางมลธิญา สมศรี
62093012740 นางสาวฑิตติยา ดวงตา
62093012741 นางสาวปริมประภา อินธิแสน
62093012742 นางสาวนวาลัย อินทร�เรืองสี
62093012743 นางสาวดารา พรมแสนป0ง
62093012744 นายสิริวัชร ภวะภูตานนท�
62093012745 นายธราพงษ� พิลายนต�
62093012746 นางสาวรัญญา พรเพ่ิม
62093012747 ว�าที่ร%อยตรีมานัส เจนการ
62093012748 นายสันติชัย สุดแสดง
62093012749 นางสาวชนัญชิดา อนุชาติ
62093012750 นางสาวนิตยา พุทธชาติ
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62093012751 นายวัฒนา หัสระสา
62093012752 นางสาวจุรีรัตน� บุตรกันหา
62093012753 นางสาวดวงฤดี อินทร�ดวง
62093012754 นางสาวณัฐชญากรณ� เกษร
62093012755 นายเรียนดี ชัยวงค�
62093012756 นางสาววิยะดา คึมยะราช
62093012757 นางสาวแพรวนภา ประเทสังข�
62093012758 นางสาวนฤมล เจริญชนม�
62093012759 นางสาวสุพัตรา พรมแสน
62093012760 ว�าที่ร%อยตรีเกรียงไกร อุณาสิงห�
62093012761 นางสาววัชรี เสง่ียมวัฒนะ
62093012762 นางสาวป�Wนเพชร สิงห�มอ
62093012763 นางสาวชลดา ทองจันทร�
62093012764 นายปฐมพงษ� ฐานะ
62093012765 นางสาวสยุมพร เวชบรรพต
62093012766 นางสาวพิชาภา ด%วงสงค�
62093012767 นางสาวอารีรัตน� คําลือ
62093012768 นางสาวกมลรัตน� ดีวันวงษ�
62093012769 นางสาวพจนีย� ป0ญญาทอง
62093012770 นายฐิตวัฑฒน� บุญเสง่ียม
62093012771 นางสาวธัญลักษณ� มาดี
62093012772 นางสาวนิศาชล คนไว
62093012773 นางสาวนภัศชนันฐ� อินเขียว
62093012774 นางสาวศิริพร ชมภูเขียว
62093012775 นางสาวภัทรวดี จวนสาง
62093012776 นางสาวนิรชร รินทราช
62093012777 นายอํานาจ มีชั้นช�วง
62093012778 นางสาวอุไรวรรณ ระวิพันธ�
62093012779 นางสาวสุจิตรา ทับธานี
62093012780 นางสาวสุทธิดา โอ%แจ�ม
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62093012781 นายอภิวัฒน� ฮาบสุวรรณ
62093012782 นางสาวประภากร พาลโนรี
62093012783 นางสาวเยาวภา แสนประเสริฐ
62093012784 นายพงศ�สวัสด์ิ นามสมบัติ
62093012785 นายจักรกริช แก%ววิเศษ
62093012786 นางสาวนิตยา บุตรโคตร
62093012787 นางสาวนิภาพร สารยศ
62093012788 นางสาววรางคณา สิงพานิชย�
62093012789 นางสาววชิราภรณ� ชาวสุรินทร�
62093012790 นางสาวปฎิมาภรณ� กุลมิตร�
62093012791 นางสาวป�ยฉัตร แสงบุตร
62093012792 นางสาวธนัญญา สุจริต
62093012793 นายฤาชา ไชยนาน
62093012794 นางสาววิศิษฎ�สิริ สิมาชัย
62093012795 นายวัฒนา พรหมวงศา
62093012796 นายชาญวิทย� พฤคณา
62093012797 นางสาวปณัฐดา นอบน%อม
62093012798 นางสาวปณิธาน วงษ�ป0จฉิม
62093012799 นายอังคาร แสนโยธา
62093012800 นายประกิต เอี่ยมรัมย�
62093012801 นางสาวหัทยา เบ%าทองจันทร�
62093012802 นางสาววารุณี ชัยหม่ืน
62093012803 นางสาวขวัญตา เสนจันตะ
62093012804 นางสาวมาริสา ศรีสุธรรม
62093012805 สิบเอกทนงศักด์ิ สุระดะนัย
62093012806 นางสาวชณัญชิดา กองสะดี
62093012807 นางสาวบัวเงิน สีมุนทอง
62093012808 นายขจรศักด์ิ หาญเพชร
62093012809 นายบริวัฒน� เกตุศรีบุรินท�
62093012810 นางสาวรัตติมาภรณ� พันธัง
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62093012811 นางสาวจริญญา ทันขา
62093012812 นางสาวจีระพันธ� อาสนาจันทร�
62093012813 นางสาวอทิตยา สุระแสง
62093012814 นางสาวกมลชนก หัศกรรจ�
62093012815 นายสุพจน� แสนแก%ว
62093012816 นางสาววีรนุช วิกสิต
62093012817 นายชัชวาลย� สาสอน
62093012818 นางสาวอรนาฎ ก�อกิจเจริญกุล
62093012819 นางสาวเกวลิน ไชยคีนี
62093012820 นางสาวพนัชพร คุนาเนตร
62093012821 นายประสิทธ์ิ บุดดา
62093012822 นายวัชระ แสงหาร
62093012823 นางสาวก่ิงแก%ว ยุระพันธ�
62093012824 นางสาวกุลยา กันเชียง
62093012825 นางสาวจุฑามาศ จีรังกูล
62093012826 นางสาวป�ยาภรณ� สวรรยาวิสุทธ์ิ
62093012827 นางสาววรรณิดา ประทุมรัตน�
62093012828 นางสาวมติมนต� ลัพธะลักษ�
62093012829 นางสาวนัฐนันท� มหาโยธีจารักษ�
62093012830 นางสาวจีราภรณ� ยงยืน
62093012831 นางสาวพนิดา เอกพล
62093012832 นางสาวสาวิตรี ชาลีกุล
62093012833 นางสาวภัทรธินันท� โกษาแสง
62093012834 นายวัฒนรักษ� คนเพียร
62093012835 นายธนกฤต จันทะฟอง
62093012836 นางสาวมาลินี ภูผิวฟKา
62093012837 นายพงศ�พล พากุล
62093012838 นายณรงค�ชัย อุดม
62093012839 นางสาวพรรณิภา ศรีวรสาร
62093012840 นางสาวนพมาศ ไพคํานาม
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62093012841 นางสาวสุพัตรา ชัยอามาตย�
62093012842 นายชานนท� ยาทองไชย
62093012843 นางสาวภาณิชา ผาลี
62093012844 นายพงศ�ภัทร พิเดช
62093012845 นายนราธิป พินิจ
62093012846 นายฉัตรเดช โสภา
62093012847 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิจิตรา อ%วนอินทร�
62093012848 นางสาวธนัชพร นาสว�าง
62093012849 นางสาวทับทิม ผสมทรัพย�
62093012850 นายฐาปนา บูรณพล
62093012851 นางสาวประภาพร ราชบัวน%อย
62093012852 นางสาวทิพวรรณ ศิริวิ
62093012853 นายธีร�ธวัช ไชยสมทิพย�
62093012854 นางสาวสุนิสา สมตัว
62093012855 นายพงศกร เงาสะอาด
62093012856 นางสาวประกายล%อม จุลนัน
62093012857 นางสาวโบวิภา โคตรปะโค
62093012858 นางสาวศรวณีย� ดวงดี
62093012859 นางยศพร ใจซ่ือ
62093012860 นายเชษฐา บุพศิริ
62093012861 นายจํารัส เชียงแมน
62093012862 นางสาวเบญจมาศ โคตรจันทร�อุด
62093012863 นายวัชรพล สันติวัชราณุรักษ�
62093012864 นางสาวปาริชาติ เดือยพิมพ�
62093012865 นางสาวสุทธิรักษ� คํารินทร�
62093012866 นางสาวนภาวรรณ ศรีสุธรรม
62093012867 นายจักรพันธ� มหัธทเศรษฐ�
62093012868 นายนัตพงษ� อุทรักษ�
62093012869 นางสาววันวิสา กาเผือก
62093012870 นางสาวศรัญญา สุมาลี
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62093012871 นางสุพรัตน� ธนพ่ึงพงษ�ทอง
62093012872 นายประสบชัย ดงจําปา
62093012873 นายภูมิพิพัฒน� ภูมิชัย
62093012874 นางสาวจินตนา หันหลวงราช
62093012875 นางสาวกิตติยา พิทยาวิสัย
62093012876 นางสาวศิรัญญา จันทร�ซา
62093012877 นางสาวนุชจรี ใสส�อง
62093012878 นายพุทธภาษิต ลีลา
62093012879 นางสาวนุชนารถ วงศ�แสง
62093012880 นายรักษวีร� ทิพรส
62093012881 นางสาวสุชัญญา นาสาวัง
62093012882 นางสาวดุสิตา เดชโฮม
62093012883 นางสาวอมรรัตน� คิอินธิ
62093012884 นางสาวอุทุมพร หาญฉวะ
62093012885 นางสาวจุฑามาศ มณีพรรณ
62093012886 นางสาวปรียธิดา นิลนะมะ
62093012887 นายคมสันต� ภูริศรี
62093012888 นายกฤษณพล ไชยบุบผา
62093012889 นางสาวทิชากร ยางธิสาร
62093012890 นางป0ทมาพร แสงแก%ว
62093012891 นายพินิจ สาลีอาจ
62093012892 นางสาวสุลักษ�ขณา เงียบสดับ
62093012893 นางสาวนาจธิดา มาแก%ว
62093012894 นางสาวรุ�งทรัพย� ตามสีรัมย�
62093012895 นายกรวิชญ� ชื่นวัฒนา
62093012896 นางสาวอินทิรา ภูกาบิน
62093012897 นางสาวป0ทมวรรณ ปHาเขือ
62093012898 นางสาวเมธารินทร� สิริธนาภัฒน�
62093012899 นางสาวจิราภรณ� พรมวาศรี
62093012900 นางสาวเพ็ญวิภา สายกมล
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62093012901 นางสาวจิราวรรณ บุญประคม
62093012902 นางสาวนันทนา สมรักษ�
62093012903 นางสาวจุฑารัตน� มูลวงศรี
62093012904 นายภิรมย� วงษ�ละคร
62093012905 นางสาวนันทกา บัวศรี
62093012906 นายก%องเกียรติ แก%วแสง
62093012907 นางสาวลักขณา บุญขาว
62093012908 นายชาญณรงค� ประการะสี
62093012909 นางสาววีระภรณ� อุ�นแสง
62093012910 นางสาวสุนิตรา จินนา
62093012911 นางสาวสุทธิดา พุนานิน
62093012912 นางสาววิจิตตรา กรุณานํา
62093012913 นายสมประสงค� ภูมิอินทร�
62093012914 นางสาวสาวิตรี อย�างสวย
62093012915 นายธนณัฏฐ� รอบรู%
62093012916 นางสาวอาภาภรณ� แสงสุโท
62093012917 นายวศิน พันธ�เรืองวงศ�
62093012918 นางสาวอรพรรณ หอมสิน
62093012919 นางเกษร แสงคํา
62093012920 นางสาวฐิมากรณ� เคหฐาน
62093012921 นางสาวสุนันทา ชัยเมือง
62093012922 นางสาวภรณ�ทิพย� คําสิงห�วงษ�
62093012923 นางสาวศันชนีย� บับพาน
62093012924 นางสาวนิตยา นามโส
62093012925 นายพิพัฒน�พงษ� แก%วคําจันทร�
62093012926 นางสาวเกวลิน อรรคสังข�
62093012927 นางสาวอลิศรา บู�ทองมา
62093012928 นายชลทิตย� กุลวงศ�
62093012929 นายอิทธิพล ปKอมไชยา
62093012930 นางสาวยุพาภรณ� พรมภักด์ิ
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62093012931 นางสาววิลาสินี เสาสูง
62093012932 นายวิฑูรย� ศรีวงษ�
62093012933 นางสาวนันทพร ชาป0ญญา
62093012934 นางสาวนารีรัตน� ประไมยะ
62093012935 นางสาวกาญจนา จงเทพ
62093012936 นางสาวอัจฉราวดี ชาวนา
62093012937 นายวัฒนชัย สารศิริ
62093012938 นายอุเทน หิตคุณ
62093012939 นายธีระพงษ� จักร�พรมมา
62093012940 นายเอกตระการ แข็งแรง
62093012941 นายธนวุฒิ สุกรีฑา
62093012942 นางสาวพรนภา คลังกูล
62093012943 นางสาวน้ําทิพย� ใหม�วงษ�
62093012944 นางสาวชนินารถ อาจสมัย
62093012945 นางสาววิลาวรรณ มุกดาม�วง
62093012946 นางสาวเมวดี แก%วสาย
62093012947 นางสาวจารุวรรณ อุปศักด์ิ
62093012948 นางสาวนุชจรี หนูจันทร�อ�อน
62093012949 นายอชิรวัตต์ิ ภัควรเศรษฐ
62093012950 นางสาวชนม�นิภา นนทโคตร
62093012951 นางสาวพรสุดา แส�วภูเขียว
62093012952 นางสาวชรินทร�รัตน� เหง%าละคร
62093012953 นายยรรยงพศวัต มาตย�คํามี
62093012954 นางสาวลัลน�ลลิลน� อ�อนช�วย
62093012955 นายธนภัทร อึงสะกาว
62093012956 นางสาวชุลีนาถ สะพังเงิน
62093012957 นางสาวภัทรวดี ภูวงค�
62093012958 นางสาวชนิดาภา ดีอันกอง
62093012959 นางสาวเทพกัญญา โคตรพัฒน�
62093012960 นางสาวอนุชิดา โคตรภูเขียว
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62093012961 นายดนัย หล%าพิมพ�สิงห�
62093012962 นางวาสนา แก%วประทุม
62093012963 นางสาวชนมล เชื่อมแก%ว
62093012964 นายพรชัย จันทร�พวก
62093012965 นางสาวชุติมา ศิริวารินทร�
62093012966 นายอดิศร โพธิราช
62093012967 นายเกียรติศักด์ิ ดีพรม
62093012968 นางสาววิชชุดา พงษ�พาน
62093012969 นายวรพงษ� เจริญรัตน�
62093012970 นางสาวพัชรินทร� มีนา
62093012971 นางสาวปวีณา โกฎิสืบ
62093012972 นางสาวณัฐณิชา เหลาลาภะ
62093012973 นางสาวสุภาพร ภูผาศรี
62093012974 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
62093012975 นางสาวธนัตชนก อินทร�คง
62093012976 นายอานนท� ดอนอ�อนเบ%า
62093012977 นางสาวพลอยนภา มุ�งดี
62093012978 นายยุทธสิทธ์ิ เสียงล้ํา
62093012979 นายณัฐพล สมมงคล
62093012980 นางสาวสินีนาฎ ภูมิมิตร
62093012981 นางสาวแคทริยา ง้ิวลาย
62093012982 นางสาวคณิตา คลังบริบูรณ�
62093012983 นางสาวจีราภรณ� จันเส
62093012984 นางสาวรัชนีกร วรรณพงษ�
62093012985 นางสาวนิภาพร วงค�หลัง
62093012986 นายเอกลักษณ� มะลิลา
62093012987 นางสาวสิริรัตน� พงษ�ศักด์ิ
62093012988 นางสาวไพลิน กองแก%ว
62093012989 นางสาวอริยา นามกอง
62093012990 นางสาวณัฐธยาน� มรกต
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62093012991 นายณรงค�พล ฉลวยศรี
62093012992 นางสาวฐิติมา โทอุดทา
62093012993 นางสาวพัชราภรณ� เพ�งพิศ
62093012994 นางสาววรรณิภา โพธิบึงกาฬ
62093012995 นางสาวณัฐกฤตา โคตรพันธ�
62093012996 นายธีรพัฒน� บัวชุม
62093012997 นางอรนุช แทนสอ
62093012998 นางสาวธนัญญา คงเดช
62093012999 นางสาวปวีณา สุระหิต
62093013000 นางสาวกรกนก ดงภูยาว
62093013001 นางสาวอรกัญญา สระแก%ว
62093013002 นางสาวสุดาพร ศักดี
62093013003 นางสาวเจนจิรา มิตะโคตร
62093013004 นางสาวธัญชนก มูลคําสุข
62093013005 นางสาวนภาพร สกุลวงศ�
62093013006 นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย�
62093013007 นางสาวกาญจนา ผาลา
62093013008 นางสาวทิพวรรณ ทาทิพย�
62093013009 นายสิทธิพงษ� มูลมาตร
62093013010 นางสาววิไลพร บิดาศรี
62093013011 นางสาวธารารัต คําสีทา
62093013012 นางสาวสุพัตรา ชาปากดี
62093013013 นายภพสรรค� เสลารัตน�
62093013014 นางสาวป�ยะรัตน� แก�นจันทร�
62093013015 นางสาวศิริรัตน� เพ็ญธิสาร
62093013016 นางสาวธิดามาศ สุขป0น
62093013017 นายมิกกุล วงศ�สีดา
62093013018 นางสาวผกามาศ โคจรานนท�
62093013019 นายธนวัฒน� อินทะมาตย�
62093013020 นายฉัตรชัย เสนพันธ�
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62093013021 นางสาววิรวัณ แสงโกมล
62093013022 นางสาวมธุกร เรไร
62093013023 นางสาวนริษา ฮาบพนม
62093013024 นางสาวเจนจิรา บัวฮมบุรา
62093013025 นางสาววิยากร ชาติขูรู
62093013026 ว�าที่ร%อยตรีหญิงพรพรรณ ขอบเงิน
62093013027 นางสาวธนาภรณ� สายสี
62093013028 นางสาวพัชราภรณ� ลาวงศ�
62093013029 นายพิษณุ เอี่ยมภู�
62093013030 นายวิชวุฒ น%อยบุ�งค%า
62093013031 นางสาวนงค�ลักษณ� หินโม
62093013032 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิลัย
62093013033 นางสาวเกสรา อาจอุดม
62093013034 นางสาวกัญณภัทร โคตรภักดี
62093013035 นางสาวทวินันท� จันทา
62093013036 นายฐิติโชติ วิทยะ
62093013037 นางสาวสิรินันท� ปากดี
62093013038 นางสาวมณีรัตน� ศรีสอาด
62093013039 นายธนากร พระสุริยะทุ�ง
62093013040 นางสาวพัชรินทร� ฤทธ์ิอ%วน
62093013041 นายปลายมณัฐ แก%วมุงคุณ
62093013042 นายณัฐมงคล แพงจันทร�
62093013043 นางสาวรจนา ใจกว%าง
62093013044 นางสาวอัญชลี บุสุวะ
62093013045 นางสาวอัจฉรา คิดชัย
62093013046 นายอภิวัฒน� รอดชมภู
62093013047 นางสาวจุฑารัตน� มะลัยจันทร�
62093013048 นางสาวณัฐริกา วันหอม
62093013049 นางสาวพรนภา มาอาษา
62093013050 นางสาวไอลดา แย%มจอหอ
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62093013051 นายเจตพนธ� สมศรีมี
62093013052 นางสาวนวลจุฑา โมทํา
62093013053 นางสาวชนัญชิดา คําสุวรรณ
62093013054 นางสาวบัวทอง ผุยสาธรรม
62093013055 นางสาวกิตติมา ผายเงิน
62093013056 นายชัยนิยม บุบผาชาติ
62093013057 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิบึงกาฬ
62093013058 นางสาวธัญเรศ เสริมสวย
62093013059 นางสาวสายเสน�ห� จําปาอ�อน
62093013060 นายจักรพันธ� เชื้อเมืองแสน
62093013061 นายชินโชติ ทองตัน
62093013062 นางสาวจินดารัตน� บุญจะนะ
62093013063 นายนนทนันท� ภูสีโคตร
62093013064 นางสาวเพชรรัตน� เกตุมี
62093013065 นายบัญชาการ ศรีมี
62093013066 นางสาวนฤมล โวทานสิริกุล
62093013067 นางสาวช�อระวี ใบขุนทศ
62093013068 นางชรินทร�ทิพย� บุญมาวงษา
62093013069 นางสาวสาธิตา เพชรนาดี
62093013070 นายเปรม เทพิน
62093013071 นายจักรชัย เคนจันทร�
62093013072 นางสาวเบญญาภา หล%าหิบ
62093013073 นางสาวกนกภรณ� สุทธิประภา
62093013074 นางสาวพณัฐดา รัปภา
62093013075 นายพรพรหม กลั่นสอน
62093013076 นายขุนพล พ้ืนเมือง
62093013077 นายธนาดุล อารมณ�
62093013078 นางกานต�มณี สิงห�โตทอง
62093013079 นายจิรัฏฐ� กาญจนศร
62093013080 นางสาวเพชราภรณ� คําตัน
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62093013081 นางสาวพัทธนันท� วีรนภา
62093013082 นางสาวอภิชญา ณ หนองคาย
62093013083 นางสาวชาลินี ศรีประทุม
62093013084 นางสาวจุไรพร นิลเกตุ
62093013085 นายแดนนคร แสนหาญ
62093013086 นางสาวอัญวรรณ ปานเดชา
62093013087 นางสาวณัฐดาวัลย� กุลสาร
62093013088 นางสาวสุภาพร ก่ิงคาน
62093013089 นายมณเฑียร อาสาสร%อย
62093013090 นางสาวพัชรินทร� สิงห�สุดี
62093013091 นางสาวไพลิน ฮุงหวน
62093013092 นายบรรจง สุธาอรรถ
62093013093 นายวีรพงศ� สืบวงษา
62093013094 นางสาวมานิตา เจียมสกุลศักด์ิ
62093013095 นางสาวสุพรรณี วิเศษโวหาร
62093013096 นางสาวนุ�มนวล ผสมพืช
62093013097 นางสาววลัยพรรณ แก%วจิรสิทธ์ิ
62093013098 นายธนวัฒน� เมืองโคตร
62093013099 นายคุณาวุฒิ บรรณาลัย
62093013100 นางสาวสิริญา กอประเสริฐถาวร
62093013101 นางสาวจิราพร รัฐวร
62093013102 นางสาวสุวิรภรณ� คามวุฒิ
62093013103 นางสาวละอองดาว กงซุย
62093013104 นางสาวอมรรัตน� อัฒจักร�
62093013105 นางสาวศศิธร บัวเนี่ยว
62093013106 นางสาวเสาวนีย� ศรีงามเมือง
62093013107 นายวิทิตชัย ล่ําสัน
62093013108 นางสาวอาทิตยา ท�าคํา
62093013109 นายเกียรติศักด์ิ บุตรนาแพง
62093013110 นายเชิดศักด์ิ ไชยโคตร
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62093013111 นางสาวพิมพิไล มหาชัย
62093013112 นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ�
62093013113 นางสาววิสสุตา ลีนาลาด
62093013114 นางสาวน้ําฝน อุดมเดช
62093013115 นางสาวอริสรา ชัยเทพ
62093013116 นางสาวสุกัญญา จันทร�ดา
62093013117 นางสาวมยุรี โพธ์ิขี
62093013118 นางสาวสิริกร ชัยวรามุขกุล
62093013119 นางสาววรรณนิสา กลิ่นแย%ม
62093013120 นายวัชรพล รุ�งเพ็ง
62093013121 นางสาววรรณวิไล โพธิจักร
62093013122 นางสาววิราวรรณ อนุศรี
62093013123 นางสาวพนิดา สิงห�สนั่น
62093013124 นายรังสรรค� ศิริวงษ�ขันธ�
62093013125 นายสิทธิพร วุฒิพรพงษ�
62093013126 นางสาวสุนิษา ทันบุญมา
62093013127 นางสาวลลิดา โคตรชมภู
62093013128 นางสาวลัดดา จําเริญธรรม
62093013129 นายณัฐพล ขาดรัมย�
62093013130 นางสาวกรวิกา เพียภักด์ิ
62093013131 นางสาวอินธุอร ศาลาคํา
62093013132 นางสาวอัญชลี แซ�เจ่ียง
62093013133 นายอิทธิพล ชัยสท%าน
62093013134 นางสาวกุลสตรี พรมสาเพชร
62093013135 นายวีระพล กุลโฮง
62093013136 นายอาทิตย� สุพรมอินทร�
62093013137 นางสาวธิดาวรรณ ปIตะเสน
62093013138 นางสาวดวงเดือน จุฑาศรี
62093013139 นางสาวมณฑิรา ศรีธรรมา
62093013140 นายเจษฎาคม เปรมปรีด์ิ
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62093013141 นางสาวนิศาชล ประสิทธ์ิ
62093013142 นางสาวสุภัสสร ศีลาพัฒน�
62093013143 นางสาวดลยา โพธ์ิพร
62093013144 นายอุดมศักด์ิ ทวีวัน
62093013145 นายศรัณยู สุทธิ
62093013146 นางสาวดวงดาว พาแก%ว
62093013147 นางสาวณัชยา สุจันศรี
62093013148 นางสาวบุษบา ภาษีอินทร�
62093013149 นางสาวรุ�งรัตน� แสนสี
62093013150 นางสาวนันทินี ไม�แพ%
62093013151 นางสาวสุรัสวดี พริ้งพัฒนพงษ�
62093013152 นายรังสรรค� จวบทรัพย�
62093013153 นางสาวนุชิดา ศรีทารัตน�
62093013154 นางสาวฐิตาภา ไพรฑูรย�
62093013155 นายธนากร พันธุโคตร
62093013156 นายป�ยะณัฐ สุวัณณกีฏะ
62093013157 นางสาวธนวดี ดุลยะลา
62093013158 นางสาวณัฐติกาญจน� จันทรวงศ�
62093013159 นางสาววรัญญาภรณ� ซึมรัมย�
62093013160 นายวิภูษิต อุสันสา
62093013161 นางสาวนิตยา ไชยโสภา
62093013162 นางสาวจิรอร แสงสีทา
62093013163 นายศรายุธ นันทวงศ�
62093013164 นางสาวอรพรรณ ไพรีรณ
62093013165 นางสาวอัญธิชา สังข�สมศักด์ิ
62093013166 นางสาวรัตติกรณ� ไชยเทียมพล
62093013167 นายสารวัตร� คงทัน
62093013168 นางสาวบุณยาพร สมดี
62093013169 นางสาวชมนาฎ บริสุทธ์ิ
62093013170 นางสาวณปภา ปารีสร%อย
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62093013171 นางสาวรัชนก นาคพงษ�
62093013172 นายกรินทร� ธรรมสริต
62093013173 นางสาวสุรางคนา ศิริแฝง
62093013174 นายพงษ�สิทธ์ิ ศิริวงค�
62093013175 นายจักรพรรดิ ศิริประเสริฐ
62093013176 นางกาญจนา ศรีวะรมย�
62093013177 นางสาวทัศนีย� โพธิจันทร�
62093013178 นายลือชัยเจริญ นนท�มุติ
62093013179 นางสาววรรณนิศา แก%ววิหาร
62093013180 นางศิวพร ฤทธนพงศธร
62093013181 นางสาวณิชา วงศ�กาฬสินธุ�
62093013182 นางสาวธนพร นันไชย
62093013183 นางสาวจริญา เศรษฐ�ภักดี
62093013184 นางสาววนิตยา ทองสว�าง
62093013185 นางสาวรุ�งอรุณ วังคะฮาต
62093013186 นางสาวสุพัตรา กันยามาตย�
62093013187 นางสาวศศิธร เนื่องพนอม
62093013188 นางสาวจิรัชยา ภูมิสถาน
62093013189 นายธนะพงษ� ศรีอรรคจันทร�
62093013190 นายเศรษฐวิชญ� ภูวชินพงศ�
62093013191 นางสาวสุดารัตน� กันทะมา
62093013192 นางสาวปองชวรรณ กําจัดภัย
62093013193 นายทวีศักด์ิ โคตรแสนลี
62093013194 นางสาวป�Wนเพชร ศรีสุระ
62093013195 นายอัครพนธ� พรรณพิพัฒน�
62093013196 นางสาวนันทิกา เมืองบัวผัน
62093013197 นางสาวกาญจนา บุตรโคตร
62093013198 นายอภิชาติ ขัวเปาะ
62093013199 นางสาวชลธิชา ประกอบสําเนียง
62093013200 นางสาวศันสนีย� วงค�สุพรรณ
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62093013201 นายวีรศักด์ิ อุผํา
62093013202 นายณัฐยศ ปะละน�าน
62093013203 นายเสฎฐวุฒิ แสนสุข
62093013204 นางสาวณัฐวดี ไชยคําหาญ
62093013205 นายภาณุวิชญ� สมตน
62093013206 นางสาวนาฎนภา ผลจันทร�
62093013207 นางสาวอ%อยทิพย� ศรีทิน
62093013208 นางสาวอนุสรา คุโณ
62093013209 นายนุติพงศ� พิมพ�เหม
62093013210 นายรัฐกาล กลิ่นจัตุรัส
62093013211 นางสาวทานตะวัน มาลารส
62093013212 นางสาวฎิศรา หมีกุระ
62093013213 นายอดีต จันทะวงษ�
62093013214 นางสาวนพมาศ มหาดไทย
62093013215 นางสาวปวีณา สุกัน
62093013216 นางสาวเบญญาภา นามศิริ
62093013217 นายทิวากร ขํารอด
62093013218 นางสาวกฤษณา ดูวิเศษ
62093013219 นางสาววราภรณ� มาฉิม
62093013220 นายศิริศักด์ิ หลวงเพชรชัย
62093013221 นางสาวกนิษฐา สมชัย
62093013222 นางสาวขวัญนิชา สุทธิสอน
62093013223 นางสาวกัญญณัช ชีพจําเปUน
62093013224 นายเฉลิมพล ทาปลัด
62093013225 นางสาวปุชาดา พงษ�ศิริ
62093013226 นางสาวสุชาดา ศรีอัฒชา
62093013227 นางสาวสุภาวรรณ ศรีสุธรรม
62093013228 นายศักดา จ%ายหนองบัว
62093013229 นางสาวเจนจิรา ชูพินิจ
62093013230 นางสาวนัฐวรรณ ทองดอนดู�
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62093013231 นางสาวประภาภรณ� สิงห�ศิริ
62093013232 นางสาวกมลลักษณ� ฉิมมาลี
62093013233 นางสาวกฤษณา เสริฐผล
62093013234 นางวัสสากรณ� ดวงแก%ว
62093013235 นางสาวสุรัสวดี เก้ือกูล
62093013236 นายธชานนท� จันทะวงษ�
62093013237 นางสาวสมฤดี สังขโยค
62093013238 นายอดิศร ผิวใส
62093013239 นายทศพล นวนไชยดี
62093013240 นายวีรยุทธ ติยะบุตร
62093013241 นางสาวญาสุมินทร� สมศรี
62093013242 นางสาวเบญจวรรณ มะกา
62093013243 นางสาวปาลีรัตน� ภักดี
62093013244 นางสาวขนิษฐา หลักทอง
62093013245 นางสาวศิริรัตน� แปะทา
62093013246 นางสาวพรรณนิภา ไชยตะมาตย�
62093013247 นางสาวกรรณิกา วิลัยพิศ
62093013248 นางสาวฐิติมา ไชยเดช
62093013249 นางสาววิชชุดา ชุนประเสริฐดี
62093013250 นางสาวสุนิสา เอี่ยมเงินคลัง
62093013251 นางสาวสุดารัตน� คําใหญ�
62093013252 นางสาวโชติรส จันทร�วิภาค
62093013253 นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุล
62093013254 นายยุทธนา ชาประดิษฐ�
62093013255 นายพีรภัทร ศรีวัฒน�
62093013256 นางอุดมลักษณ� แก%วเกาะสะบ%า
62093013257 นายธีระพงษ� ศรีษาวรรณ
62093013258 นางสาวมณีวรรณ เสตา
62093013259 นางสาวประนอม อ�อนแก%ว
62093013260 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิดา
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62093013261 นางสาวจุฑารัตน� อินทร�ยู�
62093013262 นางสาวอรอนงค� ภูดินดาน
62093013263 นางสาวกังศะดาณญ� เขตบรรจง
62093013264 นางสาวรุจิรัตน� วัฒนะ
62093013265 นางสาวจารุภัทร บุญส�ง
62093013266 นายณรงค�ฤทธ์ิ มาใจ
62093013267 นายสัญญา จันทรา
62093013268 นางสาวนิตยา ขันคุ%ม
62093013269 นางสาวทัศนา ชาวคนดง
62093013270 นางสาวยวิษฐา ผลทวี
62093013271 นางสาวกัลยรัตน� ไตรสูงเนิน
62093013272 นางสาวพุทธรัตน� โยลัย
62093013273 นางสาวเพ็ญพักตร� กาบกลางดอน
62093013274 นางณฐพร จันทวงษา
62093013275 นางสาวอัญชนา ชัยสาคร
62093013276 นายวานิช วันแก%ว
62093013277 นางสาวชนิกานต� นนทะนํา
62093013278 นางสาวอรอุมา แพงพา
62093013279 นางสาวศศิธร พิมพเคณา
62093013280 นางสาวบุษบา ธรรมดี
62093013281 นางสาวณัฐศิมา สาบุตร
62093013282 นางสาวพวงเพชร แสงสลวย
62093013283 นางสาววนันสรณ� นาคา
62093013284 นางสาวสุชาดา บุตรมหา
62093013285 นางสาวอรปรียา จําปาทิพย�
62093013286 นางปริมปภัสร� ดวงจินดา
62093013287 นางสาวเสาวรีย� สุ�มมาตย�
62093013288 นายปรีชา พรมคํา
62093013289 นายอภิสิทธ์ิ นาคุณคง
62093013290 นางสาวฐิติมา บัวผัน
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62093013291 นางสาวประภาพร กาบบัวงาม
62093013292 นางสาวอังคณา นิยะนันท�
62093013293 นายอนุชา อินถา
62093013294 นางสาวสุภาพ พิมพ�อักษร
62093013295 นางสาวสุดารัตน� บุญมา
62093013296 นางสาวปรีญารัตน� ศรีบุญเรือง
62093013297 นางสาวเกวรี สมัครสมาน
62093013298 นางสาวณิดานุช ประสพศิลปO
62093013299 นางสาวสุพัฒสร แดนสามสวน
62093013300 นายวุฒิชัย สมบูรณ�
62093013301 นายสิทธิพล ชินบุตร
62093013302 นางสาวอรณิชา แผลงป0ญญา
62093013303 นางกฤษณีญา บุดดาชัย
62093013304 นางสาวโสริยา พันที
62093013305 นางสาวกนกวรรณ เหลากําพ้ี
62093013306 นางสาวนทีกาญจน� หมุนอุดม
62093013307 นางสาวกาญจนา ลือชา
62093013308 นายสุริยกมล คําอ�อน
62093013309 นางสาวศิรินภา อุตตมะ
62093013310 นายพลากร ศรีบุญเรือง
62093013311 นายวรากรณ� วรบุตร
62093013312 นางสาวนุชศรา ภูมิฐาน
62093013313 นายกิตติพงศ� อองตัน
62093013314 นายมนตรี ศรีเจริญ
62093013315 นายเอกชัย เชื้อกลาง
62093013316 นางสาวกรณัฐา ใจชอบงาม
62093013317 นางสาวสุคนธนา แพนสมบัติ
62093013318 นายคณินทร� พรมตู%
62093013319 นางสาวชลนภา จตุพล
62093013320 นางสาวกุลธิดา ชุ�มบุตร
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62093013321 นายสิทธิศักด์ิ เอมสาร
62093013322 นายกานต� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093013323 นางสาวอนุสรา สืบสําราญ
62093013324 นางสาวกุหลาบ เตชะแก%ว
62093013325 นายอาฐิติ เยาวเรศ
62093013326 นายพีระพล บุตรอินทร�
62093013327 นางสาวอรัญญา ธิมาจร
62093013328 นางสาวนิลมัย วดีศิริศักด์ิ
62093013329 นางสาวธนภรณ� ทองล%วน
62093013330 นายสิริพงศ� ฉํ่าสมบูรณ�
62093013331 นายปราโมทย� แสงชา
62093013332 นายพุฒิพงศ� มีทรัพย�
62093013333 นางสาวนฤมล เย็นจตุรัส
62093013334 นายวีรวร เสนาศรี
62093013335 นายสิทธิพงษ� โฮ%หนู
62093013336 นางสาวพิมพ�รฎา อุณฑะพา
62093013337 นายมาโนช วงค�พุทธคํา
62093013338 นางสาวอุสาวดี สุละสาย
62093013339 นายวิระชัย สาระคุณ
62093013340 นายฉัตรชัย ยะพลหา
62093013341 นางสาวศุภรัตน� จ�อยพันนา
62093013342 นางสาวปวีณา ไสวศักด์ิ
62093013343 นางสาวพัชรี ชีด%วง
62093013344 นายอวิรุทธ� ชาตรีวงค�
62093013345 นายธวัชชัย ทําสุนา
62093013346 นางสาวป�Wนมนัส อุปพงษ�
62093013347 นางสาวสุภาพร ศรีวงศ�สกุล
62093013348 นายธีรพล ไชยสิงห�
62093013349 นางสาวอรสา ป0ญญาเอก
62093013350 นางสาวรุจิภาส พรมสมบัติ
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62093013351 นางจุฑามาศ แพงดี
62093013352 นางสาวสุรีรัตน� ช�างเหล็ก
62093013353 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิสุวรรณพร
62093013354 นายปมินทร� ศรีสุวรรณ
62093013355 นางสาวสกุลรัตน� ผุดผ�อง
62093013356 นางสาวจุฑามาศ กุลธรรมโม
62093013357 นายจตุภูมิ พรมทอง
62093013358 นายอาทิตย� จันทะนาม
62093013359 นางสาวชัญญาภัค วงษ�เจริญ
62093013360 นางสาวกมลทิพย� ศรีเมือง
62093013361 นายสุพร ตลิ่งไธสงค�
62093013362 นางสาวนิภาภรณ� ศรีตะวัน
62093013363 นายพชร ประกายพรรณ
62093013364 นางสาวกรรณิการ� ตรีโยธา
62093013365 นางสาวญาสุมินทร� มูลกวนบ%าน
62093013366 นางสาวเบญจวรรณ กองจันทร�ดี
62093013367 นางสาวสายใจ หานาม
62093013368 นางสาวจิรารัตน� อ�อนสี
62093013369 นายสุทัศน� เลนีย�
62093013370 นางสาวอาภาภรณ� เค�านอ
62093013371 นายกิจติพงษ� บุญเลิศ
62093013372 นางสาวจันทิรา น%อยผึ้ง
62093013373 นางสาวจันทร�สุดา ทวยบุญ
62093013374 นายพีรยุทธ� ครึบกระโทก
62093013375 นายเกรียงไกร หาญวงศ�
62093013376 นายจักรพงศ� วงศ�รัตนะ
62093013377 นางสาวณัฐนันท� นันทะแพทย�
62093013378 นางสาวเกษร คําหลอย
62093013379 นางสาวโชติรัก บุญชัย
62093013380 นายกฤตนัย มาลัยกรอง
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62093013381 นางสาววารุณี ศรีรักษา
62093013382 นางณัตฐิณี สําราญรื่น
62093013383 นายกานต�ชนิด สะอาดเอี่ยม
62093013384 นางสาวเพชรรัตน� คณะวาปI
62093013385 นายพชรพล คําโสภา
62093013386 นางสาวจิราภรณ� เพชรแสงใส
62093013387 นางสาวจิราภรณ� โคตรมงคล
62093013388 นายภานุวัฒน� สุขมี
62093013389 นางสาวพัชรีภรณ� จันทร�ป0ญญา
62093013390 นางสาวนิติยา อันทะป0ญญา
62093013391 นางสาวพรณิภา อุทกัง
62093013392 นายกฤษณ�อมร บุญม่ัน
62093013393 นางสาวกนกวรรณ ไกยะฝHาย
62093013394 นางสาวลักขณา สมสาร�
62093013395 นางอุมาพร ศรีประไหม
62093013396 นายเกริกเกียรติ โสสีทา
62093013397 นางสาวมัลฑริกา ภาเภา
62093013398 นางสาวศิริขวัญ มูลไธสง
62093013399 นางสาวสุพัตรา กุละนาม
62093013400 นายศุภโชค บัวระภา
62093013401 นางสาวกันตา กลมเกลียว
62093013402 นางสาวพิมพ�วิภา ชิยางคะบุตร
62093013403 นางสาวทิพย�วรรณ แสงหัวช%าง
62093013404 นางสาวนลินรัตน� เนื่องมัจฉา
62093013405 นายกรธวัช สวงโท
62093013406 นางสาวศรีวิกรณ� วันศรี
62093013407 นางสาวจิราพัชร ศรีเรือง
62093013408 นางสาวสมิตา อบมา
62093013409 นางสาวสิตานันต� พิสัยพันธ�
62093013410 นายชัยณรงค� ภูนิคม

หน%า 447 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093013411 นางสาวสุพรรณ บุญทวี
62093013412 นางสาวขวัญชนก บุญที
62093013413 นางสาวอรวี แสนกําแพง
62093013414 นางสาวประภาศิริ แสงศร
62093013415 นางสาวกาญจน�ณภัทร บุญมา
62093013416 นางสาวรัชนียา วรรณศิลปO
62093013417 นางสาวศริญญา ธาตุทอง
62093013418 นายอิสระ นนทะลัย
62093013419 นางสาวราตรี ภูน้ําทอง
62093013420 นางอภิญญา สุขเจริญ
62093013421 นางสาวนัฐพร อยู�สนิท
62093013422 นางสาวสุพรรษา ภักดีรักษ�
62093013423 นางสาวกัญญาณัฐ อุณชาติ
62093013424 นางสาวธิดาทิพย� แก%วสนิท
62093013425 นางสาวเกศินี จันทะวัน
62093013426 นางปรียาวดี สุป0ญญา
62093013427 นางสาวมณีรัตน� มาตะรักษ�
62093013428 นางสาวสุภาพร พิมป0ชชา
62093013429 นายภาณุวิชญ� ดอนโคตรจันทร�
62093013430 นางสาวป0ทมาวดี ฉิมสุข
62093013431 นางสาวกัลยา จันดา
62093013432 นางสาวรุ�งจิรา ลิ้มเจริญ
62093013433 นายอาทร ทองสุ
62093013434 นางสาวยุภาพร คําไฮ
62093013435 นายสิทธิศักด์ิ เหอ
62093013436 นางสาวชฎาพร โพธ์ิจาน
62093013437 นางสาวอําภา คําชอบ
62093013438 นางสาวมลดา ละมุล
62093013439 นางสาววิลาสินี อิ่มระงับ
62093013440 นายภัทรพล โชวงศ�
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62093013441 นายฉัตรชัย อินทรพาณิชย�
62093013442 นางสาวนีรนุช พิชัยคํา
62093013443 นางสาวปวีณา จันทร�สระแก%ว
62093013444 นายสุรชัย เหมือนศรีชัย
62093013445 นางสาวบุษบา คํากองแพง
62093013446 นางธันยารัตน� ใจตรง
62093013447 นางสาวอัจฉริยา พิมเพ็ง
62093013448 นางสาวรัชนี ระนาจ
62093013449 นางสาวสุนิสา ค�อมสิงห�
62093013450 นางสาวฐิติมา ศรีชนะ
62093013451 นางสาวรัตนา โคตบูรณ�
62093013452 นางสาวพรนภัส พันธุ�ปKอง
62093013453 นางสาวจันธิมา โชติจิตร
62093013454 นายเอกสิทธ์ิ ทามแก%ว
62093013455 นายศรัณย� โคตรชมภู
62093013456 นางสาวณัฐกานต� ลาลุด
62093013457 นางสาวจารุณี ทองลอง
62093013458 นางสาวศศิธร สกลหล%า
62093013459 นางสาวศิรินภา วิชาเรือง
62093013460 นางสาวสุพัตรา ยศป0ญญา
62093013461 นายณัฐวุฒิ เจริญไชย
62093013462 นายกีรติ ไชยงาม
62093013463 นายสุริยะ สุวรรณสนธ์ิ
62093013464 นายธนบดี โมราราษฎร�
62093013465 นางนุชรา มงคลเคหา
62093013466 นางสาวพัชรา สุเพ็ญศิลปO
62093013467 นางสาวศุภิดา เชื้อหมอ
62093013468 นายสุริยะ อินทะวิมาน
62093013469 นางสาวกาญจนา สร%อยเสนา
62093013470 นายประชา เสนาประชุม
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62093013471 นางสาวธนีนุช พุทธศรี
62093013472 นางสาวจีรประภา ประไทเทพ
62093013473 นางสาวพิชญ�ปรีญา ใจสะอาด
62093013474 นายวรพัฒน� สุภัควิมล
62093013475 นายป�ยะ มงคลสวัสด์ิ
62093013476 นายสมัชชา ศรีจันทะ
62093013477 นางสาวชลิตา ชัยอาภรณ�
62093013478 นางสาวอรทัย อาจภิรมย�
62093013479 นางสาววิไลพร ผาลี
62093013480 นางสาวพิชชาภรณ� กฤตธนาปภากร
62093013481 นางสาวศรีสุนันท� ประหยัด
62093013482 นายวันเฉลิมพล จิตจักร
62093013483 นางสาวนิลุบล ตาอุดม
62093013484 นางสาวสุธาสินีวรรณ จันทร�เพ็ญ
62093013485 นางสาวเสาวลักษณ� แสงวิพัฒน�
62093013486 นางสาวณัฐพัชร� พงอุดทา
62093013487 นางสาวศิริพร ณะเกษ
62093013488 นายเกียรติศักด์ิ แย%มวิทยา
62093013489 นางสาวมนัญญา จันทราม
62093013490 นางสาวทิวารัตน� จาริอุทิศ
62093013491 นายรัชชานนท� เข็มลาด
62093013492 ว�าที่ร%อยตรีธนากร พรหมพินิจ
62093013493 นางสาวพิมลวรรณ ขันแก%ว
62093013494 นางสาววัชราภรณ� สายมาลัย
62093013495 นายนครินทร� บุญภา
62093013496 นางอุไรวรรณ เปUนสุข
62093013497 นางสาวพรนภา ดาบพลหาญ
62093013498 นางสาววิชญา จันทเมธิ
62093013499 นางสาวศิริวรรณ ทรงหาคํา
62093013500 นางสาวขวัญสุดา จําปาชัย
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62093013501 นางสาวเจนจิรา บุญเชี่ยว
62093013502 นายศรุติพงศ� วัฒนาธนะวัฒน�
62093013503 นางสาวชโลธร วรรณสนธ�
62093013504 นางสาวจิตรปราณี แก%วกาหลง
62093013505 นางสาวพิชญ�สินี ศิริวงค�ขันธ�
62093013506 นางสาวนวพรรณ ดูวิเศษ
62093013507 นางสาวชนาพร คงประจักร�
62093013508 นางสาวพรพิมล พิมพิสาร
62093013509 นางสาวมาลินี ยศพิมพ�พา
62093013510 นางสาวมัทนา สารเมืองโฮม
62093013511 นางสาวสุทธิดา สอนอ�อน
62093013512 นางสาวเบญจมาศ แสงสุรินทร�
62093013513 นางสาวณัฏฐา วิจิตรป0ญญา
62093013514 นางสาวสุดารัตน� แก%วหยาด
62093013515 นายธนัชชัย คงดีสกุล
62093013516 นายธรรม� วะสีนนท�
62093013517 นางสาวสุพัตรา แสนบุญมี
62093013518 นางอรพินท� จรรยาวุฒิ
62093013519 นางสาวประภัสสร เหล�าเวียง
62093013520 นางสาวศรีสกุล ไชยจิตต�
62093013521 นางสาวศศิวิมล รอดสุวรรณ
62093013522 นางสาวมลวิภา มูลพรม
62093013523 นางสาวสุวนันท� ศรีหนองห%าง
62093013524 นายอนุชิต คําภีระ
62093013525 นางสาวอุมาพร ตะวันเย็น
62093013526 นางสาวสุนิตา ทองพรหม
62093013527 นายณัฐวุฒิ พิมพนอม
62093013528 นางสาวนนธยา กันหาโนน
62093013529 นายทัศนะชัย ยุระพันธ�
62093013530 นางสาวเจนจิรา แสงจันทร�
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62093013531 นางสาวนารากร กางนอก
62093013532 นายชาญวิทย� แสนสุภา
62093013533 นางสาวกนิตา ชัยสุวรรณธนา
62093013534 นางสาวปณิศา สีสวย
62093013535 นางสาวเจนจิรา อ�อนสา
62093013536 นางสาวปานฤทัย จันทร�อ%าย
62093013537 นางสาวยลดา กางเดช
62093013538 นางอุทัยวรรณ วรรธนะสมบัติ
62093013539 นางสาวณัชชา พินจอง
62093013540 นางสาวกนกพร ขิปวัติ
62093013541 นายวีรยุทธ พรมสุวรรณ
62093013542 นางทองแดง ขามกุล
62093013543 นางสาวสรัญญา ชัยอาจ
62093013544 นายอังกูร กองแสง
62093013545 นางสาวศุภาวรรณ โอภากาศ
62093013546 นางสุมาลี นามพบ
62093013547 นางสาวรุ�งทิวา ยืนยง
62093013548 นางสาวอรพรรณ วนารัตน�
62093013549 นางสาวกุมาลา เลิศสงคราม
62093013550 นางสาวคณิศร วิเวกพรมราช
62093013551 นางสาวศิรินภา ดิษเจริญ
62093013552 นางสาววิชุดา พลเศษ
62093013553 นางสาวณัฐชยา มะรัตน�
62093013554 นางสาวฐิตาภรณ� เหล�าภักดี
62093013555 นายสกลวรรธน� สุดเส%นผม
62093013556 นายอรรถกร เชษฐา
62093013557 นางสาวนงค�พงา ประเทศไทย
62093013558 นายธนพล ปราณีนิตย�
62093013559 นางสาวสิริภัทร สมบูรณ�
62093013560 นายจีรวัฒน� บุญใหญ�
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62093013561 นางสาวชญานิศ เกษร
62093013562 นางสาวสุประภาพร บุตรชาติ
62093013563 นางสาววรรณภา น%อยตาแสง
62093013564 นายธีระศักด์ิ เชื้อคําจันทร�
62093013565 นางสาวสายชล เมืองโคตร
62093013566 นางสาวรภัทภร ศิริเพชร
62093013567 นางสาววิศัลยา เดชพุฒ
62093013568 นายบดินทร� นามโส
62093013569 นางสาวนฤมล โพธ์ิเวียง
62093013570 นางสาวพิชามญชุ� กงซุย
62093013571 นางสาวนภาพร คําชมภู
62093013572 นางสาวมณฑิตา สิทธิพรม
62093013573 นายพลป0ญญา สิงหเสรี
62093013574 นางสาวญภา อินทรแพทย�
62093013575 นายเจตนิพัทธ� ราชบุรมย�
62093013576 นายคมกริช ธิโสภา
62093013577 นางสาวศิรินภา กับบุญ
62093013578 นายเอกชัย เรือนนา
62093013579 นางสาวนวพร เทพายัง
62093013580 นางวิลาสิณี เมฆประดับ
62093013581 ว�าที่ร%อยตรีหญิงกนกวรรณ คํามา
62093013582 นางสาวปรียานุช เฉลิมแสน
62093013583 นางสาววีรยา ทาวะรมย�
62093013584 นางสาวศิรัญญา วงศรีชู
62093013585 นางสาวพิทยาภรณ� คําภูแสน
62093013586 นางสาวศิริลักษณ� แสงจันทร�
62093013587 นางสาวหนึ่งฤทัย อัมวงศ�
62093013588 นางสาวสุจิตรา สินธพ
62093013589 นางสาวสุธัญญา ทุ�งสว�าง
62093013590 นางสาวสุดารัตน� ธิมาหาร
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62093013591 นางสาวกนกวรรณ วุธศรี
62093013592 นางสาวรุ�งลาวัลย� สุติยะวัน
62093013593 นางสาวป�ยนุช แซ�ลิ้ม
62093013594 นายเทวนาถ ประยูรคํา
62093013595 นายทักษิณัตว� พงค�ตัน
62093013596 นางสาวธนาภรณ� ชมภูพิษย�
62093013597 นางสาวพิธิตา สีสัน
62093013598 นายไชยา คํามุงคุณ
62093013599 นางสาวมณีรัตน� เนตร�จันทร�
62093013600 นางสาวจตุพร จันอ�อน
62093013601 นางสาวกฤษณา วังเลอสรวง
62093013602 นางสาวธัญณิชา ประกอบนันกุล
62093013603 นางสาวบัณฑิตา พิศวงษ�
62093013604 นายวิททิกฤษ ห%วยทราย
62093013605 นายธนวัฒน� จําปาจีน
62093013606 นางสาวกาญจนารัตน� ข�าขันมะรี
62093013607 นางสาวพิมพ�ลภัส อยู�สุข
62093013608 นางสาวพรทิพย� พงษ�ชนะ
62093013609 นางสาววิจิตรา ชาติทอง
62093013610 นางสาวจิตรา บุญช�วย
62093013611 นางสาวอุบล คําแก%ว
62093013612 นายพิชัย พิลาวัลย�
62093013613 นางสาวเอมวิกา คําสุขุม
62093013614 นางสาวภัศรากร โนนศรีคํา
62093013615 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัชนี สุดดี
62093013616 นางสาวชโลธร วงศ�เครือศร
62093013617 นางสาวคนึงนิตย� อุ�นเทียมโสม
62093013618 นางสาวอรวรรณ เพ็งบก
62093013619 นางสาวยวิษฐา สีอ�อน
62093013620 สิบเอกพงศธร บุระคํา
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62093013621 นางสาวพิทยา โสระสิงห�
62093013622 นายพีรเดช ณ ร%อยเอ็ด
62093013623 นางมณีรัตน� แสงคํา
62093013624 นางสาววิภาภรณ� ทับทิม
62093013625 นางสาวชลพิชา สีหามาตย�
62093013626 นางสาวฉัตรสุดา ศรีภักดี
62093013627 นายกฤษฎา ราษี
62093013628 นางสาวชนกพร พันธ�เดช
62093013629 นายณัฐนันท� อ%วนละมัย
62093013630 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย�
62093013631 นายณัฐพงษ� นิพิฐชนะรักษ�
62093013632 นางสาววรณัน สร%อยคํา
62093013633 นายจักรพันธ� ทรัพย�พงษ�
62093013634 นายกิตติศักด์ิ ขวัญหีด
62093013635 นางสาวประไพพร พลลาพ
62093013636 นางสาวณัฐพร สมชัย
62093013637 นางสาวนิภารัช เพชรกอง
62093013638 นางสาวสายธาร ราชบัญดิษฐ�
62093013639 นางสาวสุวิมล สุวรรณมาโจ
62093013640 นายสืบพงศ� พรหมเมตตา
62093013641 นางสาวจิรสุตา สุขเสริม
62093013642 นางสาวรุ%งลาวัลย� ตรงกะพงศ�
62093013643 นางสาวจุฑามาศ คํามี
62093013644 นางสาวทัศนีย� วงศ�ศรีดา
62093013645 นางสาวรจนา พรมมาวัน
62093013646 นางจีรพา เปาวะนา
62093013647 นางสาวกอบกาญจน� งามเลิศ
62093013648 นางสาวกรรณิกา สีม�วง
62093013649 นางสาวนฤมล กุลชาติ
62093013650 นางสาวปรียานุช ราชแผ%ว
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62093013651 นางสาวจันทร�จิรา เกตุทอง
62093013652 นางสาวชนาภา วาริคิด
62093013653 นางสาวปาริฉัตร แสนแก%ว
62093013654 นายพงษ�เจริญ จําปาจีน
62093013655 นายวรเดช พนมเครือ
62093013656 นางสาวนัฐริกา ทองวาส
62093013657 นางสาวเสาวรส ขําปูH
62093013658 นางสาวอรอุมา วรรณศรี
62093013659 นางสาวณัฐธภา วงศ�เตชะ
62093013660 นางสาวฐาปนีย� พันชูกลาง
62093013661 นายนฤพงษ� พลบํารุง
62093013662 นางสาวเฟQWองฟKา คํ้าจุล
62093013663 นางสาวผกามาศ วงค�ษา
62093013664 นางสาวเยาวลักษณ� อุปทุม
62093013665 นายยุรนันท� คะสาราช
62093013666 นายดํารง สุทอง
62093013667 นางสาวสุพัชชา ศรีนา
62093013668 นางสาวสุทธิดา คัณที
62093013669 นางสาวดาราวรรณ สิงห�คํา
62093013670 นายศราวุธ วงศ�ตาผา
62093013671 นางสาวจุฑาภรณ� วงษ�ดี
62093013672 นางสาวอรุณวรรณ ภูงามเขียว
62093013673 นางสาวสมฤดี กลางเสนา
62093013674 นางสาววนัสยา แสงแก%ว
62093013675 นายพัฒนา โคตรพรม
62093013676 นางสาวพรพิมล สุกัลปO
62093013677 นางสาวสุกัญญา เสนารักษ�
62093013678 นางสาวธัญญารัตน� จันทรานนท�
62093013679 นางสาวเบญจพร สัญจรเลิศ
62093013680 ว�าที่ร%อยตรีศิวพันธ� บัวแก%ว
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62093013681 นางสาวประการัง พรหมวงษ�ซ%าย
62093013682 นางสาววรารัตน� โทตันคํา
62093013683 นางสาวจิราภรณ� วรรณทะวงษ�
62093013684 นางสาวอรนุช พลยศ
62093013685 นายนรสิงห� ป0ญญาใส
62093013686 นางสาวขวัญฤทัย เสมอใจ
62093013687 นางสาวณัฐนันท� อุบลครุฑ
62093013688 นายอาทิตย� สุวรรณะ
62093013689 นางสาวจุฑามาศ ศรีไชย
62093013690 นางสาวณัฐมล พ�อครวงค�
62093013691 นางศุภมิตรา พิมพ�ภูคํา
62093013692 ว�าที่ ร.ต.หญิงฐิตารีย� จางจันทร�
62093013693 นางสาวสุกัญญา ไชยพาพิมพ�
62093013694 นางสาวเพ็ญพิมล ใจน้ํา
62093013695 นางสาวลัดดา ฤกษ�ดี
62093013696 นางสาวนาตยา กันยาณาม
62093013697 นางสาวมัจฉา พันธุโคตร
62093013698 นายอธิวัฒน� แย%มแฟง
62093013699 นางสาวสุนีย� แพงคํารัตน�
62093013700 นางสาวเกศราภรณ� รักษาภักดี
62093013701 นางสาวนวรินทร� อินทรสูต
62093013702 นางสาวกมลชนก โคตรแสงอ�อน
62093013703 นางสาวปวีณา กงสิมมา
62093013704 นางสาวพรรณพิลักษณ� ป0ญญาประชุม
62093013705 นางสาวอาลิษา ตรีรัตน�
62093013706 นางสาวสุจิตรา บริบาล
62093013707 นายพลวัฒน� กาววัน
62093013708 นางปวีณา คณะเมือง
62093013709 นางวัลลภา ชมภู
62093013710 นางสาวญาสุมินทร� ชุ�มนาเสียว
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62093013711 นางสาวกนกพร ปานซ%าย
62093013712 นายวิรุต พูลเต็ม
62093013713 นายภานุวัฒน� คณิสาร
62093013714 นายธีรวัฒน� กํ่าเสริฐ
62093013715 นายชินวัตร ไวแสน
62093013716 นางสาวภิรมรัตน� ภิรมรัมย�
62093013717 นางวัชราภรณ� ศรีสุชาติ
62093013718 นางสาวสุพัตรา ถาโคตรจันทร�
62093013719 นางสาววรรณรักษ� เสนารักษ�
62093013720 นางสาวณัติระวี เบ%าบาง
62093013721 นางสาวเกตุวรา ศรีบุรินทร�
62093013722 นายป�ยะวัฒน� ดวงลาปา
62093013723 นายธีรพล มาสมบูรณ�
62093013724 นายอรรถพร โสทัด
62093013725 นางสาวแคทรียา ขม้ินผง
62093013726 นางสาวณัฐวิภา สารทอง
62093013727 นางสาวสุพาพรรณ จํารูญศิริ
62093013728 นางสาวขณารัตน� กัตติยะ
62093013729 จ.ส.ต.รพีพัฒน� บุญเททิน
62093013730 นายอายุวัฒน� งามจบ
62093013731 นางสาวชมพูนุช บุนนท�
62093013732 นางสาวทิพวรรณ กันหาสินธ�
62093013733 นายป0ญญา คําแสนพันธ�
62093013734 นางสาวสุภัชญา โสมเกษตรินทร�
62093013735 นางสาวกิตติยากร ปKอมปริยานนท�
62093013736 นางสาวอรณี รังสน
62093013737 นางสาวผกามาส กายราช
62093013738 นายธนิพันธ� สิมลี
62093013739 นางสาวชลปวีร� แก%วดวงตา
62093013740 นายเจษฎา ขาวขันธ�
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62093013741 นางสาวศิริพร กองศรี
62093013742 นางสาวปพิชญา พิมจันทร�
62093013743 นายสุริยา เถาว�ชาลี
62093013744 นายอนุสรณ� ยังวรรณ
62093013745 นางสาววารีย� โพนพุฒ
62093013746 นางสาวนฤมล ดิษเจริญ
62093013747 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ
62093013748 นางสาวน้ําฝน บุญใหญ�
62093013749 นางสาวมลนิรา อัศฤกษ�
62093013750 นางสาวพัชรีย� ชาหยอง
62093013751 นางสาวป0ฏฐมา สระแก%ว
62093013752 นางสาวเอื้ออรยา พันธ�หลวง
62093013753 นายอัครินทร� แสงสว�าง
62093013754 นางสาวศันสนีย� ตรีจันทปกรณ�
62093013755 นายจักรพงศ� สรรพกิจ
62093013756 นางสาวจิราวรรณ ศรียงค�
62093013757 นางสาวชรินรัตน� มณีไวย�
62093013758 นางสาวปรางชนก แก%วสุพระ
62093013759 นางสาวสุพรรษา ลีแก%ว
62093013760 นายอภิสิทธ์ิ แสนมิตร
62093013761 นางสาวคุณัญญา ศรีบุญมากิตติโชติ
62093013762 นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิอาคาร
62093013763 นางสาววรินทร โสมสุพิน
62093013764 นางสาวจามจุรี จรูญไธสง
62093013765 นางสาวสุมินตรา ลือพอก
62093013766 นางสาวณัฐกานต� มหามาศ
62093013767 นายเจนณรงค� มนต�ทิพย�
62093013768 นายอนาวิน รูปสอาด
62093013769 นายรณชิต ภวภูตานนท�
62093013770 นายอาทิตย� ดีประเสริฐ
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62093013771 นางสาวนันทิชา เฉียบแหลม
62093013772 นายอรรถพล อุตระหงษ�
62093013773 นางสาวประภัสสร เรืองฤาหาร
62093013774 นายวสุพล สุทธิพันธ�ตระกูล
62093013775 นายชินกร รวมธรรม
62093013776 นางสาวหนึ่งฤดี วิจารณ�
62093013777 นางสาวสุมารินทร� จันปุย
62093013778 นางสาวพิมลวรรณ มาตราช
62093013779 นางสาวเมทนี คําควร
62093013780 นางสาวนิศากร เคนจําปา
62093013781 นางสาววรินยุพา เทียกทอง
62093013782 นายคมสัน โคตะบิน
62093013783 นายวัชรพงศ� ผาดี
62093013784 นางสาวธิติการย� ไพศาล
62093013785 นางสาวอภิญญา พ้ืนพรม
62093013786 นายสมบัติ จันทีต้ัง
62093013787 นางสาวประทุมพร สุวรรณชัยรบ
62093013788 นางสาวณภัสสร เจนสาริกรณ�
62093013789 นางสาวรัตถยา สาหัส
62093013790 นางสาวระวิวรรณ สุรเพ็ญ
62093013791 ว�าที่ร.ต.หญิงชลิตา ยอดโปร�ง
62093013792 นางสาวนิชนันท� นามมูลน%อย
62093013793 นางสาวนิยตา เทียมไสย�
62093013794 นางสาวศิริรัตน� ดวงดูสัน
62093013795 นางสาวจุฑามาศ สุรินราช
62093013796 นางสาวพิมพิลัย อินทะช%อย
62093013797 นายธีรวุฒิ จันทร�เนย
62093013798 นายนราพันธุ� เหล�าสุพระ
62093013799 นางสาวอัจฉราภรณ� เจริญถาวรวัฒน�
62093013800 นางเสาวลักษณ� คามะเชียงพิณ
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62093013801 นางจุฑาทิพย� วงษ�สามารถ
62093013802 นางสาวศุภลักษณ� แพงสุภา
62093013803 นายธงชัย ป0ญญาทอง
62093013804 นายอนุสรณ� สุธงษา
62093013805 นางสาวกรวิกา ทองสุขดี
62093013806 นายชาตรี สุพรรณคํา
62093013807 นางสาวภารดา พัฒนชัยวัฒน�
62093013808 นางสาวพลอยปภัส เสตถา
62093013809 นางสาวกนกรัตน� แพงมาลา
62093013810 นายนัฐพงษ� แก%วมณี
62093013811 นายภาณุวัฒน� พิมพ�ดอนอัด
62093013812 นางสาวจริยา วงษ�สุขะ
62093013813 นายสกลวัฒน� ยังแสนภู
62093013814 นางสาวป�ยรัตน� ขันละ
62093013815 นางสาวพัชรินทร� โคกคาน
62093013816 นายฐิติวัฒน� เหลื่อมหม่ืนไวย
62093013817 นางสาวนุชรี นิลกําแหง
62093013818 นางสาวยุภารัตน� หันตุลา
62093013819 นางสาวทิพรัตน� ด%วงนา
62093013820 นางสาวอรวรรณ แข็งแรง
62093013821 นางสาวสุปราณี คํามานิตย�
62093013822 นางสาวณิดาวรีย� เตชรัชต�พสุ
62093013823 นายไพรวัลย� คําศรีทา
62093013824 นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธ์ิ
62093013825 นางสาวศิริวรรณ จันเกษ
62093013826 นางสาวอรปรียา พลแสน
62093013827 นายเอกชัย มังธานี
62093013828 นางสาวศิริพร อุ�นตูม
62093013829 ว�าที่ ร.ต.วิศัลย� แก%วเวียน
62093013830 นายโชคชัย สาระภูมิ

หน%า 461 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093013831 นางสาวจินตนา หนองเส
62093013832 นางสาวศุภรัตน� ขันดี
62093013833 นายธนดล ศรีชัยป0ญญา
62093013834 นางสาวศิตา ศรีกะสอน
62093013835 นางประวิณีย� ไพคํานาม
62093013836 นางสาววิรุณยุพา วีระพูล
62093013837 นางสาวรัตติกาล ชาญสุพจน�
62093013838 นางสาวยุวะรี การวิไลโรจนกุล
62093013839 นางสาวพัชรินทร� ตันแพง
62093013840 นายวิชิต บุญหลาย
62093013841 นางสาวอุมารินทร� สร%อยสะใบ
62093013842 นางสาวณัฐวดี สัพโส
62093013843 นายทินกร โพธิจักร
62093013844 นางสาวจิราภา สามิตร
62093013845 นายวีรภัทร จิระสุนทร
62093013846 นางสาวเบญจมาภรณ� สุภรณ�
62093013847 นางสาวสุมาลี วรรณรักษา
62093013848 นางสาวสาลินี สีมา
62093013849 นายณัฐพนธ� ทรวงแก%ว
62093013850 นายชีวะ พรหมราช
62093013851 นางสาวดอกแก%ว มณี
62093013852 นางสาวรักสุดา ก%อนตาล
62093013853 นางสาวณัฏฐนันท� ธงสันเทียะ
62093013854 นางสาวจีราพร เลิศไกร
62093013855 นายณกรณ� พาที
62093013856 นางสาวศุภาวรรณ ขลังธรรมเนียม
62093013857 นางสาวกนกกร โพธ์ิศรีรัตน�
62093013858 นางสาวศิริพร ทุมสวัสด์ิ
62093013859 นางสาวจริญญา พิมพลทอง
62093013860 นางสาววิมลพรรณ คงเหมาะ
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62093013861 นางสาววรรณวิภา ศิริสุทธ์ิ
62093013862 นางสาวอรอุมา สลางสิงห�
62093013863 นางจินารัตน� สมสวย
62093013864 นางสาวเบญจภรณ� แสงศรีพล
62093013865 นางสาวป�ยาภรณ� อุทธตรี
62093013866 นางสาวพิชาภรณ� บุญชารี
62093013867 นางสาวสกลวรรณ สิงไคต%น
62093013868 นายถนอมศักด์ิ งามเหลือ
62093013869 นางสาวนิตยา ผลผาด
62093013870 นางสาวนัฐฐา ไชยเทพา
62093013871 นางสาวธนัชพร เอกบุรุษกุล
62093013872 นายปรัชชานนท� คําเกาะ
62093013873 นายไพศาลศักด์ิ อ�อนลาน
62093013874 นางสาวชลธิชา มาดี
62093013875 นางสาวสุภาวดี สีกะมุท
62093013876 นางสาวกชกร อัยแก%ว
62093013877 นางสาวเอื้อพร การถาง
62093013878 นางสาวอธิชา สนอุทา
62093013879 นางสาวทิพวรรณ ประทุมลี
62093013880 นางสาวกาญจนา จําปIหอม
62093013881 นางสาวรังสิยา เจริญพงษ�
62093013882 นางสาวพรทิพย� จตุเทน
62093013883 นางสาวพัชรินทร� งามงอน
62093013884 นางสาวขวัญฤดี ศรีสุข
62093013885 นางสาวเทียนทอง ภูยอดตา
62093013886 นางสาวจิราภรณ� อินธิเสน
62093013887 นายสุเจตน� วังกระธาตุ
62093013888 นายกฤษณะ โคตรมะณี
62093013889 นายพงศกร คําภา
62093013890 นางสาววรินดา แง�มสุราช
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62093013891 นางสาวกิตติกา อินหา
62093013892 นางสาวธนาภา แจ�มจันทร�
62093013893 นายรัตน�ธชัย ไชยต%นเทือก
62093013894 นางสาวชไมพร เบ%าลี
62093013895 นายภูมิภัทร� นรภูมิพิภัชน�
62093013896 นายวิษณุ เนธิบุตร
62093013897 นางสาววราภรณ� ปงผาบ
62093013898 นายปภัสสร�วิชญ� สุนทรศาลทูล
62093013899 นายวาสิน มีธรรม
62093013900 นางฉันทนา คิดโสดา
62093013901 นางสาวกนกวรรณ ราชโสม
62093013902 นางสาวศศิธร แห%วเนตร
62093013903 นายณัฐพนธ� ชัยมงคล
62093013904 นายศักด์ิสิทธ์ิ แสนนามวงษ�
62093013905 นางสาวสุพิชชา ทําทอง
62093013906 นายขวัญมนัส หลักหาญ
62093013907 นางสาวนวลอนงค� ใยสูบ
62093013908 นางสาวกุลจิรา ขันเพชร�
62093013909 นายภัทรดนัย แก%วทอง
62093013910 นางสาวนิตยา ป�งคะโร
62093013911 นางสาวปาลิตา นีละสมิต
62093013912 นายกฤษฎา พลหงษ�
62093013913 นางจันทร�สุดา โถบํารุง
62093013914 นางสาวดวงกมล พรมมาแฮ�ว
62093013915 นางสาวนวพร วงษาทอง
62093013916 นางสาวอัญธิกา ศิริจันโท
62093013917 นางสาวนฤมล กลางปางรัตน�
62093013918 ว�าที่ร%อยตรีพงศกร พงษ�พันนา
62093013919 นางสาวลลิตา กุตัน
62093013920 นางสาวสุวนันท� สาริยา
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62093013921 นางสาวสรารัตน� นาบํารุง
62093013922 นายราชันย� สุวรรณรงค�
62093013923 นายภานุรุจ เกษรแก%ว
62093013924 นางสาวกรรณิกา บุญพาธรรม
62093013925 นางสาวชุติมา หาญชนะ
62093013926 นายเมฆอานนท� แพงด�าน
62093013927 นางสาวจินดา นะวะสด
62093013928 นายกรวิชญ� เจริญ
62093013929 นายกันตภณ จันทร�หล�ม
62093013930 นางสาวสุพรรณษา ฤทธิบุญ
62093013931 นายพีรพล สุโพธ์ิแสน
62093013932 นายศรายุทธ ขันธะบูรณ�
62093013933 นายชาญยุทธ อุ�นวิเศษ
62093013934 นางสาวสาธิกา อัศวพัฒน�
62093013935 นางสาวเย็นฤดี สาลือชา
62093013936 นายฐิติวิชญ� ศรีสัชณาลัย
62093013937 นางสาววราภรณ� อบพล
62093013938 นายวสวัต ผลาชิต
62093013939 นางสาวไข�มุก จํารักษา
62093013940 นางสาววรัญญา นุ�มนวล
62093013941 นางสาวอรนุช วรชินา
62093013942 นายณัฐพล ลานนท�
62093013943 นางสาวพิจิตรา หวังหมู�กลาง
62093013944 นางสาวภัทรา จันทร�มีแก%ว
62093013945 นางสาวกิติยา อ�อนดี
62093013946 นางสาวมณีนันท� พรวิภาโชติพงศ�
62093013947 นายคมเพชร งอยป0ดพันธ�
62093013948 นายพิชิตชัย ผาจันดา
62093013949 นางสาวศิริรัตน� จันทะรักษ�
62093013950 นายสัญลักษณ� คําสวัสด์ิ
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62093013951 นางสาวชลิตา วรรณขาว
62093013952 นางสาววิภาดา กุซัว
62093013953 นางสาวปภัสรา ดวงพาลี
62093013954 นางสาวกนกวรรณา คงไข�
62093013955 นางนุชนารถ หอกคํา
62093013956 นางสาววรัญญา วงศ�กาฬสินธุ�
62093013957 นางสาววีรญา สิงห�สุวรรณ
62093013958 นางสาวธัญญลักษ� จิตอํามาตย�
62093013959 นางสาวตรีประดับ เทียมศิลปชัย
62093013960 นางสาวธัญพิชชา ศรีสมบัติ
62093013961 นายทรัพย�ทวี ศรีสุธรรม
62093013962 นางสาวนิโลบล นันทะจักร�
62093013963 นางสาวรัชฎาพร นามผากุล
62093013964 นางสาวกรกนก อินทะสร%อย
62093013965 นางสาวนิรมล หารินไสล
62093013966 นางสาวกัญญาณัฐ บุญมี
62093013967 นายยงยุทธ พวงมาหวาย
62093013968 นางณัฐกานต� กลางนคร
62093013969 นางรุ�งเรือง เที่ยงธรรม
62093013970 นางสาววาสนา เหลาเป
62093013971 นางสาวเบญจมาศ มะณี
62093013972 นายวรพงษ� ทองพุทธ
62093013973 นางสาวชุติมา ก%อนก้ัน
62093013974 นางสาวพรพิรุณ สังข�สน
62093013975 นางสาวหทัยรัตน� กิตะพรมมา
62093013976 นางสาวพชร อุ�นอารีย�กุล
62093013977 นางจิราภรณ� แสนคุณท%าว
62093013978 นายอาทิตย� อุดมเพ็ญ
62093013979 นางสาวอรพรรณ ภูพื้น
62093013980 นายณธพงษ� ถ่ินถาน
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62093013981 นางสาวนราพร สีสมพาน
62093013982 นางสาวนัยนา สร%อยด้ัน
62093013983 นางสาวอาภาภัทร� ชมภูพื้น
62093013984 นายภานุวัฒน� อุระ
62093013985 นายกฤตภพ วะสัตย�
62093013986 นางสาวธัญนาฎ ดวงคําน%อย
62093013987 นายชนะสิทธิ หม้ันจิตร
62093013988 นางสาวเมตตาทิพย� พรหมศรี
62093013989 นางสาวพรนิภา ลักษณะจันทร�
62093013990 นางสาวเบญจวรรณ วงศ�ศรีชา
62093013991 นางสาวจันทร�จิรา มาตย�เมือง
62093013992 นางสาวนุษบา สีเทียวไทย
62093013993 นางสาววราภรณ� อุตพรม
62093013994 นางสาวทิพย�รัตนะ แซ�เอี๊ยว
62093013995 นางสาวสุวิสา ทีตาอ�อน
62093013996 นางสาวอารียา พวงจันทร�
62093013997 นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ
62093013998 นายมนตรี ภูสมมาตย�
62093013999 นางสาวสุภาดา ดลสุข
62093014000 นางสาวอรญา เนตรสูงเนิน
62093014001 นางสาวเพ็ญนิสา สุขแสงนิล
62093014002 นางสาวสุธิดา ใจจริม
62093014003 นางสาวพรทิพา บุตตะราช
62093014004 นางอัญชัญ หาสอดส�อง
62093014005 นางสาวขนิฐดา อ�อนคําตัน
62093014006 นายจรูญ พุทธรอด
62093014007 นางสาววนัชพร จําปาสิม
62093014008 นางสาววัชรินทร� ผันผ�อน
62093014009 นางสาวนลินี นวลหงษ�
62093014010 นายธนภูมิ แสวงผล
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62093014011 นายนพนัย คําลือ
62093014012 นางสาวสุพรรษา พรมภักดี
62093014013 นางสาวจุฬารัตน� สุระคาย
62093014014 นางสาวศรัณญา ภาโนมัย
62093014015 ว�าที่ ร.ต.นราศักด์ิ กินรียศ
62093014016 นางสาวอรอุมา พรมน%อย
62093014017 นางสาวชาวินี ทองแสน
62093014018 นางสาวพรรณวดี พุทธิมา
62093014019 นายจิรศักด์ิ พิมพาที
62093014020 นางสาวชลธิชา ธัญนนทิวรรธน�
62093014021 นายโกวิท ดวงภักดี
62093014022 นางสาวชลธิชา ศรีระวงศ�
62093014023 นางสาวณัฐณิชา ดาวรัตนหงษ�
62093014024 นายเก�งอนันต� อันทะเกตุ
62093014025 นางสาวชญาณี เอกอําไพ
62093014026 นางสาวสุธิตา วิเศษดี
62093014027 นางสาวศศิมาภรณ� หิรัญอร
62093014028 นายภานุวัฒน� พิมพิศาล
62093014029 นางสาวจิราพรรณ ป0ญญา
62093014030 นางสาวเจนจิรา ป0ตโชติชัย
62093014031 นางสาวพัฒนา สีภา
62093014032 นางสาวดวงใจ แก%วชนะ
62093014033 นางสาวสุภาพร วิชัยวงษ�
62093014034 นายเกรียงไกร นาคแย%ม
62093014035 นายวิทูร ทุพแหม�ง
62093014036 นางสาวปรารถนา กันจินะ
62093014037 นางสาวอภิญญา คํางาม
62093014038 นางสาวสุภาพร ไกรวิชัย
62093014039 นางสาวพรประภา ยาสงคราม
62093014040 นางสาวณัฐธิดาพร ภูระบัติ
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62093014041 นางสาวอินทิรา พฤติพิรัตน�
62093014042 นายณัฐพล กุดวงค�แก%ว
62093014043 นางสาวป�ยะนุช จันทรนิมะ
62093014044 นางสาววีนิตรา ทองโสด
62093014045 นางสาวปนัดดา นนทะวงค�ศรี
62093014046 นางสาวกัญจน�รัตน� โพธ์ิสว�าง
62093014047 นางสาวปริญญาพร คุนาชน
62093014048 นายนนทชัย โวระแสง
62093014049 นายประยุทธ สีวงษา
62093014050 นายฆฌาพัฏ ฮมภาลาด
62093014051 นายพลวัฒน� คํามี
62093014052 นางสาวมินตรา พนิกรณ�
62093014053 นางสาวศิริพร สอนสมบูรณ�สุข
62093014054 นางสาวกัญญานัท ศิริสิมะ
62093014055 นายเชิดพงษ� พุทธิเสน
62093014056 นางสาวอรอุมา นามวิเศษ
62093014057 นางสาวรัตนา แก%วโพธ์ิ
62093014058 นางสาวยุพวรรณ โคตรอาษา
62093014059 นางสาวสุพัชญา เค%ามิม
62093014060 นายพงศกร กันธิยา
62093014061 นางสาวพวงประกาย โชติบุญ
62093014062 นางสาวกนกวรรณ สินชัย
62093014063 นางสาวจิรารัตน� วรจักร�
62093014064 นางสาวสุดาพร พงษ�หรรษา
62093014065 นางสาวทิพย�หทัย ธรรมะ
62093014066 นายธวัชชัย คณะโคตร
62093014067 นายชยุตม� สุทธิบริบาล
62093014068 นางสาวนารีรัตน� สุระทศ
62093014069 นางสาววรดา สิงห�สถิต
62093014070 นายพุฒินาท จันทร�อ�อน
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62093014071 ว�าที่ร%อยตรีหญิงรุ�งทิวา มะลามล
62093014072 นางสาวนิติกา นักซอ
62093014073 นางสาวกัญญารัตน� อุตศาสตร�
62093014074 นางสาวเกศกนก บัวขาว
62093014075 นายเจริญชัย จารุจินดา
62093014076 นางสาวรุจีรัตน� อินมียืน
62093014077 นางสาวหทัยรัตน� พรมมา
62093014078 นางสาวศิราณี สืบสม
62093014079 นางสาวสุวนันท� นะรากุล
62093014080 นางสาวนิภาพร รอบรู%
62093014081 นางสาวศศินา บํารุงภักดี
62093014082 นางสาวภาชินี วิกรมชาตรี
62093014083 นางสาวปภิณรดี สุขเขียว
62093014084 นายธงไชย นาดี
62093014085 ว�าที่ร%อยตรีหญิงรัชดาพร ทิวาพัฒน�
62093014086 นางสาวศิริลักษณ� วงค�ไชยสิทธ์ิ
62093014087 นางสาวเรณุกา อาบจะบก
62093014088 นายวิทวัส ชัชวาลย�
62093014089 นางสาวพิมพ�ตะวัน ธุระพะ
62093014090 นายสิทธ์ิธานต� ลานอุ�น
62093014091 นางสาวสุภาพร เหมะธุลิน
62093014092 นายปฐมพงษ� รุ�งโรจน�โชติช�วง
62093014093 นางสาวกรรณิการ� เหล�าประเสริฐสม
62093014094 นายชาญวิทย� ไตรวงค�ย%อย
62093014095 นางสาวสุนันทา โสภาคํา
62093014096 นายธนากร ศรีพลไกร
62093014097 นางสาวพิศมัย โคตาติ
62093014098 นายปฐวี ไชยชนะ
62093014099 นางสาวกชกร อารีตระกูลเลิศ
62093014100 นายอัมพล นุกิจ
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62093014101 นายนราธิป เทียบมา
62093014102 นายอรรถพล ป0กกะมานัง
62093014103 นางสาวกัณธิมา ชาเหลา
62093014104 นางสาวสุดารัตน� แน�นอุดร
62093014105 นายณัฐกิตศักด์ิ โสภา
62093014106 นายชัยณรงค� วงษ�คันโซ�
62093014107 นายอรุณ รักษาใหญ�
62093014108 นายวีระยุทธ จันทะมาลา
62093014109 นางสาวชนิภรณ� มาสุข
62093014110 นายศิริพงษ� วิมานะ
62093014111 ว�าที่ ร.ต.หญิงอังสุมา ศรีบุรินทร�
62093014112 นางรพีภรณ� แก%วระดี
62093014113 นางสาวกนกวรรณ สารีโท
62093014114 นางสาวสุกัญญา ศรีเปารยะ
62093014115 นางสาวอรุโณทัย บุตนนท�
62093014116 นายสัตยา แก%วก�า
62093014117 นายวิทยา เจียมไพเราะ
62093014118 นายชยาทิตย� ชินรัตน�
62093014119 นางสาวกรรณิการ� วงค�อุคะ
62093014120 นางสาวประวรรณญา หาญสินธุ�
62093014121 นายวรวิช เลิศทะเสมา
62093014122 นางสาวไหมแก%ว พรหมพิทักษ�
62093014123 นายวัชระ ธน.น%อย
62093014124 นางสาวจิตราภรณ� แสงเชื้อพ�อ
62093014125 นางสาวพรนภา ศิลาชัย
62093014126 นายอรรถพล โง�นแก%ว
62093014127 นางสาวอัญชลี วงษ�แสงคํา
62093014128 ว�าที่ ร.ต.กฤษณะ ต%นสวรรค�
62093014129 นางสาวจุรีรัตน� ศรีสวัสด์ิ
62093014130 จ�าอากาศเอกพิเชษ เจนไธสง
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62093014131 นางสาวพิชญาภัค มีบัวทอง
62093014132 นางสาวสุกัลยา แสงศรี
62093014133 นายวณัฐ บุตตะราช
62093014134 นางสาวฉมาพันธ� ปราบพาล
62093014135 นางสาวสุนิสา ศรีชาติ
62093014136 นางสาวเบญจวรรณ คําอ�อน
62093014137 นายกัณฐวรรธน� สิทธิกานต�
62093014138 นางสาวปวีณา บัวโสม
62093014139 นายณัฐกร สูตรขวัญ
62093014140 นางสาวอุบลวรรณ จรุงพรสวัสด์ิ
62093014141 นางสาวปภาวรินท� อินนุรักษ�
62093014142 นางสาวปริยาภรณ� แก%วพิมผา
62093014143 นางสาวพจมาน ชุ�มวงษ�
62093014144 นางสาวอัญชลี ศรีหาภูมิ
62093014145 นายสยุมภู ประคองทรัพย�
62093014146 นายพศิณ ไล�เขีย
62093014147 นายวัลลภ ศรีนุกูล
62093014148 นางสาวรัตนาภรณ� โสภาค
62093014149 นางสาวธิดาพร ขันหงษ�
62093014150 นายผจงธรรม� จิวะวิโรจน�
62093014151 นายธนศักด์ิ ลาลด
62093014152 นางสาวอัจฉราพร แลดี
62093014153 นางสาวจารุวรรณ นนท�มุด
62093014154 นางสาวธนาภรณ� วงค�พิมพ�ศร
62093014155 นางสาวปรารถนา มามีสุข
62093014156 นางสาวจุฑามาศ กิติราช
62093014157 นางสาวศิริณญา นางาม
62093014158 นายวิรุด กุลนอก
62093014159 นางสาวอทิตยา พิมโพนทอง
62093014160 นายยุทธนา มาลาทิพย�
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62093014161 นายสันติสุข เพ็ชรสวัสด์ิ
62093014162 นางสาวชบาพร โชติพูล
62093014163 นายภัทรพงศ� ยืนยงค�
62093014164 นายธรรมศักด์ิ ศรีวิไล
62093014165 นายกรุณา นนทวิศรุต
62093014166 นางสาวสรารัตน� พิมพิศาล
62093014167 นายพูนศักด์ิ ชินวงษ�
62093014168 นายธีรภัทร อัครบุตร
62093014169 นางสาวกัญญารัตน� แสงวงค�
62093014170 นายนวพล ปลูกชาลี
62093014171 นางสาวอาทิตยา ดับดี
62093014172 นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน
62093014173 นางสาวพุฒิพร พิมพ�ครซ%าย
62093014174 นางสาวพลอยภัฏตรา มหาชน
62093014175 นางณปภัช คตธมาตย�
62093014176 นางสาวสุทธิดา เกษทองมา
62093014177 นางสาวจินรัตน�ดา ศาสนสุพินธ�
62093014178 นายธรรมศักด์ิ ศรีบุรินทร�
62093014179 นายรัฐพล ศรีบุญคํา
62093014180 นายทักษิณ สมสอง
62093014181 นายศิรนันท� เจริญไชย
62093014182 นางราตรี สัตถาผล
62093014183 นางสาวเปรมกมล โพธ์ิทอง
62093014184 นางสาวชนัฐฐา จําปาวัฒ
62093014185 นายธนชัย พิมพ�สา
62093014186 นางสาวณัฐพัชร� สุมารสิงห�
62093014187 นางสาวอารยา นุ�มดี
62093014188 นางสาวคณิตฐา คันธี
62093014189 นางสาวรุ�งนภา ฉันวิจิตร
62093014190 นางสาวจตุพร จงรักษ�
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62093014191 นางสาวพัชรา สุนทรพิธ
62093014192 นางสาวรัชณีกร ประเสริฐศรี
62093014193 นางสาวกชกร แก%วจีน
62093014194 นายจักรกฤษณ� วันคํา
62093014195 ส.ต.ท.วัฒนวุฒิ แสนสอาด
62093014196 นางสาวจิราภรณ� เมยดง
62093014197 นางสาวสิริยากร คูตระกูล
62093014198 นางสาวป�ยานันท� หันประดิษฐ�
62093014199 นางสาวเปรมฤดี ศรพรหม
62093014200 นายวิทวัส บุญทองล%วน
62093014201 นางสาววัลลภา หนันมาก
62093014202 นายอภิชาติ สารพันธ�
62093014203 นายทวิ ประทุม
62093014204 นายไกรลาศ กุลสอนนาน
62093014205 นางสาวกรกนก วิชาพร
62093014206 นางสาวทิวา จําปาวงค�
62093014207 นางสาวพิรารัตน� ลุนบับภา
62093014208 นายสถาพร วงศ�งามสุข
62093014209 นางสาวอัยรดา บุญภา
62093014210 นางสาวสุวพีร� สะแสงสาร
62093014211 นางสาวอุไรพร แก�นหามูล
62093014212 นางสาวโสภิดา นาอุดม
62093014213 นางสาวภรณ�ทิพย� นามบัญหา
62093014214 นางสาวสมฤดี มุกอาสา
62093014215 นายอภิวรรธน� กาวรรณธง
62093014216 นายวัชรพล บัวศรี
62093014217 นางสาวมณีรัตน� นิยมสัตย�
62093014218 นางสาววนาลี สุพร
62093014219 นางกุลริศา มอร�ทีเมอร�
62093014220 นางสาวป�ยาภรณ� นักมวย
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62093014221 นางสาวธิดารัตน� จันทร�โสดา
62093014222 นางสาวกนกวรรณ เพ็ญสุริยา
62093014223 นายสนธยา อินพิศาร
62093014224 นายธงชัย วงศ�แสงจันทร�
62093014225 นายยุทธจักร เที่ยงเล
62093014226 นางสาววินันญา ปKานภูมิ
62093014227 นางสาวศรินรัตน� เมฆสุวรรณธานี
62093014228 นายวิษณุ บุตราช
62093014229 นายภาณุวัฒน� จันทา
62093014230 นายรัฐพล บุญเติม
62093014231 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง
62093014232 นายอนุชา สีหาเพชร
62093014233 นางสาวป�ยะพร ศิริดล
62093014234 นายเฉลิมชัย แทนชารี
62093014235 นายศักด์ิวิพัฒน� พลดงนอก
62093014236 นางสาวศรกนก สัตยพันธ�
62093014237 นางสาวศิวภรณ� น%อยคําภา
62093014238 นางสาวอรณี ไขประภาย
62093014239 นางสาวเปรมศิริ สุขมานพ
62093014240 นางสาวจิภาวรรณ ลอดแก%ว
62093014241 นางสาวขวัญใจ แสนหูม
62093014242 นางสาวพิชชากร สิทธิมา
62093014243 นางสาววิไลลักษณ� โกพล
62093014244 นางสาวพรพิมล แก%วไตรรัตน�
62093014245 นางสาวสุภาวดี ผันผ�อน
62093014246 นายกิตติ ขวัญเงิน
62093014247 นางสาวกชกร ทิพย�สันเทียะ
62093014248 นางสาวจิราพร ลีพฤติ
62093014249 นางสาวภัสนันท� วรรณศรี
62093014250 นายบุญทิวา วิพัฒนพร
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62093014251 นายครินทร� ยืนคง
62093014252 นางสาวสุทธิดา กองกรม
62093014253 นางสาวนัดดา ไชยแสง
62093014254 นางขนิษฐา โพมิผล
62093014255 นายอนุชา เชื้อคําจันทร�
62093014256 นายสุชาติ ดาบพิมศรี
62093014257 นางสาวสุชาภา ถนัดค%า
62093014258 นางสาวชุติมา พาเพียเพ็ง
62093014259 นายพันธการต� ศรีกงพาน
62093014260 นางสาววิราตรี วอแพง
62093014261 นายตะวัน อิ่มวิเศษ
62093014262 นายพงศธร ศิลปI
62093014263 นายนรินทร� ทองดวง
62093014264 นายธีรกร สาคร
62093014265 นางสาวฤทัยรัตน� ขจรใจ
62093014266 นางสาวขวัญภิรมย� ประยูรชาญ
62093014267 นางสาวภัทธิราภรณ� การุญ
62093014268 นางสาวชนากานต� ขันกสิกรรม
62093014269 นายปวริศ เต็งณฤทธ์ิศิริ
62093014270 นายเขมินทร� โวสงค�
62093014271 นายเทพประทาน ถาโท
62093014272 นางสาวนัฐกานต� บุตรชัยงาม
62093014273 นายวุฒิชัย เชื้อบุญมี
62093014274 นายคณพศ อินถาเครือ
62093014275 นางสาวอักษร ขันติยู
62093014276 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิศรี
62093014277 นายวีระพงษ� ภูงามเงิน
62093014278 นางสาวปาริชาติ บุญมา
62093014279 นายธิติโรจน� คําพรมมา
62093014280 นางสาวจงจินต� ชุษณะโชติ

หน%า 476 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093014281 นางสาวรัตติยา โมฬีชาติ
62093014282 นางสาวรุจิเรศ บุตตะโยธี
62093014283 นางสาวอนุสรา ธนะสูตร
62093014284 นายวิสุทธิพงษ� แก%วนาค
62093014285 นางสาวนุชนารถ ดีพรม
62093014286 นายวิชญ�พล กาญจนกําเนิด
62093014287 นางสาวจุฑาทิพย� วิศิษฐ�พลชัย
62093014288 นางสาวนิศารัตน� ศรีสําราญ
62093014289 นางสาวจุฑารัตน� รัตนทิพย�
62093014290 นางสาวภารดา ภูกาษร
62093014291 นางสาวผกามาศ อภัยโส
62093014292 นางสาวศศิวิมล เภาพาน
62093014293 นางสาวขนิษฐา มีต�อม
62093014294 นายยุทธนา สุสาระโพธ์ิ
62093014295 นางสาวมรดก ร%อยล%าน
62093014296 นางสาววัชรีพร พันท%วม
62093014297 นายชนาธิป ไชยสา
62093014298 นางรัชนีวรรณ ยมโคตร
62093014299 นายสุนทร โจทย�พิมาย
62093014300 นายศุภวิชญ� เด�นชัย
62093014301 นางสาวภาวินีย� ศรีเพ็ญรัก
62093014302 นายฤทธิชัย ใจใส
62093014303 นางสาวกัญญาพิชญ� รัตนเกียรติกานต�
62093014304 นางสาวจารุวรรณ สารพล
62093014305 นางสาวอรปรียา กัญญาภู
62093014306 นางสาวศุภวรรณ ดีวิเศษ
62093014307 นางสาวเนตรนภิส เครือวรรณ�
62093014308 นายป�ยะพงษ� โง�นทา
62093014309 นางสาวกนกพร สืบมา
62093014310 นางสาวพัณณิตา พรหมบุตร
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62093014311 นายวรากร วงค�ดี
62093014312 นายณัฐพัสกร ชัยเดชอัครพงศ�
62093014313 นางสาวอภิญญา พิทักษ�เกชา
62093014314 นางสาวนุจรินทร� คนยืน
62093014315 นางสาวรัศมี แก%วดารา
62093014316 นางสาวพิศมัย กิติพัฒน�มนตรี
62093014317 นางสาวกมลวรรณ สมคุณา
62093014318 นางสาวมณีรัตน� บุญเกตุ
62093014319 นายธณัฐ นนทะศรี
62093014320 นางสาวดาหวัน มีโวหาร
62093014321 นางสาวนัฐสุดา ปาริโต
62093014322 นางสาวขวัญฤดี โคตเจริญ
62093014323 นายปราโมทย� สามี
62093014324 นางสาวสาวินีย� ธานีกุล
62093014325 นางสาวจุฑาธิรัตน� เพียรเสมา
62093014326 นางสาวมัณฑนี ควรถนอม
62093014327 นางสาวอรอุมา นาคดี
62093014328 นางสาวแพรวนภา ธงไพร
62093014329 นายปรีดา ป0ญญาใส
62093014330 นายศรัณย� พันธ�มโน
62093014331 นางสาวสุชีวา พละสิงห�
62093014332 นางสาวขนิษฐา ท%าวนิล
62093014333 นางอุไร ศรีหวังใจ
62093014334 นางสาวจิรชยา จันทแสน
62093014335 นางสาวสุจันทา สิทธ์ินะศรี
62093014336 นางสาวศศิธร แข็งแรง
62093014337 นางสาวรัฐพร นันทะลัย
62093014338 นางสาวชฎาพร อุปจันโท
62093014339 นายอภิสิทธ์ิ คําบัว
62093014340 นางสาวสกุลรัตน� มีมาตร
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62093014341 นางสาวจารุวรรณ เย็นวัฒนา
62093014342 นางสาวกาญจนาพร สุภาปุ
62093014343 นางสาวเหมือนฝ0น สุวรรณเพชร�
62093014344 นางสาวเบญจวรรณ สุภาดี
62093014345 นางสาวเพียงอัปสรณ� สุทธิสา
62093014346 นางสุดาทิพย� เหิมหอม
62093014347 จ�าอากาศเอกชาญณรงค� ตงศิริ
62093014348 นายสัมพรรณ เนื่องไชยศ
62093014349 นายสิทธิพงศ� ยืนชีวิต
62093014350 นางสาวนาตยาณี ร%อยเพีย
62093014351 นางสาวรสลิน อภัยแสน
62093014352 นางสาวจุฑาทิพย� เจินธรรม
62093014353 นายไชยนันท� โยตะสี
62093014354 นางสาวอาทิตยา คํามุงคุณ
62093014355 นายพชร บูชากุล
62093014356 นายศิวพล รถา
62093014357 นางสาวมุธิตรา วัดดีลัง
62093014358 นายภูริทัต หม่ันพลศรี
62093014359 นางสาวภัทราภรณ� ศรีล%านคํา
62093014360 นางสาวศิรินทรา แซ�ต้ัง
62093014361 นายปรัชญาพล เจริญรักษ�
62093014362 นางสาวปวีณา ทิตะระ
62093014363 นางสาวกมณชนก ชาวเหนือ
62093014364 นางสาวมะลิสา จันตะ
62093014365 นางสาวศิริลักษณ� อุปทุม
62093014366 นางสาวอมรรัตน� มหาวอ
62093014367 นางสาวประภาวรินทร� สมร
62093014368 นางสาววีระวัลย� ร�มเกษ
62093014369 นางสาวจริยา บัวเคน
62093014370 นางสาวพนิดา บุญอยู�
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62093014371 นางสาวเมธาภัส ชัยภูมิ
62093014372 นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
62093014373 นายจักรกฤษณ� รัตนะ
62093014374 นางสาวชุติมันต� ยาวะระ
62093014375 นายธนาเดช ชื่นสังข�
62093014376 นายณัฐกรณ� ถนอมสมบัติ
62093014377 นางสาวโสภิต จวบลอย
62093014378 นางสาวพรรณี ประลอบพันธ�
62093014379 นางจิราภา ลาแสดง
62093014380 นายกรรชัย มะโนน%อม
62093014381 นางสาวจิรารัตน� กองคํา
62093014382 นางสาวสุภาภรณ� อินธิเสน
62093014383 นางสาวตริษา มะโนมัย
62093014384 นางสาวธริณธรณ� ลมุนพันธ�
62093014385 นายกิตติยศ กุลชนะจิระ
62093014386 นางสาวอรุณศรี วงค�ศรีวอ
62093014387 นางวนิดา กุละจันทร�เพ็ง
62093014388 นางสาววิชชุดา บุญรักษา
62093014389 นางสาวพรนภา ทับโต
62093014390 นางสาวพรนิภา สายสุพรรณ�
62093014391 นายสันติสุข อินทรา
62093014392 นายณัฐกิตต์ิ พลสา
62093014393 นายธวัชชัย บุญเวิน
62093014394 นายภูมิเพชร ปKานภูมิ
62093014395 นางสาวณัฐกานต� เนตรสาย
62093014396 นางสาวเกศรินทร� ชัยปะปา
62093014397 นางสาวจิตราพร ชํานาญเขา
62093014398 นายภารดร สวัสด์ิวงษ�
62093014399 นายศิวกร ทีปสว�าง
62093014400 นายปฏิวัติ ดงนอก
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62093014401 นางสาวธนาภรณ� สกุลสุข
62093014402 นายสันธพล อําไพรัตน�
62093014403 นางสาวพิมประภา ถาวร
62093014404 ว�าที่ร.ต.เมธาวุฒิ บาลีใหญ�
62093014405 นางสาวสุดารัตน� บรรณการกิจ
62093014406 นางสาวศิริรัตน� ปนัดตะเน
62093014407 นางสาววิชุตา ฤทธิวงษ�
62093014408 นางสาวจิราวรรณ คมปKอง
62093014409 นางสาวสุวดี ชินบุตร
62093014410 นายปรีดา แก%วมา
62093014411 นางสาวอินทิรา ระสูงเนิน
62093014412 นายสุพรรณ โชชัย
62093014413 นางสาวพิมลวรรณ จันทรังษี
62093014414 นางสาวชไมพร ศรีสมัย
62093014415 นางนวพร ภาวะโคตร
62093014416 นางสาวยุธิดา แพงกัญญา
62093014417 นางสาวอภิรุจี สีหาบุตร
62093014418 นางสุนิษา บัวเข็ม
62093014419 นางสาวนงนุช ลี้พล
62093014420 นายณรงค�ฤทธ์ิ โอภาตะวงศ�
62093014421 นายอัษฎาวุธ ศรีหารักษา
62093014422 นางสาวจินตนา ดงปะขา
62093014423 นางสาวสุพัตรา ชาตรี
62093014424 นางสาวมัตติกา ก่ิงคํา
62093014425 นางสาวญาสุมินทร� ไชยขันธุ�
62093014426 นางสาววนิดา ศิริสุรักษ�
62093014427 นางสาวอัจฉราพร พานเยือง
62093014428 นายมงคล พรมจันทึก
62093014429 นางสาวสมพิศ อาจสามารถ
62093014430 นายธีรพล บุตรสีทอง
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62093014431 นางสาวอัจฉริยา ทองทิพย�
62093014432 นางสาวพรปวีณ� ไมล�หรือ
62093014433 นางสาวธนาภรณ� สิงห�พรมมา
62093014434 นางสาววฏาการ เจริญดี
62093014435 นายธนศักด์ิ ทองสุข
62093014436 นางสาวเบญจรัตน� ภาณุโรจน�
62093014437 นายณัฐวุฒิ สุทธิ
62093014438 นางสาวดัชนี เบ%าทองจันทร�
62093014439 ว�าที่ร%อยตรีนนทิวรรธน� แสนอามาตย�
62093014440 นางสาวพิรุณลักษณ� พวงพ่ัว
62093014441 นายวิทยา โภคานิตย�
62093014442 นายรัตทัญYู วรชัยพิทักษ�
62093014443 นางสาวฐิตาภรณ� ทวีชัย
62093014444 นางสาวพัชรินทร� เชื้อเมืองพาน
62093014445 นางสาวอรุณทิพย� ภูมิพานิช
62093014446 นางสาวศิริลักษณ� อัคนิจ
62093014447 นางสาวเกษสวรรค� ใหมโบราณ
62093014448 นายผดุงศักด์ิ ศรีหนองจิก
62093014449 นายชิษณุพงศ� หาวา
62093014450 นางสาวกฤติยา ปะสาวะระ
62093014451 นางสาวปราณี เหลาบัว
62093014452 นางสาวจิรปรียา นนมุต
62093014453 นายวีระพันธ� บุญฤทธ์ิ
62093014454 นายฐิติพงษ� ฌานอภิรักษ�
62093014455 นายรัชภูมิ ใจเพชร
62093014456 นางสาวจิระนันท� รื่นภาคเพ็ชร�
62093014457 นางสาวธัญพร บุญพิมพ�
62093014458 นายศุภชัย วงหาริมาตย�
62093014459 นางสาวสุพรรษา เกษมสานต�
62093014460 นายวันชนะ ฮองสาขํา
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62093014461 นางสาวกุสุมา ก%ามสันเทียะ
62093014462 นางสาวบัวแก%ว ใหญ�ปราม
62093014463 นางสาวบุษกร คนยง
62093014464 นางสาวธิดารัตน� บุตรพรหม
62093014465 นางสาวณัฐชาพรรณ แก%วกะชูติ
62093014466 นางสาวกนกวรรณ โหศิลา
62093014467 นางสาวสุพัตรา ปKองจัตุรัส
62093014468 นายพิสิฐชน ศรีเลศิลปO
62093014469 นายสรายุทธ สุขแซว
62093014470 นางสาวปวีณา ไชยขันธ�
62093014471 นางสาวกมลกานต� ฤทธิดี
62093014472 นายชาญยุทธนา ม�วงโมรา
62093014473 นางสาวอุษาวดี เศรษฐากา
62093014474 นางสาวธิดาทิพย� นนท�สุข
62093014475 นางสาวกรรณิกา คําสุข
62093014476 นายณัฐสิทธ์ิ บุญราช
62093014477 ว�าที่ ร.ต.ทรงศักด์ิ ศรีวิเศษ
62093014478 นางสาวอรยา มาตะคม
62093014479 นายพงษธร มะแพน
62093014480 นายธนพงษ� ดวงสุทา
62093014481 นายวิทวัส กันแจ�ม
62093014482 นางสุจิตรา ระวิวรรณ
62093014483 นางสาวสุจิตรา เลนีย�
62093014484 นางสาววราภรณ� ธาดา
62093014485 นางสุพิชตา ประทุมทอง
62093014486 นางสาวรัตติยาพร เขตบุญไสย
62093014487 นายวรายุ พูดเพราะ
62093014488 นางสาวอลิษา แก%วก%อง
62093014489 นางสาวจุรอักษร ภูถมทอง
62093014490 นางวนัชพร น%อยคํายาง
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62093014491 นายลิขิต นาโสก
62093014492 นางสาวณัฐชนก อ่ํานาเพียง
62093014493 นายธนวรรธน� ธนาสิทธิตานนท�
62093014494 นางสาวประนัดดา โพธ์ิป0กขา
62093014495 นายภูเบศ บุตรเคน
62093014496 นางสาวป�ยะรัตน� พฤฒิสาร
62093014497 นางสาวพรพิมล ตะป0ดชุม
62093014498 นายศุภกิจ ศิริบูรณ�
62093014499 นางสาวชุติมา บัวระพา
62093014500 นายคมสัน สุขฤทธ์ิ
62093014501 ว�าที่ ร.ต. หญิงพิกุล นาแสวง
62093014502 นางสาวเรณุมาศ สุขกํ่า
62093014503 นายชัยสิทธ์ิ จันทร�เกษ
62093014504 นายสิทธิพงษ� สารนาเรียง
62093014505 นางสาวพรพิมล สงวนรัตน�
62093014506 นางสาวเปมิกา พันลูกท%าว
62093014507 นางสาวปาณิสรา ฮดฤาชา
62093014508 นางสาวปรียานุช คึมยะราช
62093014509 นายภัทรศิลปO ธรรมชัย
62093014510 นายหงษ�อินทร� บุญครอง
62093014511 นางสาวธัญญาลักษณ� ไชยเลิศ
62093014512 นางสาวอรวรรณ สนิทญาติ
62093014513 นายพิทยพัฒน� ไชมาคํา
62093014514 นายสุขสวัสด์ิ บงแก%ว
62093014515 นางสาวสุกัญญา วงศ�เทวา
62093014516 นางสาวสุรีพร กุละจันทร�เพ็ง
62093014517 นางสาวณัฐพร รัตนมณีนิล
62093014518 นายธนพงษ� วงษ�ประชุม
62093014519 นายศราวุธ หนุนทรัพย�
62093014520 นายศิวัช สาครเจริญ
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62093014521 นางสาวภคพร พรหมมาวัย
62093014522 นางสาวฐิติมา แก%วศรีจันทร�
62093014523 นางสาวนาตยา พรมหา
62093014524 นายปริพัตร มกุลพานิช
62093014525 นางสาวกานต�สินี ทองโคตร
62093014526 นางสาวชลินดา จันทร�งาม
62093014527 นางสาวศนิชาลัย ศรีสุวรรณ
62093014528 นางสาวจริยาภรณ� แก�งสกุล
62093014529 นางสาวเดือนเพ็ญ เชียงขวาง
62093014530 นางสาววิชชุดา ศิริสุวรรณ
62093014531 นายคณิต คําเขียว
62093014532 นางสาววาทิวรรณ แก%วพิกุล
62093014533 นางสาวนิตยา อุดน%อย
62093014534 นางสาวรัตนาภรณ� ดงอุทิศ
62093014535 นางสาวชะเอม แก%วมณี
62093014536 นางสาวสุนันทา ใสจันทึก
62093014537 นางสาวสุชาดา สมจิตมูล
62093014538 นางสาวกฤตยา เมืองแสน
62093014539 นางสาวนุทราพร ชนะมาร
62093014540 ว�าที่ ร.ต.ครองชัย พรหมกุล
62093014541 นางสาวสุวิฉาย สิทธิสูงเนิน
62093014542 นายชวพงษ� วาสนาทิพย�
62093014543 นางสาวพรรณทิพย� โพธิผล
62093014544 นางสาวศิรินภา คันธี
62093014545 นางสาวนริศรา ซาเสน
62093014546 นางจิดาภา พรมดวงดี
62093014547 นายอณิวัฒน� แก%วทน
62093014548 นางสาวอรนิชา อาจภักดี
62093014549 นางสาววรัทยา สืบสาย
62093014550 นางสาวประภาพร วรรณฤกษ�
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62093014551 นางสาวธัญญลักษณ� วงษ�คําหาร
62093014552 นางสาวกรรณิกา แสนสาคร
62093014553 นายธงชัย อําไธสงค�
62093014554 นายกฤษณภัทร โกตถา
62093014555 นายกฤษณากร ศิริสุทธิ
62093014556 นายพลวัต โคตรหานาม
62093014557 นายวรวุฒิ แสงนอก
62093014558 นายวีระยุทธ ยุนิลา
62093014559 นางสาวขวัญดาว ดิษยทัต
62093014560 นายภากร ศรีราช
62093014561 นายกิตติพล อิ่มแมน
62093014562 นางสาวอรสา โพธ์ิศรี
62093014563 นางสาวธัญญาลักษณ� หาญยงค�
62093014564 นางสาวป�ยมาภรณ� ศีลแสน
62093014565 นางสาวกัญกร เอี่ยมพร
62093014566 นายทัศพงษ� ห%อยไธสง
62093014567 นางสาวนัฐลิกา จันสิมมา
62093014568 นางสาวพรสุดา ประสมศรี
62093014569 นางสาวศิรินาถ อุตระหงษ�
62093014570 นางสาวเสาวนีย� คําพันธ�
62093014571 นายสิรวิชญ� หล%าพันธ�
62093014572 นางสาวปรารถนา ศรีกุลวงษ�
62093014573 นายกฤตติกวิน ยุวะบุตร
62093014574 นางสาวศศิธร สินเพ็ง
62093014575 นางสาวเพชรอาภรณ� นาโพนงาม
62093014576 นางสาวชไมพร เพียปลัด
62093014577 นางสาววิภาวี ม�วงทํา
62093014578 นางสาววิภาพร สุทธิบริบาล
62093014579 นายศรายุทธ กะณาฮาด
62093014580 นางสาวชิชญา รัชชูวงศ�
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62093014581 นางสาวกัญจนณัฏฐ� จะโนรัตน�
62093014582 นางสาวอภิญญา อาแพงพันธ�
62093014583 นางสาวป0ทมา ดําเลิศ
62093014584 นางสาวชนัญษมณฑ� อนุเวช
62093014585 นางสาวสุดาพร อิ่มบุญสุ
62093014586 นายเถลิงศักด์ิ สรวงศิริ
62093014587 นางสาวชลธิชา อินทรสิทธ์ิ
62093014588 นายณัฐพงศ� บุญมีวิเศษ
62093014589 นางสาวสุภาวิณี ธุไชยศรี
62093014590 นางสาววัลวลี โสธรรมมงคล
62093014591 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณจันทร�
62093014592 นางสาวศริญญา ฆารประเดิม
62093014593 นางสาวอุรารัตน� สายใจ
62093014594 นางสาวสุนิสา โคตรตาแสง
62093014595 นางสาวศิริรัตน� แผ�นผา
62093014596 นายธิติพันธ� ไพบูลย�กุลกร
62093014597 นางสาวนงนภัส ป�ดตาละโพธ์ิ
62093014598 นางสาวชมพูนุช วิเศษเลิศ
62093014599 นายไกรยศ คําอ%อ
62093014600 นางสาวสุภาวิดา คําเหมือน
62093014601 นางสาวสุภาพร บุญมาศ
62093014602 นางสาวพัชราภรณ� ลือคําหาญ
62093014603 นางสาวเฟQWองลดา ลามคํา
62093014604 นายวิทวัส จักรคม
62093014605 นางสาวอิสริยา บัณฑิตพุฒ
62093014606 นางสาวสุเบญจา ชุ�มชูบุญ
62093014607 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยสุริย�
62093014608 นางสาววริศรา ประทุมทอง
62093014609 นางสาววิไลรัตน� เมษา
62093014610 นางสาวรักษ�สุดา เชิดชนม�
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62093014611 นางสาวรอยฝ0น ประทุมทิพย�
62093014612 นายธนรัฐ รัตนานิคม
62093014613 นางสาวเพ็ญนภา ศิริจุ�ม
62093014614 นางออฤดี มีโสภา
62093014615 นายวิทวัฒน� ประยูรวงศ�
62093014616 นางสาวศิริพร โพธ์ิสิงห�
62093014617 นางสาวณัฐณิชา กันพระยา
62093014618 นายกิตนรินทร� พาดฤทธ์ิ
62093014619 นางสาวสุดารัตน� บุตรสีผา
62093014620 นายทรงพล เหลืองวิภู
62093014621 นางสาวป�ยะพร เจนบ%านผือ
62093014622 นางสาวเยาวภา อินทร�หาญ
62093014623 นางสาวฐิตารีย� ลีเฮียง
62093014624 นายประดิษฐ� ขันธ�ดวง
62093014625 นายสุรชัย คําภูษา
62093014626 นายชัยนรินท� ไวทยวรรณฐิติ
62093014627 นางสาวชุลีกร ทิพย�เนตร
62093014628 นางสาวพัชรินทร� กองเงิน
62093014629 นางสาวปริญญา หาญยุทธ
62093014630 นางสาวภัทรวดี อรุณา
62093014631 นางสาวอารียา อินทะแสง
62093014632 นายพงศกร ป0ญญาโอภาส
62093014633 นางสาวธิดารัตน� มะปะเข
62093014634 นางสาวจินตหรา ธรรมโม
62093014635 นายนิวัฒน� คําป0ญโน
62093014636 นางสาวศิรินภา ขุนทุม
62093014637 นางสาวพลอยนภา ธัญทวีวรรณ
62093014638 นางสาววัชราภรณ� มุภาษา
62093014639 นางสาววิชุดา แก%วคํา
62093014640 นางสาวเมธินี โพธ์ิทรัพย�
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62093014641 นางสาวภัทสรา นาสุรินทร�
62093014642 นางสาวมลฤดี ฮังชัย
62093014643 นางสาวอัญธิกา สายอุราช
62093014644 นางสาวเปรมกมล แถมเกษม
62093014645 นางสาวรัตติยากร จันเทศ
62093014646 นายเสมอสิทธ์ิ สารคํา
62093014647 นายอนนต� บุญฤศรี
62093014648 นางสาวณัฐญากรณ� ครูรอง
62093014649 นางนิรดา พ�อไชยราช
62093014650 นางสาวคฬาณา ภูวิจารย�
62093014651 นางสาวฤทัย สกนธวัฒน�
62093014652 นางสาวสุธิดา เดชทะสอน
62093014653 นางสาวณัฏฐวิชชา ศรีเมืองแก%ว
62093014654 นางสาวชไมพร ม�อมพะเนาว�
62093014655 นางสาวมยุรา รัตนวรรณี
62093014656 นายวิทวัฒน� มาระอินทร�
62093014657 นางสาววรรณิสา แก�นท%าว
62093014658 นางสาวมลดา อุ�นเวียง
62093014659 นางสาวกนกวรรณ ดําจุติ
62093014660 นางสาวณัชชา ราชโสภา
62093014661 นายสมพงษ� มนต�อิ่น
62093014662 นางสาวสายพิน จันทะลี
62093014663 นางสาววรรณภา ใจป0ดชา
62093014664 นางสาวมัทนียา เฉลิมชัย
62093014665 นายพายุ สระบุรี
62093014666 นายอํานาจ ที่ภักดี
62093014667 นางสาวมัลลิกา ตุ%ยด%วง
62093014668 นางสาวจิราพร แสนโคตร
62093014669 นายกฤติเดช ทรรศนะกุลเกษม
62093014670 นายศุภฤกษ� ต�อพันธุ�
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62093014671 นายธนาชัย ไชยศรี
62093014672 นางสาวชุลีพร ปานโปK
62093014673 นางสาวกนกวรรณ พลหาราช
62093014674 นายณัฐวุฒิ ตาคํา
62093014675 นายศุภกร แนมพลกรัง
62093014676 นางสาวศิริพร บุญทองล%วน
62093014677 นางสาวสุดาพร ชาดีกรณ�
62093014678 นายธีรชัย สุขส�ง
62093014679 นางสาววรรณิศา ขจรฤทธ์ิ
62093014680 นางสาวลัลน�ลลิต อัครฮาดศรี
62093014681 นายวันชนก วารีย�
62093014682 นางสาวนพวรรณ เจริญสุข
62093014683 นายเพ่ิมศักด์ิ แสงสิทธ์ิ
62093014684 นางสาวมูลมณี แก%วพินิจ
62093014685 นายนรินทร� แก%วทาสี
62093014686 นางสาวสินีนาฏ ใจเย็น
62093014687 นายป0ณณวัฒน� ป�ยะมาตร�
62093014688 นางสาวเนาวรัตน� เทพรักษ�
62093014689 นายกฤษดา วงโสภา
62093014690 นายวุฒิชัย มีฤทธ์ิ
62093014691 นายกฤติมา วรกุลโภคิน
62093014692 นางสาวเวณิกา พนมรัตน�
62093014693 นายชาติเชื้อ พ้ืนสุนทร
62093014694 นางสาวจุฑามาศ วงค�ลําพันธ�
62093014695 นางสาวพรสุนา จําปI
62093014696 นางสาวสุจิตรา หม่ืนท%าว
62093014697 นางสาววศินี สกุลชัย
62093014698 นายอภิศักด์ิ ศรีสร%อย
62093014699 นางสาวสุขใจ ชุ�มเสนา
62093014700 นางสาวพิชชานันท� ปทุมวัน
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62093014701 นางสาววรัญญา สัตย�ซ่ือ
62093014702 นางสาวนันทวรรณ ไชยรบ
62093014703 นางสาวหยกทอง กองสุข
62093014704 นางสาวภัทรวรินทร� จันทะวัน
62093014705 นายอดิศักด์ิ กุละนาม
62093014706 นางสาวสโรชา พลเหลือง
62093014707 นายจักรกฤษ โคตสี
62093014708 นายเสริมสวัสด์ิ รุ�งปลิก
62093014709 นางสาวนภา เจริญชาติ
62093014710 นายกีรติ ยอดแก%ว
62093014711 นางสาวภัททิมา แสงมหาไชย
62093014712 นางพัชรี แก%วคําแสน
62093014713 นายภานุวัฒน� เจริญไชย
62093014714 นางสาวศิรินทรา ทานัง
62093014715 นางสาวปราณี ชัยเคน
62093014716 นางสาวอมรพรรณ สุขอินพะเนา
62093014717 นางสาวปรางค�ทิพย� สุริยนต�
62093014718 นายนิตินัย คนเพียร
62093014719 นางสาวทัศนีย� ไชยบุญตา
62093014720 นางสาวอัจฉรา โยธิไกร
62093014721 นายศักด์ิชัย นามป0ญญา
62093014722 นายอนุรักษ� สร%อยสังวาลย�
62093014723 นางสาวรัชนีกร ไวกล%า
62093014724 นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสด์ิ
62093014725 นางสาวสุดาภรณ� เชียงที
62093014726 นางสาวอรพิมล อ�อนชาติ
62093014727 นางสาวณัชชา ศรีบุญเรือง
62093014728 นางสาวสาวิตรี พานนพ
62093014729 นางสาววราพร อภัยโส
62093014730 นางสาววิชุดา เมืองทา
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62093014731 นางสาวกฤติมา ระวะรักษ�
62093014732 นางสาวแคทริน ครโสภา
62093014733 นางสาวมะลิวัลย� บุตรวัง
62093014734 นางสาวสวลี รัตนมารค
62093014735 นางสาวธัญญรัศม� ศรีปานวงศ�
62093014736 นายชัยธวัช รัตนศรี
62093014737 นางสาวศิรินารถ ก%อนศรีษะ
62093014738 นายอรรถพล ธรรมรังษี
62093014739 นายธนเสฏฐ� พ่ึงกิจทวีโชติ
62093014740 นางสาววนิดา ภูตานนท�
62093014741 นางสาววิชชุดา ราชจันคํา
62093014742 นางสาวสุกัญญา สุมาลี
62093014743 นายภัทรพงศ� ศรีคําเวียง
62093014744 นางจุฑารัตน� อากาศไชย
62093014745 นางสาววิลาสินี มังบู�แว�น
62093014746 นายกฤษฎา คําดี
62093014747 นางศิริวรรณ แหมไธสง
62093014748 นางสาวพีชญา แสนสมบัติ
62093014749 นางสาวกรรณิการ� สําราญ
62093014750 นางสาวชฎาพร เขาวงค�
62093014751 นางสาวธิดารัตน� ทองกร
62093014752 นายฐิติรัตน� ขุนวงษา
62093014753 นายวัชร โลกธาตุ
62093014754 นางสาวกาญจนาภรณ� แน�นอุดร
62093014755 นายอิศรา แก%วปราณี
62093014756 นางสาวสุภัทรา เหว�าไว
62093014757 นางสาวประภาพรรณ เฮียงราช
62093014758 นายกิตติคุณ ซาเสน
62093014759 นายภดายง พูนเทกอง
62093014760 นางสาวพินทอง จันทร�คูหา
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62093014761 นางสาววิจิตรา ช�างปรุง
62093014762 นายมนุเชษฐ� มูลพงษ�
62093014763 นางสาวตรงศรม� พลคํามาก
62093014764 นางสาวนิภาภรณ� อินสวรรค�
62093014765 นายฐาปนพงศ� อินทรพาณิชย�
62093014766 นายสงกรานต� พรมชัย
62093014767 นายนิกร สอนนุชาติ
62093014768 นางสาวสุดารัตน� ธารแม%น
62093014769 นายเอกชัย อโนศรี
62093014770 นางสาวปภาวรินท� ต%นเรือง
62093014771 นางสาวโชติกา โพธีร�
62093014772 นายภัทรศุภกร ดีนาง
62093014773 นางสาวขวัญชนก เสือน%อย
62093014774 นางสาวกัญญาณัฐ ปะละติ
62093014775 นายสหภาพ มะลิต
62093014776 นางสาวพาฝ0น ชูสังข�
62093014777 นายพศวัต อินธิเสน
62093014778 นายกําพล สุทธิป0ญโญ
62093014779 นางสาวนุสรา วิระตา
62093014780 นางเพชราภรณ� ภูครองตา
62093014781 นายธีรภัทร� เศวตวงศ�
62093014782 นางสาววราภรณ� ยังแสนภู
62093014783 นางสาวปฏิญญา ขันมณี
62093014784 นางสาวบุพมาศ เกตุรุน
62093014785 นางสาวนันทยา งามแก%ว
62093014786 นางสาวธนารักษ� โคตรภู
62093014787 นางสาวเสาวณี ภูสีลิต
62093014788 นางสาวภัคภิญญา ศรีบุรินทร�
62093014789 นางสาวขนิษฐา ชัยเดช
62093014790 นางสาวอมรรัตน� เฮ�าตระกูล
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62093014791 นายณัฐวัฒน� เกศทองกาญจน�
62093014792 นายศตวรรษ อัคฮาด
62093014793 นางสาวนุชนาถ สมชื่อ
62093014794 นางสาวสโรชา สารสมัคร
62093014795 นางสาวจิตติกาญจน� รักราษฎร�
62093014796 นางสาวพรพิมล มัดหา
62093014797 นายนราธรณ� ปรางชัยกุล
62093014798 นายชัยณรงค� สิมชาติ
62093014799 นายนันทชาติ เข็ดคม
62093014800 นายป�ยะ ชัยประเสริฐ
62093014801 นายสมบูรณ� เนาว�แก%งใหม�
62093014802 นางสาวกันยา คํามุงคุณ
62093014803 นางสาวอาทิตยา พลราษฎร�ล้ํา
62093014804 นางสาวอมลณัฐ แงะสัมฤทธ์ิ
62093014805 นายชยากร จันทร�เพ็ง
62093014806 นางสาวอาทิตยา กันมันตคุณ
62093014807 นางสาววิไลวรรณ นามบิดา
62093014808 นางสาวทิตยา ภูมิเวียงศรี
62093014809 นางสาวปรัชญาพร สียา
62093014810 นางสาวอัญธิกา นาสมวาส
62093014811 นางสาวพรฟKา แก%วพรมภักดี
62093014812 นางสาวนฤมล ดูเบย�
62093014813 นางสาวประริญา โสภิณ
62093014814 นางสาวรัชฎาภรณ� สุขรมย�
62093014815 นางสาวกนกวรรณ นันตะสุข
62093014816 นางสาวประณิตา โสตะศิริ
62093014817 นางสาวพรรษชล ณ สมาน
62093014818 นางสาวรมิดา คะเนนินนาท
62093014819 นายไพโรจน� ไชยเพ็ชร
62093014820 นางรัชนู บุตรธา
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62093014821 นายณรงค�กร ศรีโจมรัก
62093014822 นางสาวนันทนา พรมวันนา
62093014823 นายธีระวัฒน� ม�วงสนิท
62093014824 นางสาวสุภสร ลําปลายมาศ
62093014825 นางสาวกานดารัตน� เจริญดี
62093014826 นายบุญฤทธ์ิ แสนนาม
62093014827 นางสาวณัฐติยา จันทรเนตร
62093014828 นายธนาธร โชติสถิรสกุล
62093014829 นางสาวพรชิตา เสนสุข
62093014830 นายจิรศักด์ิ พันธุโพธ์ิ
62093014831 นางสาวสุนิสา บุญตา
62093014832 นางสาวธิดาพร แสนสกุล
62093014833 นางสาวกนกอร ณ หนองคาย
62093014834 นางสาวกรวิภา ระดาบุตร
62093014835 นางสาวสุดารัตน� สารีวงษ�
62093014836 นางสาวรวิพร สวัสด์ิประภา
62093014837 นายวินิจ เสืออินทร�
62093014838 นางสาวปKองมล อิ่มชมชื่น
62093014839 นายนราวิชญ� ภักดีสมัย
62093014840 นายเชาวน�เมือง เวชกามา
62093014841 นายธราเทพ วงศาอ%วน
62093014842 นางสาวยุภา แสนมี
62093014843 นายคมกฤษ คิดทํา
62093014844 นางสาวจําลองลักษ� พันสนิท
62093014845 นางสาววิลาวัณย� ตามเมืองป0ก
62093014846 นางสาวอรศิริ เทพนา
62093014847 นางสาวณัฏณิชา โพธิจินดา
62093014848 นายอิงครัต พรหมอุดม
62093014849 นางสาวแพรวนภา แพงวงษ�
62093014850 นายพงศ�พณิช นรินทร�
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62093014851 นางสาวพรทิวา สมใจนึก
62093014852 นางสาวชฎาพร โยลัย
62093014853 นางสาวประภาพร ชุ�มมงคล
62093014854 นางสาวโชติรส คูณบัวลา
62093014855 นางสาวกัลยารัตน� ดาวจันอัด
62093014856 นางสาวปรกช จิตต�อํามาตย�
62093014857 นางสาวสุจิตรา ประเสริฐสังข�
62093014858 นางสาวสุภาภรณ� แก%วหลักคํา
62093014859 นางสาวณัฐพร คลื่นสนั่น
62093014860 นางสาวสุภารัตน� ศรีมุกดา
62093014861 นางสาวนฤทัย ขจร
62093014862 นายภัทรกร เขียวสี
62093014863 นางสาวกาญจนา หนันแดง
62093014864 นางสาวกัญญารัตน� เรืองขาน
62093014865 นางสาวอภิสรา เมฆวัน
62093014866 นายอภิชาติ กิจนอก
62093014867 นางสาวศุภนิดา ยังสีนาถ
62093014868 นางสาวสุวธิดา เขตบุตรสี
62093014869 นางสาวพีชชาภา แก%วพิภพ
62093014870 นางสาวสุนันทินี สุวรรณจักร
62093014871 นางสาวศศิธร คามาทิตย�
62093014872 นางสาวกนกพร สุขา
62093014873 นายรัฐศาสตร� โชคทรัพย�
62093014874 นางสาวชนิกานต� กาญจนศิริพงศ�
62093014875 นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน
62093014876 นางสาวธันญา น้ําเงิน
62093014877 นางสาวประลิวัน ติกาพันธ�
62093014878 นางสาวเกียรติธิดา เผือกย้ิม
62093014879 นายวีระศักด์ิ หล่ําสาย
62093014880 นางสาวศศิธร พันแสง
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62093014881 นางสาวแคทริยา ฤกษ�ชัย
62093014882 นายพงศ�เทพ นันทะพรหม
62093014883 นางสาวเอ็มพร ราชโยธี
62093014884 นายอรรถพล สุทธิสอน
62093014885 นางสาวรัตนาภรณ� จันทร�แก�น
62093014886 นายปริวัตน� บัวชุม
62093014887 นางสาวรัตนาภรณ� ภูวาปI
62093014888 นางสาวศศิกัญญา สีผาง
62093014889 นางสาวนิลวรรณ เวียงวิเศษ
62093014890 นายภาณุพงศ� บุญประชุม
62093014891 นางสาวป�ยาภรณ� ยันตะพันธ�
62093014892 นายเอกชัย ศิริธร
62093014893 นางสาวอารียา ศูนยนต�
62093014894 นางสาวปริญญา ชมภูน%อย
62093014895 นางสาววราพร พรหมจอม
62093014896 นายวีระทัย คณะวาปI
62093014897 นางสาวกาญจนา อนุชาด
62093014898 นายปกาสิต พิกุลเงิน
62093014899 นางสาวนันทิยา สันเทพ
62093014900 นายกฤษณะ โม�งแสวง
62093014901 นายอนุวัฒน� ไกรสินธุ�
62093014902 นายนิกร สระครบุรี
62093014903 นายธีรเมธ วรชมพู
62093014904 นางสาวอรุณฉาย ร�องจิก
62093014905 นายพรนเรศ พิมพ�ดีด
62093014906 นางสาวอัจฉรา กวีรักษ�
62093014907 นางสาวยลดา อินชมชื่น
62093014908 นางเตือนใจ พูลจิตต�
62093014909 นางสาวพิกามาศ ทิพย�มณี
62093014910 นายชิต ชินวงค�
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62093014911 นางสาวชนาพร เตชะนิติ
62093014912 นางสาวพิมพ�ชนก ยาวาปI
62093014913 นางสาวเสาวลักษณ� แสนอุบล
62093014914 นางสาวสิริภรณ� วงศ�อนันต�
62093014915 นายสมศักด์ิ สัพโส
62093014916 นางสาวเวรุรี ธาระวงค�
62093014917 นายอัชธนนท� ภัคพงศ�นพัตธร
62093014918 นางสาวมะลิสา พันธุพรม
62093014919 นายปณิธาน จันทาบุตร
62093014920 นางสาวนิลลดา สายเนตร
62093014921 นางสาวเปUนดาว ธนาการณ�
62093014922 นางสาวประภาพร กุลสุทธ์ิ
62093014923 นายพชร สุขสุวรรณ�
62093014924 นางสาวสโรชา นิเรียงรัมย�
62093014925 นางสาวพรรณี แย%มอดุลย�
62093014926 นางสาวภัทรา ภารไสว
62093014927 นายนฤพนธ� สําราญวงศ�
62093014928 นางสาวธิดารัตน� สุขใส
62093014929 นางสาวป�ติพร สุกขันต�
62093014930 นางสาวลักขณา สุริพุธ
62093014931 นายคฑาวุฒิ สุวรรณศรี
62093014932 นางสาวสิริลักษณ� สายสิม
62093014933 นายปฏิภาณ แน�นศรี
62093014934 นายศักด์ิสิทธ์ิ ลามคํา
62093014935 นายจักรพล มีชัย
62093014936 นางสาวญะริญญพัทธ� ขุนทุม
62093014937 นายจักรพงษ� แสนหาร
62093014938 นายจักรพงษ� วรรณวงค�
62093014939 นางสาวศิริลักษณ� โพธ์ิละเดา
62093014940 นายพิทักษ� รักวิชา
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62093014941 นายณัฐพล สุโพธ์ิ
62093014942 นางสาวกัลยาณี บุญยะปูชิต
62093014943 นางสาวเสาวลักษณ� เพียสา
62093014944 นายณัฐกานต� ประชารัตน�
62093014945 นางสาวนัทธมน โคลา
62093014946 นายยุทธนา สุวรรณโคตร
62093014947 นางสาวภัทรินทร� วงศ�วัฒนชัย
62093014948 นางสาวฉวีวรรณ กองไชยสงค�
62093014949 นายรัฐพงษ� แก%วสุติน
62093014950 นางสาวฐิติมนต� สังขะวรรณ�
62093014951 นางสาววิภา คําภาบุตร
62093014952 นางสาวสุพิศตรา ข%อยุ�น
62093014953 นางสาวอภิชญา ปาลา
62093014954 นายธนากร โคตรลุน
62093014955 นางกนิษฐา แสนไชย
62093014956 นางสาวชนิสรา วากิรัมย�
62093014957 นางจริยา จําปาบุรี
62093014958 นางสาววิไลรัตน� เหมมา
62093014959 นายทิวทัศน� คําหวาน
62093014960 นายสุวิทย� กุลสุข
62093014961 นางสาวปาจารีย� ฤทธิโยธี
62093014962 นางสาวสุธิดา ทองคํา
62093014963 นางสาวณัฐนรี ห�อนบุญเหิม
62093014964 นางสาวอินทุอร แดนวงดอน
62093014965 นางสาวภาวิณี วงศิลา
62093014966 นายอุดม บุญอ�อน
62093014967 นางสาวดรุณี รูปเหลี่ยม
62093014968 นายสงวนศักด์ิ สิงห�เงิน
62093014969 นางสาวโฉมสุดา ราชจําปI
62093014970 นางสาวศุภัคชญา พลวงค�ษา

หน%า 499 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093014971 นางสาวกชพร สุขรมย�
62093014972 นางสาวอัญชราพร ม่ันคง
62093014973 นางสาวอภิญญา เทพไชยา
62093014974 นายอนุวัตร� โพธิวงษ�
62093014975 นางสาวเอมอมร กาสังข�
62093014976 นางสาวฐาปนีย� ต�อโชติ
62093014977 นายศิริชัย จันทร�แดง
62093014978 นางสาวปราณี พยุบุตร
62093014979 นายสําราญ กวานปรัชชา
62093014980 นางสาวสิริพร โล�ห�สุวรรณ
62093014981 นางสาวจิราพร พันเดช
62093014982 นายวิชิต บัวงาม
62093014983 นางชัญญาภัค มีศรี
62093014984 นางสาวพัชรี สง�าทรัพย�
62093014985 นางสาวบุษบา นิลทร
62093014986 นายธนพันธ� ตันดี
62093014987 นางสาวสุธิดา ประทุมลี
62093014988 นางสาวกัลยรัตน� ขันธุแสง
62093014989 นายพงษ�พิทักษ� บุญภา
62093014990 นางสาวกรรณิการ� ทํานุ
62093014991 นายอาทิตย� ตุ%มสีคุณ
62093014992 นายชวณัส สยุมภูรุจินันท�
62093014993 นางสาววิสุดา อุทัยบาล
62093014994 นางสาวดารุณี เบ%าสาลี
62093014995 นางสาวศิริลักษณ� กันยา
62093014996 นางสาววิรัตนา หมีกุล
62093014997 นางสาวอัจฉรา สมสนุก
62093014998 นายวีระพงษ� บุญป0น
62093014999 นางสาวสุนิษา หาญสีนาด
62093015000 นางสาวกานต�มณี มุลสุรินทร�

หน%า 500 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015001 นายณัฐวุฒิ ไพศาล
62093015002 นางสาววีลาวัลย� กุตระแสง
62093015003 นางสาวสุมนา เอมโอษฐ�
62093015004 นางสาวกนกพร มุกดาม�วง
62093015005 นางสาวศฏิญญา วรคันธ�
62093015006 นายป0ณฑพล มณีษา
62093015007 นางสาวจิตรานุช พิมพิชัย
62093015008 นายเอกชัย แก%วมะ
62093015009 นางสาวรจนา เกิดชัยภูมิ
62093015010 นางสาวจิตรวิภา รามฤทธ์ิ
62093015011 นายอรรณพ หนูนาค
62093015012 นางสาวกัญจนา เรนทอน
62093015013 นางสาวรัชญา เรืองเจริญ
62093015014 นางสาวสุภาวดี หงิมกระโทก
62093015015 นางสาวพิรัญญา ไชยชิน
62093015016 ว�าที่ร%อยตรีณัฐพล ขันทอง
62093015017 นายมนัสวี สะตะ
62093015018 นายธัญวัฒน� เครือแก%ว
62093015019 นางสาวคณิตา สายรัตน�
62093015020 นางสาวชุติกาญจน� ไชยที
62093015021 นางสาวนัฐกานต� กัณหาสินธุ�
62093015022 นางสาวกนิษฐา นาลา
62093015023 นายป0ญญา โสรมรรค
62093015024 นางสาวสุพัตรา กมลรัตน�
62093015025 นางสาวจินตรา รักษา
62093015026 นางสาวปรียาภัทร ชัยยอด
62093015027 นางสาวสุนันท� พันธ�จริต
62093015028 นางสาวกนกเณฏฐ� ทนุการ
62093015029 นางสาวสุนิสา มาดาสิทธ์ิ
62093015030 นางสาวปฐมา สุวรรณไตร

หน%า 501 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015031 นายฐาปนิต ตรงแก%ว
62093015032 นางสาววาสนา กล%าหาญ
62093015033 นางสาวอัญมณี แต%มกระโทก
62093015034 นางสาวณัฐธยาน� ขุนศรี
62093015035 นางสาวสุภาภรณ� โสมนัส
62093015036 นายวีรพล แจ�มใส
62093015037 นางสาวสิรินภา ดารุณศิลปO
62093015038 นางสาวสุดารัตน� สุทธิบุญ
62093015039 นายพิรัชดา สนฐิตวัฒน�
62093015040 นางสาวเบญจมาภรณ� แจ%งเกษตร
62093015041 นางสาวญาติมา ทิพพิชัย
62093015042 นางสาวนัฐฎาวดี โกพลรัตน�
62093015043 นางสาวอภิญญา เพชรวิเศษ
62093015044 นางสาวพิมพ�พิศา จันทร�สองศรี
62093015045 นางสาวเกศรินทร� ใจทัศน�
62093015046 นางสาวอภิญญา สีนา
62093015047 นางสาวป0ทมา นามรัตน�
62093015048 จ.ส.อ.สิทธิเดช ศรีมงคล
62093015049 นางสุอาภา สุวรรณา
62093015050 นางสาวรัตติกาล พรมทองดี
62093015051 นายศิริดล ดวงอาจ
62093015052 นายฉัตรชัย ราชคํา
62093015053 นางสาวณัฐภรณ� ประเสริฐย่ิง
62093015054 นางสาวเนตรชนก ศรีบ%านโพน
62093015055 นายอังคาร ถามะพันธ�
62093015056 นางสาวประดับพร อรัญภูมิ
62093015057 นางสาวเจนจิรา วงศ�มา
62093015058 นายนิรันดร� เดชสุทธ์ิ
62093015059 นางสาวฤทัยพร จันดา
62093015060 นางสาววรรษมล ภูครองทุ�ง

หน%า 502 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015061 นายสุรชัช บุญกลิ่น
62093015062 นางสาวชนานันท� เสนสุข
62093015063 นายณัฐพงษ� ศรีสุภักด์ิ
62093015064 นางสาวรัตน�ธิกร กลยะณี
62093015065 นางจุฬาลักษ� เหล�าชาติ
62093015066 นางสาวชฎาภรณ� สอนคําหาร
62093015067 นายฤทธิรงค� ศิลา
62093015068 นายพีรณัฐ อุนาพรม
62093015069 นางสาวกาญจน�ธิดา ลุนเพ็ง
62093015070 นางสาวศรัญญา นาเทวา
62093015071 นางสาวจุฑามาศ ชาติวงค�
62093015072 นายนนธวัฒน� ภักดี
62093015073 นางสาวธันยพร ชุมสงค�
62093015074 นางสาวศุภาพิชญ� เศษศรี
62093015075 นางสาวศศิธร แก%วอินทร�
62093015076 นางสาวปาจรีย� บัวจันทร�
62093015077 นางสาววารีรัตน� ใจอ%อม
62093015078 นางสาวธิดารัตน� ศรีหริ่ง
62093015079 นายวิทยา น%อยหลุบเลา
62093015080 นางสาวภาสินี จันทร�ศรีสุคต
62093015081 นางสาวสุชาดา ดวงสา
62093015082 นายอัจฉริยพงศ� จันทร�คลัง
62093015083 นางสาวพรรณิภา สอนบุญมา
62093015084 นางสาวทิฆัมพร สนั่นเมือง
62093015085 นางสาวพินัญญา พงษ�ศิริ
62093015086 นางสาวชนิสรา พุทธโคตร
62093015087 นางสาวนริศรา พนันชัย
62093015088 นางสาวศิริพร แก�นคํา
62093015089 นางสาววรากร บุษมงคล
62093015090 นางสาวอรสา ฤาสายไตรภพ

หน%า 503 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015091 นายวัฒนา ล%วนวิเศษ
62093015092 นางสาวจันทร�นิภา แสงสว�าง
62093015093 นายกฤษฏิเดช พุทธรักษ�
62093015094 นายชัยวัฒน� ศรีบัณฑิตย�
62093015095 นางสาวจุฑาภรณ� นาคประสงค� 
62093015096 นางสาวกัญญรัตน� อุดกลวย
62093015097 นางรติกาล อยู�ทน
62093015098 นางสาวณัฐสุดา ภูแง�ผา
62093015099 นายบุญกว%าง ศรีตะสะ
62093015100 นางสาวจิรนันท� จันทะวงษ�
62093015101 นายโชตินันท� หม่ืนสุข
62093015102 นางสาวสุพัตรา แสนเจริญ
62093015103 นางสาวชุติมา เหมือนสิงห�
62093015104 นางสาวน้ําทิพย� นาคส%มปHอย
62093015105 นางสาวจริยา สบายใจ
62093015106 นางสาวป�ยวดี สัตถาผล
62093015107 นางสาวอรอุมา โคตรมิตร
62093015108 นางสาวณัฐธิดา พรหมสูตร
62093015109 นางสาววรรณวณัช บุรภาม
62093015110 นางเนตรนภา กองตาพิริยะกุล
62093015111 นายณัฐวัฒน� อินาลา
62093015112 นางสาวนราภรณ� บุญแนน
62093015113 นางสาวจุฑาพร เนื่องชมภู
62093015114 นายปภาวิน กมลศุภเพชรา
62093015115 นางสาวธัญญา พรมลี
62093015116 นางศรินทิพย� ภัยวิมุติ
62093015117 นางสาวพรนภา ศรีพัดยศ
62093015118 นางสาววรรณิษา วิเศษลา
62093015119 นางสาวอุษณีย� ศรีทอง
62093015120 นางสาวม�านฟKา วังคะฮาต

หน%า 504 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015121 นางนันฑิกานต� น%อยบางนา
62093015122 นายธนวัฒน� ผาลอย
62093015123 นางสาวนิระมล ระหม%าย
62093015124 นางสาวรัชนีกร ปุHงคําน%อย
62093015125 นายวรวุฒิ จันทร�อ%วน
62093015126 นางสาวอาริษา ทองนะคะ
62093015127 นางสาววินิจตา ยอดอ�อน
62093015128 นางสาวบุญญาลักษณ� ลํามะนา
62093015129 นางสาวนิภารัตน� ฝูงที
62093015130 นายรัฐพล น%อยยะ
62093015131 นายอภิวัฒน� นันทา
62093015132 นางสาวภัคจิรา ทมถา
62093015133 นายทวีศักด์ิ อสุพล
62093015134 นางสาวภาณุมาส โบราณกุล
62093015135 นางสาวสิทธิพร เพริศแก%ว
62093015136 นางสาวนิภาพร แร�ถ�าย
62093015137 นายภควัน ไลเมือง
62093015138 นายสราวุธ กระดานลาด
62093015139 นางสาวบุญมาก สะแสงสาร
62093015140 นางสาวกนกวรรณ อุณาพรหม
62093015141 นางสาวภัทรกาญจน� ศรีสร%างทอง
62093015142 นางสาวสิรินาถ เคนพุทธา
62093015143 นางสาวป�ยะวรรณ สุรการ
62093015144 นางสาวกาญจนา พยุงดี
62093015145 นางวนิดา นันทะผา
62093015146 นางสาววิชุดา อัศวภูมิ
62093015147 นางสาวกนกวรรณ เลิศรัตนะสกุล
62093015148 นายธนภณ ทองขาว
62093015149 นางสาวสุนิศา ลุจริง
62093015150 นางสาวนริศรา ศรีคงเพชร

หน%า 505 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015151 นางสาวชยุดา แพงคุณ
62093015152 นายณัฐพล กิจศิริสิน
62093015153 นางสาวกานต�ธีรา นามวงศ�
62093015154 นางสาวศุทธินี โพธ์ิสิงห�
62093015155 นางสาวอรอุมา มาตย�จินดา
62093015156 นางสาววารุณี สุคนธชาติ
62093015157 นางสาวรัตนา สารสิทธ์ิ
62093015158 นางสาวป�ยาภรณ� ป�ดสาโย
62093015159 นางสาวพรสินี มณีทอง
62093015160 นายอติเทพ บุษราคํา
62093015161 นางสาวณัชปภา ดินันท�ภูกูล
62093015162 นางสาวสิริยากร คําประเทือง
62093015163 นางสาวศศิธร กรชิต
62093015164 นายธนาธิป ไชยคํา
62093015165 นางสาวดาราภรณ� ชัยคํา
62093015166 นางสาวจีรนันท� กํามหาวงษ�
62093015167 นายตะวัน ทองแสนไกร
62093015168 นางสาวอรรัมภา วงสมบูรณ�
62093015169 นายศรชัย ศิริปะกะ
62093015170 นางสาวน้ําเพชร ลือคําหาร
62093015171 นายจิรพนธ� ตุแก%ว
62093015172 นางสาวป�ยาภรณ� แต�งภูเขียว
62093015173 นางสาวป�ยนุช แก%วรุ�ง
62093015174 นายคเชนทร� อริยชาติ
62093015175 นางสาวจิรัชญา อิ่นแก%ว
62093015176 นายฐาปกรณ� สวัสด์ิไชย
62093015177 นางสาวสุภาดา มากไธสง
62093015178 นางสาวอลิสา วิเศษกันทรากร
62093015179 นางสาวกาญจนาพร เคนคําภา
62093015180 นางสาวนฤมล ขันโอฬาร

หน%า 506 จาก 842            
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62093015181 นางสาววราภรณ� วงศ�สมศรี
62093015182 นางสาวรวิวรรณ เชียรพิมาย
62093015183 นางสาววาสิณี ครสิงห�
62093015184 นางสาวภัทราวดี ศรีภูวงษ�
62093015185 นางสาวปานลัดดา แย%มฎีกา
62093015186 นายพิพัฒน�พงษ� รังษา
62093015187 นางพิระยา ประวันไหว%
62093015188 นางสาววนิดา ไกยวรรณ�
62093015189 นายวิทยา คงหา
62093015190 นางสาวนฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093015191 นางสาวณิชาภัทร อามาตย�
62093015192 นางสาวเปรมฤทัย เกษโสภา
62093015193 นางสาวอภิญญา มธุรสวันทนา
62093015194 นายคําศิลปO อุทัยสา
62093015195 นางสาวจิรประภา นิมารัมย�
62093015196 นางสาวศิวภักด์ิ ทวีพงษ�
62093015197 นางสาวอรชพร สรสิทธ์ิ
62093015198 นางสาวณัฐฑิตา เทศนธรรม
62093015199 นางปาริชาติ เหมธุวนนท�
62093015200 นายวิศรุต นาคา
62093015201 นางสาวเฌอมาลย� คําหล%า
62093015202 นางสาวจิรายุ สนามพล
62093015203 นายณัฐพงศ� พิมพ�มสูตร
62093015204 นางสาวบังอร คําระกาย
62093015205 นางสาวดุจดาว แสงธิ
62093015206 นางสาวสุภาพร หมอยา
62093015207 นางสาวมลทการณ� อุทโท
62093015208 นางสาวรุ�งทิวา สังกฤษ
62093015209 นายประชา พลบุบผา
62093015210 นางสาวจริยา จันทร�กระ
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62093015211 นางสาวรัชนี พรมบุตร
62093015212 นางสาวรักษ�สุดา จันทร�ชา
62093015213 นางสาวรุ�งฤทัย จินVะ
62093015214 นายปุญชรัศม์ิ บุญโสม
62093015215 นางสาวอรวรรณ ชูมี
62093015216 นางสาวสุชาดา วงศ�อะคะ
62093015217 นายอดิศักด์ิ โถตันคํา
62093015218 นางสาวปริยานุช บุระเนตร
62093015219 นางสาวรัตติยากร รัตนไตร
62093015220 นางสาวชณิตตา ดวงวาท
62093015221 นางสาวรัตติญา ภูชาบุตร
62093015222 นางสาวณัฐญาดา คุ%มผล
62093015223 นางเสาวลักษณ� พรมศิริ
62093015224 นางสาวชิดชนก วังศรี
62093015225 นางสาวชไมพร โชติรักษา
62093015226 นายนรา ขําสมบัติ
62093015227 นางสาวนิภาภรณ� สอนโพธ์ิ
62093015228 นางสาวบุษบา นิลโอโล
62093015229 นางสาวป�ยพร ทองเมืองน%อย
62093015230 นางสาวหัทยา สุมงคล
62093015231 นางสาวศิริวรรณ ติยะบุตร
62093015232 นางสาวมโนชา ปริเยศสกุลวงศ�
62093015233 นายอาทิตย� จันทนา
62093015234 นางสาวจิราพร สรรวิจิตร
62093015235 นายนัฐพงษ� สกุณา
62093015236 นางสาวรดาวัลย� ศรีปานนาค
62093015237 นายพัทธพล เมืองแวง
62093015238 นางสาวสุภาพรรณ เภาวะนะ
62093015239 นางสาวอัญเชิญ สิทธา
62093015240 นางสาวบุษยา เกษทองมา
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ระดับปริญญาตรี

62093015241 นางสาวเกวลี สีหาใต%
62093015242 นางสาวบัณฑิตา สุขขา
62093015243 นางสาวนิลาวรรณ คําสุขุม
62093015244 นายสหรัฐ ชิตบุตร
62093015245 ว�าที่ร.ต.หญิงพัณนิดา ป0ญญาประชุม
62093015246 นางสาวเกศินี จันทร�เบาะ
62093015247 นางสาวนุจรี ดอนปราบ
62093015248 นางสาวจิราวรรณ กองมงคล
62093015249 นางสาวเมธาวี มูลนานัด
62093015250 นางสาวอุทุมพร เวียงเงิน
62093015251 นายปณิธาน ถาเขียว
62093015252 นางสาววิภาวรรณ คําภาพงษา
62093015253 นางสาวรัตตินันท� อัครวัฒน�วรกุล
62093015254 นายธนาธิป เหลาสุภาพ
62093015255 นางสาวนิสาลักษณ� โพธ์ิตะนัง
62093015256 นางสาวชนิสรา แสนบุราณ
62093015257 นายศรชัย ไพคํานาม
62093015258 นายธนภัทร จันทร�ห%างหว%า
62093015259 นางสาวยุพิน ภูวงษ�
62093015260 นางสาวรุ�งนภา แสงทอง
62093015261 นายณัฐพล บุญพิมล
62093015262 นางสาวสุจิรา เวทย�จรัส
62093015263 นางสาวพรชนก มัจจุปะ
62093015264 นางสาววิไลวรรณ วะชุม
62093015265 นายกัมปนาท หนูกลาง
62093015266 นางสาวทิติภรณ� จอมพะเนิน
62093015267 นายชัชวาลย� สุขแสน
62093015268 นายชาญชัย รันละโคตร
62093015269 นางสาวอิชยา ยันตะพันธ�
62093015270 นางสาวณัฐทิวาพร ถนัดศิล
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ระดับปริญญาตรี

62093015271 นายวริทธิ นิยมสินธุ�
62093015272 นายนิพล พรานเนื้อ
62093015273 นางสาวอลิษา ศรีสุข
62093015274 นางสาวอริศรา ทาเวียง
62093015275 นายอภิรมย� ภูแปKง
62093015276 นางสาวณัฐกานต� เรียมแสน
62093015277 นางสาวจุฬาลักษณ� พรมชัยขาว
62093015278 นางสาวเมธาวี เวียงกมล
62093015279 นางสาวทิพวรรณ อุสาพรม
62093015280 นางสาวจามจุรี ควรรณสุ
62093015281 นางอรวดี ภัทรศิริพงษ�
62093015282 นายกรีธา ขันตยาคม
62093015283 นางสาวกมลรัตน� เดชน%อย
62093015284 นางสาวพัชราภรณ� ชอบค%า
62093015285 นางสาวมัลลิกา แสงสิมมา
62093015286 นายดนัย ม่ันหมาย
62093015287 นางสาวจันทร�จิรา มูลแก%ว
62093015288 นางสาวกนกพร จิตต้ังบุญญา
62093015289 นางสาวอัมพิกา ปาจุติ
62093015290 นางสาวพิมพิกา นันทะมีชัย
62093015291 นางสาวศาธายา ฉายาภักดี
62093015292 นายวีระชัย สมอรัตน�
62093015293 นายภาณุวัฒน� โกพลรัตน�
62093015294 นางสาวธนัญญา ชานนตรี
62093015295 นางสาวศศิวิมล ไพคํานาม
62093015296 นายจตุพร แหวนทองจันทร�
62093015297 นางสาวบุญรัตน� สุขศรี
62093015298 นางสาววิภา จันทา
62093015299 นางสาวอาณดา ชัยมีเขียว
62093015300 นางสาวนิลาวรรณ พลขันธ�
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62093015301 นางสาวพนิดา นรินทร�
62093015302 นางสาวกวินนา ปานพิมพ�
62093015303 นางสาวมินตรา พัชรเลขกุล
62093015304 นางสาวจินดารัตน� โมลี
62093015305 นางสาวเบญจมาภรณ� สีดาห%าว
62093015306 นางสายทิพย� ทองถา
62093015307 นางสาวอนุธิดา โสภาคํา
62093015308 นางสาววราลักษณ� ทนทาน
62093015309 นางสาวสิริพร พัฒนแสง
62093015310 นางสาวจันทิมา เพชรโสภา
62093015311 นางสาวมยุรี ศรีวินันท�
62093015312 นางสาวอ%อยใจ ฮุยทา
62093015313 นางสาวสุธาสินี สุขใจ
62093015314 นายบรรจง ทองโคกศรี
62093015315 นางนิภา สิงห�เสนา
62093015316 นางสาววสุนันท� ป�Wนกําแหง
62093015317 นางสาวสุภาพร ทาพิลา
62093015318 นางสาวชัญญาพัทธ� กําไรทอง
62093015319 นายธีรพงษ� หอมหวล
62093015320 นายอาทิตย� นวลกระสังข�
62093015321 นางสาววรณัฐ วัฒนวิภาพร
62093015322 นางสาวชุติกาญจน� พุทธเสนา
62093015323 นายอรรถพล สอนรมย�
62093015324 นางสาวพนิดา มาสมบูรณ�
62093015325 นายพีระพงษ� วงค�แก�นเวียง
62093015326 นางสาวปาริฉัตร บุตรแก%ว
62093015327 นายสุทธิภัทร พลศรีพิมพ�
62093015328 สิบเอกชัชวาล ศิลารัตน�
62093015329 นางสาวฉัตรฑริกา รัตนะ
62093015330 นางสาวนิภาพร สืบสําราญ
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62093015331 นางสาวกุลนิษฐ� ภูตีกา
62093015332 นางสาวหัทยา ไชยเขียว
62093015333 นายนฤเบศร� ปราบพาล
62093015334 นางสาวกาญจรัตน� มะลิต%น
62093015335 นายรัฐวิชญ� อัยราวงศ�
62093015336 นางสาวธันยพร ก_าคํา
62093015337 นายพิทักษ� สารวงษ�
62093015338 นางสาวแพรวนภา จําเริญ
62093015339 นางสาวสุธิศา ไชยเชษฐ�
62093015340 นายพิรเศรษฐ� ภู�พัด
62093015341 นางสาวอรวรรณ� ศรีวิธรรม
62093015342 นายดนุสรณ� เลิศศิริ
62093015343 นายวันพิทักษ� ศรีชมภู
62093015344 นางสาวสร%อยสุดา สีวงษ�
62093015345 นางสาวเกษร สิงหันต�
62093015346 นายสมบูรณ� ผ�านเมือง
62093015347 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสุฑามาส ศรีสาลี
62093015348 นายโชดก แก%วระดี
62093015349 นายวิเชษฐ�พงศ� เขตสุภา
62093015350 นางสาวบุณยานุช พรหมเขจร
62093015351 นายอภิสิทธ์ิ ถัตถานาลัย
62093015352 นางสาวจิรัสย�สินี เจริญสินธุ�
62093015353 นางสาวสุพิชชา การุณย�ชัย
62093015354 นายพงษ�พัฒน� เบ%าแก%ว
62093015355 นางสาวอาทิตยา ไชยแสน
62093015356 นางสาวอรอนงค� จันทะม�วง
62093015357 นายรัตนภูมิ วิเชียรไพศาล
62093015358 นางณัฐชญาภรณ� มูลดี
62093015359 นางสาวผุสชา ทองงาม
62093015360 นางสาวนราพร จินตยาศวิน
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62093015361 นายทศพล แสนสิงห�
62093015362 นางสาวนันทวดี คําตุ�น
62093015363 นางสาวสุจิราพร ปaาแก%ว
62093015364 นางสาวอรนลิน รัตนะ
62093015365 นายติยะวุฒิ อินทร�ติยะ
62093015366 นางสาวพัชนี พนมไชย
62093015367 นายพลรัตน� เก้ือรอด
62093015368 นางสาวสุจิตรา ใจชื่น
62093015369 นายจักรกฤษ� ธรรมฤทธ์ิ
62093015370 นางสาวกรวิการ� สรวงศิริ
62093015371 นายวรุฒ พลเศษ
62093015372 นายศราวุธ เกษทองมา
62093015373 นางสาวสุพัตรา คําสงค�
62093015374 นางสาวอาทิตยา ไกรพิมาย
62093015375 นางสาวเพ็ญนภา สมพงษ�
62093015376 นางจินตนา วรรณไชย
62093015377 นางสาวขณิษฐา สุธรรม
62093015378 นางสาวขนิษฐา รมจันทร�อินทร�
62093015379 นางสาวจารุตา กิจขุนทด
62093015380 นางสาวชาลินี ลามคํา
62093015381 นางสาวศศิมาภรณ� นันทะสิงห�
62093015382 นายสยาม สายคํา
62093015383 นางสาวศรัญญา โปรณะ
62093015384 นางสาวนันท�นภัส เสน�หา
62093015385 นางสาวณัชชานันท� ฐานพรหม
62093015386 นายอรรณพ คําวันดี
62093015387 นางสาวประภัสสร ฝาระมี
62093015388 นางสาวน้ําฟKา แสนอุบล
62093015389 นางสาวอรอุมา อุทุมมา
62093015390 นายธนพล ณ อุบล
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62093015391 นางสาวชลิตา ภูมิเพ็ง
62093015392 นายพันธ�พงษ� พุทธโคตร
62093015393 นางสาวสุฤทัย นันทะชัย
62093015394 นางสาวเบญญา คําโคตรสูง
62093015395 นางสาวดารารัศมี ดีรอต
62093015396 นายกิตติพล จิตตโคตร
62093015397 นางสาวพิศรารักษ� เมิงไชยสงค�
62093015398 นางสาวสิริรัตน� ทองอุดร
62093015399 นางสาวจิรานุช อุปรีย�
62093015400 นายวันชนะ จําปาอ�อน
62093015401 นางสาวมณีรัตน� เหลาไชย
62093015402 นายทวัชชัย ผาน%อย
62093015403 นางสาวอรอุมา วาโยพัด
62093015404 นางสาวรุ�งรัตน� ธุระนนท�
62093015405 นางสาวชาคริยา สุวรรณระ
62093015406 นายภาสุ เทพวงศ�ษา
62093015407 นางสาวมะลิวรรณ สบายใจ
62093015408 นายพลวรรต ปาทา
62093015409 นายสิทธิศักด์ิ ล%นทม
62093015410 นางสาวป�ญาภรณ� ชุ�มชื่น
62093015411 นายยุทธพิชัย ย่ังยืน
62093015412 นางสาวจิตลัดดา พืชสิงห�
62093015413 นางสาวป�ยะพัทธ� พากเพียร
62093015414 นางสาวสุนิตรา หาญสมบัติ
62093015415 นางสาวธนิกานต� นามก่ิง
62093015416 นางสาวพัชรี บุญชิต
62093015417 นายจิระโรจน� คําโคตรสูนย�
62093015418 นางสาวสวรส ขุนพรม
62093015419 นางสาวชนิกรรดา กัลยา
62093015420 นางสาวนุตประวีณ� ระวินหรรษ�
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62093015421 นายเจตนิพัทธ� สวัสด์ิพละ
62093015422 นางสาวจาริณี ปากดีหวาน
62093015423 นายอนุพงษ� มาดี
62093015424 นางสาวจุติมา สร%อยคํา
62093015425 นายอนุรักษ� เที่ยวมาพบสุข
62093015426 นางสาวรสริน ผิวบุญเรือง
62093015427 นางสาวนิตติยา รักษาพล
62093015428 นายชิตพล ชัยเทพ
62093015429 นางสาวอรอุมา ยะพลหา
62093015430 นายวงศกร อังคะแสน
62093015431 นายพิษณุพงษ� อภิวิมลลักษณ�
62093015432 นายวิฑูรย� พลเคน
62093015433 นางสาวกีรติญา โรจนาธิวัฒน�
62093015434 นายจิรวัฒน� โมราราช
62093015435 นางสาวพรวิมล กันยาประสิทธ์ิ
62093015436 นางสาวกนกลักษณ� เนตรจันทร�
62093015437 นายศตวรรษ คําออน
62093015438 นางสาวอลิสา กองทิพย�
62093015439 นางสาวพิมพร ดาศักด์ิ
62093015440 นายสรณ�สิริ ศรีชาทุม
62093015441 นางสาวเสาวลักษณ� ชนชิต
62093015442 นางสาวสุทธิดา นิจมานพ
62093015443 นางสาวศิริรัตน� ถูวะศรี
62093015444 นางสาวนัทริกา อินทร�เสนลา
62093015445 นางสาวป�ยวรรณ ทุดปอ
62093015446 นายธนกร วงศ�พงศกร
62093015447 นางสาวธนัตพร ชาติสุภาพ
62093015448 นางสาวณัฐธิดา หม�องเหล็ก
62093015449 นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม 
62093015450 นายจรูญโรจน� บัวภา
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62093015451 นายบัณฑิต กองคํา
62093015452 นางสาวนริศรา คุณพระเมือง
62093015453 นางสาววารุณี แก%ววิรัตน�
62093015454 นางสาวทิติยา วงค�สีดา
62093015455 นางสาวชนิภา พลฤทธ์ิ
62093015456 นายดนุชิน ท%าวฬา
62093015457 นางสาวสรัญญา บุตรดีวงศ�
62093015458 นางสาวนาตยา ก%อมมะณี
62093015459 นางสาวอภิชญา สุมังคะ
62093015460 นายสุวิทย� วินากร
62093015461 นางสาวพลอยไพลิน ทัศคร
62093015462 นางสาวจิรัฎฐ� ใครบุตร
62093015463 นางสาวอรวรรณ รูปสวย
62093015464 นางสาวป�ณชริกา ภูชมศรี
62093015465 นางสาวศิริพร ดีน%อย
62093015466 นางสาวดลญา อุภัยพรม
62093015467 นางสาวหนึ่งหทัย มาตรศรี
62093015468 นางสาวนิตยา ชัยภูมิ
62093015469 นายเกรียงไกร แก%วคําสอน
62093015470 นางสาวนฤมล พรมพิมพ�
62093015471 นางสาวปาหนัน วระคันทักษ�
62093015472 นางสาวณภัทร โชตน�โทกุล
62093015473 นางสาวโยธกา อาจน�วงษา
62093015474 นางสาวอารีรักษ� แปะทา
62093015475 นางกุลสิริ วิชัยเมือง
62093015476 นางสาวอทิติยา กิติศรีวรพันธ�
62093015477 นางสาวชนาภา เสนาพันธ�
62093015478 นางสาวชฎาธร บุญสาย
62093015479 นางสาวป�ยธิดา เทศศรีเมือง
62093015480 นางสาวสุกัญญา โภคามาตย�
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ระดับปริญญาตรี

62093015481 นายศักด์ิเกษม วงศ�ศรีดา
62093015482 นางสาววิภาดา พงษ�เพชร
62093015483 นางสาวเอื้อมพร มาระวัง
62093015484 นางสาววันวิสา สุภาษิ
62093015485 นางสาวภคพร วิกรัยเจริญย่ิง
62093015486 นางสาวธัญญลักษณ� กายชาติ
62093015487 นายชริญธร ม่ิงแสวง
62093015488 นางสาวกาญจนา ลิภา
62093015489 นางสาวชลธิชา จันทร�กลาง
62093015490 นางสาวจิตรลดา นพคุณ
62093015491 นางสาวจิราพร มีไกรราช
62093015492 นายณัฐพงษ� สอนครุฑ
62093015493 นายวัชรากร ถาธิราช
62093015494 นางสาวพิมพ�ประภา ครุฑใจกล%า
62093015495 นางสาววิภาพร แก%วเวียงจันทร�
62093015496 นางสาวณัฐินันท� พันโสภา
62093015497 นางสาวมาริษา กันทาง
62093015498 นางวราภรณ� สิวิไล
62093015499 นางสาวปาริตา สาลีเอาะ
62093015500 นายกิตติพันธ� ไชยหงษ�
62093015501 นายชาญชัย มอกทํามา
62093015502 นายสรรเพชร ราชชมภู
62093015503 นางสาวจีราภรณ� บรรดาศักด์ิ
62093015504 นางสาวจิราพร เกษสมุทร
62093015505 นางสาวภักค�จิรา พิมพ�เพ็ง
62093015506 นางสาวจุรีรัตน� พันรักษา
62093015507 นางสาววิชุดา ใยสิงห�สอน
62093015508 นางสาวสุนีย�รัตน� สีพันอ%วน
62093015509 ว�าที่ ร.ต. หญิงสิรินภา กาวน
62093015510 นางสาวสุดาวดี สามบุญญาณ

หน%า 517 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015511 นางสาวเจตนา สิงห�วันคํา
62093015512 นางสาวนันท�ชนก พงษ�เต%า
62093015513 นางสาวปรารถนา ทวาศรี
62093015514 นางสาวภัทรวดี สีดาแจ�ม
62093015515 นางสาวณัฐพิมล วงศ�เพียรกิจ
62093015516 นางสาวพิรมย�ยา สามหาดไทย
62093015517 นายปฏิภาณ มีทรัพย�
62093015518 นายโกมล โอวาทวงษ�
62093015519 นางสาววชิรญาณ� เงาศรี
62093015520 นายจักพรรด์ิ ทองแก%ว
62093015521 นางสาวทิพวรรณ เมิกข�วง
62093015522 นางสาวศศิธร สาระคร
62093015523 นายพงศ�พิสิทธ์ิ กัลยาณบัณฑิต
62093015524 นางสาววราภรณ� สมทอง
62093015525 นางสาวปภาดา วิโรจน�ภคะเหม
62093015526 นางสาวปวีณา กองอาษา
62093015527 นางสาวพัชรี เดือยพิมพ�
62093015528 นายป�ยพงษ� ไชยธรรมมา
62093015529 นางสาวภารุจา บุญธิศักด์ิ
62093015530 นางสาวนิชุดา สุขภูวงค�
62093015531 นางสาววันดี สมวงษ�
62093015532 นายณัฐพล มีแสวง
62093015533 นางสาววันวิสา วันทอง
62093015534 นางสาวนิตยา ชาญรอบรู%
62093015535 นางสาวแคทรียา สุนจิรัตน�
62093015536 นางสาวพนิดา อินธิแสง
62093015537 นายบุญสม แววดี
62093015538 พันจ�าอากาศเอกวัชรพงษ� ธงศรี
62093015539 นางวิภารัตน� อาจทอง
62093015540 นางสาวนิศราภรณ� หล%าพรหม
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62093015541 นางสาวยุพิน อ่ํานาเพียง
62093015542 นางสาวอังสุมา ธินาเทศน�
62093015543 นายวารยุทธ� มีจันทร�
62093015544 นางสาวกชรต เขมสิริมงคล
62093015545 นางสาวมัณทนา บุบผาสังข�
62093015546 นางสาวประนอม จันทวงษ�
62093015547 นางสาวฐิติรัตน� กลับมา
62093015548 นางสาวยุวดี กาสิงห�
62093015549 นายสุรฤทธ์ิ ปุริสาย
62093015550 นางสาวธิดารัตน� อาแพงพันธ�
62093015551 นายชาญชัย ดวงดูสัน
62093015552 นางสาวบุษบา ภูเรืองแก%ว
62093015553 นายไชยรักษ� จวนสาง
62093015554 นายอนัญพิชญ� ดวงจันทร�ทิพย�
62093015555 นายภูวัต ศรีทาโส
62093015556 นางสาวพิณทิพย� บุตรทิพย�
62093015557 นางสาววรัญญา แก%วลา
62093015558 นางสาวศุภลักษณ� บุญภา
62093015559 นายชัยวัฒน� บิดานารา
62093015560 นายธนากร ประกอบ
62093015561 นางสาววราภรณ� แสนพล
62093015562 นางสาววรัญญา ขาวขันธ�
62093015563 นายอนุชา นวลมณี
62093015564 นางสาวณัฐกุล อําภาไพ
62093015565 นางสาวสุพรรณรัตน� เจียรวาปI
62093015566 นางสาวเจนจิรา หากันได%
62093015567 นางสาวจารุวรรณ จันคุณ
62093015568 นางสาวนันทนี ทาแก%ว
62093015569 นายชัยยศ ภานุรัตน�
62093015570 นายวรากิจ เทียมจันทึก
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62093015571 นางวันทนา ทองค%อ
62093015572 นางสาวนันติยา สุพร
62093015573 นายภาณุวัฒน� วิไลลักษณ�
62093015574 นางสาวทิพย�สุคนธ� แดงประดับ
62093015575 นางสาวสุนิตา คําเสนาะ
62093015576 นางสาวประกายดาว แสนสุข
62093015577 นางสาวอลิษา เคนคํา
62093015578 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณสนธ์ิ
62093015579 นายณัฐพงษ� หน�อคํา
62093015580 นายสิทธิศักด์ิ แก%วก่ิง
62093015581 นางสาววรางคณา อนุรักษ�
62093015582 นางสาวจุฬารัตน� หาสอดส�อง
62093015583 นางสาวแสงระวี จันทร�ไทย
62093015584 นางสาวอัมพาพรรณ เสี้ยนพุดซา
62093015585 นายกฤษฎ์ิ สรรพโส
62093015586 นางสาวจรรยารักษ� อินทะยะ
62093015587 นางสาวชรินทร�ทิพย� รินทรักษ�
62093015588 นางอรอนงค� สายสิงห�
62093015589 นางสาวดารารัตน� เชื้อขาวพิมพ�
62093015590 นายพีรวิชญ� จีนจํารัส
62093015591 นางสาวกนกอร เฉยฉิว
62093015592 นางสาวณัฐธิดา ตรีศิริจรรยา
62093015593 นางสาวชุติสรา พรมโคตร
62093015594 นางสาวอาทิตยา ฮมแสน
62093015595 นางสาวฤทัยรัตน� พาจันอัด
62093015596 นายศรากร เสมอหน%า
62093015597 นายจักรกริช ผ�องแผ%ว
62093015598 นายกิตติกุล สัตย�รักษา
62093015599 นายพงษ�ศธร เหลาแตว
62093015600 นายสิทธิโชค มณีคันโท
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62093015601 นางสาวกันญา ศรีธนต�
62093015602 นางสาววรุณาทิตย� ด�านปKอง
62093015603 นางสาวพิณลดา รัตนะ
62093015604 นางสาวจินตหรา ราชแลน
62093015605 นางสาวพรพรรณ ห%าวหาญ
62093015606 นายวีรยุทธ คําลี
62093015607 นางสาวจิราพร แสงกล%า
62093015608 นางสาวชลธิญา สาวิสัย
62093015609 นางสาวจิราพร ธรรมประชา
62093015610 นางสาวนภาพร พิชัย
62093015611 นางสาวมลฤดี คําภีระ
62093015612 นางสาวจิราวรรณ ก%อนคํา
62093015613 นางสาวสุภาพร ชัยสงค�
62093015614 นางสาวผกามาศ วงสําแดง
62093015615 นายอรรถพร พรมดี
62093015616 นายวุฒิชัย พันนาคํา
62093015617 สิบเอกสังวาลย� วงษ�ชารี
62093015618 นางสาวเสาวรส บุญชาญ
62093015619 นางสาวพิไลพร วงศ�ศรีวอ
62093015620 นางสาวอัญชลี แสบงบาล
62093015621 นายพลลภัตม� เห็นหลอด
62093015622 นายธนพล พิลาใหม�
62093015623 นางสาวอนุสรา ไขลาเมา
62093015624 นายเสฎฐวุฒิ นูเพ็งฐ�
62093015625 นายเฉลิมพล บุญเพ็ง
62093015626 นางสาวจิราพร มาลี
62093015627 นางสาวพิชยา จิตยอามาตย�
62093015628 นายกฤษดา ณัฐธนสกุล
62093015629 นางสาวชุติมา โกศิลา
62093015630 นายชุติเดช ศรีทานันท�
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62093015631 นายวิทติวัตร วะสุรี
62093015632 นายวรายุทธ สุวรรณทรัพย�
62093015633 นางวิไลวรรณ ศรีวะวงค�
62093015634 นางสาวโสรยา พลพันธุ�
62093015635 นางสาวเขมิกา วานิชสุจิต
62093015636 นางสาวหนึ่งฤทัย คนหม่ัน
62093015637 นางสาวศิริพร อุปติ
62093015638 นางสาวประภานิช รัตน�อ�อน
62093015639 นางสาวจุฬาลักษณ� กองอุดม
62093015640 นายกิตติคุณ ประกอบศรี
62093015641 นางสาวสุภาภรณ� โจมแก%ว
62093015642 นางสาวนุสบา บุสภาค
62093015643 นางสาวสุกัญญา ไชยชาดา
62093015644 นางสาวสมนภา ทรงเล็กสิงห�
62093015645 นายชาญชัย เพ็งพล
62093015646 นางสาวพรนภา เหล�าหว%าน
62093015647 นางสาวนริศรา เพชรบูรณิน
62093015648 นายอภิภู เครือวรรณ
62093015649 นายภูมิบุตร คําสาสินธ�
62093015650 นายอนุพงษ� โพธ์ิปKอม
62093015651 นางสาวธนภรณ� กองทอง
62093015652 นายอารียะวัฒน� ไชยสาร
62093015653 นายบันฑิตย� ทองดอนดู�
62093015654 นางสาวอลิษา มหาธรรม
62093015655 นายทนงศักด์ิ ดอกจันทร�ลี
62093015656 นางสาวเบญจพร ทองเกลี้ยง
62093015657 นางสาวสุจิรา ดอกรัง
62093015658 นางสาวประภาพรรณ ธรรมสุนา
62093015659 นางสาววนิดา สาโสภา
62093015660 นางสาวนุชนาฎ วรรณนา
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62093015661 นางสาวสุจิตตรา สาชะรุง
62093015662 นางสาวนิตยา พันธะ
62093015663 นางสาวสาวิตรี ศรีชัยมูล
62093015664 นายวันชัย หาบรรณ�
62093015665 นายปฏิภาณ แก%วมาก
62093015666 นางสาวป�ยะดา ใสหมี
62093015667 นายชัชรินทร� แสนน�าน
62093015668 นายธนชาติ โชติธนนันท�
62093015669 นางสาวสุดารัตน� ฉายประดับ
62093015670 นางสาวทิพสุดา แสนนาวา
62093015671 นางสาวสุภาภรณ� อินทรา
62093015672 นายวิษณุพงศ� วงษ�บุตร
62093015673 นางสาวคัดคนานต� ไชยแก%ว
62093015674 นายนัฐพล สีแดง
62093015675 นางสาวมยุรี ศรีดารา
62093015676 นายอนุวัตน� เจริญพร
62093015677 นางสาวกาญจนา บุตตะชา
62093015678 นางสาวพรสุดา ทองนุ�ม
62093015679 นางสาวกมลชนก คนซ่ือ
62093015680 นางสาวศรัญญา กุลสา
62093015681 นางสาวมณิสรา ชมภูธวัช
62093015682 นางสาวกฤติกา ลีกระจ�าง
62093015683 นางสาววรัญญา แพนพา
62093015684 นายอานนท� วรรคดี
62093015685 นางสาวเปรมฤดี ชมวงษ�
62093015686 นางสาวทิพปภา ตาทา
62093015687 นางสาววนัสนันท� ภาโนมัย
62093015688 นางสาวกนกพร อริยกาญจน�
62093015689 นางเพ็ญจนา ดรสีเนตร
62093015690 นางสาววรรณวริน ยันตะนะ
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62093015691 นางสาวปาจรีย� แก%วพิลารมย�
62093015692 นางสาวมลิมล แก%วขาว
62093015693 นายอังคาร กุระกนก
62093015694 นางสาวชฎาพร หาญจรูญ
62093015695 นางสาวมลธิดา วงศ�โสภา
62093015696 ว�าที่ ร.ต.หญิงมณฐิชา เพ็งทอง
62093015697 นางสาวชญานิษฐ� สังสีโห
62093015698 ว�าที่ร%อยตรีสหรัฐ ทิพย�มะณี
62093015699 นางสาวณิชนันทน� กาญจนะ
62093015700 นางสาวนันทนา จันทมุงคุณ
62093015701 นายอรรถกานต� สมภาร
62093015702 นายณัฐพล น%อยมลิวัน
62093015703 นางสาวสุชาวดี ภูมิวัน
62093015704 นายพันธมิตร กุลโคตร
62093015705 นางสาวดลยา คําพล
62093015706 นางสาวฐิตาพร ล%านคํา
62093015707 นายสิทธิศักด์ิ ศรีนาทม
62093015708 นางจิตตานันท� ดอนจันทร�โคตร
62093015709 นางสาวมาลินี ภูครองทุ�ง
62093015710 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวิชุดา หากันได%
62093015711 นางสาวนิศาชล ปKานภูมิ
62093015712 นางสาวเด�นนภา ทองอินทร�
62093015713 นายอธิพงษ� จุลรักษา
62093015714 นางสาวสุภาพร เรียวกลาง
62093015715 นางสาวสุนาริน หวังชิวกลาง
62093015716 นางสาวชินีนาถ จันทร�ดี
62093015717 นางสาวนิตยา ผาสีดา
62093015718 นางสาวจุฑาทิพย� ลาดโลศรี
62093015719 นางสาวรสริน นาคหม่ืนไวย
62093015720 นางสาวธีมาพร พรหมดวงดี
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62093015721 นางสาวชนานัญ วังศรี
62093015722 นางสาวขวัญพร ศิริเขตร�
62093015723 นางสาวศิริลักษณ� ยอดปKองเทศ
62093015724 นายอัฐพล บุษบา
62093015725 นางสาวพัชราภรณ� ยมรัตน�
62093015726 นายชวพล หาญรินทร�
62093015727 นางสาววราภรณ� บุตรสา
62093015728 นางสาวจิรยา โคตรอาษา
62093015729 นางสาวเพ็ญนิภา สุวรรณคํา
62093015730 นางสาววณียา ชาภูคํา
62093015731 นางสาวสุวนันท� แก%ววิเศษ
62093015732 นางสาวเบญญาภา ธาตุไพบูลย�
62093015733 นางสาวศรัญญา สิงห�บุญมี
62093015734 นายสราวุธ ร�มวาปI
62093015735 นางสาวดาวใจ มูลตรีเสาร�
62093015736 นายอานัด สาลีศรี
62093015737 นายเสกสรร ขันแก%ว
62093015738 นางทิพวัลย� พรหมเกตุ
62093015739 นางสาววิภารัตน� บุตรพรหม
62093015740 นายกรณ� นาคประเสริฐ
62093015741 นางสาวอมราภรณ� พันกุลชะโร
62093015742 ว�าที่ร%อยตรีหญิงดวงกมล บัวบาง
62093015743 นางสาวศิริมาศ เพชรโคตร
62093015744 นายกฤษฎา พรมรักษา
62093015745 นางสาวเสาวลักษณ� ลุนวิรัตน�
62093015746 นายราชันย� มนตรี
62093015747 นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร
62093015748 นางวรรณนิสา แสนณรงค�
62093015749 นางสาวรัฐยา ประทุมวัตร
62093015750 นายชัชพล ดุลบดี

หน%า 525 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015751 นางสาวนฤมล ศรีมี
62093015752 นายจิรายุ จําเริญเจือ
62093015753 นายวรพจน� ศรีนา
62093015754 นายธีรพงษ� คําลาย
62093015755 นางสาวชวัลรัตน� ป�Wนใจยศ
62093015756 นางสาวจรรยารักษ� พัชรสมบัติ
62093015757 นางสาววรัญชลี บุทศรี
62093015758 นางสาวรัชพร โพนนาค
62093015759 นายณัฐกานต� แควภูเขียว
62093015760 นางจรัญญา แจ�มใส
62093015761 นายภาคภูมิ ศิลปชัย
62093015762 นางสาวสุกัญญา สมศิริพิทักษ�
62093015763 นางสาวฐิวาทิพย� บุตรพรม
62093015764 นางสาวเพ็ญพร เประกันยา
62093015765 นางสาวสุภากาญจน� นนท�นภา
62093015766 นายจักรภพ วรเชษฐ
62093015767 นางสาวสวิชญา คําพะวงศ�
62093015768 นางสาวประไพพัตร ศรีสุขพันธ�
62093015769 นางสาวนรินทร นานนท�
62093015770 นางสาวเพ็ญพิชชา ภูพวก
62093015771 นางสาวนันทรัตน� ประชุมชน
62093015772 นางสาวเจนจิรา จันทมาตย�
62093015773 นางสาวมัณฑนา จันทานี
62093015774 นางสาวธัญญรัตน� ลินสา
62093015775 นางสาวศุภลักษณ� ฝHายชาวนา
62093015776 นายกิตติพงษ� ว�องไว
62093015777 นางสาวนิชาภา พิเนตรเสถียร
62093015778 นางสาวดารารัต เรืองจันทร�
62093015779 นางสาวกาญจนา ศิลาโคตร
62093015780 นางสาวรัชฎาพร ภูผิวเงิน
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62093015781 นางสาวพรทิพย� สุขเกิด
62093015782 นางสาวขวัญฤดี โจณสิทธ์ิ
62093015783 นางสาวพรธิดา ลีเพ็ญ
62093015784 นางสาวธิดารัตน� ยศตะโคตร
62093015785 นางสาวมณีรัตน� ตาสา
62093015786 นางสาวอรสา กันธวงษา
62093015787 นางสาวศิริวรรณ สุริสาร
62093015788 นายณัฐพงษ� ป0ญญาสิทธ์ิ
62093015789 นางสาววิภาดา นนจันทร�
62093015790 นายกวีวัฒน� ประพันธ� 
62093015791 นางสาวอัชฎาภรณ� จันอุด
62093015792 นางสาวศุภนิดา สรรพวุธ
62093015793 นางสาวเบญญา สมดี
62093015794 นายธรา บุตรศรี
62093015795 นางสาววิลินทร� ฤทธ์ิอ%วน
62093015796 นางนุสรา อุตรนคร
62093015797 นางสาวณัฐกานต� ศรีไชยมูล
62093015798 นางสาวพรพิมล อินธิแสน
62093015799 นางสาวประภาวดี ดีกุดเรือ
62093015800 นายณัฏฐกร สุขสะกาว
62093015801 นางสาวนิตยา ราชราชา
62093015802 นางสาวนีรชร อุ%ยปะโค
62093015803 นางสาวรัตยา ดงภูยาว
62093015804 นางสาววิไล คําไชย
62093015805 นางสาวกมลทิพย� แสนสุริวงค�
62093015806 นางสาวขนิษฐา กล%าหาญ
62093015807 นางสาวจิราพร จันดา
62093015808 นางสาวจุฑาทิพย� ภารรัศมี
62093015809 นางสาวจุฬาลักษณ� สหายฟKา
62093015810 นายธนวิทย� ผาลอย
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62093015811 นางสาวมณิสร เหล�าบัวโฮง
62093015812 นางสาวสุมิลตา หลักโคต
62093015813 นายอัครชาติ ศิริบุตร
62093015814 นายประกาศิต วิทยาบํารุง
62093015815 นางสาวธัญรดา พรมทัน
62093015816 นางสาวพรทิพย� แสนชน
62093015817 นางสาวนรินรัตน� ไชยบุตร
62093015818 นายภาณุเดช ปุHงคําน%อย
62093015819 นายพูลทรัพย� ง้ิวพิมพา
62093015820 นายวัชระ คํามะเมือง
62093015821 นางสาวธัญชนก แรกชื่น
62093015822 นางสาวมะนีรัตน� ม�อมพะเนาว�
62093015823 นางสาวธัญลักษณ� สีแดน
62093015824 นางสาวธนวรรณ จันทะเขต
62093015825 นางกรองกาญจน� นัยวิรัตน�
62093015826 นางสาวทิฆัมพร อิ่มในเมือง
62093015827 นางสาวกมลพรรณ แข็งฤทธ์ิ
62093015828 นายทวีชัย หัตถะปะนิตย�
62093015829 นางสาวยุพดี ตรีชาลา
62093015830 นายธนาพนธ� ทองเพ็ชร
62093015831 นางสาวชนัญญา ศรีสวัสด์ิ
62093015832 นายป�ติภัทร ยอดพุทธ
62093015833 นางสาวปนัดดา แก�นจักร
62093015834 นางสาวอัจฉริยา อินธิแสน
62093015835 นางสาวธนาภา ตู%จินดา
62093015836 นางสาวเฟQWองฟKา ศรีบุรินทร�
62093015837 นางสาวพิลาวรรณ เอี่ยมเมือง
62093015838 นางสาวจุฑามาศ นิลเกตุ
62093015839 นายภูวนัตถ� กิจประเสริฐ
62093015840 นายปฏิพลวัช ทรัพยสิทธ์ิ
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015841 นางสาวสุคนธ์ิทิพย� ลอดบุญมา
62093015842 นางสาวชวนชิต ยากันจา
62093015843 นายศักด์ิดา พลสีดา
62093015844 นายเทวิญ สองพาลี
62093015845 นางสาวเจมจิรา ปูHบุตรชา
62093015846 นายสมพร สุนันทะ
62093015847 นางสาวฐิติรัตน� สิริยศไกร
62093015848 นางสาวอนามิกา บัวเผื่อน
62093015849 นางสาวพิศตะวัน อินทสิทธ์ิ
62093015850 นางสาวนิศาชล ลุนาหา
62093015851 นางสาวเพ็ญวิภา วิชาเดช
62093015852 นางเฟQWองฟKา สันธนะพานิช
62093015853 นางสาวมธุรดา โคตรชมภู
62093015854 สิบเอกหญิงเพชรจิรารัตน� รังศรี
62093015855 นางสาวอภิญญา สิงลี
62093015856 นางสาวสมฤดี แสงดึก
62093015857 นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
62093015858 นางสาวจันทนา หมอกมีชัย
62093015859 นางสาวเปรมฤทัย บัวรัตน�
62093015860 นางสาวแก%วหทัย แก%วบุญ
62093015861 นางสาวจีรภา ก%อนชารี
62093015862 นายภูริชาญ สิงห�นิล
62093015863 นางสุธาลินี รอดขันเมือง
62093015864 นางสาวจิรภัทร โยทสิงห�
62093015865 นางสาวเนตรทราย จันยมิตรี
62093015866 นายสามารถ ชัยภิบาล
62093015867 นางสาวชฎาภรณ� ไตรยะมาศ
62093015868 นายณัฐวัฒน� ยศอธิพงศ�
62093015869 นายศราวุฒิ สายจําปา
62093015870 นางสาววลัยลักษณ� คนเพียร
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ระดับปริญญาตรี

62093015871 นายพีระวิชษ� เขตบุญเรือง
62093015872 ว�าที่ร.ต.วัชรวุธ พิมพ�พุฒิ
62093015873 นางสาวธันยาพร ไค�นุ�นสิงห�
62093015874 นางสาวภรณ�ธนา มองโพธ์ิ
62093015875 นางสาวชุติกาญจน� ลาภสันเทียะ
62093015876 นายกิจเจริญ สาชนะโสภณ
62093015877 นายคมสัน ชัยวรมุขกุล
62093015878 นางสาวปรัชญนันท� อุดถา
62093015879 นางสาวเสาวภา เสถียรเขต
62093015880 นางสาวอุทุมพร ไพสีขาว
62093015881 นางสาวทอฝ0น ประเสริฐแก%ว
62093015882 นายศรราม ตะโกสี
62093015883 นางสาวณัฐนรี ป�Wนกระโทก
62093015884 นางสาวลักษมี เหมนรากร
62093015885 นางสาวมนันพัทธ� บุตรโชติวัฒน�
62093015886 นายทักษิณ ทิณรัตน�
62093015887 นางรัตนาพร นาทันคิด
62093015888 นางสาวศุภาวรรณ ผือสูงเนิน
62093015889 นายภาษกรณ� ทวีลาภ
62093015890 นางสาววิริญา นามพุทธา
62093015891 นางสาวตรีชฎา จําปาโท
62093015892 นางสาววารุณี ตุดตะเวช
62093015893 นางสาวนิตยา แก%วคําสอน
62093015894 นายธีรพงษ� บูระพันธ�
62093015895 นางสาวนุจเรศ ภูมิผักแว�น
62093015896 นางสาวกรรณิกา คุ%นกระโทก
62093015897 นางสาวอัญธิดา นามอาษา
62093015898 นางสาวจิราวรรณ จันทนะ
62093015899 นางสาวชนิดาภา ศรีไชยลา
62093015900 นางสาววิมพ�วิภา บุญณะสิทธ์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015901 นางสาวฉัตรศิริ ไชยสัตย�
62093015902 นางสาวพรนิการ� นาติโน
62093015903 นางสาวสุภัทรตา พลบํารุง
62093015904 นางสาวอารีวรรณ โพธ์ิหล%า
62093015905 นางสาวดรุณี โกมาร
62093015906 นายวีระยุทธ แก%วฝHาย
62093015907 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยแสง
62093015908 นางสาวอัญชลี ขันแดง
62093015909 นายเฉลิมพล บุตรดี
62093015910 นางวนิดา ภัทราธิกุล
62093015911 นางสาวอุมาภร เจVกสีหา
62093015912 นางสาววันทนา บุญกว%าง
62093015913 นางสาวภัทรภร แก�นเกษม
62093015914 นายประเวศน� โคตรชมภู
62093015915 นายธนากร สายศร
62093015916 นายกสิณชล ไพจิตรโยธี
62093015917 นางสาวสุจิตรา โอษฐวิจิตร
62093015918 นายณัฐพงศ� มุมสํา
62093015919 นางสาวจันทร�ตะวัน สุวรรณเวียง
62093015920 นางสาวสิเรียม พลสรรค�
62093015921 นางสาวรัตนา สมลี
62093015922 นางสาวอรนุช โถคํานาม
62093015923 นางสาวณัฐนรี พ�อคุณตรง
62093015924 นายธัสสพลน� โพธิวงศาจารย�
62093015925 นายพงศธร นูกลึง
62093015926 นายสราวุธ รํารึก
62093015927 นางสาวสุชาดา ลาเกิด
62093015928 นางสาววิมล ปูHห%วยพระ
62093015929 นางสาวเจนจิรา รัตนบุรี
62093015930 นายอภิสิทธ์ิ ยศประสงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015931 ว�าที่ร%อยตรีหญิงนิราวรรณ บุญพา
62093015932 นางสาวเบญจมาศ ไชยมาศ
62093015933 นางสาวกนกอร สอนโพธ์ิ
62093015934 นางสาวกนกวรรณ พงษ�เต%า
62093015935 นางสาวพรนิภา พรหมงอย
62093015936 นางสาวพิมพิกา กุลไทย
62093015937 นายจีรโรจน� จันทร�งาม
62093015938 นายจักกฤษณ� ใจเย็น
62093015939 นางสาวสริตา พรมสุริย�
62093015940 นางสาวธารารัตน� นิลสูงเนิน
62093015941 นางสาวชวรรณพร ธิเดช
62093015942 นายณรงค�ฤทธ์ิ น้ําแก%ว
62093015943 นางสาวอัจฉรา จันดา
62093015944 นายนรวัชร รัตนบุรี
62093015945 นางสาวณัฏฐณิชา หิริศักด์ิสกุล
62093015946 นางสาวแอนนา ชาวยศ
62093015947 นายศิรพงศ� ผังดี
62093015948 นางสาวดอกรัก สิงหา
62093015949 นายชานนทร� พลอาษา
62093015950 นางสาวสุภัทรา โพธ์ิเกษม
62093015951 นายนิรันดร พลเหลา
62093015952 นางสาวประภัสสร เพชรสวัสด์ิ
62093015953 นางรจนา มุลวิไล
62093015954 นางนุศรา สิทธิบุ�น
62093015955 นางสาวจุฑามณี พุทธมารักษ�
62093015956 นางสาววราภรณ� ศรีระพันธ�
62093015957 นายชํานาญ จันทร�ชื่น
62093015958 นางสาวจิตติมา เหง�านางาม
62093015959 นางสาวพนิดา อินทรตระกูล
62093015960 นางสาวเบญจพร สุวรรณทา
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093015961 นายธีรสิทธ์ิ แดงน%อย
62093015962 นางสาวอโณทัย ทิ้งชั่ว
62093015963 นายบดินทร� ดอนไพร
62093015964 นางสาวชวัลลักษณ� คลังกลาง
62093015965 นางสาวกุลนรี รัชโพธ์ิ
62093015966 นางสาวจิตรวรรณ จันทร�เต็ม
62093015967 นายธีรวุฒิ จันทวงศ�
62093015968 นางสาวกมลชนก พุทธเสน
62093015969 นางสาวกนกอร โกศิยะกุล
62093015970 นางสาวขวัญตา สารธิตย�
62093015971 นางสาวฝKายเงิน สร%อยเสนา
62093015972 นางสาวยุวดี มีราช
62093015973 นางสาวชิดชนก พลางวัน
62093015974 นางสาวอมรรัตน� ม่ันธง
62093015975 นายณัฐพงศ� แวงวัน
62093015976 นางสาวพวงพิศ อิงเอนุ
62093015977 นายปุญญพัฒน� โยธหะลักษณ�
62093015978 นางสาวฟอง วงศ�ใหญ�
62093015979 นายยงยุทธ์ิ ก%งดี
62093015980 นายธานินทร� ศรีภักดี
62093015981 นางสาวอิสริยา ดวงดี
62093015982 นายเดชฤทธ์ิ จุลณีย�
62093015983 พันจ�าอากาศเอกหญิงอลิศรา จันทรพานิช
62093015984 นางสาวป�ยะดา ตรีสุคนธ�
62093015985 นางสาวพรนภา สายนุโช
62093015986 นายสุริยันต� พงศ�ธนาวดี
62093015987 นายป�ยะราช พรมแสงใส
62093015988 นางสาวกุลธิดา อุทัยเรือง
62093015989 นางสาวสุนารี คําพิลา
62093015990 นางสาวกาญจนา วรสาร
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ระดับปริญญาตรี

62093015991 นางสาวจิราภรณ� คงวิเชียร
62093015992 นางสาวรัชนีวรรณ� มาหริน
62093015993 นายคุณานนท� เครือแวงมล
62093015994 นางสาววิภารัตน� โกพล
62093015995 นายสุริยา กิตติราช
62093015996 นางสาวกมลณัฐ โสรส
62093015997 นายศิริพงษ� จันตุ%ย
62093015998 นายธัญญะ ภูหอม
62093015999 นางสาวชัชฏาภรณ� ชะนะไพร
62093016000 นายพิมลภรณ� ไชยประเทศ
62093016001 นางสาวสุวิมล ฟุกฟ0ก
62093016002 นางสาวจิราภรณ� ป�ตาทะสังข�
62093016003 นางสาวเบญจมาศ แสนสุริวงค�
62093016004 นางสาวอาลิษา นาชัยลาน
62093016005 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีโยธา
62093016006 นางสาวสกุลรัตน� วงค�จันทะ
62093016007 นางสาวนัจนันท� สุพะกํา
62093016008 นางสาวอินทหลา แสนโคตร
62093016009 นางสาวเสาวลักษณ� สิงห�ซอม
62093016010 นายนนธวัช โวหาญกล%า
62093016011 นางสาวณัฐชยา บุตรรอด
62093016012 นางสาววรนิษฐา จันทรประทักษ�
62093016013 นางจันทร�สุดา ศรีวิชัย
62093016014 นางสาวทิภาพร วงละคร
62093016015 นายจตุรงค� ศรีบุรินทร�
62093016016 นางสาวสุพรรณี สุริยะสิงห�
62093016017 นางสาวเปIWยมศิริ กันดา
62093016018 นางสาวขจรจิตร ปะลิละออง
62093016019 นางสาวศิวาพร เนื่องชมภู
62093016020 นางสาวณภาส�ณัฐ คําลือ
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ระดับปริญญาตรี

62093016021 นางสาวกนกอร เกตุวงศา
62093016022 นางสาวชฎาพร เพ็ชรนาดี
62093016023 นางสาวฐิติกานต� โสภารัตน�
62093016024 นางสาวพัชรา วิชายา
62093016025 นางสาวสุวนันท� วจีสิงห�
62093016026 นายอภิเชษฐ� จันทร�ดิษฐ�
62093016027 นางสาวสวนีย� รัตนพิทักษ�
62093016028 นางสาวสุทธิดา ป�ตตุลา
62093016029 นางสาวป�ยะนุช นาติโน
62093016030 นายกฤศชานนน� บัวบุญ
62093016031 นายวิชัย วิโยธา
62093016032 นายอิศราวุธ พรหมพิทักษ�
62093016033 นายอดิษศักด์ิ ยะตะโคตร
62093016034 นายศรัทธา ศรีคารมย�
62093016035 นางสาวเบญจภรณ� พักโพธ์ิเย็น
62093016036 นางสาวลลิตา แก%วเบี่ยง
62093016037 นางสาวนันทิกร ทาศิริ
62093016038 นางสาวปรัศนีย� ใยธรรมมา
62093016039 นางสาวบัณฑิตา นวนด�านกลาง
62093016040 นายกิตติศักด์ิ สารสินธุ�
62093016041 นางสาวลินดา ฟองลม
62093016042 นางรัตนาภรณ� พันมะลี
62093016043 นายรัฐศาสตร� ชุมชน
62093016044 นางสาวสุภาวรรณ พันศรี
62093016045 นายจักรี ศรีกมล
62093016046 นางสาวอันธิกา ประเสริฐสังข�
62093016047 นายกฤษณ�พีรัช สินสวัสด์ิ
62093016048 นางสาวชลินันท� ใจชื่น
62093016049 นางสาวจามจุรี หมายตอมกลาง
62093016050 นางสาววิสุดา แสนมะฮุง
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ระดับปริญญาตรี

62093016051 นายธนะวรรธน� โชติวิวัฒน�กูล
62093016052 นายณฐพัฒน� ม่ังชม
62093016053 นางสาวนุสรา หูไธสง
62093016054 นายพงษ�กร ลีพรม
62093016055 นางสาวธัญญา หอทอง
62093016056 นายฐานันดร ชาวกล%า
62093016057 นางสาวอมลวรรณ เปIWยมชัยนันท�
62093016058 นางสาวศิรินภา ดาศรี
62093016059 นางสาวสุพัตรา รังคะวงษ�
62093016060 นางพรสวรรค� ศรีประเสริฐ
62093016061 นายจักรกฤษณ� พูนสวัสด์ิ
62093016062 นางสาววิภาราตรี แก%วดวงดี
62093016063 นางสาวจิราวรรณ ชาวประสา
62093016064 นางสาวลักษณ�นภา มานพ
62093016065 นายภาณุวัฒน� ภูสีฤทธ์ิ
62093016066 นางสาวอรอนงค� วิเชียรศรี
62093016067 นายสถาพร อาบสุวรรณ
62093016068 นายศรายุทธ หม่ืนไตร
62093016069 นายอารี คําลือ
62093016070 นายอดิศักด์ิ จันทร�บุญ
62093016071 นางสาวมานิตา โภคาพานิช
62093016072 นางสาวสิริญา นาทองใบ
62093016073 นางสาวอุรุพร ประกอบบุญ
62093016074 นางสาวอรวรรณ นามโส
62093016075 นายชาญณรงค� เสาหล�อน
62093016076 นางสาวนุชจิรา แสงฤทธ์ิ
62093016077 นางสาวอภิชญา เฮืองฮุง
62093016078 นางไอรดา กองคํา
62093016079 นางสาวณัฎฐาทิพย� ทิพย�วงศา
62093016080 นางสาวปรารถนา ม่ิงแก%ว
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62093016081 นางสาวนิตยาวรรณ ไพศาล
62093016082 นายทศพล เลี้ยงวงศ�ถาวร
62093016083 นางสาวทินนาถ ทัดเที่ยง
62093016084 นายนทิธร ศรีพันธบุตร
62093016085 นางสาวขวัญแก%ว ภาโนมัย
62093016086 นายอิสระพงศ� พรหมอุตม�
62093016087 นางสาวสุจิตรา เสนานิคม
62093016088 นางสาวพรวิมล หงษ�ชัย
62093016089 นางสาวธัญญรัตน� ทําสงค�
62093016090 นางสาววิภาวรรณ สาระวงษ�
62093016091 นางสาวป�ยะนาฏ บาทชารี
62093016092 นายกฤษฎา แสงศรี
62093016093 นายทนง บึงราษฎร�
62093016094 นายอมรวิทย� หาโคตร
62093016095 นางสาวพนิดา คําปKอง
62093016096 นางสาวพรปวีณ� พรมไพสน
62093016097 นางสาวป0ทมาพร แพงศรี
62093016098 นายณัฐวุฒิ ธะนะเฮือง
62093016099 นางสาวโสรยา พิมลพร
62093016100 นางสาววิมลศิริ อาษาพันธ�
62093016101 นางสาวอรัญญา ยมรัตน�
62093016102 นายนพรัตน� ฉายประดับ
62093016103 นายภาณุวัฒน� ขาวขันธ�
62093016104 นายธนบัตร คัมภ�บุญยอ
62093016105 นางสาวนงค�นภา เคนไชยวงค�
62093016106 นายณัฏฐพล ป�ติสกุลโชคธีรา
62093016107 นางสาวพวงพยอม คําสิงห�
62093016108 นางสาวฉัตรวี สอนทิม
62093016109 นายชินวัฒน� ถากง
62093016110 นางสาววรรณนิสา เพชรหมู�
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62093016111 นายสิทธิโชค กันดี
62093016112 นางสาวแคทลียา วงศ�กาไสย
62093016113 นางสาวเบญจวรรณ เพชรอําไพ
62093016114 นายวีรวัฒน� ภูลายดอก
62093016115 นายสรัญYู รักษานนท�
62093016116 นางสาวภัควลัญช� จิตธรรมมา
62093016117 นางสาวเชษฐ�สุดา เจริญรัมย�
62093016118 นางสาวปาริชาติ อุทัย
62093016119 นางสาวพรพิมล ศรีวิไล
62093016120 นางสาวอรินดา ธงชัย
62093016121 นางสาวศรัญญา แสงกุดเลาะ
62093016122 นายนาโอ แสงทอง
62093016123 นางสาวชลดา พูนดี
62093016124 นางสาววิทุมา เจริญ
62093016125 นางสาวรัตนาวดี กาญจนะคช
62093016126 นางสาวทิพากร จุลปาน
62093016127 นางสาวฉวีวรรณ สารสม
62093016128 นายกิตติศักด์ิ ยอดนครจง
62093016129 นายธีระศักด์ิ ท%าวพิมพ�
62093016130 นางสาวศศิลักษณ� จันทะลี
62093016131 นางสาวพรวลัย เพชรน%อย
62093016132 นายกมลชัย บุนลอด
62093016133 นางสาววลัยพรรณ มณีผล
62093016134 นายยุทธินันท� นาจรูญ
62093016135 นางสาวเกตุมณี วิเชียรดี
62093016136 นายภาคภูมิ แก%วคุณเมือง
62093016137 นางสาวบุหงา ศรีจันทร�สา
62093016138 นางสาวฐิติมา ศรีกะพา
62093016139 นางสาวจันจิรา ทิพกุล
62093016140 นางสาวทัชชวนันท� ภิรมกิจ
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62093016141 นางสาววราภร บุญทวี
62093016142 นายปกปKอง พูลสวัสด์ิ
62093016143 นางสาวเบญจมาศ นาทราย
62093016144 นางสาวละออง ทองคํา
62093016145 นางสาวประณิตา สีวงษา
62093016146 นางสาววารุณี ประทุมรัตน�
62093016147 นางสาววธิดา บุญมา
62093016148 นางสาวเนตรนภา ยุทธเนตร
62093016149 นายตะวัน ศรีทอง
62093016150 นายเนรมิต ทฤษฎี
62093016151 นางสาวสุมินตรา คําทะลาด
62093016152 นายกิตติชัย หลินลาโพธ์ิ
62093016153 นายภูริพันธ� พัดชื่น
62093016154 นายเดชา จันทร�แดง
62093016155 นางสาวศุภัทรา บุรงค�
62093016156 นางสาวสุธาทิพย� ชาญสมร
62093016157 นางสาวรมิดา วิชาศรี
62093016158 นางสาวนิภาพร น%อยมนตรี
62093016159 นางสาวสุภาวรรณ กุกําจัด
62093016160 นางสาวสุนิสา สาริกา
62093016161 นางสาวคียภัทร� ทากิระ
62093016162 นายสหพล วิเศษศรี
62093016163 นางสาวขนิษฐา พิลาศรี
62093016164 นางจุฑาพร ป0ญยาง
62093016165 นางสาวจุฬารัตน� สานสิทธ์ิ
62093016166 นายวัชริศ อรรคนิตย�
62093016167 นางสาวกรรณิกา คงคา
62093016168 นางสาวปะการัง กมลชิต
62093016169 นายทิวทิวา ศรีวัด
62093016170 นางสาวศิริญญา เทพนา
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62093016171 นายธนคม ผิวขาว
62093016172 นางสาวกิติยา อัดโดดดร
62093016173 นายพิพัฒน� นวนพา
62093016174 นายศราวุธ โคตรคําหาญ
62093016175 นางสาวเข็มเพชร เศวตวงษ�
62093016176 นางสาวกนกพร พลธิราช
62093016177 นางลฎาภา คําป0ง
62093016178 นายป�ยณัฐ สิงหราช
62093016179 นายชัยฤทธ์ิ พิมพ�มลัย
62093016180 นางสาววิไลวรรณ นนทะโคตร
62093016181 นายเกียรติก%อง ธนะคําดี
62093016182 นางสาวศิริพร พหลทัพ
62093016183 นางอรุณรัตน� ราชโยธา
62093016184 นางสาวกนกจันทร� จันทรวารีย�
62093016185 นางสาวอัจฉริยา เหลาแตว
62093016186 นายธรณิศวร� วิศรี
62093016187 นางสาวปารมี วงษ�ศรีแก%ว
62093016188 นางสาวนิสา มังคะโล
62093016189 นางสาวกีรติกานต� บุญเมือง
62093016190 นายชัยณรงค� แกะทาคํา
62093016191 นายพงศธร โคตรมณี
62093016192 นางสาวมินทร�ตรา ยินดี
62093016193 นางสาวป�ยะนุช คําสีแสง
62093016194 นายภูมินทร� กิตติราษฏร�
62093016195 ว�าที่ร%อยตรีณัฐพงศ� หมอดี
62093016196 นายวีรยุทธ มุขเชิด
62093016197 นางสาวเพชรไพลิน อาสว�าง
62093016198 นางสาวดาระวรรณ ทองแบบ
62093016199 นางสาวปราถนา บุญชาญ
62093016200 นางสาวธันวรัตน� กลีบรัง
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62093016201 นางสาวสุดาดวง สารกรณ�
62093016202 นายนัธทวัฒน� ชมเชย
62093016203 นายณัฐวุฒิ ทนสูงเนิน
62093016204 นางสาวบุษกร เหล�าชัยเจริญผล
62093016205 นางสาวสิวลี ดวงเพชร
62093016206 นายสุรวุธ ไชยยศ
62093016207 นางสาวสาวิตรี ราชถ%อย
62093016208 นางอนุสรา วงศ�วารแก%ว
62093016209 นางสาวกชพรรณ สุคันธมาลา
62093016210 นางสาวอธัญญา หารธงชัย
62093016211 นายก�อเกียรติ บุญทา
62093016212 นายธวัชชัย วุฒิมาลัย
62093016213 นางสาวจุฬาลักษณ� ตุพิลา
62093016214 นางสาวชลธิชา อืดผา
62093016215 นางสาวปฐมาภรณ� สังข�ชัย
62093016216 นางสาวธีรยา ธรรมศิริ
62093016217 นางสาวแก%วตา เยาวบุตร
62093016218 นายจตุรภัทร ครองผล
62093016219 นายรัชต�สกุล โปHงมะณีย�
62093016220 นางสาวธฤตวัน อาจสมัย
62093016221 นางสาวอรทัย นารถชมสา
62093016222 นายนิภัทร� ประทุมคํา
62093016223 นายนฤเบศร� พุฒธาอามาตย�
62093016224 นายประสงค� ศรีวิรัตน�
62093016225 นางสาวพชรพร น%าวแสง
62093016226 นางสาวสมฤทัย สุขจร
62093016227 นางสาวปาจรีย� ทองคําแสน
62093016228 นายสหเทพ แสนกุล
62093016229 นางสาวขนิษฐา ทะวงศ�ศรี
62093016230 นางสาวพรรณธิดา บาทชารี
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62093016231 นายภาณุพงศ� ชํานาญ
62093016232 นางสาวจิตติยา มีแก%ว
62093016233 นายวิวัฒน� จันสนิท
62093016234 นางสาวสิริโสภา ธัญญะอุดม
62093016235 นางสาวอรอุมา สรสันต�
62093016236 นางสาวรัญชนา ธนูรักษ�
62093016237 นางสาวกนกพรรณ บุนนาคสีชัย
62093016238 นางสาวอนุชธิดา จันทะรี
62093016239 นายมานิตย� ธรรมเกษร
62093016240 นายศักด์ิชัย ศรีระโส
62093016241 นายสุรินทร� ประเสริฐสังข�
62093016242 นางสาวศรัญยา สุโอษฐ�
62093016243 นางสาวนันท�ชณิตา แก%วนิล
62093016244 นางสาวกรกนก แสนสุริวงค�
62093016245 นายวัชรพล พันธุกาง
62093016246 นางมณีรัตน� อรรคฮาด
62093016247 นายจิรภัทร ศรีวิชัย
62093016248 นางสาวชนาพร ดวงสุภา
62093016249 นายภานุพงษ� ฤทธ์ิรักษา
62093016250 นายวันฉัตร ยืนยง
62093016251 นางสาวอรสา โลหิต
62093016252 นางสาวรุ�งนภา สีหา
62093016253 นางสาวกัญยาณี นีนันทะรักษ�
62093016254 นางสาวป�ยะนุช เซาะก�าน
62093016255 นางสาวลลิตา ภู�พงษ�
62093016256 นายอธิป ยอดนิล
62093016257 นางสาวกุลนิษฐ� เชื้อวงศ�
62093016258 นายภานุวัฒน� สุภะ
62093016259 นางสาวกัญญาณัฐ คําภูษา
62093016260 นางสาวรัตติยา บุตรมา
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62093016261 นางสาวป�ยวรรณ ฮาดปากดี
62093016262 นางสาวพรนิภา สว�างรุ�ง
62093016263 นางสาวขวัญชนก ขันธวิชัย
62093016264 นางสาวจันจิรา เสนาวงษ�
62093016265 นายอรรถวุฒิ วงษ�ป0ญญา
62093016266 นายอัครินทร� อะโน
62093016267 นางสาวพลอยวรุณ อุดรศักด์ิ
62093016268 นายธนพงศ� เยาวรุตม�
62093016269 นายสุวิทย� โคตรพงษ�
62093016270 นางธมนวรรณ วิไลรัตน�
62093016271 นายวิทวัส ขันติยู
62093016272 นางสาวณัฐชยา ศรีสมุทร
62093016273 นางสาววาสนา ม่ังมี
62093016274 นางสาวปวิชญา ย่ิงยงค�
62093016275 นางสาวชลิตา ยืนย้ัง
62093016276 นางสาววริยา เพ็ชรโต
62093016277 นางสาวธนัญญาณ� เพชรสูงเนิน
62093016278 นางสาววิตราลัย ฮ�มปHา
62093016279 นางสาวชมพูนุท ศรีพลน%อย
62093016280 นายสันติราษฎร� พละเดช
62093016281 นายปริวรรต อยู�สว�าง
62093016282 นางสาวจุฑารัตน� กอมาตย�
62093016283 นางสาวณัฏฐิอร ธนูศิลปO
62093016284 นายวัชรพล ดีดวงพันธ�
62093016285 นางสาววิภา ไพนิกพันธ�
62093016286 นางสาววราภรณ� เวฬุมาศ
62093016287 นายก%องภพ วุฒิยา
62093016288 นายฤทธิรงค� ป0ตถาวโร
62093016289 นายจารึกพงศ� วานานวงศ�
62093016290 นางสาวอัจรี โคตรมิตร
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62093016291 นายสุเมธี คําเชียงใหม�
62093016292 นายนรากร บุญเกิด
62093016293 นายศิลวัตร บุญธรรม
62093016294 นางสาวเกษศิรินทร� อาจสมบาล
62093016295 นายวทัญYู สีโท
62093016296 นางสาวจันทนิภา คําแพงตา
62093016297 นายเอกพงษ� แหมไธสง
62093016298 นายกิตติพันธ� ศรีวิลัย
62093016299 นางสาวณัฐธยาน� เมฆประยูร
62093016300 นางสาวพรอาภา พงศกรวิศิษฏ�
62093016301 นางสาวพิมพ�อรัญ มันยะรัตน�
62093016302 นายธนานันท� คชานันท�
62093016303 นายฤกษ�ชัย แสนบุญมี
62093016304 นายภูมินทร� ก่ัวชมภู
62093016305 นางธณัศมณห� โอนโคกกรวด
62093016306 นางสาวป�ยนุช สุนาโท
62093016307 นางสาวนัฐริกา จันทะศูนย�
62093016308 นางสาวจิรภัทร� โดยสะดวก
62093016309 นายศุภชัย ทองสันต�
62093016310 นางสาวสุวนันท� แก%วป0ญญา
62093016311 นายเศวตฉัตร เศษโถ
62093016312 นายวรายุทธ ทองหม้ัน
62093016313 นายสุจินดา แก%วโสภา
62093016314 นางสาวณัฏฐณิชา ทิพราช
62093016315 นางสาวมุทิตา พิมพ�คํา
62093016316 นางสาวสมฤดี คําพัน
62093016317 นางสาวนันทวรรณ ริคําแง
62093016318 นางสาวณัชชา นภาสกุลคู
62093016319 นางสาวณัฐมน ดุจดา
62093016320 นายอดิศักด์ิ โค%วเจริญสุข
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62093016321 นางสาวพิณศิริ ดาววี
62093016322 นายอลงกรณ� บุตรวงค�
62093016323 นางสาวภัทรานี จิตรปรีดา
62093016324 นายพชร พรหมลัทธิ
62093016325 นางสาวสุพัตรา ขุราษี
62093016326 นายณัฐพล เหล�าเจริญ
62093016327 นายภานุวัฒน� ไพศูนย�
62093016328 นางสาวบุผชาติ โสภา
62093016329 นางสาวเพชรชนก นันทมัจฉา
62093016330 นางสาววิภาพร ทองโคตร
62093016331 นางสาวจุฑามาศ ราชนู
62093016332 นางสาวกรวรรณ คงโนนกอก
62093016333 นางสาววิลาวัณย� ตะแก%ว
62093016334 นางสาวชนัญญา แก%วกล%า
62093016335 นายธีรยุทธ ผาสีดา
62093016336 นายนิติพนธ� ทองโคตร
62093016337 นายบรรณรักษ� บรรณสาร
62093016338 นางสาวนิภาพร คินาเพ็ชร
62093016339 นายพรชัย ฉิมพาลี
62093016340 นางสาวรวีวรรณ จันทะคัด
62093016341 นางสาวประกายเนตร ธงชัย
62093016342 นายวุฒิธร อินทราภา
62093016343 นางสาวกรรณิกา นรภาร
62093016344 นายอภิเดช หวังเต�ากลาง
62093016345 นางสาวกนกวรรณ บุญทองอ�อน
62093016346 นางสาวธาราพร นพภากูล
62093016347 นางบุษกร จันทร�คลัง
62093016348 นางสาววณิชชา วังคีรี
62093016349 นางสาวนภาพร ใจแก%ว
62093016350 นายกําพล พลหาญ
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62093016351 นางสาววรรณวิภา วงศ�ไชยยา
62093016352 นางสาวช�อลดา มายอด
62093016353 นางสาวจิฬาภรณ� ฤทธิศักด์ิ
62093016354 นายสุทธินันท� ขุมหิรัญ
62093016355 นางสาวชิดชนก ศรีโสดาพล
62093016356 นางสาวนิลาวัลย� ปานนอก
62093016357 นายธณาธร เทียมทัศน�
62093016358 นายกิตติพงษ� สารขันธ�
62093016359 นายชัยสิทธ์ิ เทพจันดา
62093016360 นายป�ยะราช พ�อค%าช%าง
62093016361 นายวิศรุต มากกลาง
62093016362 นายพงษ�ศักด์ิ หัสกรรจ�
62093016363 นางสาวเนตรนภา ขอนยาง
62093016364 นายอนุชิต วงศ�คําจันทร�
62093016365 ว�าที่ ร.ต.หญิงนฤมล แฮดจ�าง
62093016366 นางสาวพรรณนารา ขุนภักดี
62093016367 นางสาววิสุดา นันทะสุทธ์ิ
62093016368 นางสาวจันทร�จิรา เก%ากิจวิไล
62093016369 นางสาวอรอุมา เขียวน้ําชุ�ม
62093016370 นางสาวธารารัตน� เมินขุนทด
62093016371 นางสาวมัทรี กุสุมภ�
62093016372 นางสาววริญญา ไชยทอง
62093016373 นายภาณุพงษ� ยศพล
62093016374 นายฐาปนา ก่ิงคาน
62093016375 นางสาวเนตรนภา ศรีตองอ�อน
62093016376 นางสาวพัชรินทร� สงทามะดัน
62093016377 นายป�ยวัฒน� บาตดี
62093016378 นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ�
62093016379 นางสาวพัชรินทร� นนทะบูรณ�
62093016380 นายนัฐพล นาถาดทอง
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62093016381 นางสาวพรทิพย� บรมฤทธ์ิ
62093016382 นายพิสัยสิทธ์ิ คําสีแก%ว
62093016383 นางสาวประภัสสร มาตา
62093016384 นางสาวชไมพร ยันตะพันธ�
62093016385 จ.อ.ฉัตรชัย โสมะภา
62093016386 นางสาวสุธาศิณี แสนโพธ์ิ
62093016387 นางสาวดุษฎี โนนทิง
62093016388 นางสาวศิริรัตน� วังคีรี
62093016389 นางสาวปภัสรา ก่ิงคํา
62093016390 นางสาวพัชฎาภรณ� มีคําแสน
62093016391 นางสาวมนทรัตน� น%อยอินวงษ�
62093016392 นางสาวปวีณา พรมกุล
62093016393 นางสาวอรอนงค� สนสายสิงห�
62093016394 นางสาวกานดามณี วัชโรสินธุ�
62093016395 นายธนากร โจภูเขียว
62093016396 นายจิรยุทธ ป�ตะแสง
62093016397 นายไกรยง ชื่นบุญชู
62093016398 นางสาวดรุณี ปุHมศิลปO
62093016399 นายนัธทวัฒน� ราศรี
62093016400 นายอรรถพร จันดาพันธ�
62093016401 นางสาวรสิตา ศรีวิโรจน�
62093016402 นางสาวสุณิสา รัตน�เพ็ชร�
62093016403 นางสาวจินดารัตน� ส�อนนารา
62093016404 นางสาววงศ�สุภา อรทัย
62093016405 นางอินทวา สอนเกิด
62093016406 นางสาวบุษบา ทองจินดา
62093016407 นางสาวสุชาดา พิลึก
62093016408 นายพิษณุ กองอาษา
62093016409 นางสาวป0ทมวรรณ ศรีคราม
62093016410 นายพรหมชัย ถนอมอุรพี
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62093016411 นางสาวเกศวดี คํามูลคร
62093016412 นางสาวกัญยารัตน� นาควิโรจน�
62093016413 นางสาวจริยา งามแฉล%ม
62093016414 นางเหมือนฝ0น ไชยต%นเทือก
62093016415 นายพงศธร พรหมบุตร
62093016416 นางสาวอภัสรา โยธะวงค�
62093016417 นางสาวพรสวรรค� เครื่องพาที
62093016418 นางสาวชนิดา ทวีทรัพย�
62093016419 นางสาวฐิตาภรณ� วะรุณดี
62093016420 นายสิริศักด์ิ บุตเพ็ง
62093016421 นางสาวกรวิกา ชิ้นสุก
62093016422 นางสาวนฏกร พรหมจารย�
62093016423 นางสาวปานทิพย� อุทุม
62093016424 นายอภิวัตร กาญบุตร
62093016425 นางสาวเอื้อมเดือน ฮาดดา
62093016426 นางสาวหทัย เชื้อคําฮด
62093016427 นายเกียรติประวัติ น%อยทุ�ง
62093016428 นางสาวจุไรรัตน� แก%วทอง
62093016429 นายณรงค�ศักด์ิ ทากิระ
62093016430 นางสาวจิตราพัชญ� แสนคํา
62093016431 นางสาวอริสรา จําปาทอง
62093016432 นางสาวศศิพิมพ� ลําภา
62093016433 นายไชยา โคตรป0ญญา
62093016434 นางสาวสุนิสา ลาฝอย
62093016435 นางยุคลธร มะณีสี
62093016436 นางสาวเวณิกา ยาโสภา
62093016437 นางสาวสฐิศิรฎา ดีสิน
62093016438 นางสาวพัทธิลา ประสาวะนัง
62093016439 นางสาวเบญจมาศ พาพานทาง
62093016440 นางสาวพัสวี วีรยาพร
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62093016441 นางสาวอัจฉราภรณ� อุดสัย
62093016442 นางสาวจีลนุช ติยะบุตร
62093016443 นายธนวัฒน� ศิริกันรัตน�
62093016444 นายจิตรกร ป0ตถราช
62093016445 นางสาวปนัดดา บรรณวิทยกิจ
62093016446 นายจักรพงษ� หารรัด
62093016447 นางศุภลักษณ� บุตตะวงษ�
62093016448 นายยุทธนา คําวิเศษ
62093016449 นางสาวผกายพร ป0ญญาใส
62093016450 นางสาวนาตยา อาจมุณี
62093016451 นางสาวภรณ�พิมล กลยนี
62093016452 นางสาวศรันย�ญา มูลเรืองไชย
62093016453 นางสาวภาวินี ท%าวทอง
62093016454 นายวสันต� ศรีกะกูล
62093016455 นางสาวองุ�น พันธุกาง
62093016456 นางสาวกัลยา สิทธิศักด์ิ
62093016457 นางสาวอรทิพา ยอดคีรี
62093016458 นางสาวศิริลักษณ� พอชารี
62093016459 นางสาวปรียาพร แก%วสุวรรณ
62093016460 นางพยอมไพร วชิรปการ
62093016461 นางสาวศิรินภา พรมรักษา
62093016462 นางสาวจิราภรณ� ยอดจันทร�
62093016463 นางสาวบุณฑริกา บุญเกิด
62093016464 นายผดุงเกียรติ ศรีทิพย�ปKอม
62093016465 นางสาวนิโลบล ศรีอาษา
62093016466 นายวัชรพล เชื้อวังคํา
62093016467 นางสาวจิราภรณ� สีสถาน
62093016468 นางสาวปุณยทรัพย� คัณทะสุวรรณ
62093016469 นางสาวปาลิตา ชลประทาน
62093016470 นายป�ยะณัฐ นาโควงศ�
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62093016471 นางสาวกัลยรัตน� เยาวรัตน�
62093016472 นางสาวปวีณา มะลิงาม
62093016473 นางสาวชุติมา มูลราช
62093016474 นางสาวโสฬส ศิริรักนาวี
62093016475 นายวรุตม� วรรณราม
62093016476 นางสาวปนัดดา ชารี
62093016477 นายป0ณณธร ภัทรอิทธิกุล
62093016478 นางสาวบุณฑริก คงชัย
62093016479 นางสาวฉัตรฑริภา ใครบุตร
62093016480 นายพลกฤษณ� พลเตชา
62093016481 นางสาวศิริพร มาตราช
62093016482 นางสาวลัดดาพร เทพศรี
62093016483 นายกตัญYู โคตรติ
62093016484 นางสาววิสา เหลาลม
62093016485 นางสาวอังคนาง คําพันธ�
62093016486 นางสาวจิรประภา ขันติยู
62093016487 นางสาวดารารัตน� น%อยใหญ�
62093016488 นางสาววณิชชา ออมอด
62093016489 นางสาวนุชนาถ สีขว%าง
62093016490 นางสาวคุณาลักษณ� วงศ�งามสุข
62093016491 นางสาวศรวณีย� ราชมี
62093016492 นางสาวศุภัทรา บุตรดางาม
62093016493 นางสาวพรทิพย� ทองเกลี้ยง
62093016494 นางสาวจุไรวรรณ แสนแอ
62093016495 นางสาวรจรินทร� เฉลียวธรรม
62093016496 นายไกรศักด์ิ ทัศจันดา
62093016497 นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี
62093016498 นายภัทรพล ฉ่ันพัฒนาพงศ�
62093016499 นางสาวอุลัยพร ธุระพระ
62093016500 นางสาวอัญชลี ชัยฤทธ์ิ
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62093016501 นางสาวกิตติกา บุญกลม
62093016502 นางสาวรัชนิดา คําดีราช
62093016503 นางสาววันเพ็ญ นาโสก
62093016504 นางสาววริศรา เวียงนนท�
62093016505 นางสาวสร%อยสังวาล บุญชู
62093016506 นางสาวปุณฑริก เกียรติไกรวัลศิริ
62093016507 นางสาวศิริประภา บุตรดี
62093016508 นางสาวทิพธัญญา มณีชาติ
62093016509 นางสาวประกายทิพย� เชื้อดวงผูย
62093016510 นางสาวผกามาศ จุดศรี
62093016511 นายอัษฎางค� ใบลาด
62093016512 นายถิรศักด์ิ มีฮุง
62093016513 นายชัยยุทธ ชุมอภัย
62093016514 นางสาวมาลิน บุพศิริ
62093016515 นายธนบดี ศรีโคตร
62093016516 นายพีระพล อุ�นโคกกลาง
62093016517 นางสาวเมยานี จันทรสนิท
62093016518 นางสาวบัวบาน ตุ�นเต้ีย
62093016519 นางสาวกิจติญา ศรีทน
62093016520 นางสาวเบญจพร ทุ�มจันทรไตร
62093016521 นายอภิสิทธ์ิ ศิริพันธ�
62093016522 นายทินกร แขกวันวงค�
62093016523 นายศราวุฒิ เชื้อคําเพ็ง
62093016524 นางสาวพัชริดา พิทักษ�กุล
62093016525 นางสาวหวานใจ กัปโก
62093016526 นางสาวป�ยาทิพย� ผิวมะลิ
62093016527 นางสาวก่ิงกาญจน� วันนาพ�อ
62093016528 นางสาวเมรยา สิงห�เชื้อ
62093016529 นางสาวชิดชนก ไชยสุทธ์ิ
62093016530 นายณฐนนท� เศษภักดี
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62093016531 นางสาวสุวนันท� นามผา
62093016532 นางสาวปรียาภรณ� แก%วกัญญา
62093016533 นางสาววราภรณ� ศิริดล
62093016534 นางสาวชลธิชา กันหา
62093016535 นายวุฒิชัย หาญมนตรี
62093016536 นางสาวณัฐรดา เวชกูล
62093016537 นางสาวจุรีรัตน� บุตรพรม
62093016538 นางสาวฤดีมาส จันทร�มาลา
62093016539 นางสาวภัทราวดี นิลแสง
62093016540 นายชํานาญ จันชะดา
62093016541 นางสาวทองมี มานิสสรณ�
62093016542 นายอภิสิทธ์ิ เหล�าโกทา
62093016543 นายคมสันต� ชูศรีเมฆ
62093016544 นางสาววาสนา เพชรอยู�
62093016545 นายปฏิภาณ ทองบุรี
62093016546 นางสาวพัชราภรณ� โพธิสัย
62093016547 นางสาวเบญญาภา บุญยงค�
62093016548 นางสาวสุฌัญญา ภูผาใจ
62093016549 นางสาวพัชนี เคหฐาน
62093016550 นางสาวติมาพร ชนะพันธ�
62093016551 นางสาวอมรรัตน� นวะศรี
62093016552 นายอนันต� ประทุมวัน
62093016553 นางสาวปารมิตา จันทวัตร
62093016554 นางสาวจีระดา บุญเสริฐ
62093016555 นางสาวณัฐรดา รัตนา
62093016556 นายวัฒนา ขอบชัยแสง
62093016557 นางสาวพนิดา จันทะลุน
62093016558 นางสาวอธิชา แสงสุวรรณ
62093016559 นายสรชัย พันธ�ชมพู
62093016560 นางสาวดรุณี ศรีจันทร�
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62093016561 นางสาวป�ยะธิดา ไทยแท%
62093016562 นางสาวณัฏฐา คําพันธ�
62093016563 นางสาวกรรณิการ� คงทัน
62093016564 นางสาวนิตยา เพ่ิมอาราม
62093016565 นางสาวสุธิมา กุลอัก
62093016566 นางสาวอภิญญา เปUงกันทา
62093016567 นายณัฐพล ห%าวหาญ
62093016568 นางสาววัลยา โพนแปbะ
62093016569 นางสาวจตุภรณ� คําภูษา
62093016570 นายโชคชัย ทองทาบ
62093016571 นางสาวถนอมศรี อายุคง
62093016572 นายนําโชค อินทะนู
62093016573 นายประกาศิต แสนดี
62093016574 นางสาวจริยา ทัพธานี
62093016575 นางสาวสมฤดี คนบํารุง
62093016576 นางสาวรวีพร ศรีสําราญ
62093016577 นางสาวกรรณิกา บาลศรี
62093016578 นางสาววรธมน กุณาบุตร
62093016579 นายธนพล สายแวว
62093016580 นายวุฒิชัย บุญตะนัย
62093016581 นางสาวกัลญา เคนจําปา
62093016582 นางสาวเบญจมาศ คุณาวัฒน�
62093016583 นางสาวเพียงรวี พลอยวิเลิศ
62093016584 นางสาวรุ�งทิวา มาลา
62093016585 นางสาวสุจิตรา เจริญสุข
62093016586 นางสาวโชติมณี ชัยเดช
62093016587 นายณัฐวุฒิ เต�าเล็ก
62093016588 นางสาวมัญนิกา จอมเขียวมา
62093016589 นางสาวยุวดี โพธ์ิสีมา
62093016590 นางสาวณัฐพร ทิพชัย
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62093016591 นายอดิเรก แสนดวง
62093016592 นายพิชYุตม� อ�านพาณิชย�
62093016593 นางสาวมาลา คําเมือง
62093016594 นางสาวสนองใจ ดอกทองหอม
62093016595 นางสาวเจนจิรา ทวีโคตร
62093016596 นางสาวรัตติยา แสงศรี
62093016597 นางสาวสุดาพร คําพิพากษ�
62093016598 นางสาวอัจฉรา ไววิชา
62093016599 นายธวัชชัย ชารีวาล
62093016600 นายก�อเกียรติ ผิวอ�อน
62093016601 นางสาวสุมลฑา ไชยแสง
62093016602 นางสาวป�ยธิดา เข็มทอง
62093016603 นางสาวเจนจิรา วะเกิดเปKง
62093016604 นางสาวชนิตา โกษาแสง
62093016605 นายอนันต� ไหลหาโคตร
62093016606 นางสาวสุนิสา บุตรศรี
62093016607 นางสาวพิมพ�กมล มีมูล
62093016608 นางสาวแสงจันทร� เหง%าวิลา
62093016609 นางนุจรี ศิรินันทิภาคย�
62093016610 นายทรงวุฒิ สิทธิวงศ�
62093016611 นายฉลองณรงค� เดชบุรมย�
62093016612 นางสาวรุ�งทิพย� พินิจมนตรี
62093016613 นายเริงฤทธ์ิ ดีมาก
62093016614 นางสาวรสสุพร เหนือศรี
62093016615 นายสหรัฐ ทองสงคราม
62093016616 ว�าที่ร.ต.พีรสิทธ์ิ ศรีชมพล
62093016617 นางสาวบุษกร แหม�งป0ง
62093016618 นายสุดสาคร กรพันธุ�
62093016619 นางสาวศศิภา ศรีวิลาศ
62093016620 นางสาวกัญญาภัทร เอกอุ
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62093016621 นางสาวจุรีรัตน� วงษ�แสวง
62093016622 นางสาวสาคร สิงศาลาแสง
62093016623 นายอนุกรณ� ปาละจูม
62093016624 นายกฤตนัน ง้ิวพรหม
62093016625 นางสาววิชุดา ปานสุวรรณ
62093016626 นางสาวศิรินันท� ศิลาเกษ
62093016627 นางสาวจิราพร ช�างถม
62093016628 นางสาวอุมาพร ปูHภิรมย�
62093016629 นางป�ยะนันท� วงค�ชัยนันท�
62093016630 นางสาวบริพัตร บัวโต
62093016631 นายวีรศักด์ิ ศรีจันทร�
62093016632 นางสาวหทัยชนก วิเชียรเครือ
62093016633 นางสาวกวินธิดา วิจิตรป0ญญา
62093016634 นางสาวชนิภรณ� เลิศสงคราม
62093016635 นางสาวศุภลักษณ� ลีทหาร
62093016636 นางสาวอรศิริ ศรีบุรินทร�
62093016637 นายอลงกต พลอินทร�
62093016638 นางสาวมยุรี กันหาสียา
62093016639 นายจักรี สินธูรัตนะ
62093016640 นางสาวพัชรีดา ปะตาทะโย
62093016641 นายกิตติศักด์ิ แก%วพินิจ
62093016642 นางสาวภาวินี ศิริสานต�
62093016643 นายมหิทธิ โสพันธ�
62093016644 นายอชิรวิทย� สุทธิรณ
62093016645 นางสาวประภาพร พิมคีรี
62093016646 นางสาวพรรณรัตน� แปKนโคตร
62093016647 นางสาวมณีรัตน� ไชยพลอินทร�
62093016648 นายบุณยเกียรติ สุวรรณรัตนาสน�
62093016649 นางสาวชิตชนก เย็นวัฒนา
62093016650 นางสาวเบญจศิลปO โหน�งสุรินทร�
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62093016651 นางสาวขนิษฐา ภูเงิน
62093016652 นางสาวหฤทัย อุทธาทอง
62093016653 นายสัมพันธ� แสนศรี
62093016654 นายณัฐปกรณ� คําสาสินธุ�
62093016655 นางสาวนิศารัตน� โนนพล
62093016656 นางสาวชนิกานต� อุดมชัย
62093016657 นางสาวนุชสรา สุขใสเมือง
62093016658 นางสาวชลิดา งามศิริสมสกุล
62093016659 นางสาวนิตยา แพทย�จันลา
62093016660 นางสาวป0ณฑิกา สีผึ้ง
62093016661 นางสาวจงรัก ศรีสร%อย
62093016662 นายวันเฉลิม แจ%งจันทร�
62093016663 นายตฤณฤทธ์ิ เค%าละมูล
62093016664 นางสาวอาภาพร พิมโคตร
62093016665 นางสาวกาญจนา แน�นอุดร
62093016666 นางสาวสุพรรณี จันจําปา
62093016667 นางสาววัลภา กุลไทย
62093016668 นางสาวเพ็ญนิภา เสนาน%อย
62093016669 นางสาวสุพรรณี แก%วเทพ
62093016670 นางสาวทิพานัน สมสร%อย
62093016671 นางสาวภาณุมาส กองกะมุด
62093016672 นางสาวสุดารัตน� สุราอามาตย�
62093016673 นายสมภาน พลประเสริฐ
62093016674 นางสาวชญาน�นันท� ศรีหาบุตร
62093016675 นางสาวจันทวันต� วงศ�จันดี
62093016676 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวะสุทธ์ิ
62093016677 นางสาวกาญจนา ภักตะไชย
62093016678 นางสาวณิชา เกิดทองดี
62093016679 นางสาวจันทพร จันทรกอง
62093016680 นายศิริชัย ชิณวงศ�
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62093016681 นายระเบียบ สิงห�ฉลาด
62093016682 นายณัฐกานต� แสนเสนา
62093016683 นางสาวสุกัญญา คันทะนาด
62093016684 นางสาวสุดาวรรณ ภาสกุล
62093016685 นางจิรดาพิมพ� วานานวงศ�
62093016686 นางสาวฐิติยา หลวงชื่น
62093016687 นางสาวขนิษฐา คําเคน
62093016688 นายณรงค�ฤทธ์ิ โยโพธ์ิ
62093016689 นางสาวสุพรรณี อุปพงษ�
62093016690 นายวินัย ทารักษ�
62093016691 นางสาวสาวิตรี จุลราช
62093016692 นายฐิติศักด์ิ สว�างชาติ
62093016693 นายชินกร โทกุล
62093016694 นางสาววิไลวรรณ� แจคํา
62093016695 นายสมศักด์ิ พรหมพักตร�
62093016696 นางสาวนัฐพร เสมียนสิงห�
62093016697 นางสาวจารุวรรณ อินทรถ
62093016698 นางสาวกนกอร ทองผา
62093016699 นางสาวพิศทยา คุณป0ญญา
62093016700 นายพีรพงษ� คัณทักษ�
62093016701 นางรัชฎาภรณ� แก%วชัย
62093016702 นางสาวจินตหรา แสนวงษา
62093016703 นางสาวชุดาพร บัวสาย
62093016704 นางสาวกิติยา วังคีรี
62093016705 นายพิชิตพล แสนแสง
62093016706 นางสาวธัญญลักษณ� ภูษา
62093016707 นางสาวลดา พิศกุล
62093016708 นางสาวละอองดาว เมืองโคตร
62093016709 นางรัตตินันท� ประไพเพชร
62093016710 นายดุรงค�ฤทธ์ิ สุวรรณสี

หน%า 557 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016711 นางสาวนภารัตน� วรรณไชย
62093016712 นางสาวอารียา นิจจํานงค�
62093016713 นายภูริต กิตติฉัตรกุล
62093016714 นางสาวพัชรพร นิลนวล
62093016715 นางสาวอรยา วงษ�ษาเวียง
62093016716 นางสาววรพรรณ ขอคํา
62093016717 นางสาวอินธิอร อินทะวงค�
62093016718 นางสาวสายไหม วงสาเภา
62093016719 นางสาวศิริมาศ สุปะเม
62093016720 นายพงษ�รวี วงศ�จิวะกุล
62093016721 นายอานนท� ภาวงค�
62093016722 นายคําผ�าน เมืองพิล
62093016723 นางปุณญานุช หงษ�ทอง
62093016724 นางสาววรัญญา วงภักดี
62093016725 นายทวิพัท อาจวิชัย
62093016726 นางสาวจุติพร ศรีสวัสด์ิ
62093016727 นางสาวสารชา ธงทิพย�
62093016728 นางเพ็ญประภา เตชะมาเรือน
62093016729 นางสาวชาลิสา จันทะลี
62093016730 นางสาววรรณภา สุทธิชัย
62093016731 นางสาวศรีสุดา ไผ�รุ�ง
62093016732 นางสาวสุนิสา เสนาพร
62093016733 นางสาวผกามาศ ลีลาด
62093016734 นายมงคล วะรังษี
62093016735 นายธนวัฒน� นาคะอินทร�
62093016736 นางสาวณภัทร เดชหามาตย�
62093016737 นายณัฐสิทธ์ิ อิ่มเจริญ
62093016738 นางสาวพรพรรณ ศรีทรง
62093016739 นายบรรณวิทิต บุญประคม
62093016740 นายภานุวัฒน� มาตรา

หน%า 558 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016741 นายทวีชัย ตาขันทะ
62093016742 นางสุปราณี พานารัตน�
62093016743 นายธนารัตน� สําราญรื่น
62093016744 นายจิระ บุญหล%า
62093016745 นายอนุชิต นันท�โพธ์ิเดช
62093016746 นางสาวกชกร แสนโสม
62093016747 นางสาวชลิดา ศรีบุญเรือง
62093016748 นางสาวกนกวรรณ บุระคํา
62093016749 นายธีระวัฒน� สกุลแก%ว
62093016750 นางสาวชลลดา เบิกขุนทด
62093016751 นายธนาวุฒิ จําลองเพ็ง
62093016752 นายพีรพล ปวงสุข
62093016753 นางสาวนงค�เยาว� วิภาทิน
62093016754 นางสาวศิรประภา ไชยวาน
62093016755 นางสาวศิลาพร ศรีพรมมา
62093016756 นางสาวธัญชพัชร� เพียรพันธ�
62093016757 นางสาวพรรัตน� ต้ังวิกรัย
62093016758 นางสาวนิราวรรณ หอมแสนศรี
62093016759 นายธีระวัฒน� บานเย็น
62093016760 นางสาวพิสมัย สุขวาปI
62093016761 นางสาวสุจารี นนทโคตร
62093016762 นางสาวอภัสสร ราชโสภา
62093016763 นางญาณิศา แสนสุข
62093016764 นายชัชวัฒน� ใจศิริ
62093016765 นางณัฐวรรณ ทองแดง
62093016766 นายวรรธกฤต ชนะบุญ
62093016767 นางสาวเกตมณี ซุยใจทัศน�
62093016768 นายทรงศักด์ิ ทบชิน
62093016769 นางสาวกุสุมา จันทร�พิมพ�
62093016770 นางสาวศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ�

หน%า 559 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016771 นายสันติชัย กนกชัชวาล
62093016772 นายพงศ�สรร เดชา
62093016773 นางสาวปรียาภรณ� นรินทร�
62093016774 นางสาวปาริชาต ทองคํา
62093016775 นางสาวน้ําฝน ระกิติ
62093016776 นางสาวมัลลิกา ยศย่ิง
62093016777 นางสาวศิริพร ตะมะโคตร
62093016778 นางสาวพรระวิน บุญวิจิตร
62093016779 นางสาวทานตะวัน สาวาโย
62093016780 นายณภัทร ศรีเชียงใหม�
62093016781 นางสาวอุษามณี ฐาโอษฐ�
62093016782 นางสาวขันทอง ขันทองชัย
62093016783 นางสาวอรอุมา ถากงตา
62093016784 นายวรุจน� วารี
62093016785 นางสาวอุมาพร หอมคํา
62093016786 นายชัยพร จูมศรีสิงห�
62093016787 นางสาวนิศาชล พรมหาชัย
62093016788 นางสาวภาณุมาศ บุตรเวียงพันธ�
62093016789 นางสาวจุไรรัตน� พรหมกาวงศ�
62093016790 นางสาวเนตรนภา นามป0ญญา
62093016791 นางสาวภัทราพร มณีโสภณ
62093016792 นายชายชาญ สาขันธ�โคตร
62093016793 นายพลากูร ศรีวงแก%ว
62093016794 นางสาวกัณทิมา บุญศรี
62093016795 นางสาวศิริรัตน� สามพลกรัง
62093016796 นางสาวธัญจิรา บัวอ�อน
62093016797 นายบารเมษฐ� พลโลม
62093016798 นางสาวป�ยะวดี พลตรี
62093016799 นางสาวจิราภรณ� โสภาวัง
62093016800 นางสาวรัตนาพร ทักษิณบุตร

หน%า 560 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016801 นางสาวณัฐจรีย� สุวรรณศรี
62093016802 นายยสยุต สมบัติวงศ�
62093016803 นายพีรเดช บุญรอด
62093016804 นางสาวศรัณยา ประกิจธัญ
62093016805 นางสาวอาภาพร โดดชัย
62093016806 นายศาศวัต ดวงแพงมาศ
62093016807 นายกรัชกาย วรสุทธ์ิ
62093016808 นางสาวรันติยา แก%วชุมพล
62093016809 นางสาวประวีณา นครศรี
62093016810 นางสาวปาริฉัตร ป0ญญาประชุม
62093016811 นายกฤษดา สุวรรณสนธ์ิ
62093016812 นางสาวสุพัตรา เชื้อคําเพ็ง
62093016813 นางสาวพรทิพย� บุตรน%อย
62093016814 นายธีรพงษ� หรูนหีม
62093016815 นางสาวเกษมณี ปูHบุตรชา
62093016816 นายณัฐวุฒิ ศรศักดา
62093016817 นางสาวป0ทมวรรณ ศรพรหม
62093016818 นางฐานิตา เต็มใจภูมิ
62093016819 นางสาวขนิษฐา มูลคาย
62093016820 นางสาววาริณี ดอกจันทร�
62093016821 นายสุธีร� วรกิจ
62093016822 นายสุรชัย ไวสูงเนิน
62093016823 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุวรรณคํา
62093016824 นางสาวศิริรัตน� มันอาษา
62093016825 นางสาววิภารัตน� นิรันดร
62093016826 นางสาวกมลวรรณ นิธิธนาโชค
62093016827 นางสาวอรอุมา ไชยหงษ�
62093016828 นายจิรายุ ยศพรรณ
62093016829 นางสาวอรสา บุตรแสนคม
62093016830 นายป�ยะ สาหัสสา

หน%า 561 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016831 นางสาวสุภาดา ภาคกุหลาบ
62093016832 นายอาทิตย� สุวรรณธร
62093016833 นายศิวพงษ� ภาแก%ว
62093016834 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณชาติ
62093016835 นางสาวสิรินทรา พรมเสถียร
62093016836 นางสาวป0ณฑิตา ทิมสุวรรณ
62093016837 นายอิทธิพล โพธิวัฒน�
62093016838 นางสาววีนัส สัญญะงาม
62093016839 นางสาวนิตยา สัมพุทธ
62093016840 นายกิตติพันธุ� แก%ววงษา
62093016841 นายฉัตรดนัย พิสัยสวัสด์ิ
62093016842 นางป�ยะธิดา ทุมทอง
62093016843 นายจักรพันธ� ธนะสาร
62093016844 นายธันวา ทองน%อย
62093016845 นายเกียรติศักด์ิ เฉวียงหงส�
62093016846 นางสาวรัตนาภรณ� ชาเหลา
62093016847 นางสาวศิริวรรณ ขามโปbะ
62093016848 นางสาวผกามาศ พุทธแพง
62093016849 นายศักสิทธ์ิ คามิค
62093016850 นางสาวปวีณา สิ้วละคร
62093016851 นางสาวณัฐกานต� พันธุ
62093016852 นายศรัญYู ขวัญสู�
62093016853 นายชัยนุวัฒน� สินธุลัย
62093016854 นางสาวกัญญาวีร� แสงสุข
62093016855 นางสาวณัฏฐฌา เหลาแตว
62093016856 นายทรงพล ดวงสิมมา
62093016857 นางป�ยะนุช พระหันธงชัย
62093016858 นางสาวโสภิดา สิงหาด
62093016859 นางสาวสุธารัตน� เวียงอินทร�
62093016860 นายอภิวัฒน� ศรีสารคาม

หน%า 562 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016861 นางสาวอทิตยา เหล�าโสด
62093016862 นางสาวพัชรวดี จันทพัฒน�
62093016863 นางสาวศุภิสรา เชื้อสีนนตรี
62093016864 นายภานุพงษ� ธรรมมิยะ
62093016865 นายนัยชนะ คุณประทุม
62093016866 นายสถิรพัฒน� นาคสุข
62093016867 นางสาวจรรยาภรณ� นิลกําเนิด
62093016868 นางสาวภัคจิรา รัชตธนกุล
62093016869 นายอธิวัฒน� เทพพันทา
62093016870 นายเฉลิมศักด์ิ สุวรรณวร
62093016871 นางสาวนิชาภา วันนา
62093016872 นายสุพัฒน� พลอยพันธ�
62093016873 นางสาวเจียมจิรา แสนบรรดิษฐ�
62093016874 นายชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา
62093016875 นายนวดล ผลสุด
62093016876 นางสาวณัฐฐพร เหล�าทะนนท�
62093016877 นายยงยุทธ พรมคําซาว
62093016878 นางวิไลวรรณ เพ่ือนฝูง
62093016879 นางสาวมธุรส บุญจูง
62093016880 นางสาวรัตติยา จันดาหาร
62093016881 นายณัฐธชนพงศ� โพธ์ิทอน
62093016882 นางสาวเปรมภิณภัคร� สิริรฎิตสกุล
62093016883 นางสาวปราณี มาลาทอง
62093016884 นายปรัชญานนท� วิเศษด้ัน
62093016885 นางสาวเครือมาศ เพลิศแก%ว
62093016886 นางสาวณิชมนต� ทองแก%ว
62093016887 นางสาวกาญจนา ไชยรบ
62093016888 นางสาวพัชรินทร� น%อยน้ําคํา
62093016889 นางสาวอชิรญา พรหมศรีสุข
62093016890 นางสาวศิริลักษณ� ชินเป

หน%า 563 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016891 นายปฏิภาณ ประทุมวัน
62093016892 นางสาวอภิญญา ทองนาค
62093016893 นางสาวณัฐชยา ไขสีดา
62093016894 นางธัญพร ดานุรักษ�
62093016895 นายเฉลิมชนม� พลึกรุ�งโรจน�
62093016896 นายเสถียร กาสารัง
62093016897 นายภูมิพิทักษ� บุญสอน
62093016898 นางสาวภาวิณีย� ขาวงาม
62093016899 นางสาวจรีรัตน� ดีเหง%า
62093016900 นางสาวกฤษณา ขันลุน
62093016901 นางสาวจตุพร มุลตรีสา
62093016902 นางสาวอรอนงค� คํามานิตย�
62093016903 นางสาวสิริวรรณ บุตรสามาลี
62093016904 นายจิระศักด์ิ ศรีรัตนาม
62093016905 นางสาวเสาวลักษณ� พรมลา
62093016906 นางสาวสุนิษา สารราช
62093016907 นายจักรกฤษ บุญป0ญญา
62093016908 นายศุภพงศ� บุญเพ่ิม
62093016909 นายเติมพงศ� บรรลือ
62093016910 นางสาวสุภารัตน� กุลตา
62093016911 ว�าที่ร%อยตรีณัฐพงษ� แก%ววิเศษ
62093016912 นางสาวไอย�ลดา คําเขียว
62093016913 นางสาวเพ็ญนภา พลวงศ�ษา
62093016914 นายนิเวชน� ทองพีระ
62093016915 นายคมกฤช พลฤทธ์ิ
62093016916 นายนัฐกรณ� พูนพุด
62093016917 นางสาวนิชาภา หล%าสา
62093016918 นางสาวณัฐมน ธนะสีลังกูร
62093016919 นางสาวขนิษฐา ส%านมา
62093016920 นางสาวคเณเนทร เรืองนาค

หน%า 564 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016921 นายอนุสรณ� แสงเขียว
62093016922 นางอัญชลี สุขดี
62093016923 นายแดนยศ ผลารักษ�
62093016924 นางสาวนาถตยา ศิริราช
62093016925 นางสาวสุกานดา คัณทักษ�
62093016926 นายจิรายุ จ๋ิวโคราช
62093016927 นายธนาวัฒน� สิมสินธ�
62093016928 นางสาวป�ยาพัชร แสนอุบล
62093016929 นางสาวกุหลาบ โทรัตน�
62093016930 นายสิริวัฒน� เสมาม่ิง
62093016931 นางสาวนฤนาถ อนุศาสตรชน
62093016932 นางสาวสุภาวรรณ� จันชะฎา
62093016933 นางสาวสิริรัตน� งามสมบัติเจริญ
62093016934 นางสาวเบญจมาศ พลดงนอก
62093016935 สิบเอกคณิศร ดํากาชาลี
62093016936 นางสาวสุธาทิพย� จารัตน�
62093016937 นางสาวจิดาภา วันสุพงศ�
62093016938 นายวัชร ถาบุญกิจ
62093016939 นางสาวยุภารัตน� ศรีบุรินทร�
62093016940 นางสาวศิริลักษณ� ฟองอ�อน
62093016941 นางสาวมุทิตา วงศ�สุวรรณ
62093016942 นางสาวสุภัสสรา พ�ออามาตย�
62093016943 นายอภินันท� ศรีพรม
62093016944 นายอนุวัฒน� มุลกัน
62093016945 นายคณิต ท%าวพา
62093016946 นางสาวสุพัฒตา สอนแสวง
62093016947 นายองอาจ วิลัยปาน
62093016948 นางสาวอนุสรา จันโทศรี
62093016949 นายนรินทร เพ็ชรรักษ�
62093016950 นายภาคภูมิ น%อยมี

หน%า 565 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016951 นางสาวศุทธินี เจริญรส
62093016952 นางสาววิมลวรรณ ศรีไสว
62093016953 นางสาวชไมพร บุญนาดี
62093016954 นางสาวป�ยะภรณ� ศรีแก�น
62093016955 นายภาตธัช ขันประกอบ
62093016956 นายปราโมทย� เปรมปรี
62093016957 นางสาวอมรรัตน� ขันทอง
62093016958 นางสาวระวีวรรณ ประโพธ์ิศรี
62093016959 นางสาวภัทรียา ดวงป0ญญา
62093016960 นางสาวพรทิพย� ทันเที่ยง
62093016961 นางสาวจตุพร สิมมะลี
62093016962 นายเทอดไท ศรีกวนชา
62093016963 นางสาวสุนีรัตน� รัตนโพธ์ิ
62093016964 นายมานะชัย กวดวงศ�ษา
62093016965 นายณภัทร สิงหพงศ�
62093016966 นางสาวชนิตา เหง%าละคร
62093016967 นางสาวสุพัฒตรา อุประ
62093016968 นางสาววันนิสา เชื้อประทุม
62093016969 นางสาวศุภรัตน� ท�อนโพธ์ิ
62093016970 นางสาววรรณิษา หลักคํา
62093016971 นางสาวสุดารัตน� จันทาทุม
62093016972 นางสาวญาสุมินท� จันทะราช
62093016973 นางสาวธัญวรัตน� ศิลารักษ�
62093016974 นางสาววัชรีภรณ� สรวงศิริ
62093016975 นายสุรศักด์ิ โกสูงเนิน
62093016976 นางสาวศิริลักษณ� เภาโพธ์ิ
62093016977 นางสาวนิสากร ตะมะโคตร
62093016978 นายเอกรินทร� คงษา
62093016979 นางสาววรีพร คําบุดษิ
62093016980 นางสาวจารุพร ฉลวยแสง

หน%า 566 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093016981 นางสาวศิรินันท� พลพันธ�ขาง
62093016982 นางสาวศศิธร นามมูลตรี
62093016983 นางสาวณัฏฐณิชา ภูพวก
62093016984 นายชวลิต ต%นใหญ�
62093016985 นายนัฐพล เกยสุวรรณ�
62093016986 นายเจษฎา ศรีหะไตย�
62093016987 นายประวิทย� ราษฎรดี
62093016988 นายณภัทร พัสดุรีนนท�
62093016989 นางสาวสกาวกาญจน� สาวาปI
62093016990 นางสาวกรรณิกา คูหานา
62093016991 นางสาวนฤมล แสนคําเพิงใจ
62093016992 นางสาวเกษมณี ช�องศรี
62093016993 นางสาวบุษบา ทองมาก
62093016994 นายอุชุกร เมืองแสน
62093016995 นายวชิรวิทย� นาแฉล%ม
62093016996 นายสุทัศน� เพ็งผ�าน
62093016997 นางวริษฐา สุขใจ
62093016998 นางสาวจิราวัลย� ก%อนฆ%อง
62093016999 นางสาวจุทามาศ รื่นระรด
62093017000 นางสาวจินตนา ภูมิชัย
62093017001 นายพุทธา กาญจนเสน
62093017002 นางสาวอัสรินดา ยามา
62093017003 นางสาวรัชฎาวรรณ นาสินส�ง
62093017004 นายกมลวัตร ดุงแก%ว
62093017005 นางสาวจินตนา สุขรี
62093017006 นางสาวสุจิตตรา ประยงค�
62093017007 นางสาวจุไรรัตน� มณีพรรณ
62093017008 นายอิศรินทร� อินทรตระกูล
62093017009 นายสุริยะ พลง้ิว
62093017010 นายศักด์ิดา มหาพรม

หน%า 567 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017011 นางสาวสุพรรษา ธนะคําดี
62093017012 นายวีระพงษ� พิลา
62093017013 นางสาวภคพร ชูคลี่
62093017014 นางสาวนัจนันท� เปIWยมสกุล
62093017015 นางสาวจิตภาพร ขําวิไล
62093017016 นายสุรวิทย� ชลเพชร
62093017017 นายธนัท ลู�ธนวัฒน�
62093017018 นางสาวพัชรินทร� โปKเป�ด
62093017019 นางสาวปนัดดา สรสิทธ์ิ
62093017020 นางสาวกรุณา ดวงมาลา
62093017021 นายธนากร อุปนันท�
62093017022 นางสาวจินรัตน� เกาะม�วงหมู�
62093017023 นางสาวฐิติมา ชยะกฤตย�
62093017024 นางสาวสุนันวดี ถ่ินรัศมี
62093017025 นางสาวชฎาพรรณ มงคลมะไฟ
62093017026 นางสาวเกศินี ร�องบุดสี
62093017027 นางสาวอนงค� ผาลาด
62093017028 นายธีระพงษ� ไชยศรี
62093017029 นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ
62093017030 นายศักด์ิชัย ศรีเตชะ
62093017031 นางสาวธิติมา พลดาหาร
62093017032 นางสาวจรรยา สุทธิอาจ
62093017033 นายยุทธชัย แก%วไพฑูรย�
62093017034 นายเศรษฐ�ศักด์ิ รุจิตร
62093017035 นางสาวจุฑาทิพย� วิภาวิน
62093017036 นายกฤษกร โสภากุล
62093017037 นายธนวัฒน� พรหมพินิจ
62093017038 นายพีรพล มังคูณ
62093017039 นายธนากร วงศ�กาฬสินธุ�
62093017040 นางสาวศันศนีย� อริภู

หน%า 568 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017041 นางสาวสินจัย ใจขาน
62093017042 นายมนัส อันทะรึก
62093017043 นายไชโย หรพูน
62093017044 นางสาวกุลประภัสสร� ไชยเมือง
62093017045 นางสาวไพจิตร สังคะโห
62093017046 นางสาววันวิพา จํารักษา
62093017047 นายเทพไท เสมอเหมือน
62093017048 นางสาวสุธาสินี สิทธิสิริโกศล
62093017049 นางสาวชนาธิป สัตยากุมภ�
62093017050 นางยุวธิดา ดอนชวนชม
62093017051 นางสาวสกาวรัตน� สุชาติ
62093017052 นางสาวอารีญา ศิริฟอง
62093017053 นางสาวศิขรินทร� ถ่ินคําบง
62093017054 นางสาวยุพารัตน� สาบก
62093017055 นายณรงค� ศรีจันเวียง
62093017056 นางสาวประภัสสร แสนละมุน
62093017057 นางสาวณัฐมลษ� วงค�ศรีชา
62093017058 นางสาวศศิธร วันสืบเชื้อ
62093017059 นายสุริศักด์ิ ฝHายทะแสง
62093017060 นายปฐมพล เฟQWองภักดี
62093017061 นางสาวลลิตา อุดมพรวิรัตน�
62093017062 นายทศพร เชื้อฉํ่าหลวง
62093017063 นางสาวจุฑารัตน� พงษ�ศิริ
62093017064 นางสาวณัฐนิดา แสงทวี
62093017065 นายพัทธพล พิมเสน
62093017066 นางสาวอรทัย จันทรเทพ
62093017067 นายอัชฌา พุกย้ิม
62093017068 นางสาวชุติกาญจน� ทานผล
62093017069 นางสาวยุพิน สีเมืองโข
62093017070 นางสาวพิชญาภา สุขรี

หน%า 569 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017071 นายธนดล โค%วประดิษฐ�
62093017072 นายสายฟKา สัตบริภัณฑ�
62093017073 นางสาวพรรณพร ศรีสุทอ
62093017074 นางสาวกาญจนา แสงศรี
62093017075 นางสาวอภิชญา คุณสมบัติ
62093017076 นางสาววรลักษณ� โม�เอม
62093017077 นางสาวป�ยนุช แก%วกุย
62093017078 นางสาวรจนา กุลนิตย�
62093017079 นางสาวสุจิตรา โพชราช
62093017080 นางสาวเกสรา โนนทิง
62093017081 นายรัชพล ศรีบุญ
62093017082 นางสาวกุลสตรี ศรีแสง
62093017083 นางสาวธัญธิดา ชูดํา
62093017084 นางสาวเสาวลักษณ� สอนพรหม
62093017085 นายกิตติชัย สร%างนานอก
62093017086 นายชยพล พลค%อ
62093017087 นายสุวรรณลักษณ� นาหล�อง
62093017088 นางสาวรุ�งนภา บุญยาน
62093017089 นายวุฒิชัย วงศ�คํานนท�
62093017090 นางสาวคณัสนันท� โพธ์ิคํา
62093017091 นางสาววันทณีย� ยาบุษดี
62093017092 นางสาวดวงพร โอชารส
62093017093 นายพลวัฒน� พรหมป0ญญา
62093017094 นางดอกคูณ พรมมี
62093017095 นายถิรวัฒน� พิมพ�โคตร
62093017096 นางสาวจรรจุรี เอกราช
62093017097 นางสาวกนกพร พันธ�ดงยาง
62093017098 นายพิเชษฐ� เกษทองมา
62093017099 นางสาวจิรวรรณ ผิวเหลือง
62093017100 นางสาวนิติยา บุตรแสง

หน%า 570 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017101 นางสาวเจนจิรา ลือชาโคตร
62093017102 นางสาวภัทรธิดา เพ็งพา
62093017103 นายทนงศักด์ิ มาดา
62093017104 นางสาวกัณฑ�ภิดา กางทอง
62093017105 นางสาวกฤษนวรรณ สุดา
62093017106 นายวันพิชิต ช�วยรักษา
62093017107 นางรัตนา สกุลซ%ง
62093017108 นายปฐมพงศ� ทรงคะรักษ�
62093017109 นางสาวญัซมีน ปาทาน
62093017110 นายนัชวรรธฒ� ขันทะคีรี
62093017111 นางสาวฐิติพร จิรัฐิติภัทร�
62093017112 นางสาวพรรณภา เพียพล
62093017113 นายอนุพงษ� พรมเมือง
62093017114 นายอภิสิทธ์ิ อุ�นแก%ว
62093017115 นางสาววษาร� บุดดีคํา
62093017116 นายอนุกูล ด�านนา
62093017117 นางสาวจิตรดา พรมลา
62093017118 นางสาวประกายแก%ว สมศรี
62093017119 นางสาวพัชริน โพธิสม
62093017120 นายทศพร ภูศรีฐาน
62093017121 นายวุฒิชัย หล%าทอง
62093017122 นางสาวยุพารัตน� สังสุทธิ
62093017123 นายนับธนา สุรกาญจน�
62093017124 นางสาวจุฬาภา ขันทอง
62093017125 นางสาวป�ยนันท� ศรีลรินทร�
62093017126 นายสกุณา ดวงบุดดี
62093017127 นางสาวพรรณบุปผา ชุมป0ญญา
62093017128 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร แก%วมณี
62093017129 นายธีระภัทร พลลาภ
62093017130 นายวิทยา วังคําหาญ

หน%า 571 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017131 นางสาวทิญานันท� ด%างถางคํา
62093017132 นางสาวชลธิชา ชูรอด
62093017133 นางสาวอโณทิยา ชัยงาม
62093017134 นางสาวมณฑากานต� ใจหาญ
62093017135 นางสาวอรนัติ จันดาแพง
62093017136 นายอดิเทพ คําหมุ�ง
62093017137 นางสาวยุพาภรณ� การุณ
62093017138 นางสาวสุภาพร ทิทึกทักษ�
62093017139 นางสาวนันทิภรณ� สร%อยปลิว
62093017140 นางสาวจริยา บุตรธนู
62093017141 นายอภิศักด์ิ พิชัย
62093017142 นางสุพิชญา กุลบุตร
62093017143 นางสาวจันทิมา วงษาวิลัย
62093017144 นางสาวนิรุชา พุทธขันธ�
62093017145 นายประเสริฐศักด์ิ มะรังศรี
62093017146 นายชัชวาลย� ค%ามีผล
62093017147 นางสาวป�ยนุช ศักด์ิอุบล
62093017148 นางสาวสุริยาพร นันตะสูตร
62093017149 นางสาวพัชรี รักษาเคน
62093017150 นางสาววริศรา พงค�สุภา
62093017151 นายอนุชา เตชะ
62093017152 นางสาวจุฑาภัค ภูธรศรี
62093017153 นางสาวอรวรรณ ศรีหาบุญทัน
62093017154 นางสาวสกุลรัตน� คุณพิทักษ�
62093017155 นางสาวอาพาภรณ� วงศ�ศรีชา
62093017156 นางสาวมริสา จันทราม
62093017157 นางสาวพัศดี วงศ�แสน
62093017158 นายหัฏฐะกรณ� หอมจันทร�
62093017159 นายคณาธิป แต�งเมือง
62093017160 นายเพชร สาวะรีพล

หน%า 572 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017161 นายอรรถวัฒน� แก%วกัลปO
62093017162 นางสาวผ�องพันธ� สําแดงชัย
62093017163 นายวัชรพล จับใจนาย
62093017164 นายกมล น%อมในธรรม
62093017165 นายสราวุธ อุปพงษ�
62093017166 นายจตุรภัทร ถามูลเรศ
62093017167 นางสาวชารินี ทองอินทร�
62093017168 นายอิทธิพล นาหิรัญ
62093017169 นายวิเศษ ศรีภูมี
62093017170 นางสาววรดา เดชสุทธิ
62093017171 นายอนุรักษ� นักร%อง
62093017172 นายประจักษ� พัฒนป0ญญานนท�
62093017173 นางสาวลดารัตน� วรยศ
62093017174 นางสาวพัชรินทร� ชมภูเลิศ
62093017175 นางสาวกัลยา วงศ�ละคร
62093017176 นางสาวขนิษฐา โภคาพานิช
62093017177 นางวัชรี เกตุนาค
62093017178 นายชัชวาล นาครพัฒน�
62093017179 นายเอกพล แก%วบริบัตร
62093017180 นางสาวเกศมณี เดชกุล
62093017181 นายจักพงษ� นนตะรัตน�
62093017182 นางสาววรัญญา สมสาร
62093017183 นางสาวป�ยะวรรณ ไหดงยาง
62093017184 นางสาวพรทิพย� บุญเรือง
62093017185 นางสาวกนกพิชญ� ไขศรี
62093017186 นางสาวนภาพร สุทธิประภา
62093017187 นายธนวัฒน� อินทร�อําคา
62093017188 นางสาวสุวรรณี สุวรรณกูล
62093017189 นายอัษฏายุธ สิงห�เถ่ือน
62093017190 นางสาววิกานดา คงโนนกอก

หน%า 573 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017191 นางสาวฉายนภา ภูมิประสาท
62093017192 นายวันชัย พันธ�ชาติ
62093017193 นายฐิติศักด์ิ พ่ึงจิตร
62093017194 นายปฐวี สิงหเดช
62093017195 นายณภัทร กองจันทร�ดี
62093017196 นางสาวจินทิมา ธัญญารักษ�
62093017197 นายธวัชชัย ทิพย�สุวรรณ
62093017198 นางสาวธัญญารัตน� ธัญญะ
62093017199 นายรักษ�พงษ� ขันซ%าย
62093017200 นางสาวกชพร โกษาแสง
62093017201 นายธนวุฒิ ยอจําปา
62093017202 นายตรีสุริยา พงษายอยคํา
62093017203 นางสาวสุภาพร คนซ่ือ
62093017204 นางสาวภรภัค รัชตะกุลนนท�
62093017205 นางสาวอรณี พิลากุล
62093017206 นายศราวุธ จันตะนี
62093017207 นางสาวจินตหรา พันธ�คลอง
62093017208 นายอุดมโชค กาญจนาวดีพงษ�
62093017209 นางสาวอรทัย แก%วเชียงหวาง
62093017210 นางสาวศุภิสรา ศรีคํามี
62093017211 นางสาวนงนุช ชาวุฒิ
62093017212 นายศักด์ิดา จันเขียวเวียง
62093017213 นางสาวปภัสรา สาระรัตน�
62093017214 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสร%อย
62093017215 นางสาวกมลมาศ แสงคําไพ
62093017216 นางสาวขนิษฐา จันทมอน
62093017217 นางสาววนิดา ศรีบุญเรือง
62093017218 นางสาวสุจิตรา พันธ�แก%ว
62093017219 นางสาวสุจิตตา สุวรรณหงษ�
62093017220 นางสาวพิชญ�นรี วงษ�ขม

หน%า 574 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017221 นายจักพันธ� รัตนนท�
62093017222 นางสาวนฤมล การุญ
62093017223 นางสาวจุฬารัตน� ชาคําเรือง
62093017224 นางสาวศรสุณี ปานิเสน
62093017225 นายเศวตวรรณ ว�องไว
62093017226 นายชัยยา ศิริสาย
62093017227 นางสาวณัฐริกา พันโภคา
62093017228 นางศิริการย� สุวรรณ
62093017229 นางสาวเพียงรัมพร แก%วพิมพ�
62093017230 นางสาวมุกจรินทร� พนาดร
62093017231 นางเยาวลักษณ� มูลเมือง
62093017232 นางสาวจิตราภรณ� ผาทอง
62093017233 นางสาวละมัย หารินไสล
62093017234 นายณัฐพงษ� ประเสริฐศรี
62093017235 นางสาววิลาสินี ป0ตตานี
62093017236 นางสาวนิจฉรา อุปนันท�
62093017237 นางสาววลีรัตน� ติดมา
62093017238 นางสาวพลิษฐา ภารพงษ�
62093017239 นางสาวสุดารัตน� พลแสนจันทร�
62093017240 นายชยังกูร ยงโชติวุฒิกุล
62093017241 นางสาวนฤทัยวรรณ ดอกผึ้ง
62093017242 นางสาวทัศนีย�ภรณ� เพ็งสมนึก
62093017243 นางสาวโชติกา สอนโว
62093017244 นางสาวธญาฎา ภิญโญนิติกุล
62093017245 นางสาวศิริรัตน� พุดพิลา
62093017246 นายนิกร ศิริคุณ 

62093017247 นางสาวรัชดาภรณ� ทุมวัน
62093017248 นายสิวภัทร หงษาพุทธ
62093017249 นางสาวพิราวรรณ ถานันตะ
62093017250 นางสาวภัสศุลี หอมทรง

หน%า 575 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017251 นางสาวณัฏฐวรรณ ณ หนองคาย
62093017252 นางสาวกรกนก พาลี
62093017253 นางสาวกนกพร เถ่ือนโยธา
62093017254 นางสาวประภัทสร พิมพ�ดี
62093017255 นางสาวอนุชิดา คําสวัสด์ิ
62093017256 นางสาวสุนิสา หาญชาติ
62093017257 นางสาวกาญจนา อินทพรม
62093017258 นางสาวเทวีวัลย� ทีคอโงน
62093017259 นางสาวธิดารัตน� รักษาทรัพย�
62093017260 นายอนุชิต ชมภูนิมิตร
62093017261 นางกัญญาภัค คําสุเรศ
62093017262 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิคําพก
62093017263 นางสาวกฤษณา มาป0สสา
62093017264 นางสาวอนุสรา ดงกลาง
62093017265 นางสาวนิตยา ศิริเวช
62093017266 นางสาวสุจิตรา สมพงษ�
62093017267 นางสาวป0ทมา บ�อคําเกิด
62093017268 นางสาวนพวรรณ ดาบลาอํา
62093017269 นายวุฒิชัย พิมพบุตร
62093017270 นางสาวพัชรี เสนารักษ�
62093017271 นางสาวเกษสุรีย� ไม�เศร%า
62093017272 นายกิจธนาพัฒน� สว�างธรรมกุล
62093017273 นางสาวเกตวดี โคตรวิชัย
62093017274 นางสาวไพลิน สิมลา
62093017275 นางขวัญเรือน โพชะดี
62093017276 นางสาวพลับพลึง พรมแพงดี
62093017277 นางสาวกานต�รวี มาตยาคูณ
62093017278 นางสาวจุฑามาศ ภูเก%าแก%ว
62093017279 นางสาวศศิโรมณ� ชมชื่น
62093017280 นายวชิระ ทาบทอง

หน%า 576 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017281 นางสาวกัลยา พลบุญ
62093017282 นางสาวปติญญา ตาลปHาหว%าน
62093017283 นายรณชัย พยอมชื่น
62093017284 นายกันต�พิภัทร อาศัยสุข
62093017285 นางสาวนันทนา อัศดร
62093017286 นายสมรรถ ยศรุ�งเรือง
62093017287 นางสาวกนิษฐา เผ�าผา
62093017288 นายวรุฒ จิตรักษ�
62093017289 นางสาวธันยพัฒน� เชื้อดวงผุย
62093017290 นายชัชวาล ธิศรี
62093017291 นายสุวิชชา ดวงคําจันทร�
62093017292 นางสาวผุสชา ภูมิวัตร
62093017293 นายปรัชญา แสงมุกดา
62093017294 นางสาวสุดารัตน� รัตนะศรี
62093017295 นางอภิญญา ดวงเงิน
62093017296 นางสาวเจนจิรา ถาวร
62093017297 นางสาวขวัญเรือน เกวใจ
62093017298 นางสาวสุภาวรรณ แก%วเจริญ
62093017299 นางสาวอมลวรรณ ห%าวหาญ
62093017300 นายกิตติคุณ นิยมะจันทร�
62093017301 นางสาวสาลิกา ธรรมผาลา
62093017302 นางสาวจันทิรา จริตงาม
62093017303 นางสาวจุฑามาศ เนินสุทธิ
62093017304 นายนิพิฐ ดลสอาด
62093017305 นางสาวณัฐกาญจน� บุญคอย
62093017306 นายวสันต� เขียนศรีอ�อน
62093017307 นายทักษิณ เติมวิถี
62093017308 นางสาวกาญจนา นนท�ลือชา
62093017309 นายวิษณุ เชิดชู
62093017310 นางสาวณัฐณิชา ภูเวียงแก%ว

หน%า 577 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017311 นางสาวป�ยะนุช คิอินธิ
62093017312 นางสาวปภัสสร กํ่าเสริฐ
62093017313 นางสาววราภรณ� วิจิตรขจี
62093017314 นางสาวอาภาวรรณ นิลทอง
62093017315 นางสาวพิกุล เฉิดฉาย
62093017316 นางสาวเมธิณี วิบูลย�กุล
62093017317 นางสาวศิริกัลยา จูมทอง
62093017318 นายพายุ จํามะอุ
62093017319 นางสาวภาวิณี ทัณฑรักษ�
62093017320 นางสาวจุฑาภรณ� นิลหล%า
62093017321 นางสาวธิพากรณ� ทองแก%ว
62093017322 นางสาวดวงพร สกุลดาว
62093017323 นายราชชวิน ศิรโภคินกุล
62093017324 นายณัฐพล รัตนนิรันดร
62093017325 นายธนากฤษ ขันซ%าย
62093017326 นายสุวัฒน� จันโท
62093017327 นางสาวกุลยา เชื้อกุล
62093017328 นางสาวจุฑาทิพย� คุณสมบัติ
62093017329 นายศุภลักษณ� โคตรจัตุรัส
62093017330 นายเฉลิมหล%า วัฒนวงษ�
62093017331 นางสาวกิติยานี ค%าขาย
62093017332 นางสาวณัฐนรี ดีจันทร�เหนือ
62093017333 นางสาวเกวลิน จันทรเสนา
62093017334 นายกริชเพชร หล%าวงศ�
62093017335 นางสาวศศิลดา ภาษีภักดี
62093017336 นางสาวศุภารัตน� ประขันธ�
62093017337 นายนนทนันท� พันทอง
62093017338 นางสาวณัฐพร ผลจันทร�
62093017339 นายภานุเดช แพงดวงแก%ว
62093017340 นายรัฐศาสตร� วรรณพราหมณ�

หน%า 578 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017341 นางสาวณัชวดี มูลเวียง
62093017342 ว�าที่ร.ต.หญิงป�ยนุช วงศ�แสน
62093017343 นางสาวจิราพร ขันท�ขวา
62093017344 นางสาวพักตร�กิรา กาทํามา
62093017345 นางสาวณิชา น%อยนารถ
62093017346 นายวัชระ ดุลย�ชาติ
62093017347 นางสาวบุษราคัม ทะนา
62093017348 นางสาวชนาธร ปKองขวาเลา
62093017349 นางสาวปาลิตา มีมาก
62093017350 นายวีระพงษ� เวียงพรหมมา
62093017351 นายนฤพล งาสิทธ์ิ
62093017352 นางสาวสุกิจ คนซ่ือ
62093017353 นางสาวกันนิกา พ�วงจีน
62093017354 นางสาวป�ยาพัชร บัวชุม
62093017355 นางสาวถวิล ศรชัย
62093017356 นางสาวขนิษฐา ขุนหาญ
62093017357 นางสาววิจิตรา สมโพชน�
62093017358 นางสาวสุวิมล โพนทา
62093017359 นางสาวรัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย�
62093017360 นางสาวสกาวเดือน ปุนจันตัง
62093017361 นายตะวัน ดาศักด์ิ
62093017362 นายยุทธชาติ กัสกรประเสริฐ
62093017363 นางสาวชนิกานต� ขันมณี
62093017364 นางสาวสุธีรา นาห�อม
62093017365 นางสาวนรินทร�รัตน� วิมลรักษา
62093017366 นางสาวสุธัญญา ศรีกงพาน
62093017367 นายชัยณรงณ� ใจทัศน�
62093017368 นางสาวชัญญา ชูชิตร�
62093017369 นางสาววาสนา สิงห�คํา
62093017370 นายนิรันดร� วดีศิริศักด์ิ

หน%า 579 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017371 นายปรีดา ใจป0ดชา
62093017372 นางสาวศรัญยา สุขนิรันดร
62093017373 นางสาวฟKารุ�ง โยนาพันธ�
62093017374 นางสาวป�ยรัตณ� แสงวงศ�
62093017375 นางสาวบรรธิชา ศรีหา
62093017376 นางสาวมัทนาภรณ� แสงสาย
62093017377 นางสาวกรวรรณ เบ%าหล�อเพชร
62093017378 นางสาวนฤมล พลสมัคร
62093017379 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีวิลัย
62093017380 นางสาวจริยา อุณาสิงห�
62093017381 นางสาวปานรวี ศรีนอก
62093017382 นางสาวกัญญาณัฐ คําภิระ
62093017383 จ�าสิบเอกหญิงป0จฉิมมารัตน� จัดแจง
62093017384 นางสาวสุจิตตรา โยควัฒน�
62093017385 นายกฤษฎา อัครชาติ
62093017386 นางสาวลักษิกา ปาระแก%ว
62093017387 นายสุขสันต� น%อยผาง
62093017388 นางสาวกรกฤติยา เจริญยศ
62093017389 นางสาวศิริลักษณ� ยาหอม
62093017390 นางสาวรุจิรา มะสุใส
62093017391 นางสาวดวงฤทัย ธาตุวิสัย
62093017392 นางสาวจารีย�ญา กองทอง
62093017393 นางสาวทิพวรรณ สีเพ็ญ
62093017394 นายกวีภาพ บัวทอง
62093017395 นายศราพล อะโคตรมี
62093017396 นายมรกต ค%าสม
62093017397 นางสาวรินนภา สมสนุก
62093017398 นางสาวจิรประภา จันทะวะโร
62093017399 นายยุทธพงษ� ต�อโชติ
62093017400 นายจักรพงษ� สายเมฆ

หน%า 580 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017401 นายดุสิต นวนศรี
62093017402 นางสาวจริญญา ทาบุญเมือง
62093017403 นายธนพล ไชยพิลา
62093017404 นางสาวมลวรรณ พ�อสาร
62093017405 นางสาวพิมพ�ชนก ชูขันธ�
62093017406 นายกล%าณรงค� คณะวาปI
62093017407 นายพัฒน�ธิพงษ� เปรมปรี
62093017408 นางสาวสุพัตรา สะพังเงิน
62093017409 นางสาวอรชุดา กุละนาม
62093017410 นายเดชฤทธ์ิ ปาระคะ
62093017411 นางสาวมะลิวัลย� สิงห�จันลา
62093017412 นางสาวนิตยา คเลรัมย�
62093017413 นางสาวน้ําอ%อย พุทธวงษ�
62093017414 นางสาวจิราภา ศรีเชษฐา
62093017415 นางสาวนันทิชา เข�
62093017416 นางสาวรุ�งทิวา ดรขวา
62093017417 นายศราวุฒิ สุนนท�
62093017418 นายวัชรพงษ� จันทรักษ�
62093017419 นางสาวกัลยา มีศักด์ิ
62093017420 นางสาวปาริดา โคตรพูลชัย
62093017421 นางสาวกมลชนก เมืองแทน
62093017422 นายวุฒินันท� เข็มทอง
62093017423 นายจักรกฤษณ� อุ%ยสีแคน
62093017424 นายนวพล วงศ�วิชิต
62093017425 นางสาวฐานียา ผาละนัด
62093017426 นายเจตพล บุตรชาติ
62093017427 นายณัฐพล ทักษิณสิทธ์ิ
62093017428 นางสาวป�Wนสุดา จําปาทิพย�
62093017429 นายสุเทพ ประกอบการ
62093017430 นางสาวมาริษา นารี

หน%า 581 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017431 นายพงศ�กฤษ ติยะบุตร
62093017432 นางสาววิภาวดี แดนนาสาร
62093017433 นายกฤชนนท� พรมมาดวง
62093017434 นายศุภกฤต บุตรอินทร�
62093017435 นายพิชัย ดวงคุณ
62093017436 นางสาวศุภัคชญา เพียงตา
62093017437 นายทินกร สุขทน
62093017438 นางสาวนิศา ประสารการ
62093017439 นางสาววรรณภา รื่นเริง
62093017440 นางสาววารุณี วันมะโน
62093017441 นางชลันดา พิมพา
62093017442 นายยศศรุต วงษ�ล�าม
62093017443 นายศักดิธัช ผายดี
62093017444 นางสาวดาริกา โยธี
62093017445 นางสาวสุทธิวรรณ ทุ�งมล
62093017446 นางสาวอินธิรา มุขพรหม
62093017447 นางสาวสุลาลักษณ� บุญผัด
62093017448 นางสาวสายสมร พลบูรณ�
62093017449 นางสาวศิริญา สอนสิทธ์ิ
62093017450 นางสาวรุ%งฟKา ลุนละคะ
62093017451 นางสาวพิมพ�สิริ ทองคํา
62093017452 นางสาวพานิตย� บุตรตรีสุวรรณ
62093017453 นางสาวนิศาชล สุโพธ์ิ
62093017454 นายวรัญYู เติมประชุม
62093017455 นายประกายศิต ไชยชนะ
62093017456 นายสิทธิชัย ไชยนาพันธ�
62093017457 นางสาวอภิญญา วังคีรี
62093017458 นางสาวชลธินี แพนบุตร
62093017459 นางสาวพรทิพย� ปรุงโนนราญ
62093017460 นางสาวพิมพิไล ขนแก%ว

หน%า 582 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017461 นายเสกสรร ป�ลอง
62093017462 นายจิตติพัฒน� วงค�คําจันทร�
62093017463 นางสาวจันทร�สุดา เทพเมืองคุณ
62093017464 นางสาวจุฑามาศ สุพาพวง
62093017465 นางสาวปุณยนุช ทาอินทร�
62093017466 นางสาวลีลาวดี ราชธา
62093017467 นางสาวอุบลวรรณ วงศ�เครือสอน
62093017468 นายคมกริช ไมตรีสวัสด์ิ
62093017469 นางสาวอรอุมา แสนเสร็จ
62093017470 นางสาวลัดดาวัลย� แก%วดวงดี
62093017471 นางสาวอภิชญา ศรีอินทิวรเนตร
62093017472 นางสาวสุภามาศ ประเสริฐ
62093017473 นายวิเชียร อุปทันสี
62093017474 นางสาวสุภาวดี เจริญไทย
62093017475 นางสาวภัดชญา เคนาภูมิ
62093017476 นายสุวัฒน�ชาติ โพธิทองดี
62093017477 นายจีระพงษ� จํารัสกลาง
62093017478 นายวงธวัฒน� ชาลีกุล
62093017479 นายคเชนทร� มิตรโยธิน
62093017480 นายวทัญYู แก%วหาวงศ�
62093017481 นายป0ญญา ไชยคําจันทร�
62093017482 นางสาวอนัญญา คําใบ
62093017483 นางสาวพิญญฎา คํามา
62093017484 นางสาวอินทิรา ต้ือยศ
62093017485 นางสาวรัศมี แก%วดวงดี
62093017486 นางสาวนีรพัฒน� ฟองอ�อน
62093017487 นางสาวเจนจิรา เถ่ือนฮาวลา
62093017488 นางสาวอารียา แก%วอวน
62093017489 นายพีรพล บรรพตา
62093017490 นางสาวภาวิกา ดาบลาอํา

หน%า 583 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017491 นางสาวสุมาลี วอนอก
62093017492 นายวิทวัฒน� บุปผาชาติ
62093017493 นายพลาธิป สุภารัตนศิลป
62093017494 นางสาววานิชย� ทักษิณบุตร
62093017495 นางสาวณปศา อินทะโสม
62093017496 นางสาววิลัย รุ�งแจ%ง
62093017497 นางสาวเกษศิณี ทัดเทียม
62093017498 นายอดิศักด์ิ ผมไผ
62093017499 นางสาวสิดาพร สกุณา
62093017500 นายเศรษฐพงศ� ตาวงศ�
62093017501 นางสาวโชติรวี ชาวันดี
62093017502 นางสาวอรอนง สิทธิพรหม
62093017503 นางสาวอริสรา แก%วคําภา
62093017504 นางสาวชาลินี มาศวันดี
62093017505 นางสาวจุฑามาศ ชัยยุทธ
62093017506 นางสาวชุติมา เขียนพรพิพัฒน�
62093017507 นายไกรศักด์ิ อิราชา
62093017508 นางสาวจิตรา ถ่ินละออ
62093017509 นางสาวพัชรพร โคตรชมภู
62093017510 นางสาวมาริสา คลังคําภา
62093017511 นางสาวพจนา จันทรเสนา
62093017512 นางสาวปริยานุช อุรากุล
62093017513 นางสาวเพ็ญศิริ คําเหมือดแอ�
62093017514 นายธนาวุฒิ ศรพรหม
62093017515 นางสาวยุภาพร อินทรีจ�าง
62093017516 นางสาวสุภาพร แก%วมะ
62093017517 นางสาวสุดารัตน� อักษร
62093017518 นายพงษ�พร ฮวดไชย
62093017519 นายพิพัฒน� สีหานนท�
62093017520 นางสาวอรทัย เมษา

หน%า 584 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017521 นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ�
62093017522 นางสาวพิมวลัย เพ็งบ%านซอด
62093017523 นายพงศธร ทุนิจ
62093017524 นางสาวธันย�ฐณิช สุทธิพรรณกุล
62093017525 นายพีระวัฒน� ศรีคําปลิว
62093017526 นายณัชพล ชมชัยรัตน�
62093017527 นางสาวสุนิสา อุตรนคร
62093017528 นางสาวเนตรนภา หงษ�ทอง
62093017529 นายจิรพงศ� จันทร�สว�าง
62093017530 นางสาวนภัสสร ดาสุข
62093017531 นางสาวคํา จะแฮ
62093017532 นางสาวเนาวรัตน� หม่ืนชนะสงคราม
62093017533 นางสาวนิภารัตน� ทัดไทย
62093017534 นายธันชนา สิงห�คํามา
62093017535 นางสาวมนัสวี วุฒิ
62093017536 นางสาวอภิรมย� คณะนาม
62093017537 นางสาวศิริพร ศรีทิน
62093017538 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ สุวรรณจันลา
62093017539 นางสาวนิตยา ประทุมทอง
62093017540 นายป�ยะ อินทรสิทธ์ิ
62093017541 นายดํารง ม�วงมนตรี
62093017542 นางสาวพัชรีวรรณ สังข�ทอง
62093017543 นางสาวพรพิพา อ�อนเค
62093017544 นายวศิน เฝQWอนสูงเนิน
62093017545 นางสาวรัตนาภรณ� การประเสริฐ
62093017546 นางสาววัชราภรณ� หม่ืนสา
62093017547 นางสาววิไลลักษณ� สุวรรณบล
62093017548 นายอดิศร ดวงภักดี
62093017549 นางสาวรุ�งนภา สิงห�พันธ�
62093017550 นางสาวณัฐยา เทพสุนทร

หน%า 585 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093017551 นางสาวบุญเพ่ือน พิมพากร
62093017552 นายกิติชัย จิตป0ญญา
62093017553 นางสาวจริยา วังทะพันธ�
62093017554 นายวัชร�ชัยนันท� เหล�าทัศน�
62093017555 นายศุภนันท� ชายกวด
62093017556 นางสาวศิริลักษณ� ศรีแสงนันท�
62093017557 นายจินดาวัฒน� อานัย
62093017558 นางสาวมณีนุช อันทระบุตร
62093017559 นายพิพัฒน� สกุลคุณาทิพย�
62093017560 นางสาวรุจิรา พรมวัง
62093017561 นางสาวภักด์ิพิมล เพิงชัยภูมิ
62093017562 นายพิสิษฐ� ชัยชนะสมบัติ
62093017563 นายหัสดิน มาดายัง
62093017564 นายกายสิทธ์ิ มะลิงาม
62093017565 จ�าสิบเอกโฆษิต สุคง
62093017566 นายนรินทร� แก%วจันดา
62093017567 นายทรงศักด์ิ พองพรหม
62093017568 นางสาวเฟQWองฟKา หาสอดส�อง
62093017569 นางสาวกัญญารัตน� พิชัยคํา
62093017570 นางสาวอมรรัตน� คําโสภา
62093017571 นางสาวสุรารักษ� รอดนิ่ม
62093017572 นางสาวเพียงฟKา ผันศรี
62093017573 นายธีรยุทธ นารีนุช
62093017574 นายพลากร สุขสร%อย
62093017575 นายธนากร ทะวี
62093017576 นางสาวอรณิช อินทจักร
62093017577 นางสาวขจรจิต มะลิโค
62093017578 นางสาวดุษฎี ภูแปKง
62093017579 นายจิณณวัตร เสนะโลหิต
62093017580 นางสาวกาญจนา ชํานาญ

หน%า 586 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093017581 นายวัชรินทร� ทําสี
62093017582 นางสาวเพ็ญพักตร ชินบุตร
62093017583 นางสาวปรียาพร อนุญาหงษ�
62093017584 นางสาวจิราพร ทองพันธ�
62093017585 นายกัมปนาท โคตรแก%ว
62093017586 นางสาวกิติยา สุขรมย�
62093017587 นางสาวสุชานันท� เรืองฮุย
62093017588 นางสาวเบญจมาภรณ� ชินทัพ
62093017589 นางสาวธิดารัตน� ชาวดร
62093017590 นางสาวอรสา กาฬแสง
62093017591 นางสาวเกศราภรณ� ตนตรง
62093017592 นางสาวกรกนก ไตรยขันธ�
62093017593 นางสาวปฎิมากร สีตะบุตร
62093017594 นางสาววรรณวิศา ลาราษฎ�
62093017595 นางสาวสุรภา วรคันทักษ�
62093017596 นางสาวปาวินี พันทเสน
62093017597 นางสาวกัญญาพร ไชยขันธ�
62093017598 นายเทพอนันต� จันดา
62093017599 นางสาวทิภากร หันบัง
62093017600 นางสาวฐจิรัช บุญบาล
62093017601 นางสาววจีพร ศรีโยธา
62093017602 นางสาวรัตนาพร แก%วเบ%า
62093017603 นายวีระชัย ขันไสว
62093017604 นายนครินทร� หงษ�สุวรรณ
62093017605 นางสาวเขมจิรา พิลาธรรม
62093017606 นางสาวสุภาลิณี ศรีสุรีย�
62093017607 นายอภิสิทธ์ิ ขันแก%ว
62093017608 นางสาววนิดา กุณาคม
62093017609 นางสาวสุทธิกา ฤทธ์ิโพธ์ิ
62093017610 นางสาวพรวรรณา สีขาว

หน%า 587 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017611 นางสาวศุภิสรา ชูชาวนา
62093017612 นางสาวพลอยลดา เหล�าวงโคตร
62093017613 นางเยาวรักษ� นะเวรัมย�
62093017614 นางสาวจันทร�จิรา วงศาม่ิง
62093017615 นายจงรักษ� ดวงแสนโว
62093017616 นางสาวนิรมล เคหะนันท�
62093017617 นางสาววัชริน ธ.น.เพ็ชร
62093017618 นายสุวิทย� แก%วสีขาว
62093017619 นายธนพล จําปาทอง
62093017620 นางสาวเบญจมาศ มีบุญ
62093017621 นายภานุเดช ภูนาเพชร
62093017622 นางสาวจารุวรรณ เพชรคง
62093017623 นางสาวศรินญา ทองพรหม
62093017624 นางสาวมัลลิกา พิลึก
62093017625 นางสาวสุดารัตน� กัตติยะ
62093017626 นางสาวอรพินท� ขจรเดช
62093017627 นางสาวณิชนันทน� ประทุมมา
62093017628 นายบดินทร� ดรบัญหา
62093017629 นางสาวธมลวรรณ อินทร�นอก
62093017630 นางสาวจันทิมา สิงห�พรมมา
62093017631 นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน�
62093017632 นางสาวสุทธิดา ศรีแก%ว
62093017633 นางสาวภิญญาพัชญ� ศศิธนเมธานนท�
62093017634 นางสาวชลดา นาอุดม
62093017635 นายอภิวัฒน� กลิ่นช%าง
62093017636 นายณัฐวุฒิ ทิพย�ประสงค�
62093017637 นายอดิศร ทวีโยค
62093017638 นายป�ยพัทธ� ป�Wนมุณี
62093017639 นางสาวน้ําฝน ดีบุรี
62093017640 นางสาวธีรกานต� ผดุงกิจ

หน%า 588 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017641 นางสาวสุภาวดี แสนศรี
62093017642 นายศิขรินทร� พิมพ�สราญ
62093017643 นางสาวนริศรา วงศ�กาไสย
62093017644 นายกิตติคุณ ฟองอ�อน
62093017645 นางสาวช�อผกา สุยะหมุด
62093017646 นางสาวชไมพร กุลชาติ
62093017647 นายอานนท� สีโนรักษ�
62093017648 นางสาวสุพรรณี ศรีประสาน
62093017649 นางสาวมาศสุภา ศรีสุข
62093017650 นางสาวลัดดาพร สิงหาด
62093017651 นางสาวนพมาศ เจริญทัศน�
62093017652 นายอุทัย วงศ�ล�าม
62093017653 นายณัฐพงศ� หล%าหิบ
62093017654 นางสาวปรียาภรณ� อุบลชัย
62093017655 นางสาวนาตยา หลินมา
62093017656 นายศุภกร จุติมา
62093017657 นางสาววราภรณ� ศรีพอ
62093017658 นายศุภกร จันทะมาตร�
62093017659 นายชานน วุฒิ
62093017660 นางสาวธิดาพร ฟองชล
62093017661 นางสาวจิราภรณ� ชวนรัมย�
62093017662 นางสาวเนตรชนก มุศิริ
62093017663 นายวสันต� ลีคํางาม
62093017664 นายภาณุพงศ� อัตสาร
62093017665 นายณรงค�ศักด์ิ แดนเจริญ
62093017666 นายถิรวุฒิ เฉลิมศรี
62093017667 นางสาวนงค�นุช โสภาคะยัง
62093017668 นายภานุเดช มณฑา
62093017669 นางสาวทิพอาภา ซาเหลา
62093017670 นายวันทวี ศรีเพชร

หน%า 589 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017671 นางสาวขวัญธิดา ชาไชย
62093017672 นางสาวณัฐธิดา นวลหงษ�
62093017673 นายอภิสิทธ์ิ ธารดรรัตน�
62093017674 นางสาวณฐกมล สุทธิชาติ
62093017675 นายยุทธพิชัย นิลชานนท�
62093017676 นายธีรวัฒน� เสนทา
62093017677 นางสาวกฤษฎาพร เบียนสูงเนิน
62093017678 นายธันยพัฒน� คงสอดทรัพย�
62093017679 นางสาวกาญจนา ดวงเกตุ
62093017680 นางสาวณัฐฐิฐา อุสาพรม
62093017681 นายทนงสิน อินทะ
62093017682 นางสาวชาลินี ทาวะลุน
62093017683 นางสาวจริยา เสนจันตะ
62093017684 นางสาววรรณิดา ไชยราช
62093017685 นางสาวภัคจีรา รักษาขันธ�
62093017686 นางสาวนันทพร วงษ�ชัยสิทธ์ิ
62093017687 นางสาวรุจิรา พูนะกูล
62093017688 นางสาวศิรินันท� แสนสุริวงค�
62093017689 นางสาวกรรณิการ� ทองโต
62093017690 นางสาวภรณ�ทิพย� จันทรเสนา
62093017691 นางสาวศิรินันท� หอมยามเย็น
62093017692 นางสาวมณฑาทิพย� สุดาชม
62093017693 นางสาวจิรปรียา บรรณสาร
62093017694 นางสาวพรรณราย วงษ�แดง
62093017695 นางสาววรรณภา วงค�จวง
62093017696 นายธนู โสสิงห�
62093017697 นางสาวขนิษฐา ศรีหาพันธ�
62093017698 นายณัฐพงษ� ส�างช%าง
62093017699 นายพัชรพงษ� เสือยอด
62093017700 นางสาวอรพิณ เวสวัณโยธา

หน%า 590 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017701 นางสาวยุวลี พิมพ�แก%ว
62093017702 นางณหทัย แสงขันตี
62093017703 นางสาวศิริกัลยา แสงลี
62093017704 นางสาวจุฑาทิพย� กุลชะโมรินทร�
62093017705 นายจิรัฎฐ� ป0ททุม
62093017706 นางสาวกุลธิดา เรืองโสภา
62093017707 นางสาวณัชชา วรรณกุล
62093017708 นายพยัตพงศ� โมฆรัตน�
62093017709 นางสาวธิราพร กองกะมุด
62093017710 นายวันชัย ศรีแก%วอ%ม
62093017711 นายธนวิทย� ทาต%อง
62093017712 นายวรากร พงษ�ประเทศ
62093017713 นายศุภณัฐ อรุณศิวกุล
62093017714 นางสาวอภิญญา ดําดา
62093017715 นางสาวแพรพลอย กรุงน้ําคํา
62093017716 นางสาวอรกานต� บุศดี
62093017717 นางสาวภูษณิศา บุญกอง
62093017718 นายจักรพันธ� กงบุราณ
62093017719 นายปราโมทย� สําราญ
62093017720 นางสาววิภาวรรณ สนพะเนาว�
62093017721 นางสาวพิชญาภา ปากอุตสาห�
62093017722 นางสาวผกายมาศ พินิจการ
62093017723 นายศุภวัฒน� ทองพา
62093017724 นายอลงกรณ� ภูดินดง
62093017725 นางสาวเจนจิรา โคตรสมบูรณ�
62093017726 นางสาวนันท�นภัส โคตรป0ญญา
62093017727 นางสาวอภิญญา สุพรรณคํา
62093017728 นางสาวพิชชาพร คําหุม
62093017729 นางสาววนิดา อุปพงศ�
62093017730 นายวชิรพงษ� หม่ันมี

หน%า 591 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017731 นางสาวขนิษฐา ด%วงยา
62093017732 นางสาวรัตติยา พิมพ�แน�น
62093017733 นายพันณรงค� บานนาคม
62093017734 นางสาวกชพรรณ บุ�งนาแซง
62093017735 นายขัตติย มีโนนทอง
62093017736 นางสาวธัญจิรา เชื่อมแก%ว
62093017737 นางสาวพัชรี สารสมัคร
62093017738 นายอธิวัฒน� จอดนอก
62093017739 นายเสกสรร โตแตง
62093017740 นางสาวจตุพร ไชยฮ%อย
62093017741 นายอิสระภาพ ธรรมสัตย�
62093017742 นางสาวกนกพร โสมาณวัฒน�
62093017743 นางสาวนภารัตน� แก%วงามศรี
62093017744 นางสาวขนิษฐา ผิวกลม
62093017745 นางสาวสุภาภรณ� คุณพรม
62093017746 นางสาวอัจฉรานี สีผา
62093017747 นายป0ญญา พลพาลสังข�
62093017748 นายเชษฐพงษ� สาขา
62093017749 นางสาวพรชนก คํานา
62093017750 นางนฤมล อรัญญะ
62093017751 นายวสุธร ศรีโสภา
62093017752 นายกฤติเดช ภาษาเวทย�
62093017753 นางสาววลดา หม่ืนแผ%ว
62093017754 นายอมฤต สนิทชน
62093017755 นางสาวรุ�งชีวา แพงศรี
62093017756 นางสาวนารีรัตน� สีทอง
62093017757 นางสาวจิราภรณ� สุธรรม
62093017758 นางสาววิยดา สันชิต
62093017759 นายศุภชัย เครือจันทร�ผา
62093017760 นางวาสิฏฐี วรรณพงศ�

หน%า 592 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017761 นางสาวสุพรรษา ทองกันทม
62093017762 นางสาวสุภาภร ฤทธิศักด์ิ
62093017763 นายอาสาฬหะ เปKดทิพย�
62093017764 นางสาวขวัญฤทัย ช�างเรือง
62093017765 นางสาวศุภาวรรณ วรวิเศษ
62093017766 นางสาวสุรีย�พร วิลาศ
62093017767 นายชยุต ศรีบัวน%อย
62093017768 นายวาทิน บรรเทา
62093017769 นางสาวอรอนงค� ไชวงค� 
62093017770 นางสาวเสาวลักษณ� นามวิชัย
62093017771 นางสาวรติยา รันรัติยา
62093017772 นางสาวภูภัทรา สุริรมย�
62093017773 นางสาวสุทธิดา ไตรวงค�ย%อย
62093017774 นายวัฒนา พรมสิทธ์ิ
62093017775 นายมีชัย ราชโสภา
62093017776 นางสาวขวัญเรือน ม่ังค่ัง
62093017777 นายอนันต�วิทย� นามม่ัน
62093017778 นางสาวปรางค�ทิพย� จรุงพันธ�
62093017779 นางสาวอภิญญา บุตรศรีภูมิ
62093017780 นางสาวพนิตตา วราธรรมกุล
62093017781 นางสาวปรัศนี หอมดี
62093017782 นางสาวนิภาพร วัลดี
62093017783 นางสาวณัฐกฤตา ทาคินี
62093017784 นางสาวรุ�งระวี ศรีพิกุล
62093017785 นางสาวอิศราภรณ� จันทร�สามารถ
62093017786 นางสาวสายทิพย� ภิญโญดม
62093017787 นายศุทธวีร� เจริญชนม�
62093017788 นายคมสัน เจริญวนา
62093017789 นายพลปกรณ� ศรีแก%ว
62093017790 นายไกรสรสิทธ์ิ เมาะราษี

หน%า 593 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017791 นางสาวเมวิกา อุ�มบางตลาด
62093017792 นางสาวพิมพ�สุดา พลศรีดา
62093017793 นางสาวกมลชนก วงษา
62093017794 นางสาววนิดา เภาศรี
62093017795 นางสาวจิราพร สอนสุภาพ
62093017796 นายสุเทพ ศรศิริ
62093017797 นางเสาวลักษณ� หอมจันทึก
62093017798 นางสาวสายธาร พุมพาน
62093017799 นายกรกิจ ศรีเมือง
62093017800 นางสาวศศิตานันท� สุกทน
62093017801 นายอานนท� ยุระตา
62093017802 นางสาวภาวดี คุดอุทา
62093017803 นางสาวสุชานันท� รุณอินตา
62093017804 นางสาวระวีนิภา คงอยู�
62093017805 นางสาวกาญจนา โสพัฒน�
62093017806 นางสาวปรียาภรณ� จันทร�แก%ว
62093017807 นางสาวอุษณา กุลราช
62093017808 นางสาวปรายริน วิเศษแก%ว
62093017809 นางวรางคณา แดงอุไร
62093017810 นายนพพล คุณชื่น
62093017811 นางอมรรัตน� ปราณีนิตย�
62093017812 นางสาวดุจสุดา จันทร�สว�าง
62093017813 นายสัญญา บุตรโคตร
62093017814 นายคมสัน วงษาเนาว�
62093017815 นายอดิศักด์ิ ชั้นงาม
62093017816 นางสาวพรรนิภา นาครพันธุ�
62093017817 นางสาวเรนุกา บุญเรืองจักร
62093017818 นายวลัญช� เขียวดง
62093017819 นางนริศราภรณ� อนันทวรรณ
62093017820 นางสาวสมหวัง สูนทอง

หน%า 594 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017821 นางสาววิภวานี ติสระ
62093017822 นางสาวพรทิพย� ยุรยาตร
62093017823 นางสาวดอกไม% สีใส
62093017824 นายจิระวัฒน� ขันโททอง
62093017825 นายทศพร เวสประชุม
62093017826 นางสาววันวิศา น%อยเสนา
62093017827 นางสาวศิริพร พ่ึงพรพรหม
62093017828 นายจักรไกร ลีทหาร
62093017829 นายศาสนะ เศษแสงศรี
62093017830 นางสาวบรรลุ บุญทองอ�อน
62093017831 นางสาวกรรณิการ� สุขสงคราม
62093017832 นางสาวอัจฉรา สุนทรักษ�
62093017833 นางสาวทิพย�สุดา มาหินกอง
62093017834 นางสาวช�อผกา อารีวรพล
62093017835 นางสาววัชราภรณ� อินทร�ชมชื่น
62093017836 นางสาวอัจฉรา บุญวิเศษ
62093017837 นางสาวอังคณา ทาเภา
62093017838 นางสาวอรุณศรี สงภักดี
62093017839 นางสาวพนิดา ฉายาวรรณ
62093017840 นางสาวหทัยทิพย� อุติลา
62093017841 นางสาวรัฐภรณ� ทองพรหม
62093017842 นางสาววิไลวรรณ อิสรัมย�
62093017843 นางสาววาสนา ปKองจันทร�
62093017844 นายธนวินท� สุริวงศ�
62093017845 นายฤทธิพล พิมพ�โคตร
62093017846 นางสาวสิริญญา หล%ามงคล
62093017847 นางสาวกมลฉัตร สุขแสน
62093017848 นางสาววิยดา หนองบ�อ
62093017849 นางสาวจันทะนา โสภางาม
62093017850 นางสาวอารีย� นวลภักดี

หน%า 595 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017851 นายวิวรรธน� โคตรภูธร
62093017852 นางสาวสุนิตา รินทะลักษณ�
62093017853 นางสาวสุมาลี อินทรีย�
62093017854 นางสาวณัฎศิชา คําไฮ
62093017855 นายสมพงษ� บัวระพา
62093017856 นายประพันธุ� โชคสมพงษ�กุล
62093017857 นางสาวศรีประภา อุภัยพรม
62093017858 นางสาวปาจารีย� ตะหน�อง
62093017859 นางสาวบุษกร พลสุวรรณ
62093017860 นายอนันต� งอยหล%า
62093017861 นางสาวภัทร�ธนิดา บุตรอุดม
62093017862 นายธวัชชัย จริยรัตน�
62093017863 นายจิรภัทร สันติกุญชร
62093017864 นางสาววิชชาภรณ� ใต%จันทร�กอง
62093017865 นางสาวณัฐธิดา หารินไสล
62093017866 นายจีรวัตร อรสินทร�
62093017867 นางสาวศรุตา เภารังค�
62093017868 ว�าที่ร%อยตรีหญิงอัญชลี คุณเมืองหล%า
62093017869 นางสาวจินตนา ปKองศรี
62093017870 นางสาวชนนิกานต� กลีบจอหอ
62093017871 นางสาวนัฐมล เสาวนนท�
62093017872 นายณัฐพล จูมจันทา
62093017873 นางสาวลัดดา ศิริบรรณ�
62093017874 นางสาวพัชญากรณ� บุตรโคตร
62093017875 นางสาวนันทิดา หาระคุโน
62093017876 นายศราวุธ โยธา
62093017877 นางอัฉราภรณ� ขันขวา
62093017878 นางสาวพิมพ�นารา สุพร
62093017879 นายวีรยุทธ สําแดงชัย
62093017880 นางสาวสาวิตรี ศรีหาภูธร

หน%า 596 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017881 นางสาวชนิดาพร วิลุนกิจ
62093017882 นางสาวเบญจพร อ�อนจงไกร
62093017883 นางสาวญานิกา โลขันสา
62093017884 นางสาวศิริลักษณ� สมสอง
62093017885 นางสาวเสาวลักษณ� คิดถูก
62093017886 นางสาวนริสสา กู�แก%ว
62093017887 นายชินรุต ครุธตําคํา
62093017888 นางสาวจุฑามาศ แน�นอุดร
62093017889 นางสาวประวิตา ขันตี
62093017890 นางสาววรรธิดา วิยะนัด
62093017891 นางสาวอัจฉรา โชตะวัน
62093017892 นางสาวสุธารทิพย� บิดร
62093017893 นายสยามรัฐ เยือกเย็น
62093017894 นายดลดนัย สมเพ็ชร
62093017895 นางสาวศราวัณ ชุมไธสง
62093017896 นางสาวอรชุมา แก%วน�วม
62093017897 นางสาวสายฝน หลาบโพธ์ิ
62093017898 นางสาวพลอยวิมล แจ%งกระจ�าง
62093017899 นางสาวรัชฎาภรณ� หลักคํา
62093017900 นางสาวจุรีรัตน� พิมพงษ�
62093017901 นายวรวุฒิ วงษ�สวรรค�
62093017902 นางสาวศิริญากรณ� ทอนพรม
62093017903 นางสาวฐาปนี นวลลม
62093017904 นายณัฐวุฒิ เคนวัน
62093017905 นางสาวเปลวตะวัน ดวงภักดี
62093017906 นางสาวนิตยา ประเสริฐ
62093017907 นางสาวนิสา แก%วสวนจิก
62093017908 นางฐิติวรดา ใจช�วง
62093017909 นายทรงพล จําปาวัตตะ
62093017910 นางสาวกฤติยา คําแพงตา

หน%า 597 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017911 นางสาวศศิวิมล เศรษฐบุตร
62093017912 นายศุภักษร ไพบูลย�กิจเจริญ
62093017913 นายนฤดล ไพศาลธรรม
62093017914 นางสาวสุทธาทิพย� วังคีรี
62093017915 นางสาวณัฐกา ทองจ�าม
62093017916 นางสาววิจิตรา นารี
62093017917 นางวรัทยา จันทาคีรี
62093017918 นายชูเกียรติ นครชัย
62093017919 นายพงศ�ปณต มีบุญ
62093017920 นางสายสมร คําหารพล
62093017921 นายพงศกร วิเศษแก%ว
62093017922 นางสาวดวงนภา หาญมนตรี
62093017923 นางสาวลดาวัลย� ไชยสันต�
62093017924 นางสาวชีวรัตน� แก%วพวงทอง
62093017925 นายวรสิทธ์ิ พรามไทย
62093017926 นางสาวศศิวิมล มหายศ
62093017927 นางสาวภัทรานิษฐ� ดิษฐพิสิษฐ�
62093017928 นางสาวกนกรัชต� ทิพย�เนตร
62093017929 นายกฤต วศะกุลพงศา
62093017930 นางสาวสุลัดดา สีแนน
62093017931 นางสาวอรพรรณ เหล�าอิน
62093017932 นางสาวสมาพร โคกถ่ิน
62093017933 นางสาวสุพัตตรา หนองคู
62093017934 นางสาวแพรพลอย ไชยมาศ
62093017935 นางสาวเมทินี ตรีแสง
62093017936 นายอธิวัฒน� ตาริยะ
62093017937 นายกานต� สว�างแสง
62093017938 นางสาวทมาภรณ� ใจรักษ�
62093017939 นางสาวจิราพร คีรีวงค�
62093017940 นายคเชนทร� โคตรธรรม

หน%า 598 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017941 นายเดชาธร ปุณยรัตน�
62093017942 นางสาวเพียงฤทัย สงกลาง
62093017943 นางสาวพรทิพย� นนท�ขุนทด
62093017944 นายบัลลังก� โคตรโสภา
62093017945 นางสาวบุณยดา เหมะธุลิน
62093017946 นางสาวกวิสรา พิสุทธ์ิ
62093017947 ว�าที่ ร.ต.วรุฒ หนันสุข
62093017948 นายฉัตรพงศ� สุวรรณชัยรบ
62093017949 นางสาวชนิสรา มาใจ
62093017950 นางสาวจิราภรณ� สะสิกุล
62093017951 นางสาวธญาณี สุทิน
62093017952 นางสาวสุจิตรา เหว�าไว
62093017953 นางสาวอภิญญา ใหญ�ร%าง
62093017954 นางสาวสุรีรัตน� ใหม�เอี่ยม
62093017955 นายศิริบูรณ� เมธาเจริญพันธุ�
62093017956 นายกรวิชญ� เพ็ญจะมุข
62093017957 จ.ส.ต.อนุวัฒน� กําแพงแก%ว
62093017958 นายฤทธิเกียรติ มิฆะเนตร
62093017959 นายเชษฐา สูงสุข
62093017960 นางสาวว�านนภา ขะพินิจ
62093017961 นางสาวสุภัสสร คําชมภู
62093017962 นายวิทยา จันทบุตร
62093017963 นางสาวทิพย�สุดา ชาติชนบท
62093017964 นางสาวเมธินี มีทอง
62093017965 นางสาวอินธุออน อัคฮาด
62093017966 นางสาวศรัญยา ภูก่ิงผา
62093017967 นางสาวฐิตาภา เหลืองพล
62093017968 นายวีระวัฒน� สารรัตน�
62093017969 นางสาวหทัยทิพย� กองฉันทะ
62093017970 นางสาวสุภาพร อุปพงษ�

หน%า 599 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093017971 นางสาวปานวาส พรมดอนกลอย
62093017972 นายฉัตรชัย โคตรป0ญญา
62093017973 นางสาวมะลิวัลย� แก%วกงพาน
62093017974 นายวันชัย วงศ�ใหญ�
62093017975 นางสาวรัชณิตา ชัยจํารัส
62093017976 นางสาวอรอนงค� ชินบุตร
62093017977 นายโกวิท ทิพย�โอสถ
62093017978 นายองอาจ ไร�พิมาย
62093017979 นางสาวศุภรานันท� ดาบพิมพ�จับ
62093017980 นางสาวศิรินญา โคตรบัว
62093017981 นางสาวรัศมีจันทร� กันยุบล
62093017982 นางสาวสุภิญญา ทายัง
62093017983 นางสาวพนิดา จันทะแจ�ม
62093017984 นางสาวเฟQWองฟKา ศรีโนนยาง
62093017985 นางสาวนุสรา ธรรมวงค�
62093017986 นายโกวิทย� ลือลาด
62093017987 นางสาวธารทิพย� ศรีวิรัญ
62093017988 นางสาวธนพร ไกรยุทธ
62093017989 นางสาวชยานันท� อามาตย�ทัศน�
62093017990 นางสาวสุนิสา ทินราช
62093017991 นายอภิรักษ� กุลสิม
62093017992 นางสาววิยะดา ป0นกิติ
62093017993 นางสาวณัฎฐพัชร สมบัติสวัสด์ิ
62093017994 นายวัชรพล โคตรจันทร�
62093017995 นางสาวละอองทิพย� สมรูป
62093017996 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง
62093017997 ว�าที่ร%อยตรีหญิงอุไรภรณ� สันติสูงเนิน
62093017998 นางสาวพันธ�เครือ ขอนยาง
62093017999 นางสาวกนกพร เฉลิมชาติ
62093018000 นางสาวธีราภรณ� บุญกว%าง

หน%า 600 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018001 นางสาวสุธิดา คงเฟQWอง
62093018002 นางสาวกัญญารัตน� ขุนจร
62093018003 นายเจษฎาวัฒน� ปราศจาก
62093018004 นายพัฒนพงศ� เวียงจันทร�
62093018005 นายเกรียงไกร บุญชื่น
62093018006 นายสุทิน นิลกิจ
62093018007 นางสาวพัตร�พิมล จันทร�แก%ว
62093018008 นางสาวดลยา เณธิชัย
62093018009 นายจุฑาพงศ� สรรพโส
62093018010 นางสาวอัจฉรียา ทามณี
62093018011 นางสาวกนกชนก อธิป0ตยกุล
62093018012 นางสาวสุจิตรา กลางเสนา
62093018013 นายณัฐพงษ� เทียนแก%ว
62093018014 นางสาวเบญจมาศ ชินบุตร
62093018015 นายกฤษฎายุ อุปฌาย�
62093018016 นางสาวอมิตา อินธิจักร�
62093018017 นายนันทชัย โสภาอุทก
62093018018 นางสาวสุนิษา ศิริวงศ�
62093018019 นางสาววิภาวี โพธิน
62093018020 นางสาวกรชนก ฐานะดี
62093018021 นางสาวพูนศิริ ปาระคะ
62093018022 นางสาวปรียานุช พาพรม
62093018023 นางสาวหทัยกาญ เขตบ%าน
62093018024 นายกฤษณดิษฐ� โรจนศิริพัฒน�
62093018025 นายพินิต อุปพงษ�
62093018026 นายธนากร เหง%าละคร
62093018027 นายทนงศักด์ิ เพชรคํา
62093018028 นายมรุพงษ� แสงจันทร�
62093018029 นางสาวชิดชนก ชนะเคน
62093018030 นายพรทวี นาคศรี

หน%า 601 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018031 นายหัสดินทร� ชัยเลิศ
62093018032 นายธีรวัฒน� นาสรร
62093018033 นางสาวจินตนา ศรีบัว
62093018034 นางสาวอภิญญา หน�อสีดา
62093018035 นางสาวจุฑามาศ คําวันดี
62093018036 นายฉัตรชัย คะเนเร็ว
62093018037 นายจักรพงษ� ฤทธ์ิฤาไกล
62093018038 นายกรกช ประทุมถม
62093018039 นางสาวสุนิสา ทินาเทศ
62093018040 นางสาวนิชนันท� โนวฤทธ์ิ
62093018041 นางสาวพนิดา วรรณโนมัย
62093018042 นายมนูญ นาโค
62093018043 นางสาวอรวรรณ ศิริบุตร
62093018044 นางสาวมะลิวรรณ คนแคล�ว
62093018045 นางสาวคํามี ทุนรวม
62093018046 นางสรารัตน� น%อยเมือง
62093018047 นางสาวเกศกมล สอนวาปI
62093018048 นายลิขิต คําลําเภา
62093018049 นางสาวกมลรัตน� มอกธรรมา
62093018050 นายธนวัฒน� บัวลาแก%ว
62093018051 นายอภิเชษฐ� เสียงสูงเนิน
62093018052 นางสาวณัฐพร ขันธพัฒน�
62093018053 นายพงศธร แก%วมหาดไทย
62093018054 นางสาวสุภาวินี สายมายา
62093018055 นางสาวเกศรินทร� บุญนํา
62093018056 นางสาวนวลจันทร� ศรีวิชัยแก%ว
62093018057 นางสาวอุบลวรรณ วินทะไชย
62093018058 นางวัชรี โอพาตะวงศ�
62093018059 นายกิตติศักด์ิ ป0ณฑารีย�
62093018060 นางสาวกนกวรรณ พรมดี

หน%า 602 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018061 นางสาวนภวรรณ นิลทกาล
62093018062 นางสาวอภิญญา จันทร�ชม
62093018063 นางสาวฉัตรชนก นาโควงค�
62093018064 นางนลินรัตน� บูรรุ�งโรจน�
62093018065 นายธวัช รัตนะคุณ
62093018066 นายนิกร ศรีแห�งโคตร
62093018067 นางสาวสุจิตรา หานุช
62093018068 นางสาวศุภนิดา สุราษฎร�
62093018069 นายธีรศักด์ิ สาระรัตน�
62093018070 นางสาวขวัญชนก ทองแผ�น
62093018071 นางสาวอัญชลี ศรีวิชัย
62093018072 นายสุจินดา สังฆะมณี
62093018073 นางสาวพิชญาพร เมืองขวา
62093018074 นางสาวพิชญา ว.ศิริ
62093018075 นางสาวตรีนัทธ์ิธนา บุญโท
62093018076 นายอานนท� โกวิทวรางกูร
62093018077 นางสาวสุพิชญาภัค เจือจันทึก
62093018078 นายบัณฑิต อธิราช
62093018079 นางสาวศิรินทิพย� พรหมพัฒน�
62093018080 นายอรรถกร ทาคินี
62093018081 นายวงศพัทธ� ทิลารักษ�
62093018082 นางสาวจุติพร บุญตา
62093018083 นางสาวศุภมาส สวัสด์ิธรรม
62093018084 นางสาวนภัสนันท� รุจิระพรวิทย�
62093018085 นางสาวกรรณิการ� อภิบาล
62093018086 ว�าที่ ร.ต.หญิงเบญจพร นนทะการ
62093018087 นางสาววิภาวดี บุเกษ
62093018088 นางสาวกาญจนา แซ�พัว
62093018089 นางสาววิภาดา พรมกุดตุ%ม
62093018090 นางสาวอารียา อุบลลา

หน%า 603 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018091 นายนันทวัช สุริสาร
62093018092 นายวัชรินทร� เมฆวัน
62093018093 นางสาวสุธิษา ชอบสาร
62093018094 นางสาวช�อผกา เหวียนวัน
62093018095 นายพงศ�พัฒน� คําหา
62093018096 นางสาวกัญญาณัฐ ป0ดชาสุวรรณ
62093018097 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ทิพวงษ�
62093018098 นางสาววิพัชรินทร� หลงเจริญ
62093018099 นางสาวธิดาแก%ว แวงคํา
62093018100 นางสาวกมลวรรณ ศรีจันทร�
62093018101 นายศุภลักษณ� เคลือบสูงเนิน
62093018102 นางสาวสกุลตรา อนันต�
62093018103 นางสาวเจนจิรา ผิวหูม
62093018104 นางยุพดี วุฒิป0ญญาโชติวัฒน�
62093018105 นางสาววรรณชนก ชีขาว
62093018106 นางสาวอัญชลี อ�อนคําหล%า
62093018107 นางสาวเสาวณีย� ชมคุณ
62093018108 นางสาววรรณิดา ดาบพลอ�อน
62093018109 นางสาวมนิษา สิทธิธัญญกิจ
62093018110 นายณัฏฐรณภัทร บุรีแสง
62093018111 นางสาวพรทิพย� พวงศรี
62093018112 ว�าที่ร%อยตรีหญิงณภัทร ภูแช�มโชติ
62093018113 นางสาวธัญญาลักษณ� ปุHมเปKา
62093018114 นางสาวกรชญา จันทร�สมคอย
62093018115 ว�าที่ร.ต.วิศวชิต นามบํารุง
62093018116 นายป0ณวิชญ� วิมูลชาติ
62093018117 นางสาวรุจิลาภา สุริวงขัน
62093018118 นางสาวสุภัทราวิณี ธวัชเมธี
62093018119 นางสาวผดาวดี จันพิรักษ�
62093018120 นางสาวนิชชา ใจลังกา

หน%า 604 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018121 นางสาวอัญธิกา มีแสง
62093018122 นางสาววัชรี ชีมุน
62093018123 นางสาววิภารัตน� แก%วนิมิตร
62093018124 นายสืบพงศ� ชนะพาล
62093018125 นายธันยวีร� ธรรมมิยะ
62093018126 นางสาวณัฐชากร การบรรจง
62093018127 นางสาวศุกราวดี กล%าไตยวงศ�ธรรม
62093018128 นางสาวสุดาวรรณ แก%วคําจันทร�
62093018129 นายธนวุฒิ โคชขึง
62093018130 นางสาวมภษรภ� เนาวรัตน�
62093018131 นางสาวมยุรี เทินสะเกษ
62093018132 นางสาวจุฑารัตน� นาโสก
62093018133 นายระวิพล โสภา
62093018134 นายพันธมิตร ม่ิงม่ัน
62093018135 นางสาววิลาวัลย� คงอยู�
62093018136 นายสมใจ ฤทธ์ิมหา
62093018137 นางสาวปนิดา มาตรวังแสง
62093018138 นางสาวชญาดา สุดงาม
62093018139 นางสาววิภา แก%วสมุทร
62093018140 นายณัฐนนฑ� สุราฤทธ์ิ
62093018141 นางสาวชิดชนก เหมะนิล
62093018142 นางสาวพรสวรรค� สาฆะ
62093018143 นายปฐพี พิลาดิษฐ�
62093018144 นางสาวชฎาพร ภักดี
62093018145 นายทินพงศ� แจ%งไชยศรี
62093018146 นางสาวพัชรี กองคํา
62093018147 นางนิติยา ไลยะรัตน�
62093018148 นางเพ็ญพร ตารินทร�
62093018149 นางปนิดา อังคะปาน
62093018150 นายภูริวัจน� วะชุม

หน%า 605 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018151 นางสาวสุวนันท� บุญประคม
62093018152 นายวิชรัตน� แผ�นพรหม
62093018153 นางสาวเกศรินทร� ไชยป0ญญา
62093018154 นางสาวณัฐณิชา ตันสุวรรณรัตน�
62093018155 นางสาวชิดชนก บุสุวะ
62093018156 นางสาววิทยา ไชยคํา
62093018157 นางสาวชนัญชิดา วิจิตรจันทร�
62093018158 นายกู%เกียรติ นาทันรีบ
62093018159 นายศรเพชร อภัยโส
62093018160 นางสาวศิริรัตน� สุนทราวิรัตน�
62093018161 นางยุพาพร จันทนะ
62093018162 นางสาวฉัตรติยา วงค�สัมพันธ�
62093018163 นายชูชัย ชาดี
62093018164 นางสาวเอมวิภา ศรีดงยาง
62093018165 นางสาวนันทนารักษ� อันทะละ
62093018166 นางสาวสโรชา ช�วยสุข
62093018167 นางสาวภัทรไพลิน ใสสะอาด
62093018168 นางสาวสุภาวดี พิมจ�อง
62093018169 นางสาวสุดารัตน� มีแสง
62093018170 นายนิธิ จันทศร
62093018171 นางสาวรัตนาภรณ� สุโรรัมย�
62093018172 นางนุชนาฎ เอื้อพิริยะกุล
62093018173 นางสาวพฤกษชาติ จําปาหอม
62093018174 นางสาวนุชนาถ มากรื่น
62093018175 นางสาวสิรินาถ วรรณการ
62093018176 นายวีรยุทธ บัวเงิน
62093018177 นายนราธิป โพธ์ิคําพก
62093018178 นางสาวเฉลิมขวัญ ลําทอง
62093018179 นางศิริลักษณ� สมบูรณ�
62093018180 นางสาวณัฏฐณินทร� โกษารักษ�

หน%า 606 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018181 นางสาววสุนธรา จันทะเกษ
62093018182 นางสาวสุคนธรส สะวิสัย
62093018183 นางสาววิธินา ศรีจันทร�หอม
62093018184 นางสาววันวิสาข� ทนงค�
62093018185 นางสาวจิราพร ผลจันทร�
62093018186 นางสาวอรณี พลสงค�
62093018187 นายสุรัชต� แสนรักษ�
62093018188 นายนพดล แซ�ชิว
62093018189 นายกิตติกวิน นาคนชม
62093018190 นางสาวฐิรพร ไพศาล
62093018191 นางสาวธิติมา อัคพิน
62093018192 นางสาวชลดา กาภูคํา
62093018193 นางสาวสุมิลตรา บรรจุแก%ว
62093018194 นางสาววิไลรัตน� ไพศาลพงษ�
62093018195 นางสาวนิสสรณ� สุนทราวิรัตน�
62093018196 นางสาวเสาวลักษณ� โกศิลา
62093018197 นางสาวธัญญารัตน� วงษ�ลา
62093018198 ส.ต.ท.วีระเดช ชัยหงษา
62093018199 นายสทานน ลอยครบุรี
62093018200 นางสาวปจารีย� ชัยชนะ
62093018201 นายจิรายุทธ กิรัมย�
62093018202 นางสาวนลินพรรณ มาสอน
62093018203 นางสาวณัฐณิชา ดีเจริญ
62093018204 นางสาวอมรรัตน� แก%วมุงคุณ
62093018205 นางสาวกาญจนา พรมดอนชาติ
62093018206 นางสาวศศิวรรณ จันทร�ศรี
62093018207 นางสาววรรณภา แก%วบุรมย�
62093018208 นางสาวอุษาสวรรค� ต%นวงศ�ธวัฒน�
62093018209 นายพิชัย ลักษณะศรี
62093018210 นางสาวทิพวัลย� แก%วเทพ

หน%า 607 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018211 นางสาวสุภาพร รีชัยวิจิตรกุล
62093018212 นางสาวจินดา นิ่มสุริวงค�
62093018213 นางสาวกุลจิรา ชมจันทร�
62093018214 นายเกรียงไกร แก%วก�า
62093018215 นางสาวพิมพ�ชนก สิทธิหาโคตร
62093018216 นางสาวจันทร�จิรา สงสาร
62093018217 นางสาวทิพวรรณ พุทธคู
62093018218 นางสาวภาวดี เทพศิริ
62093018219 นางสุภารัตน� แก%วดอนหัน
62093018220 นางสาวสุธิดา บุญราษี
62093018221 นางสาวป0ญจมา หล%าพรม
62093018222 นางสาวจุทาภรณ� แซ%นสีดา
62093018223 นางสาวพันณิตา ป�Wนสุนย�
62093018224 นางภาริตา วรชัยพิทักษ�
62093018225 นางสาวภานุชนารถ ขอดสันเทียะ
62093018226 นางสาวชุติมา บุญชื่น
62093018227 นายสมยศ ไชยต%นเทือก
62093018228 นางสาวกัลยรัตน� เจริญสุข
62093018229 นางสาวนิลเนตร มุลที
62093018230 นางสาวป�ยะวดี ลีซีทวน
62093018231 นางสาวสิรารัตน� แก%วสมบัติ
62093018232 นางสาวณัฐธิชา สายเกียงวงค�
62093018233 นางจันทนิกร ศรีไชย
62093018234 นางสาวอุราภรณ� วังจ�อ
62093018235 นายยุทธนา ฉิมมาแก%ว
62093018236 นางสาวเพ็ญนภา เรืองเศรษฐี
62093018237 นายสิทธิกร นาทันริ
62093018238 นางสาวนันทัชพร สิทธิไกรพงษ�
62093018239 นางสาวสมฤทัย คชลัย
62093018240 นายวัชรินทร� ผลบุญ

หน%า 608 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018241 นางสาวสุนิภา หนุนทรัพ
62093018242 นายชนาธิป หนูอินทร�
62093018243 นางสาวสุชวดี วรรณโนนาม
62093018244 นางสาวฐิติรัตน� ทัศคร
62093018245 นางสาวจิฎารัตน� อุ�นแสง
62093018246 นางสาวอัจฉรา มุทนาเวช
62093018247 นางสาวรุจีชล ปวงศรี
62093018248 นางสาวอาภาพร ข�วงทิพย�
62093018249 นางสาวอารีรัตน� แก%วนอก
62093018250 นางสาวดวงกมล ต่ีสุข
62093018251 นายวุฒิพันธ� ศรีนูเดช
62093018252 นายธนากร โสดา
62093018253 นางสาววิภาวดี สุวรรณโคตร
62093018254 นายอภิรักษ� ชนูนันท�
62093018255 นางสาวณัฐภัสสร สุทธิประภา
62093018256 นางสาวจินตนา บุญใหญ�
62093018257 นางสาวพัชริดา แห%วโสม
62093018258 นางสาวอาริญา ดอนเส
62093018259 นางสาวชุติมา ป�ยนาจ
62093018260 นายชนาธิป จันทะวงค�
62093018261 นางสาวกรรณิการ� บุญเหลือ
62093018262 นางสาวสุระษา คํากอก
62093018263 นางสาวชุติภา เสนาธรรม
62093018264 นายศุภชัย ชัยวงษ�
62093018265 นางอภัสสร เกตุพิมล
62093018266 นางสาวจิรฐา รสานนท�
62093018267 นายปฏิวัติ รัชโพธ์ิ
62093018268 นางสาววารุณี ย่ียวน
62093018269 นางสาวจตุพร หม่ืนไตร
62093018270 นางสาวสุพัตรา สักขาพรหม

หน%า 609 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018271 นางสาววิไลลักษณ� ชารีธรรม
62093018272 นางสาวณัฐรดา นามไธสง
62093018273 นางสาววริสา บุญสม
62093018274 นางสาวประภา ฝHายแก%ว
62093018275 นายเทพฤทธ์ิ แก%วถาวร
62093018276 นายวุฒิศักด์ิ ใหญ�สูงเนิน
62093018277 นางสาวปริชาต วิเชฏฐพงษ�
62093018278 นางสาวอติรัตน� ศรีเพชรภูมิ
62093018279 นายธนุส วรเสนีย�
62093018280 นายสุวัฒนา ฮาบพนม
62093018281 นายฆนาณพ ลิ้มทอง
62093018282 นางสาวสุพรพรรณ กมลเลิศ
62093018283 นายกิตติพงษ� สุวรรณชัย
62093018284 นางสาวปวีณา บุญรินทร�
62093018285 นางสาวรุ�งนภา สุนทอง
62093018286 นายวิยวัฒน� ณ นคร
62093018287 นางสาวอนัญญา ยมลาสิงห�
62093018288 นางสาวรัตน�ดาวรรณ ราชโยธี
62093018289 นางสาวนริศรา จันทะรังษี
62093018290 นางสาวฤทัยรัตน� กิมาลี
62093018291 นางสาววิมลมาศ พิสัยพันธ�
62093018292 นางสาวปริยา สุน%อย
62093018293 นายจิตรกร โสรมรรค
62093018294 นางสาวสุริเยศ ชมภู
62093018295 นางสาวกมลชนก โถชารี
62093018296 นายวชิราเวช ศรีบุรินทร�
62093018297 นางสาวนภาพร เสนาภักด์ิ
62093018298 นางสาววิจิตรา ซุยกระเด่ือง
62093018299 นางสาวดารินทร� ชุดชา
62093018300 นางสาวนุจรินทร� จิตรไชยสาร
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62093018301 นางสาวสุภาพร นาใจคง
62093018302 นางสาวเพ็ญชุดี โคตรมณี
62093018303 นางสาวพชรมล บุญกลิ่น
62093018304 นางสาวลดามาศ แก%วชัยยา
62093018305 นางสาวภาวิณี ศรีจันทรโท
62093018306 นางสาวเมทินี แคว%นน%อย
62093018307 นางสาวสุภาพรรณ ศรีโททุม
62093018308 นางสาวพรจรัส เพ็งพาทย�
62093018309 นางสาวนิรวรรณ สุวรรณศรี
62093018310 นางสาวพิชชาภา นามวงษ�
62093018311 นายธนบูลย� มากเมือง
62093018312 นางสาวอันดามัน ห�วงสุวรรณ
62093018313 นายชานนท� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093018314 นางสาวอุมาพร ทองคํา
62093018315 นางสาวอรอนงค� สกุลศรี
62093018316 นางสาวอนัญญา ลาสา
62093018317 นางสาวทานตะวัน บุตรอินทร�
62093018318 นายเกรียงไกร วรฤทธ์ิ
62093018319 นางสาวชฎาพร โพธิมน
62093018320 นางสาวบุษบา ตะแก%ว
62093018321 นางสาวณัฐพร โยลัย
62093018322 นางสาวณัฐณิชา มาตราช
62093018323 นายณัฐวุฒิ แก%วพิภพ
62093018324 นางสาวสุจิตรา ทานะผล
62093018325 นางสาวกรวิการ� ยวดยาน
62093018326 นางสาวสาธิยา สิงห�คํา
62093018327 นายศิริวัฒน� เทศประสิทธ์ิ
62093018328 นางสาวนิภา พรมวงษา
62093018329 นายสรณัฐ วงศ�ษาพาน
62093018330 นางสาวเฉิดฉาย โคตรหานาม
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62093018331 นางสาวอภิญญา ผดุงศิลปO
62093018332 นางสาวใจ สองเมือง
62093018333 นายอภิสิทธ์ิ เหลาสะอาด
62093018334 นายป�ยะพงษ� พันธุ�เดช
62093018335 นางสาวณิชกานต� ใจธรรม
62093018336 นายธนูศิลปO สุวรรณภักดี
62093018337 นางสมคิด โสดา
62093018338 ว�าที่ ร.อ.วัชรา โพธ์ิสาวัง
62093018339 นายสันติ มูลวงศ�
62093018340 นางสาวเจนจิรา บุรีรัมสูงเนิน
62093018341 นางปุณญาพร เหล็กหล�ม
62093018342 นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย�
62093018343 นายอานนท� เลื่อมใส
62093018344 นางสาวปราชญ�ชนา พานนูน
62093018345 นายเจตสมิทธ� เจือจันทึก
62093018346 นางสาวอภิรดี เชียงกางกุล
62093018347 นายไพฑูรย� คณาศรี
62093018348 นายวุฒิพงศ� ชูอาษา
62093018349 นายศิรปกรณ� ยอดพุทธ
62093018350 นางสาวอัญชลี พิละมาตย�
62093018351 นางสาวภาวิไล อุ�นคํา
62093018352 นางสาวศศิวิมล เมาวงษ�
62093018353 นายธนชิต ศรีวังคํา
62093018354 นางสาวปาริฉัตร ศุภกิจเรืองโรจน�
62093018355 นางสาวดวงหทัย วงศ�ป�นะ
62093018356 นางสาวมยุราพร สุทธิประภา
62093018357 นางสาวสุทัตตา สิงห�รัก
62093018358 นางสาวประภัสสร พิลา
62093018359 นายธนณัฐ ชัยประโคม
62093018360 นางสาวอําพรรณ มามาศ
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62093018361 นางสาวอินทุกานต� ภูม่ิงดาว
62093018362 นางชนิสรา พระหะชา
62093018363 นางสาววันวิสา ข�วงทิพย�
62093018364 นางสาวกันย�นุดี ภูธานี
62093018365 นางสาวสุดาทิพย� ทบวงศรี
62093018366 นางสาวรสชรินทร� เรืองเจริญ
62093018367 นายรวินท�ทัพพ� สนคณาวงศ�
62093018368 นางธิดารัตน� ตันมูล
62093018369 นายสุวัตร บุตรทศ
62093018370 นางสาวสุธาทิพย� คาระมาตย�
62093018371 นายอนุวัติ ภูถวิล
62093018372 นายธนาคาร บูรณะประดิษฐ�
62093018373 นางสาวพักตร�พิกุล บุญมา
62093018374 นางสาวกรรณิกา รอดบุญมา
62093018375 นางสาวน้ําฝน บุญรักษา
62093018376 นางสาวรัตนากร บังกิโล
62093018377 นายพรพิเชษฐ� เอี่ยมกลิ่น
62093018378 นายกษิดิศ นันทะ
62093018379 นางสาวศิรินธร ผาเพ็ญ
62093018380 นางสาวภัทราภรณ� พรหมวงศ�
62093018381 นางสาวราตรี แสนดี
62093018382 นายพีระพล อุทัยวัชรานันท�
62093018383 นายภาณุภัณฑ� โคตรโสภา
62093018384 นายจักรกฤษณ� บุญขันธ�
62093018385 นางสาวมินตรา แสงภารา
62093018386 นายอภิสิทธ์ิ ชมภูบุตร
62093018387 นายบุรวัชร เฒ�าอุดม
62093018388 นางสาวสุชาดา จําปาทอง
62093018389 นางมลิวรรณ พรมมาสิทธ์ิ
62093018390 นายสุภัค คําชมภู

หน%า 613 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018391 นางสาวศิริกัญญา ศรีชมภู
62093018392 นางสาวเปรมฤดี ศรีชาวนา
62093018393 นายมีนกร ผาสุขดี
62093018394 นายสกายแล็บ อินทรพานิชย�
62093018395 นางสาวอมรรัตน� เหล�าวงษา
62093018396 นางสาวนรีรัตน� อุบัวบล
62093018397 นางสาวจารุรัตน� อิทธิอภิบวร
62093018398 นางสาวปรารถนา สัมฤทธ์ิรินทร�
62093018399 นางสาวธัญพร ผิวพงษ�
62093018400 นางสาวธิดารัตน� ชัยคําจันทร�
62093018401 นายพีรัชชัย สมอุดม
62093018402 นางสาวอภิญญา ศรีแสง
62093018403 นางสาวนิศารัตน� พลโต
62093018404 นางสาวจุฑาพร อุดมกัน
62093018405 นางสาวสุทธิดา ขวัญยืน
62093018406 นางสาวพิมกมล คนสมบูรณ�
62093018407 นางสาวสิรามณี คลังสามผง
62093018408 นางสาววราภรณ� แผ�นพรหม
62093018409 นางสาวพัชธิดา รุ�งแจ%ง
62093018410 นายตุง สรรพวิเศษ
62093018411 นางสาวสุวนันต� ซ%ายสุพรรณ
62093018412 นางสาวนภาพร แก%วสุวรรณ
62093018413 นายกิตติ ยกเทพ
62093018414 นายธนกฤต ฉวีรักษ�
62093018415 นางสาววิภาวัน ธรรมโส
62093018416 นางสาวนิศาชล บาลไทสงค�
62093018417 นางสาวแพรวภัทรา จวงทอง
62093018418 นายนิตินัย เสง่ียมวัฒนะ
62093018419 นายยอดไท เรียงทอง
62093018420 นางสาวฐิตินันท� ธรรมธน
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62093018421 นางสาวกัณฐมณี ราชคง
62093018422 นางสาวบุษญา แก%ววิเชียร
62093018423 นางสาวอนิศรา วงศ�พรมบุตร
62093018424 นางสาวเพ็ญภรณ� เหินไชย
62093018425 นางสาวเสาวภา เพ่ิมพูล
62093018426 นายอนันต� สุขใส
62093018427 นางสาวกัลยา วงษ�ใหญ�
62093018428 นายธัชชัย คําถาเครือ
62093018429 นางสาวเวธิกา เนธิบุตร
62093018430 นายศุภวิชญ� บุญจันทร�
62093018431 นายกันต� ไทยเหนือ
62093018432 นางสาวปุณยาภรณ� ชัยภิบาล
62093018433 นางสาวบุษยมาศ กันหาเรียง
62093018434 นางสาวป0ฐมาพร ทัศคร
62093018435 นางสาวชรารัตน� เสนาะศัพย�
62093018436 นายภูมิพิชัย ชูชื่น
62093018437 นายณัฐพล สระครบุรี
62093018438 นางสาวประภัสสร อุบลครุฑ
62093018439 นางสาวอรพรรณ สายเสมา
62093018440 นายศักดา รักแม�
62093018441 นางสาวชฎาพร สมป0ญญา
62093018442 นางสาวพรทิพย� พูลสวัสด์ิ
62093018443 นางสาวกรศิริ พ้ืนแสน
62093018444 นายพิสิฐ ประคํา
62093018445 นางสาวเบญจวรรณ เมืองพวน
62093018446 สิบเอกธีรพงษ� โคตรป0ญญา
62093018447 นางสาวเจนจิรา อินยาศรี
62093018448 นางณิชกานต� เทียมศรี
62093018449 นางสาวนภาศรี สุขสําราญ
62093018450 นายธนภัทร สุขธนะ
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62093018451 นางสาวสุรัชชฎา เถ่ือนแอ%น
62093018452 นางสาวอารีย� จันทะโพรี
62093018453 นางสาวธมลวรรณ พันธุลาวัณย�
62093018454 นายสิทธิศักด์ิ ศรีอรรคจันทร�
62093018455 นางสาวศิริรัตน� ดวงจันทร�
62093018456 นางสาวกรรณิการ� วรกา
62093018457 นายสุวิชัย วงษ�ศรีญา
62093018458 นางสาวชนมนัส ชินชาติธํารง
62093018459 นางสาวบลสิการ ดอนโสภา
62093018460 นายทัชพงศ� สุวรรณโชติ
62093018461 นายชาญวิทย� ศรีสิงห�
62093018462 นายภากร สีดากุล
62093018463 นางสาวปวีณา วิลันดา
62093018464 นางสาวอรทัย ผิวขาว
62093018465 นายมารุต วงศ�กาฬสินธุ�
62093018466 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ินอก
62093018467 นางสาวร�วมคิด ใจกลาง
62093018468 นางสาวกัลยา สีชาลี
62093018469 นางทัศพร โยธานันท�
62093018470 นางศิริวรรณ นาโพธ์ิ
62093018471 นางสาวอัชฎาภรณ� วงค�หนองแล%ง
62093018472 นางสาวอรวรรณ สังขปรีชา
62093018473 นายจิระศักด์ิ โมครัตน�
62093018474 นางสาวปวีณรัชต� มารมณ�พันธุ�
62093018475 นางสาวศิริวรรณ สร%อยเสนา
62093018476 นางสาวสวรรยา บุญเจริญ
62093018477 นางสาวพรกวี ศรีจันทร�แก%ว
62093018478 นางสาวดลนภา ปาคํา
62093018479 นางสาวประสพพร พิมเสน
62093018480 นางสาวสยมพร สังฆธรรม
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เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

62093018481 นางสาวมนันยา เรืองอุทัย
62093018482 ว�าที่ ร.ต.มีชัย มุงเพีย
62093018483 นายคําภีร� อุดรเขต
62093018484 นางสาวพิกุลแก%ว ปานทองคํา
62093018485 นายรณกร กิติพชรเดชาธร
62093018486 นายนัฐพงษ� วงค�มา
62093018487 นางสาวนวลนัย ชัยสงคราม
62093018488 นางสาวศรันญา ไชยต%นเทือก
62093018489 นางสาวพัชราภรณ� วงษาบุตร
62093018490 นางสาวณัฐนันท� แก%วกํ่า
62093018491 นายไสว สุขสวาท
62093018492 นางสาวเมธานีย� นนตะเสน
62093018493 นางสุชิรา สร%างแก%ว
62093018494 นางสาวกิตติยา ชาติชํานิ
62093018495 นายพรหมรินทร� นรินทร�รัมย�
62093018496 นายมนัส ดาวาด
62093018497 นางสาวจีรนันท� ผมน%อย
62093018498 นางสาวปาริชาติ ป0จจัยโค
62093018499 นายจักรกฤษณ� เทียมสระคู
62093018500 นางสาวจิรพา มายอด
62093018501 นางสาวจิราพรรณ จิตต�วิญญาน
62093018502 นายทวีชัย โพธ์ิทอง
62093018503 นางสาวสลักจิต เกษรพรหม
62093018504 นางสาวอภิญญา หัศกรรจ�
62093018505 นายฉัตรชัย ศรีทา
62093018506 นายธนพล เพียพล
62093018507 นางสาวอรยา เพียงพันธ�
62093018508 นายอนุรักษ� ชุมสวัสด์ิ
62093018509 นายอนงค�ฤทธ์ิ พรมสอน
62093018510 นายอมรเทพ จันทะพล
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ระดับปริญญาตรี

62093018511 นายอิทธิภู กองพอด
62093018512 นางสาวเสาวคนธ� ปานแสง
62093018513 นายนรา พรหมมาแดง
62093018514 นางสาวอวัสดา เจริญภูมิ
62093018515 นางสาวพรพิมล สะแสงสาร
62093018516 นางสาววารุณี อนุญาหงษ�
62093018517 นายชาตรี นาชัยเวียง
62093018518 นางสาวศิริขวัญ แสงฤทธ์ิ
62093018519 นางสาวรัชฎากร หันจันทร�
62093018520 นางสาวพิมพ�ใจ อินทะนันท�
62093018521 นางสาวรวดี มณีวัน
62093018522 นางสาววนิดา ราโชธร
62093018523 นางสาวจิราวรรณ วิลาวงค�
62093018524 นางวราพร กันฮะ
62093018525 สิบโทณภพล หลาบสุภา
62093018526 นางสาวหงษ�หยก บุญดี
62093018527 นางสาววรรณิศา จุลลนันท�
62093018528 นางสาววนิดา พละวงศ�
62093018529 นายสิทธิชัย ละมุด
62093018530 นายเบ็ญจรงค� คงป0นนา
62093018531 นายเสฏฐวุฒิ ศรีชัยมูล
62093018532 นายทนงศักด์ิ ศิลาวุธ
62093018533 นางสาวชนาภัทร คําสาร
62093018534 นางสาวฉัตรกมล ศรีคัฒนพรหม
62093018535 นายวริช แสงทามาตย�
62093018536 นางนุชจรินทร� วรรัตน�
62093018537 นางสาวนุชนาถ ไพคํานาม
62093018538 นางสาวณัฐณิชา ตรีถาวรพิศาล
62093018539 นางสาวกานติมา จันทร�สุข
62093018540 นางสาวนฤมล ประจักร�จิตร
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018541 นางสาวชลทิชา อุระสนิท
62093018542 นางสาวพรรวดี กลิ่นอุบล
62093018543 นางสาววิภาดา โจนลายดา
62093018544 สิบเอกจักรกฤษณ� นาจะรวย
62093018545 นางสาวพิชญ�สินี ดีแซง
62093018546 นายณัฐพล เสมอสมัย
62093018547 นางสาวฉัตรรัชฎา แก%วมงคล
62093018548 นายจักรพันธุ� หันวิสัย
62093018549 นางฉันทนา ขุนวงษา
62093018550 นางสาวจุฑามาศ จันโท
62093018551 นางสาวป�ยะนุช เรืองสวัสด์ิ
62093018552 นางศศิธร โฮมวงค�
62093018553 นางสาวนารา สีอินเหง%า
62093018554 นางสาวสุลิตตา แก%วสุภาพ
62093018555 นายทรงศักด์ิ อาจวิชัย
62093018556 นางสาวโสรวีร� พรมนาด
62093018557 นายคํารณ เปาวะนา
62093018558 นายนริศ บ�อบัวเงิน
62093018559 นางสาวอารีย�รัตน� ฮามวงศ�
62093018560 นางสาวศศิธร ยะตะโคตร
62093018561 นางสาวนิตยา เกษทองมา
62093018562 นางสาวดารารัตน� อ�อนชั่ง
62093018563 นายสิทธิชัย จองกว%าง
62093018564 นางสาวสิรินทิพย� หงษ�ศิริ
62093018565 นางสาวภัณฑิรา วรรณสุนทร
62093018566 นางสาวสุดารัตน� วัฒนธรรม
62093018567 นางสาวสุวรรณี คลังกลาง
62093018568 นางสาวอรทัย อุปพงษ�
62093018569 นางสาวพิทธยา พฤติรัตน�
62093018570 นายเด�นชัย สิงห�มหัน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018571 นางสาวชยานี พรมพิลา
62093018572 นายทวีคูน บัวติก
62093018573 นางสาวประกายรัตน� เปKงคําภา
62093018574 นายสิทธิศักด์ิ ศรีกงพาน
62093018575 นายวัยวุฒิ พูลสวาท
62093018576 นางสาวสุภาพร วอนสันเทียะ
62093018577 นายกิตติศักด์ิ สัพโส
62093018578 นายธีระวัฒน� ไชยสัตย�
62093018579 นางสาววาทินี ม่ิงคํามี
62093018580 นางนิภาพัชร� แสงจันเทศ
62093018581 นายสรพรรฐ ป0ทมามาลย�
62093018582 นายสุวัฒน� คําลา
62093018583 นางสาวสุกัญญา ดีตา
62093018584 นางสาวพัชราภรณ� ดีชัยทน
62093018585 นางสาวมะลินันท� สุพร
62093018586 นางสาววันธุการณ� จันทะคุณ
62093018587 นางสาวนริศรา ธารประเสริฐ
62093018588 นายอโนชา ขอนทอง
62093018589 นางสาววนิดา โฮมวงศ�
62093018590 นายอานนท� อารี
62093018591 นางสาวชนิดา กลางประพันธ�
62093018592 นางสาวยริลภรณ� สุกใส
62093018593 นายองอาจ ชัยเลิศ
62093018594 นางสาวอัญชลี สุริวงศ�
62093018595 นางสาวอรปรียา เกรียงศรี
62093018596 นางสาวพิชชาภา อุป0ชฌาย�ศรี
62093018597 นางสาวปราณปรียา สีทาสี
62093018598 นางสาวสุวิภา ทาสีดํา
62093018599 นางสาวบุญญาพร ข�วงทิพย�
62093018600 นางกัญญานัฐ พุทธกุล
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018601 นางสาวศิรินาถ ดวงพิมพ�
62093018602 นางสาวณัทน�ชญานันท� อยู�เย็น
62093018603 นางสาวปาลิตา รีทา
62093018604 นางสาวณัฐธิดา วิชัย
62093018605 นางสาวธัญญรัตน� ศรีชาลี
62093018606 นางสาววรัญญา ไชยฮ%อย
62093018607 นายคทาธร เรืองชัย
62093018608 นางสาวภาวิกา รุมดอน
62093018609 นางสาวกัญรัตน� คงหา
62093018610 นางสาวทิพยาภรณ� บุญถ�าน
62093018611 นายภานุพันธุ� พรหมนุชิต
62093018612 นางสาวปรียานุช แก%วพิกุล
62093018613 นางสาวแพรวนภา บุญศรี
62093018614 นางสาวอรัชญา คําดีบุญ
62093018615 นายฐิติกร ศิลธรรม
62093018616 นางสาวรัตติยา พรมบุตร
62093018617 นางสาวแพรวภัสรา พิสัยกุล
62093018618 นางสาวณภัค สัตนาโค
62093018619 นางสาวกมลชนก มหาสราวุธ
62093018620 นายสาธิต วรศรี
62093018621 นายอานนท� ยศทอง
62093018622 นางสาวกวินทิพย� เจVะวงศ�
62093018623 นางสาวรมิดา เรืองสิวะกุล
62093018624 นางสาวนารินรัตน� ไชยเชษฐ�
62093018625 ว�าที่ร%อยตรีหญิงชานุมาศ จันทรประทักษ�
62093018626 นางสาวนลินี แก%วมุกดา
62093018627 นายธนพล หินชัยภูมิ
62093018628 นางสาวเบญจมาศ โสภากุล
62093018629 นายพิพัฒน�พงษ� ชัยจันทร�
62093018630 นายอดิศร สารสวัสด์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018631 ว�าที่ร%อยตรีธนวัฒน� พรมมาสิทธ์ิ
62093018632 นางสาวนงค�ลักษณ� แก%ววงษา
62093018633 นางสาวพัชรีพร แสงเพชร
62093018634 นายนาคินทร� ชนะแสบง
62093018635 นางสาวพัชรี วะเกิดเปKม
62093018636 นายศุภชัย ฮาบสุวรรณ
62093018637 นางสาวปรียาภรณ� หงษ�แก%ว
62093018638 นางสาวชมพูนุท เถือกตาถา
62093018639 นายรุ�งสุริยา สันตะลับ
62093018640 นางสาวอรพรรณ อินอ�อน
62093018641 นางกรรณิกา แร�วงค�คต
62093018642 นายอโนชา หะต่ิง
62093018643 นางสาวจิดาภา สุวรรณรงค�
62093018644 นางสาวขนิษฐา วรรณอุดม
62093018645 นางสาวนวลนภา เอื้อจิตต�
62093018646 นางสาวแพรวนภา จันทร�สี
62093018647 นางสาวจุฬา คําป�ตะ
62093018648 นางสาววัชราพร แสนเสนา
62093018649 ส.อ.ชนกันต� ศรีดัน
62093018650 นางสาวจุไรพร สอนวงษ�แก%ว
62093018651 นางสาวสิริภรณ� สังขกุญชร
62093018652 นางสาวพิมพ�วิภา หาญพรหม
62093018653 นางสาวกรรณิการ� รัศมี
62093018654 นายนพรัตน� กาฬภักดี
62093018655 นางสาวภัทรพรรณ หวานเสร็จ
62093018656 นายปุณณภัทร สิงหปุณณภัทร
62093018657 นางสาวณิชาภัทร จันทร�เพ็ง
62093018658 นายศิริวัฒน� ฉัตรจิรันตน�
62093018659 นางสาวเบญญา สมใจนึก
62093018660 นางสาวญาปกา ศุภณิชฐิติภา
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ระดับปริญญาตรี

62093018661 นายชัยฤทธ์ิ คําป�ตะ
62093018662 นางสาวจารวี สิทธิประเสริฐ
62093018663 นางสาวไพลิน ทรัพย�นา
62093018664 นางสาวธิวาณีย� ยศทสาร
62093018665 นางนพรัต ประทุมวัลย�
62093018666 นายณัฐภัทร รอดน�วม
62093018667 นางสาววัชรินทร� คําเมือง
62093018668 นางสาวศิรินภา ชัยวินิจ
62093018669 นางสาววัชราภรณ� นันทะมิตร
62093018670 นางสาวจิราพร จันทร�อ%วน
62093018671 นางสาวธิดารัตน� มัสกุรงค�
62093018672 นางสาวจุฑามาศ วงศ�ประทุม
62093018673 นางสาวจุรีรัตน� อาจทอง
62093018674 นายนวพรรษ เตโช
62093018675 นางสาวน้ําทิพย� พันธ�หนองหว%า
62093018676 นายกมลโลจน� ราชกรม
62093018677 นางสาวป�Wนอนงค� สุรทร
62093018678 นางสาวสุทธิดา แซ�ลิ้ม
62093018679 นายศรายุทธ โควินทะสุด
62093018680 นายธีรยุทธ ดีโท
62093018681 นางสาวประพรทิพย� บุญท%าว
62093018682 นางสาววรรณวิสาข� คําเกตุ
62093018683 นายพิชญ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093018684 นายศักด์ิชัย กอเขียวหล%า
62093018685 นางสาวมัลลิกา นามวงค�ชัย
62093018686 นางสาวรัตญา โสตาราช
62093018687 นางสาวสายชล เกตุแก%ว
62093018688 นายป0ญญา ทองสา
62093018689 นายณิชนนท� เชนประโคน
62093018690 นางสาวปาริตา ซ%ายกลาง

หน%า 623 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018691 นางสาวพรจิรา พรมมา
62093018692 นางสาวอรอนงค� วงค�จันดี
62093018693 นางสาวป�Wนชนก มาตย�เชียงไชย
62093018694 นายสุริยะ เอี่ยมทุ�ง
62093018695 นางสาวเปรมฤดี เชื้อคําจันทร�
62093018696 นายกฤตย� บุญลือ
62093018697 นางสาววีรดา ศรีสุธรรม
62093018698 นายภาณุพงศ� รัตนวงศ�
62093018699 นางสาวสุทธิดา ชยะกฤตย�
62093018700 นางสาวกนกทิพย� บุตราช
62093018701 นายธนพร จําปาทอง
62093018702 นายสุรชัย คําหาญ
62093018703 นางสาวแพรพรรณ อาสนานิ
62093018704 นางสาวหทัยภัทร บัวบาน
62093018705 นางสาวนฤภร วิทยพาณิชกร
62093018706 นางสาวกิตติญา ธงยศ
62093018707 นายไชยสิริ พละหงส�
62093018708 นางสาวอินทุอร ป�Wนใจ
62093018709 นางสาวปนิดา เพริศแก%ว
62093018710 นางสาวอรอนงค� คําหงษา
62093018711 นางสาวพรรษา วุฒิวงศ�
62093018712 นางเพ็ญศิริ เหลืองอร�าม
62093018713 นายเศวตโชติ เทียบคุณ
62093018714 นายจรัญ โสบุญ
62093018715 นางสาวรัตนาภรณ� หงษ�แสน
62093018716 นางสาวปวีณา คําใหญ�
62093018717 นางสาวศรีโสดา ดาวไส
62093018718 นางสาวพลอยไพลิน อินทรเพชร
62093018719 นางสาวรัตติกร ทวารไทยสงค�
62093018720 นางสาวภัชชาพันณ� เอนเกษร

หน%า 624 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018721 นางสาวพรพรรณ อุตกรวย
62093018722 นางสาวอรุโณชา ป0ญจะรักษ�
62093018723 นางสาวสุภาวะดี บุญธรรมา
62093018724 นางสาวดวงหทัย ทับศรี
62093018725 นางสาวเพ็ญนภา วันดี
62093018726 นายฐิตินันท� ศรีทอง
62093018727 นายภาณุวัฒน� สายแคน
62093018728 นายอนิรุต หุตาชัย
62093018729 นางสาวศศิวิมล ออทอลาน
62093018730 นางสาวสุภัสริน อยู�เย็น
62093018731 นางสาวนิตยา สุธงษา
62093018732 นางสาวพวงแก%ว สิทธิโชติ
62093018733 นางสาวจิตรพร มวยลี
62093018734 นางสาวสุวิมล สังวรณ�
62093018735 นางสาวกนกวรรณ พันธ�เทศ
62093018736 นางสาวสุภาวิดา คําศรีพล
62093018737 นางสาวกรรณิการ� โอพาตะวงศ�
62093018738 นางสาวพัชรินทร� สุธาวา
62093018739 นางชุดาภา พ�อสาร
62093018740 นางสาวอณิฐา ธัญญารักษ�
62093018741 นางสาวปฐมฬาวรรณ สายขุน
62093018742 นายปราชญา ศรีสุข
62093018743 นางสาวสุทธิดา เทพรักษ�
62093018744 นางสาวนุชนารถ เณรโต
62093018745 นางสาวมณีรัตน� คําแก%ว
62093018746 นางสาวศุกร�ฤทัย โคตรวิทย�
62093018747 นางสุภาวดี เสนางคะบุตร
62093018748 นางสาวปรางใส สุวรรณทรัพย�
62093018749 นางสาวศิริพร สุขภูวงค�
62093018750 นางสาวชุติมันต� แสนบูราณ

หน%า 625 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018751 นางสาวณัฐกรณ� ศรีเก้ือกลิ่น
62093018752 นายพูลทรัพย� วิพรหมหา
62093018753 นายภูรีภัทร เสืออินทร�
62093018754 นางสาวป�ยธิดา เต็มสิรินันท�
62093018755 นางสาวสาวิตรี บุญจุ%ย
62093018756 นางสาวธัญพร ก%านเกษ
62093018757 นายณรงค�ชัย สามาเลิศ
62093018758 นางสาวกชกร โคตสา
62093018759 นางสาวพรประภา ป0ญญะ
62093018760 นายศิลาชัย ผ�านจันทร�ศรี
62093018761 นางสาวเพ็ญพักตร� พิเนตรเสถียร
62093018762 นางสาวเอมอร นาคคํา
62093018763 นางสาวสิริรัตน� วัฒนะ
62093018764 นางสาวสุวนันท� พ่ึงทรัพย�
62093018765 นางสาวอรทิชา เสนาวัน
62093018766 นางสาวสมใจ สารธะวงศ�
62093018767 นางสาวณัฐสุดา ขันทะแพทย�
62093018768 นางสาวศุภณัฐ บัวแก%ว
62093018769 นางสาววารุณี วงค�พันธ�
62093018770 นายสมชาย นิวงษา
62093018771 นางสาวจิรัชญา ฝูงที
62093018772 นางสาวผกามาศ มูลประเสริฐ
62093018773 นายปภังกร พุทธทองศรี
62093018774 นางสาวเบญจมาศ ป0ทมราษฎร�
62093018775 นางสาวกัลญา ตกพันธ�
62093018776 นางสาวอาริยา ธรรมประกอบ
62093018777 นางสาวชลธิชา เครือหงษ�
62093018778 นายรังสฤษด์ิ พันคําภา
62093018779 นายธนพล เกษตะระ
62093018780 นางสาวภัทราวดี ลังภูลี

หน%า 626 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018781 นางสุนารี ตระกูลไทย
62093018782 ส.อ.วิทวัส ประเสริฐสังข�
62093018783 นายอรรถพล พระสว�าง
62093018784 นายพชร พรหมรักษา
62093018785 นางสาวปรียานุช ทองบ�อ
62093018786 นางสาวอภิญญา ชัยตรัยภพ
62093018787 นายอนุพงษ� ทองวิเศษ
62093018788 นางสาวปาจารีย� ดรละคร
62093018789 นางสาวป0ทมา อังกาบ
62093018790 นายฐิชากร แฮดเมย
62093018791 นางสาวทิพากร ผึ่งผล
62093018792 นางสาวภัคจิรา อัครศักด์ิศรี
62093018793 นางสาวอธิตยา กันหา
62093018794 นายศุภโชค ไชยชมภู
62093018795 นายชาญยุทธ เชื้อบุญมี
62093018796 นางสาววรรณจันทร� คําคนซ่ือ
62093018797 นางสาวศิริวรรณ ไชยสุวรรณ
62093018798 นางสาวอรยา หาญสุโพธ์ิ
62093018799 นางสาวรัญชนา สีดาแจ�ม
62093018800 นางสาวจิราภรณ� สีใส
62093018801 นายณัฐพร คําสอน
62093018802 นางสาวธัญญลักษณ� คะสุดใจ
62093018803 นางสาววันดี หม่ืนรัตน�
62093018804 นางสาววิภาภรณ� วิชน
62093018805 จ�าอากาศเอกคําสอน รมจันทร�อินทร�
62093018806 นางสาวแสงเทียน โพธิชัย
62093018807 นางสาวจินดานุช กางทอง
62093018808 สิบเอกยุทธพงษ� สินเพ็ง
62093018809 นางสาวสมฤดี รัตนมณเฑียรชัย
62093018810 นางสาวพลอยพิรุณ เหลาพรม

หน%า 627 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018811 นายอภิชาต วัฒนวิเชียร
62093018812 นายธนพัฒน� วงศ�ประทุม
62093018813 นางสาวศิรินทร� ราชรี
62093018814 นางสาวปรียานุช นรินทร�
62093018815 นางสาวชลดา มีลา
62093018816 นางสาวรัตนา ศิรินัย
62093018817 นายอนุรักษณ� ภักดี
62093018818 นางสาวจิดาภา เหลาพรม
62093018819 นางสาวนุสบา เพชรก%อน
62093018820 นางสาวฉัตปIญาพักช� ฤกษ�อภิสิทธ์ิ
62093018821 นายภานุวัฒน� จงแก�นบุญ
62093018822 นายวรากร เบ%าไธสง
62093018823 นางสาวแพรวนภา พรมวงศ�ษา
62093018824 นางสาวนงนุช วงค�โสภา
62093018825 นางสาวนิลเนตร แก%วคํางาม
62093018826 นายกาญจน� แก%วมุงคุณ
62093018827 นายศุภกิจ สนสายสิงห�
62093018828 นางสาวธัญญลักษณ� โพธิมาตย�
62093018829 นายพรเทพ ประเสริฐสาร
62093018830 นางสาวอภิญญา ดวงดูสัน
62093018831 นางสาวกรกนก ศรีพันธบุตร
62093018832 นางสาวพิมลพรรณ หอมขจร
62093018833 นางสาวยุภาวดี ชฎามนตรี
62093018834 นางสาวกรรณิกา นิลทะศร
62093018835 นางสาวศิรินันท� ภูดิน
62093018836 นางสาวนิศานาถ ชาวกะมุด
62093018837 นางสาวภัทรสุดา ตรียินดี
62093018838 นางสาวสิริวิมล กมลบูรณ�
62093018839 นางสาวจุฑาพร ถานันตะ
62093018840 นางสาวพรรณภา รัตนธรินทร�

หน%า 628 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018841 นางสาวบุญฑริกกา สีดามาตย�
62093018842 นางสาวอาภัสนันท� ต�อสกุล
62093018843 นางสาวเกษรินทร� ราชสุภา
62093018844 นางสาวป�ยาภรณ� ดอนไม%ไทร
62093018845 นางสาวนิตยา คํารัตน�
62093018846 นายวุฒินันท� ถิรพันธุ�เมธี
62093018847 นางสาวหยดน้ําเพชร นนทบุตร
62093018848 นางสาวชุติมา ขันทีท%าว
62093018849 นางสาวอรนุช แสนสุภา
62093018850 นางสาววิชุดา ญาติบํารุง
62093018851 นางรัตนวลัย วงศ�โสภา
62093018852 นางสาวนฤมล ชิณแสน
62093018853 นายสุริยันต� วินทะไชย
62093018854 นางสาววิลาวัลย� หลักคํา
62093018855 นางสาววิภาวี มยุโรวาท
62093018856 นางสาวสุพัตตรา นาราษฎร�
62093018857 นายวัชรพล บุปผาเดช
62093018858 นายสรรวริศ เขียนศิริ
62093018859 นางสาววิสุดา โยลัย
62093018860 นางสาวกนกพร จิตจักร
62093018861 นางพัชรา ขันซ%าย
62093018862 นางสาวไพรินทร� ลักษณะศรี
62093018863 นายกิตติพงษ� แก%วจันทร�
62093018864 นางสาวศิรประภา ทองดี
62093018865 นางสาวนิชนภา จันทะเวช
62093018866 นางสาวศิริลักษณ� ลาดมูล
62093018867 นายฑิฎฐิธนา บุญชู
62093018868 นายนพพล หาญเจริญ
62093018869 นางสาวนันทนิจ ดาบพิมพ�ศรี
62093018870 นายสุรเชษฐ� โสมาสี

หน%า 629 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018871 นางสาวจุฬารัตน� ปะธิตังเว
62093018872 นางสาวจุฑารัตน� เลื่อนลอย
62093018873 นางสาวสิริจันทร� สีดาพรมมา
62093018874 นางสาวอัฉราภรณ� กวนวงศ�
62093018875 นายพงศกร ภรรชัยยา
62093018876 นางสาววจี โคตรธรรม
62093018877 นางณัฐรดา สีกรวด
62093018878 นายเบญจมินทร� เจริญสุข
62093018879 นายธนภณ สุขธนะ
62093018880 นางสาวบังอร สืบจิต
62093018881 นางสาวเอมอร มณีรัตน�
62093018882 นางธัญญารัตน� อริยชาติ
62093018883 สิบเอกยุทธการ ศรีเทพธํารงค�
62093018884 นางสาวช�อผกา เตียนิกูล
62093018885 นางสาวนฤมล นรินทร�
62093018886 นางสาวการติมา โพธ์ิจุมพล
62093018887 นายธรณินทร� สอนพรม
62093018888 นางสาวณิชชา ขัวลําธาร
62093018889 นางสาวอังครินทร� พงษ�ศิริ
62093018890 นางสาวเยาวลักษณ� โถตันคํา
62093018891 นายวัชรินทร� ชื่นตา
62093018892 นางสาวสิริยากร เถ่ือนแก%ว
62093018893 นางสาวอารยา ผาสุข
62093018894 นางสาวอังคณา หามนตรี
62093018895 นางสาวทิพย�สุดา บ�อทองดี
62093018896 นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ
62093018897 นายภาคิณ สมคําสี
62093018898 นายบุญญฤทธ์ิ พิลาวงษ�
62093018899 นายอดิศักด์ิ ศรีอินทร�
62093018900 นางสาวสุทธิดา จุลอักษร

หน%า 630 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093018901 นายธนบดี บุญประดิษฐ�
62093018902 นางสาวยาสุมินทร� อิ่มสะอาด
62093018903 นางสาวสุภัทศร สอนสมบัติ
62093018904 นายจักรดุลย� เปาวิมาน
62093018905 นางสาวทิศากร ทิพจร
62093018906 นางสาวภิรมย� ปุนราชม
62093018907 นางสาวนงนุช เหง%าโอษา
62093018908 นางสาวนฤมล คณะนาม
62093018909 นางสาวชนกนันท� ภักดีกุล
62093018910 นางพิพรรธนา ประเสริฐการ
62093018911 นางสาวพิกุลแก%ว บุตรโคตร
62093018912 นางสาวสุธิรักษ� ชมภูโคตร
62093018913 นางสาวเจนจิรา พาลา
62093018914 นางสาวนิรชา ดวงแก%ว
62093018915 นางสาววัชราภรณ� โคตมิตร
62093018916 นางสาวพัชราภรณ� ศรีสุข
62093018917 นางสาวนิชธาวัลย� มลสิน
62093018918 นายประภากร อ�างลี
62093018919 นายกชกร ไกยสิทธ์ิ
62093018920 นายกิติศักด์ิ อุตราชา
62093018921 นางสาวพัชรีภรณ� ศรีน%อย
62093018922 นายสุรัตน� วงหาจักษ�
62093018923 นางสาวอนงค�นารถ นวนหงษ�
62093018924 นางสาวศิริวรรณ ภูเด�นใจ
62093018925 นางสาวสุธิดา ซาเสน
62093018926 นางสาวชุตินันท� พิมพ�ดา
62093018927 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธ์ิคง
62093018928 นางสาวธัญสุดา บุญชู
62093018929 นางสาวมลฤดี ธิสังกะ
62093018930 นางสาวพรทิพย� พันธุ�ไชย

หน%า 631 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62093018931 นางสาวสุธิดา พันธุ�เนียม
62093018932 นางสาวจิราภรณ� ฝHายราษฎร�
62093018933 นางสาวสาวิตรี ม�อมพะเนาว�
62093018934 นางสาวรวิปรียา ศรีจันทะวงศ�
62093018935 นางสาวนิรมล ศรีอางค�
62093018936 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสุปรียา อันทะป0ญญา
62093018937 นายป�ยะพงษ� จุ%มอังวะ
62093018938 นางสาวชลิตา ริกําแง
62093018939 นายวารุตต์ิ คนบุญ
62093018940 นางสาววจี ทิ้งชั่ว
62093018941 นางสาวเบญจพร ยุบลแมน
62093018942 นางสาวสุนิสา พงษ�อุดทา
62093018943 นางสาวพิกุลทอง อ�อนตา
62093018944 นายอภิศักด์ิ แสนเสน
62093018945 นางสมยงค� แง�มสุราช
62093018946 นางสาวจุไรพร มะลิกัลปO
62093018947 นายชัชวาล ขวาโยธา
62093018948 นางสาวกัญญารัตน� เนตรหาญ
62093018949 นายอรุณเดช บุดดาจันทร�
62093018950 นางสาวณัฐธยาน� ศรกายสิทธ์ิ
62093018951 นางสาวพัชรินทร� ป0ดทุมมา
62093018952 นางสาวสุพัตรา แสงกองมี
62093018953 นางสาวสุภาภรณ� นามโคตร
62093018954 นายกิตกร กาญจนสมบัติ
62093018955 นางสาวนริศรา จวบชัย
62093018956 นางสาวรัตติยาภรณ� ดวงคํา
62093018957 นางสาววิลาวัลย� วังตะพันธุ�
62093018958 นางสาวยุรีรัตน� ใจใส
62093018959 นางวาสนา ศรีสังข�
62093018960 นางสาวนิตยาวรรณ มุขมาลี

หน%า 632 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093018961 นางสาวอภิญญา สมน%อย
62093018962 นายเตชาวิทย� พาณิชกิจการกุล
62093018963 นางสาวณัฐชยา อุ�นวิเศษ
62093018964 นายอภิชัย ชัยเชียงพิณ
62093018965 นางสาววนารี พงษ�เพ็ชร
62093018966 นางนิรมล พรหมน%อย
62093018967 นางสาวธารินี เจนจบ
62093018968 นางสาวเจนจิรา กุดวงศา
62093018969 นายนรเศรษฐ� นวลจํารัส
62093018970 นายสรวิศ ผลาจันทร�
62093018971 นางสาวภคพร พรมดวงศรี
62093018972 นายวีระยุทธ ทิพเนตร
62093018973 นางสาวสุดารัตน� ศรีอรพิมพ�
62093018974 นางสาวนิโลบล ไชยโคตร
62093018975 นางสาวสุภัทรา ขันทมณี
62093018976 นางสาวนฤมล มีชั้นช�วง
62093018977 ว�าที่ร%อยตรีหญิงพรรณิดา ยุบลไสย
62093018978 นายเฉลิมเกียรติ กางนอก
62093018979 นางสาวนฤมล สาวิสัย
62093018980 นางสาวภูษณิศา จันทโรมา
62093018981 นางอุไลรัตน� นีอามาตย�
62093018982 นายกิตติพัธฌ� ทนันไชย
62093018983 นางสาวจริยา แม%นศิริ
62093018984 นางสาวอรพรรณ โยธาไพร
62093018985 นายปกาสิต ทัศคร
62093018986 นายย่ิงยศ โพธินักขา
62093018987 นางสาวพิมพ�ลภัส นาขม้ิน
62093018988 นางสาวปนัดดา ทาสาลี
62093018989 นางสาวทิพย�สุดา ประเสริฐสังข�
62093018990 นางสาววิกาญดา จันแดง

หน%า 633 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093018991 นางสาวสุนิสา ทองน%อย
62093018992 นางสาวแพรวนภา อ�อนแก%ว
62093018993 นางสาวจุฑามาศ ราชชุยแสน
62093018994 นางสาวสุมินตรา สีนานวล
62093018995 นางสาวมนันยา ข%อจักร�
62093018996 นายพงศ�พันธุ� บรรณาลัย
62093018997 นางสาวธมนวรรณ อุปนันท�
62093018998 นางสาวศรัณยา สิงห�ชัย
62093018999 นางสาวพรรณราย วงษ�สม
62093019000 นางสาวฐานิตา โตบัว
62093019001 นายดนัยพร แก%วฝHาย
62093019002 นายสุทธิพจน� สุขสิริม่ันคง
62093019003 นางสาวสุพัตรา สารีทิพย�
62093019004 นายชุมพล วิพรหมหา
62093019005 นางสุดารัตน� ทีทา
62093019006 นางสาวสุกฤตา พรมภักด์ิ
62093019007 นางสาวทองใหม� สกุลทอง
62093019008 นางสาวชญธร จิตตรง
62093019009 นางสาวณชนก เพ็งสว�าง
62093019010 นางสาวลลิตา ชุมธีรรัตน�
62093019011 นายวิทยา พิมพ�ประชา
62093019012 นางสาวป�ยะพร สีหานาท
62093019013 นายพงศกร สุโนภักด์ิ
62093019014 นางสาวธาราวรรณ กันสีชา
62093019015 นายนพรัตน� พ่ึงพา
62093019016 นางสาวศศิธร พ�วงญาติ
62093019017 นายธีระทรัพย� จิตรเจริญ
62093019018 นางสาวณัฐนิช ทับทิม
62093019019 นางสาวป�ยะพร กัญญะบุญ
62093019020 นางสาวธัญญารัตน� ไวฉลาด

หน%า 634 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62093019021 นางสาวกรรณิการ� ศรีรักษา
62093019022 นางสาวธันยพร นาเมืองรักษ�
62093019023 นางสาวฤดี สิผิวผาก
62093019024 นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ�
62093019025 นายธีระวัฒน� ศรีสุธรรม
62093019026 นายกีรติ สุขรี
62093019027 นางสาววรรณนิศา ดอนทองหา
62093019028 นางสาวลลิตา ขัติยะวงศ�
62093019029 นางสาวกนกพร วรรณพานิช
62093019030 นายณัฐพล นันเรี่ยม
62093019031 นางสาวธนิดา สมภาร
62093019032 นางสาววิมลประภา พรมรินทร�
62093019033 นายสิขเรศ เล�าสกุล
62093019034 นางสาวนฤมล บุญเกิด
62093019035 นางสาวนภา โสมาศรี
62093019036 นางสาวธารทิพย� บุตตะโยธี
62093019037 นางสาววิลาวัณย� พิมพ�โยธา
62093019038 นางสาวทับทิม คําชมภู
62093019039 นายพรเทพ วงศ�กาฬสินธุ�
62093019040 นางสาววิจิตรา ชอกลม
62093019041 นายจิณณะ เหลาเป
62093019042 นายชวาลวุฒิ ยอดบุนอก
62093019043 นางสาวสุภาพร อ�วมบุญ
62093019044 นางสาวกัณฐมณี ชัยประปา
62093019045 นางสาวเดือนเพ็ญ นามวิจิตร
62093019046 นายแมนสหพันธ� ทิพย�เนตร
62093019047 นางสาวปภาดา มณีรัตน�
62093019048 นายเมธาวี สุขจันดา
62093019049 นายกิตติพงศ� หลานวงศ�
62093019050 นางสาวยุวพร หอมใส

หน%า 635 จาก 842            
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62093019051 นายวรวุฒิ โตVะทอง
62093019052 นายพิสิษฐ คงม่ัง
62093019053 นายพงศธร สาลาสุตา
62093019054 นายเจนภพ อ�อนอําพันธ�
62093019055 นายภัทร ภูตีกา
62093019056 นายกวินวิชญ� ขําชู
62093019057 นางสาวกาญจนา สีสุทัตร�
62093019058 นางสาวณัฐลดา อัมวงศ�
62093019059 นายรุ%ง จําปามี
62093019060 นายจิธนน ประพันธ�
62093019061 นางสาวกนกพร วิโสพรม
62093019062 นายวัชชิระ ศาลาแก%ว
62093019063 นางสาวเมรี แก�นท%าว
62093019064 นายณัฐพล อ%วนโสดา
62093019065 นายฉลองราช ทองเดช
62093019066 นางสาวปวันรัตน� พละสิม
62093019067 นายบพิชญ� ศรีสุราช
62093019068 นายชลธร มูลประสาร
62093019069 นางสาวภัชธียา แก%วสีหา
62093019070 นายสันติ จันทรเสนา
62093019071 นางสาวอุไรรัตน� อินทะสาร
62093019072 นางสาวนัฐทิยา ภวภูตานนท�
62093019073 นางสาวช�อผกา แสงสว�าง
62093019074 นางสาวสุรีย�ฉาย ทองอ�อน
62093019075 นางประภาศรี นาคนชม
62093019076 นายปรเมษฐ สุขะปรเมษฐ
62093019077 นายคมสัน จันพิพิศ
62093019078 นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
62093019079 นายจักรกฤษ ชุมแวงวาปI
62093019080 นางสาววราพรรณ เครือมา

หน%า 636 จาก 842            
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62093019081 นายสิรภพ ดวงพุฒ
62093019082 นางสาวพิสุดา ม่ันคําสี
62093019083 นางสาวศิริพร เศวตวงษ�
62093019084 นางสาวนัทธมล ศรีลาโชค
62093019085 นางสาวประวีณา ศรีตาแสง
62093019086 นางสาวเกศริน สร%อยสีทา
62093019087 นางสาวทิวาพร เทพจิต
62093019088 นางสาวสุดารัตน� ธงชาย
62093019089 นายวิทยา คําเทพ
62093019090 นายกานต� ทองหม่ืน
62093019091 นายยุทธชัย โรจนาวรรณ
62093019092 นางสาวมัณฑนา ใจทน
62093019093 นางสาววิริญา จันป�ตุ
62093019094 นายฉัตรชัย ขุนทอง
62093019095 นายธัญญะ จรลี
62093019096 นางสาวพุทธรักษา ศิรินันทยา
62093019097 นางสาวอรสา จันทร�ลือชัย
62093019098 นางสาวจุฑามาศ เอื้ออารีย�วงศ�
62093019099 นายวรวิทย� มาบพันนา
62093019100 นางสาวกนกกร ราชวัตร
62093019101 นายจีรพัทธ� คุณมี
62093019102 นางสาวรัชฎาพร แก%งคํา
62093019103 นายชยพล สันติวรากร
62093019104 นางสาวทอฝ0น ทุ�งสาร
62093019105 นางสาววนิดา ทิพเสน
62093019106 นางสาวชุติมา ศรีทอง
62093019107 นางสาวรัตนา สุตะภักด์ิ
62093019108 นางสาวจันทร�จิรา ชํามะลี
62093019109 นายธีรยุทธ ม�วงลอด
62093019110 นางสาวธิดารัตน� โคตรอาสา
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62093019111 นายสมจิต พิมใจ
62093019112 นางสาวอรพรรณ นาคเสน
62093019113 นางสาวพรรณิภา งอยภูธร
62093019114 นางสาวรัฐกาญจน� ศรีวิโรจน�วงศ�
62093019115 นางสาวสุกัญญา เก�งวิชา
62093019116 นางอัจฉรา เค%นา
62093019117 นายนัฐภัทร โสภาเวทย�
62093019118 นางสาววิธัญญา ดวงบุ
62093019119 นายปริญญา ตะครรัมย�
62093019120 นางสาวพรพิมล อุทธัง
62093019121 นางสาวรัชนีภรณ� บัวเคน
62093019122 นางสาวก่ิงกาญจน� ไทยก่ิง
62093019123 นายอัจฉริย� ศรีนวล
62093019124 นางสาวนมณ กุลพัชรสกุล
62093019125 นางสาวอาทิตยา ทีหอคํา
62093019126 นางสาวปาริชาติ ไชยหะนิจ
62093019127 นายพลวัฒน� นนยะโส
62093019128 นางรจนา บุตตะโคตร
62093019129 นางสาวฉัตรพิรุณ ไชยพันธุ�
62093019130 นายจิตติศักด์ิ กาญจนะ
62093019131 นายธีรวัฒน� ตําตาด
62093019132 นางสาววันเพ็ญ ปKองภักดี
62093019133 นางนภาพร ศรีกุลคร
62093019134 นางสาววิลาวรรณ อุ�นวิเศษ
62093019135 นางสาววีรนุช โคตรวงศ�
62093019136 นายกิตติศักด์ิ ต%นเคน
62093019137 นางสาวปวีณา โคตะวัง
62093019138 นางสาวปาริฉัตร บัวเข็ม
62093019139 นางสาววิภาวดี ชัยแพทย�
62093019140 นายทรงกลด อาจแก%ว

หน%า 638 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019141 นางสาวนรินทร�ทิพย� ประศรีรเตสัง
62093019142 นางสาวยุพรัตน� กลิ่นแก%วณรงค�
62093019143 นางสาวภาวิณีย� ขันทะคีรี
62093019144 นางสาวชไมพร พรหมเมือง
62093019145 นางสาวสุธิตา อินทิสาร
62093019146 นายคชชาติ บุนนท�
62093019147 นายพีรพงษ� ธงอาษา
62093019148 นายป�ติวัฒน� คล%ายนาค
62093019149 นางสาวนริศรา บุญรักษา
62093019150 นายศิริพงษ� ติวงค�
62093019151 นายปกเกล%า สุขสันติบรรยง
62093019152 นายภาสกร นิรมล
62093019153 นางสาวมัลลิยา ชาทองดี
62093019154 นายชัยนันต� เพียรการ
62093019155 นางสาวปาริชาติ จงย�อกลาง
62093019156 นายพิทักษ� ละมอม
62093019157 นายธนพล ชาแสน
62093019158 นางสาวบุญวรรณ เกียรติวิชัยงาม
62093019159 นางสาวสุภาวรรณ อินทริง
62093019160 นางเรืองลอง แสนสุวรรณ
62093019161 นางสาวสุกัญญา สุวรรณใจ
62093019162 นางสาวชลธิชา ผ�องศาลา
62093019163 นายหิรัญ ต�อพันธุ�
62093019164 นายอรรถพล พันธ�สง�า
62093019165 นางสาวชนัญชิดา กัณหาสินธุ�
62093019166 นางสาวจิราพร สะพังเงิน
62093019167 นางสาวกัญญารัตน� ป�Wนทอง
62093019168 นางสาวนันทิยา พันธุนาโส
62093019169 นางสาววชิราภรณ� จารัตน�
62093019170 นางสาวประภัสสร ป0ททุมมี

หน%า 639 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019171 นางสาวนฤมล วะหะโร
62093019172 นางสาววิภารัตน� ไชยภักดี
62093019173 นางสาวเพชรศรินทร� วงศรี
62093019174 นางสาวธมลวรรณ มูลคําศรี
62093019175 นางสาวขนิษฐา บุญจันทร�
62093019176 นายกฤษณะ สืบมา
62093019177 นางสาวสุกัญญา เพชรดี
62093019178 นายอนันต� เพริศแก%ว
62093019179 นางสาวดรุณี ฤทธิลี
62093019180 นางกฤษณา โสวภาค
62093019181 นางสาวกนิฐา หินวัน
62093019182 นางสาวนวรัตน� ทองประภาอนันต�
62093019183 นางสาววรรณนิศา วะชุม
62093019184 นางสาวปนัดดา โคตรชมภู
62093019185 นางสาวธัญญลักษณ� ศรีพันธบุตร
62093019186 นางสาววรางคณา พับโพธ์ิ
62093019187 นางสาวหทัยชนก นาเจิมพลอย
62093019188 นางสาวอาทิตพร ไชยโกษี
62093019189 นางสาวสุปรียา จําปาวงค�
62093019190 นางสาวอัจฉราพร โยทองยศ
62093019191 นายบุญชนะ วงษ�ชู
62093019192 นางสาวจุฑามาศ เมฆย%อย
62093019193 นางสาวรุจาภา ขันตี
62093019194 นางสาวศุภลักษณ� ขาวขํา
62093019195 นางสาวจิราภรณ� ชื่นตา
62093019196 นางสาววนิดา ยอดวันดี
62093019197 นางสาววิภารัตน� คําพิระ
62093019198 นางสาวรวมพร สถิตย�
62093019199 นางสาวนันทิตา ศรีบุญ
62093019200 นางสาวปรินันท� ชาติมนตรี

หน%า 640 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019201 นางสาวอนัญญา พันธุขันธ�
62093019202 นางสาวฑิฆัมพร วงศ�ละ
62093019203 นางสาวรุ�งทิวา บิลชัย
62093019204 นางสาวเมธาพร บุญส�ง
62093019205 นายจิรภัทร หมายสุข
62093019206 นายวิทย�สรัช วรวิทย�ศรางกูร
62093019207 นางสาวชมพูนุช โคตรสุวรรณ
62093019208 นายนิติ คําภา
62093019209 นางสาวสิริลักษณ� ไชยคําจันทร�
62093019210 นายภาณุวัตน� แสนตุ%ย
62093019211 นางสาวรัชนีกร ศรีสุทัศน�
62093019212 นางสาวอภิชญา ดอนสินเพ่ิม
62093019213 นายกิตติมศักด์ิ บุญเหลือ
62093019214 นางสาวปาริชาติ เสนาเจริญ
62093019215 นายปริวัตร บุญป0ทม�
62093019216 นางสาวปรารถนา บุญทน
62093019217 นางสาวฐิตาพร สิงหนสาย
62093019218 นายธิติพงศ� ฉัตรพรธนโชติ
62093019219 นายพุฒิสรรค� หาคํา
62093019220 นายกิตติคุณ เวชบรรพต
62093019221 นางสาวเทียนทิพย� หัสดี
62093019222 นายภานุวัฒน� สืบมา
62093019223 นายวรวุฒิ ฝHายสูนย�
62093019224 นางสาวเจนจิรา เรียงดี
62093019225 นางสาวกานต�สินี ธรรมศร
62093019226 นางสาวสุภัสรา สีสาโหล�น
62093019227 นายพงศกร คําสุกดี
62093019228 นางสาวกรรณิการ� อุปพงษ�
62093019229 นางจารีพร บุตรสระเกษ
62093019230 นางสาวกมลชนก ศรีทอง

หน%า 641 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019231 นายเสถียร แสงเอื้อย
62093019232 นางสาวณัฏฐ�นรี สิทธิไกรพงษ�
62093019233 นายชาคริส พรหมดํารง
62093019234 ว�าที่ ร.ต.หญิงวทานิกา ทองอนุ
62093019235 นางสาวกาญจนา บุญลือ
62093019236 นายจิระพงษ� พุทธบุรี
62093019237 นายป�ติพัฒน� วงศ�วัชรากรนิธิ
62093019238 นายวีระชัย พอใจ
62093019239 นางสาวทิสากุศล เมืองเลน
62093019240 นางสาวภัทรา เจริญวงศ�
62093019241 นายอนุพงค� ยศมูล
62093019242 นางสาวแพรพลอย บุญไชย
62093019243 นางสาวจิตรลดา ก%อนแพง
62093019244 นางสาวสุรัสวดี โมครัตน�
62093019245 นางสาวปวันรัตน� จันทาศรี
62093019246 นางสาวปทุมวดี สุขสมโภชน�
62093019247 นายนพเกล%า พิมพบุตร
62093019248 นางสาวรักษณาลี คําพิทูลย�
62093019249 นางสาวกิตติพร มูลชมภู
62093019250 นางสาวทิพวรรณ มีสุข
62093019251 นางสาวกนกวรรณ เสนาคํา
62093019252 นางสาวสโรชา จันทะคาม
62093019253 นางสาววิวรรธนี นามวงศ�ชัย
62093019254 นายถาวร วิเศษเลิศ
62093019255 นางสาวศรีสุดา เถ่ือนวงษ�
62093019256 นางสุภาพร ณรงค�พันธ�
62093019257 นายสุทธิเกียรติ สุริยพัฒน�
62093019258 นางสาวขวัญชนก พลราชม
62093019259 นายวีรชัย พาพรมลิก
62093019260 นายวีรชน ไชยคํา

หน%า 642 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019261 นางสาวหทัยรัตน� บุญญะรัง
62093019262 นางสาวเอมใจ อดทน
62093019263 นางสาวหนึ่งฤทัย นาใคร
62093019264 นายปHานนัต เข%าใจการ
62093019265 นางสาวศิริพร วุฒิอุทัย
62093019266 นางสาวพรธิดา จันทนา
62093019267 นางสาวป�ยนุช โคตรเมือง
62093019268 นางสาวมนชญา พรหมจักร
62093019269 นายศราวุฒิ กงสอน
62093019270 นางสาวอมรรัตน� จันทจร
62093019271 นายวิศิษฐ� พิกุล
62093019272 นางสาวณัฏฐนันท� ชนะดิษฐ�
62093019273 นางสาวธัญณิชา ดาวล%อม
62093019274 นายกฤษดา แสนหูม
62093019275 นายธเนศ ไชยบุญ
62093019276 นางสาวปาณิศา สันวิลาศ
62093019277 นางสาวศศิกานต� ดงงาม
62093019278 นางสาวศกุนตลา อุทกศิริ
62093019279 นายวรยุทธ� วรสาร
62093019280 นายภูสิทธ์ิ มิตรสุภาพ
62093019281 นายอนุพงษ� น%อยเพ็ง
62093019282 นายพัทธดนย� เมืองพวน
62093019283 นางสาวสุชาดา ชมภูทอง
62093019284 นางสาวทัศนีย� สุวรรณมาตย�
62093019285 นางสาวธนาพร พุทธวงค�
62093019286 นายพีรวิชญ� ต%นยวด
62093019287 นายดลเทพ นะมิ
62093019288 นางสาววิไลวรรณ ศรีเรือง
62093019289 นายเจษฎา แสนสุภา
62093019290 นายกานต� บุญสร%อย

หน%า 643 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093019291 นายอานนท� แก%วป0ชฌาย�
62093019292 นางสาวศุภนุช บุตรดี
62093019293 นายย่ิงพร มงคลสินธุ�
62093019294 นายเตชิต สิทธิเชียงพิณ
62093019295 นายอนุชา สาระศรี
62093019296 นางสาวรัชนก ไกยะฝHาย
62093019297 นายชัยณรงค� บุญไชยสิทธ์ิ
62093019298 นายพรภิรมย� หมวดไธสง
62093019299 นางสาวณัฐวิภา จําปาสี
62093019300 นางสาวกาญจนา แผลงสูงเนิน
62093019301 นายภควัต เชาวรัตน�
62093019302 นางสาวพลอยชมพู การชาคํา
62093019303 นางสาวป�ยานุช พามา
62093019304 นางสาวพรทิพา สิงห�พลทัน
62093019305 นายพนธกร ไชยวัน
62093019306 นายศิวพล ศรีหริ่ง
62093019307 นางสาวณัฏฐริณีย� เค%าสิม
62093019308 นางสาวศิรินันท� จันทร
62093019309 นางสาวอรัญญา เอกพันธุ�
62093019310 นางสาวอัจฉราภา โคกลือชา
62093019311 นายเอกบุรุษ คณะศรี
62093019312 นางสาวเบญจศา บุญมา
62093019313 นางสาววัชรี แพงดี
62093019314 นายรัฐกิตต์ิ มาลาทอง
62093019315 นายวิษณุ ยลวงค�
62093019316 นายนันทภพ ดํากาชาลี
62093019317 นางสาวอัจฉราพรรณ ฮมแสน
62093019318 นางสาวจุฬารัตน� เสนาชัยน%อย
62093019319 นายมานะ พันสุกาง
62093019320 นางสาวสุธาทิพย� อุ�นคํา

หน%า 644 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093019321 นางสาวพรสวรรค� วงค�สีดา
62093019322 นางสาวปณิดา บัวมุ%ย
62093019323 นางสาวฤทัยชนก ศรีนาม
62093019324 นางสุวคนธ� คํามาตร�
62093019325 นางสาวจีระพรรณ ธุระพระ
62093019326 นางสาวศิรินันท� วันสืบ
62093019327 นางสาวสุพัตรา อารีรมย�
62093019328 นางสาววลัยพร พรมมาปI
62093019329 นายพิเชษฐ� เหมะธุรินทร�
62093019330 นางสาวชิดชนก เกษรสมบัติ
62093019331 นางสาวศิริพร อุผา
62093019332 นางสุคนธ�ทิพย� กลิ่นศรีสุข
62093019333 นางสาวอังสุมา ลูค�า
62093019334 นางสาวสุจิตรา ไกรสิน
62093019335 นายณาวาสินธุ� ศรีสองสม
62093019336 นางสาววนิสา ใยสว�าง
62093019337 นางสาวปริญา หินชัด
62093019338 นางสาวผกาวรรณ โสดาคําแสน
62093019339 นายศุภศักด์ิ คนซ่ือ
62093019340 นางสาวกชพร ตันระนา
62093019341 นางสาวกัญญา ต๊ันไพบูลย�
62093019342 นางสาวอภิญญดา ธะโพนชัย
62093019343 นางสาวนิษฐเนตร� นางาม
62093019344 นายศุภชัย โคตรป0ญญา
62093019345 นายณัฐวุฒิ ศิริธร
62093019346 นางสาวอังศุมาลิน ธงวิชัย
62093019347 นางสาวชนินาถ ศรีบุรินทร�
62093019348 นายศิริโชค แก�นการ
62093019349 นางสาวหัทมล เหล�าผักสาร
62093019350 นางสาวกัญญาณัฐ ป�ลอง

หน%า 645 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019351 นางสาววณัสนันท� ยางธิสาร
62093019352 นายสามารถ ศรีทรงเมือง
62093019353 นางสาวประภาพร สราธิคุณ
62093019354 นางสาวลลิตา ผายพิมพ�
62093019355 นางสาวธิดารัตน� ฤทธ์ิจํารัส
62093019356 นายปริญญา พ่ึงประจวบ
62093019357 นายคมสัน คชลัย
62093019358 นางสุพัตรา นามวงศ�
62093019359 นางสาวจุฑามาศ สุมงคล
62093019360 นางสาวลัดดา เหลาวงค�
62093019361 นายนเรศ กาวล
62093019362 นางสาวสุดารัตน� เกษมสินธุ�
62093019363 นางสาวศุภิสรา ศรีสร%อย
62093019364 นางสาวธิดารัตน� ศรีทอง
62093019365 นางสาวอิสราภรณ� ธาราเสาวรภย�
62093019366 นางสาวชุติมา ฟKาสนั่น
62093019367 นางสาวอภิชญานันท� สุภภูมิ
62093019368 นางสาวศิรินทิพย� สิงหกุล
62093019369 นางสาวปนิดา สูงแข็ง
62093019370 นายธเนศ พลยางนอก
62093019371 นางสาวประภาวดี บุตรสักที
62093019372 นายกฤษฏ�ธพัฐ กุลสะโมรินทร�
62093019373 นายทนง การุญ
62093019374 นางสาวพิมชนก วัฒนประดิษฐ�
62093019375 นางสาวณัฐรดา โพธิขาว
62093019376 นายอิทธิ วงษ�สิม
62093019377 นางสาวสุรีวรรณ สีหาจักร�
62093019378 นางสาวจันจิรา เหลาอินทร�
62093019379 นางสาวอรอัชฌา คณะสุข
62093019380 นางสาวฌณัฐชา ตรีเดช

หน%า 646 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019381 นายมงคล อะสุรินทร�
62093019382 นายอัศวิน บ�อคําเกิด
62093019383 นายฉัตรชัย ศรีกุลา
62093019384 นายวิจิตกรณ� อ�อนโก%ก
62093019385 นางสาวณัฐชนก พรหมจักร
62093019386 นางพนิดา วงศ�ไชยา
62093019387 นายป0ญญา พ�อไชยราช
62093019388 นางสาวศศิกาญจน� ขันแก%ว
62093019389 นางสาวชัญญาวีร� เลพล
62093019390 นางสาวกรวรรณ นวลศรี
62093019391 นางอรอนงค� คําประสงค�
62093019392 นางสาวภาณินี นครังสุ
62093019393 นางสาวพัชราภรณ� แก%วกันหา
62093019394 นางสาวกชกร สิงห�ทอง
62093019395 นางสาวกรรณิการ� กุดหนองแดง
62093019396 นางสาวณิชชญา อินหาดกรวด
62093019397 นางสาวถิรวรรณ เปรมปรีด์ิ
62093019398 นางสาวลภัสชยานันต� สีสมสอน
62093019399 นางสาวเพียงกมล ดุกสุขแก%ว
62093019400 นางสุวรรณี ภูเภา
62093019401 นางกุลจิรา หลาบหนองแสง
62093019402 นายจิตรติชัย ปามา
62093019403 นายกิตติศักด์ิ อิ่มเต็ม
62093019404 นายสุริยา สุภาพันธ�
62093019405 นายพงศธร สุธาทิพย�กุล
62093019406 นายปกรณ� สุดจิตต�
62093019407 นางสาวศิริพร พนมพงศ�
62093019408 นางสาวกาญจนาวดี พรมทา
62093019409 นางสาวชยาภรณ� คําลือ
62093019410 นายเกริกชัย จันทิมา

หน%า 647 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019411 นางสาวธนารัตน� แก%ววิไล
62093019412 นางสาวโสรญา พานุรักษ�
62093019413 นางสาวใจภัทร อ�อนคํา
62093019414 นายพีรยุทธ อุปนันท�
62093019415 นางสาวบุญเอื้อ อินตะนัย
62093019416 นางสาวลลิดา แสงฤทธ์ิ
62093019417 นายวราวุธ แก%วบุดดี
62093019418 นางสาวหนึ่งนัยนา แก%วอุดม
62093019419 นางสาวโยธิกา เสนานิกรณ�
62093019420 นางสาวไอรดา รัตนะ
62093019421 นางสาวนันณภัชสรณ� กองธรรม
62093019422 นายเพียรชัย จันงาม
62093019423 นางสาวนัฐนรี เส็งนา
62093019424 นางสราวลี ศรีสงคราม
62093019425 นายกานต�ดนัย สุขประเสริฐ
62093019426 นางสาวเสาวลักษณ� อุดมพงษ�
62093019427 นางสาวนฤมล ด%วงผา
62093019428 นางสาวทัศณีวัลย� แสงนาโก
62093019429 นายสมเกียรติ ราศรี
62093019430 นายชัยยุทธ ศิลธร
62093019431 นางสาวอิสราภรณ� พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093019432 นางสาวสิริรักษ� รัตนวงษ�
62093019433 นางสาวจิตรลดา ไชยโยธา
62093019434 นายวรวุฒิ สุนทรพินิจ
62093019435 นางสาวป�ยณัฐ ไขประภาย
62093019436 นางสาวชเอม พิมพ�ประเสริฐ
62093019437 นายป0สธร หวานอารมย�
62093019438 นางสาวพัชรา พิมพา
62093019439 นางสาวศศิธร ย่ิงยืน
62093019440 นางสาวระพีพรรณ แสนอินทะ

หน%า 648 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019441 นางสาวอรอนงค� ธรรมเรียง
62093019442 นางสาวอินทร�ทุอร แก%วแวว
62093019443 นายลัทธนันท� ขุนทอง
62093019444 นางสาวรัตนา พรหมเทวา
62093019445 นางสาวศิริทร คําเพชรดี
62093019446 นางสาวอภิรมย� ศรีสงค�
62093019447 นางสาวอุไรรัตน� ไชยพิเดช
62093019448 นางสาวธนภรณ� พหลทัพ
62093019449 นางสาวมณีรัตน� รักษาพล
62093019450 นางเกศรา สมบุตร
62093019451 นายบุญธง พิมพ�โคตร
62093019452 นางสาวรุ%งกาญจน� วันรักชาติ
62093019453 นายผดุงศักด์ิ ชัยสุระ
62093019454 นางสาวสุวนันท� เจือคํา
62093019455 นายชิษณุพงศ� ไตรยขันธ�
62093019456 นายสุวรรณ พิลาคง
62093019457 นางคณิต พรหมวงศา
62093019458 นางสาวรุ�งฤดี โพธ์ิโน
62093019459 นางสาวธิติมา อุดมฉวี
62093019460 นางสาวหทัยรัตน� เข็มพร
62093019461 นางสาวนงนุช ทีหอคํา
62093019462 นางสาวชนิกา ศิริสานต�
62093019463 นางสาวกฤษณา พิศเพ็ง
62093019464 นางสาวญาณภัทร อายุพัฒน�
62093019465 นายอนันตเดช ชลายนนาวิน
62093019466 นางสาววิภารัตน� เผ�าสุกัน
62093019467 นางสาวมัลลิกา ก%อนกงไกว
62093019468 นางสาวจิราภรณ� โพสาขา
62093019469 นายปริญญา เรืองตังญาณ
62093019470 นายเศรษฐ� คุณเศรษฐ�

หน%า 649 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019471 นางสาวอาวัสดา คําหล%า
62093019472 นางสาวกรวรรณ ยอดสุวรรณ�
62093019473 นางสาวจารุวรรณ แสนจันทร�
62093019474 นางสาวจีรนันท� นันทะจันทร�
62093019475 นางสาวจันทกานต� ทิพยเนตร
62093019476 นางสาวอศิราวรรณ สุพรมอินทร�
62093019477 นางสาวฐิตินาถ เก�งกว�าสิงห�
62093019478 นางสาวจุฬาลักษณ� เพ็ชรพลอย
62093019479 นางสาวกุลกัญญา ภูสิทธ์ิ
62093019480 นายพีระ คําภิระ
62093019481 นางสาวสุรัตนา พลซา
62093019482 นายเจษฎา เพลินขุนทด
62093019483 นางสาวเอมวิกา เพ่ิมพจน�
62093019484 นายเมธี บุญแสนแผน
62093019485 นางสาวเบญจมาศ ยวดทอง
62093019486 นางสาวจิราภรณ� วงค�หนายโกฎ
62093019487 นายอํานาจ ปKองขวาพล
62093019488 นางสาวผกามาส เหลาแตว
62093019489 นางสาวเนตรนภา อุปชัย
62093019490 นางสาวสุภาพร ฤทธิบูรณ�
62093019491 นายทรงสิทธ์ิ จิตมาตย�
62093019492 นางสาวเกศสุดา ผาน%อย
62093019493 นางสาวมาริษา สวัสดี
62093019494 นางสาววรรณิภา ภูจําปา
62093019495 นางสาวญาสุมินทร� เจริญนนท�ธีรโชติ
62093019496 ว�าที่ร%อยตรีศุภกร ศรีจันทร�สุข
62093019497 นางสาวสุพรรณี เพ็งวิชัย
62093019498 นายวิทยา อามาตย�มนตรี
62093019499 นางสาววิภาดา บุตรศรี
62093019500 นางสาวสุกัญญา แสนสีใส

หน%า 650 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019501 นางสาวนุชจรีย� ป0ญญา
62093019502 นายสิรวัชร พันมณี
62093019503 นายนรากร แสวง
62093019504 นางสาวมณีนุช พจนา
62093019505 นายศิวดล ป0จฉิมกุล
62093019506 นายสุวพิชญ� เรืองนพลักษณ�
62093019507 นางสาวนงลักษณ� นวลจันทร�
62093019508 นางสาวณัฐริกา อินทะแสง
62093019509 นางสาวอรนุช สุวรรณเพชร
62093019510 นางสาวจิรัชยา ขนันไทย
62093019511 นายศุภสิทธ์ิ พรวิจิตร
62093019512 นางสาวกัลย�สุดา ชุมปลา
62093019513 นายวีรยุทธ พัดบุผา
62093019514 นางสาวธาดาพร เพชรสุกร
62093019515 นายธีรพันธ� เพาะพูล
62093019516 นายภูมรินทร� แก%ววงษา
62093019517 นางสาวพรชุลีย� ม�วงประกาย
62093019518 นางสาวบุษดี โคตพรหม
62093019519 นางสาวนภัสภรณ� ก%อนคํา
62093019520 นางสาวธนพร ศรีภูธร
62093019521 นางสาวศวิตา สนสายสิงห�
62093019522 นางสาววรี ป�Wนฉิม
62093019523 นางสาวสุวิภา กระแสร�
62093019524 นางสาวขนิษฐา ดอนพลทัน
62093019525 นางสาวจุฑามาศ ฝนทํา
62093019526 นางสาวพิมพ�บุญ พิมพ�โคตร
62093019527 นายเกียรติศักด์ิ ไชยเพชร
62093019528 นางสาวจักขุมา ทรงธรักษ�
62093019529 นางสาวกชพร ผลสว�าง
62093019530 นางสาวจิณณฉัตร ผาบุลาน

หน%า 651 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019531 นางสาววิชชุลดา คําตรี
62093019532 นางสาวตรีสุคนธ� นนทจันทร�
62093019533 นายปริวัฒน� วงศ�ตาผา
62093019534 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุวรรณเพชร
62093019535 นางสาวลําใย อินทร�เฮ%า
62093019536 นางสาวณัฐติญา อินตVะแสน
62093019537 นางสาวพัชรินทร� สีดาวัฒน�
62093019538 นางสาวสายสุณี ป�ยะนันท�
62093019539 นางสาวละอองดาว บุญประคม
62093019540 นางสาวนิภาภรณ� หิรัญเทศ
62093019541 นายจิรวัฒน� นามสง�า
62093019542 นางสาวเจนจิรา กัญชะนะกาญ
62093019543 นางสาวยศนันท� บุญสร%อย
62093019544 นางสาวสรินรัตน� โสรําภา
62093019545 นายฉัตรชัย หม่ืนสุข
62093019546 นางสาวกุลนิตย� เคนศรี
62093019547 นายเพ่ิมพูน บุญอนันต�
62093019548 นางสาววรัญญา ทองศรี
62093019549 นางสาวสุภัสสร ไชยคุณ
62093019550 นางสาวชิดชนก ราชคูณ
62093019551 นางสาวสุนิสา วงไชยา
62093019552 นางสาวปภาดา ศรีเจริญ
62093019553 นางรุ�งนภา มัชยา
62093019554 นางสาวอภิญญา ภักดีสมัย
62093019555 นางสาวสุริสา บุตรพรม
62093019556 นางสาวพรพิมล เพ็งศรี
62093019557 นางสาวศิริกัลยากร ยาโย
62093019558 นางณัฐชยา มูลเจริญพร
62093019559 นางสาวอรพรรณ สุมงคล
62093019560 นางสาวสุภาพร บุษราคัม

หน%า 652 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019561 นางสาววราลักษณ� ทุยหล%า
62093019562 นางสาวเสาวลักษณ� ขัตติยบุตร
62093019563 นางสาวน้ําฝน เสนาพล
62093019564 นางสาวศรัญญา สีชาลี
62093019565 นายสุนทร แวงวรรณ�
62093019566 นายปริยากร ภาคภูมิ
62093019567 นายจีรนินทร� ขันตีกุล
62093019568 นางสาวแคทลียา หาญยะ
62093019569 นางสาวรัตติยา เมืองโคตร
62093019570 นางสาวป�ณฑิราภรณ� มิฉะ
62093019571 นายวุฒิไกร งามลา
62093019572 นางสาวยุภา ภูช�างทอง
62093019573 นางสาววงษ�เดือน สีดาเดช
62093019574 นางสาววรรณิภา โสดาศรี
62093019575 นายวัชระ ตะฮวด
62093019576 นางสาวดาราภรณ� หนูม่ัน
62093019577 นางสาวบังอร โนเปQอย
62093019578 นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล
62093019579 นางสาวอลิสา สีหากุ
62093019580 นางสาวจิตรลดา ศรีไพศาล
62093019581 นางสาวอรอุมา แพงวงษ�
62093019582 นางขัตติยา วัฒนา
62093019583 นางสาวจิดาภา บุญมี
62093019584 นายเฉลิมรัฐ ไสยวรรณ
62093019585 นายนรวีย� ยอดบุนอก
62093019586 นายธิวานนท� แสนศรี
62093019587 นางสาวมุจรินทร� ขันแก%ว
62093019588 นายณัฐวุฒิ วงศ�กระต�าย
62093019589 นางสาวนิตยา ธรรมสินธุ�
62093019590 นางสาวณชกร ธรรมวงษา

หน%า 653 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019591 นางสาวณัชชา ยุวชิต
62093019592 นางสาวพิชยา วิชัยรัตน�
62093019593 นางสาวพิมผกา การุญ
62093019594 นางสาวปรียานันท� อินทรพาณิชย�
62093019595 นายทศพล ฉายจรุง
62093019596 นายธราธร ศรีสุนะ
62093019597 นางนิรันดร� การถัก
62093019598 นายพสธร บุตรกัณหา
62093019599 นายกฤตานน จันผาย
62093019600 นางสาวประภัสสร รักสุทธี
62093019601 นายวรศักด์ิ วงศ�ป0ญญา
62093019602 นางสาวธิดารัตน� เคนพะนาน
62093019603 ว�าที่ ร.ต.ธีรวัฒน� วงค�ษาเนาว�
62093019604 นางสาววิภาดา มะธุรส
62093019605 นางสาวชลิตา จันทรัตน�
62093019606 นางสาวชเนตตี ประธรรมเต
62093019607 นางสาวอุลาพร บุระเนตร
62093019608 นางสาวณัฐธยาน� น%อยมนตรี
62093019609 นางสาวรัตนาภรณ� พันธ�มหา
62093019610 นางสาวศิริพร เชียววงศ�
62093019611 นางสาวสิริขวัญ จําปารินทร�
62093019612 นางสาวธิดารัตน� วงษ�สามารถ
62093019613 นางสาวสุภาพร กิจไทย
62093019614 นางสาวภูษณิศา ทองโสด
62093019615 นางสาวพรสวรรค� เนียงสา
62093019616 นางสาวรัตนา เว%นบาป
62093019617 นางสาวเกศศิณี ไพศาล
62093019618 นายประสิทธ์ิ ผาทอง
62093019619 นางสาวศิริลักษณ� สะแกทอง
62093019620 นางสาววนิดา แก%วละมุล

หน%า 654 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019621 นางสาววิลาสินี ตังคไชยนันท�
62093019622 นางสาวนริศรา ครั่งยวด
62093019623 นายพัสกร จําปา
62093019624 นายทศพร ภูชมศรี
62093019625 นางสาวพัชรา ชารีธรรม
62093019626 นางศรีวิลัย สุไชยแสง
62093019627 นางสาวอภิญญา ชื่อจริง
62093019628 นางสาวพรนภา สดใส
62093019629 นางสาวชฎาพร พวงมาลา
62093019630 นางสาวนปภา เสมอใจ
62093019631 นางสาวนฤพร สอนสุภาพ
62093019632 นางสาวจิรภาส สีมืด
62093019633 นายอภิภัทรนันท� จันทร�สี
62093019634 นายจักรกฤษ� สาระรัตน�
62093019635 นายสุภัทร� พรหมภาพ
62093019636 นางสาวรุ�งลาวรรณ โคตรชา
62093019637 นางสาวธิดารัตน� บัวพินธุ
62093019638 นางสาวโยทะกา สาละ
62093019639 นางสาวปาริฉัตร ขจรเกียรติผดุง
62093019640 นายกฤษณา ทองนันตรี
62093019641 นางสาวเพ็ญพักตร� ปาระคะ
62093019642 นางสาวป�ยนุช ปรัญญา
62093019643 นางสาวอารีลักษม� ไชยโคตร
62093019644 นางสาวสุภาวดี สีนวล
62093019645 นายพัฒนะ พนมวัฒนา
62093019646 นางสาวสุทินา ตระกูลมา
62093019647 นายอธิวัฒน� ฝHายชาวนา
62093019648 นางสาวอัญชลี อุปรัตน�ถา
62093019649 นายสุรเดช เนตรประโคน
62093019650 นายคทาหัสต� ม่ันคงวัชรกุล

หน%า 655 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019651 นางสาวพรพิมล ทิพย�เสถียร
62093019652 ว�าที่ ร.ต.ณัฏฐกานต� บัวเก�า
62093019653 นายธวิชิน พาดี
62093019654 นางสาวกัญญารัตน� ก%อนวัน
62093019655 นายอนุชิต ดวงพลา
62093019656 นายเจริญ แซ�ลิ้ม
62093019657 นางสาววิลัยวรรณ ป0ดถา
62093019658 นางสาวเอมธิมาภรณ� โพธิรัตนกุล
62093019659 นางสาวชุติมา จันทรังษี
62093019660 นายชวพงศ� ศรีนนท�
62093019661 นางสาวอรอุมา รัตนประเสริฐ
62093019662 นางสาวปรียานุช พัดเปIRยมา
62093019663 นายปฏิภาณ สัพโส
62093019664 นางสาวดาราวรรณ สุทธิพรม
62093019665 นายมนตรี พรมหลวงศรี
62093019666 นางสาวสุดารัตน� วาที
62093019667 นางสาวสายฝน ชุมภูแสง
62093019668 นายวิชิตพงษ� ชัยวรรณ
62093019669 นางสาวจารุวรรณ แสงขาว
62093019670 นายวีระชัย จําลอง
62093019671 นางสาวชญาภา สารักษ�
62093019672 นายสงบ แสงขาว
62093019673 นางสาวพรณภา ปะทา
62093019674 นางสาวจริยา ทิพย�ป0ญญา
62093019675 นายเอกพันธ� โพธิผล
62093019676 นางสาวณฐิตา เหลาบัว
62093019677 นางสาวนฤมล สมบัติดี
62093019678 นางสาวจิตตินันท� ศรีกัลปO
62093019679 นายธนพัทน� เสียงเลิศ
62093019680 นางสาววิจิตรา ยูระอินทร�

หน%า 656 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019681 นางสาวกานต�วลี หอมนาน
62093019682 นางสาวปริชญา เทวิญญา
62093019683 นางสาววรรณวิศา ด�างเกษี
62093019684 นางสาวรจนา สุผา
62093019685 นางสาวลลิดา ศรีจันทะ
62093019686 นางสาวพรรณรายณ� คํายศ
62093019687 นางสาวสุลิตา วงค�วันดี
62093019688 นางสาวลลิตา พันธะ
62093019689 นางสาวกัณฑ�ธิชา อาจวิชัย
62093019690 นางสาวอุษณา อินทรสันต์ิ
62093019691 นางสาวกัญญาภัค ย้ิมสง
62093019692 นางสาวพรนภา เพ็งสว�าง
62093019693 นางสาวสายธาร สีนวลแล
62093019694 นางสาววิรารัตน� คําปKอง
62093019695 นางสาวจันทร�สุดา แสนไชย
62093019696 นางสาวนิรชา อาจอํานวยการ
62093019697 นางสาววัชรเนตร ใจบุญ
62093019698 นางวิภาวดี ทิพย�สุวรรณ�
62093019699 นางสาวณัชฐรัตน� คําจันทร�
62093019700 นายวุฒิพงศ� ธรรมบุตร
62093019701 นางสาวนวลปรางค� คุยพร
62093019702 นางสาวสุภาวดี ภูผาลี
62093019703 นางสาวอนงค� ละศรีจันทร�
62093019704 นางสาวกมลรัตน� ขอลาศรี
62093019705 นางสาวนฤมล ผลไม%
62093019706 นางสาวสารินี ธรรมเจริญ
62093019707 นางสาวจุฑาทิพย� ณ กาฬสินธุ�
62093019708 นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย
62093019709 นางสาวดวงเดือน ชุมสนาม
62093019710 นางสาวโยทินี สารพรม

หน%า 657 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019711 นางสาววิลาวัลย� โตนชัยภูมิ
62093019712 นายวุฒิชัย ผงอินทร�
62093019713 นางสาวดวงฤทัย สนั่นเอื้อ
62093019714 นางสาวจันทร�ทิพย� แจ%งชัยศรี
62093019715 นางสาวนิตติญา บุญธรรม
62093019716 นางสาวอรวรรณ คําเหมือดแอ�
62093019717 นางสาวพรพิมล สาแก%ว
62093019718 นางสาวพิมพ�ชนก สําเภา
62093019719 นางวันเพ็ญ ไชยคิรินทร�
62093019720 นางสาวจุฬารัตน� ไกรศรีวรรธนะ
62093019721 นางสาวธาราภรณ� คนเที่ยง
62093019722 นางดรุณี สนธ์ิดา
62093019723 นางสาวอรอุมา พรมสุพรรณ
62093019724 นางสาวสุธาภรณ� สุระวิทย�
62093019725 นางสาวเจนจิรา อินทรักษา
62093019726 นางสาวรัตน�ชนี คุณบุราณ
62093019727 นางสาววรัญญา แสนกันยา
62093019728 นางวันวิสาข� ปริญญาพล เพ็งบุญ
62093019729 นางสาวสุจิตรา อุดมชัย
62093019730 นางสาววรินทร แพงศรี
62093019731 นายสิริชัย พาวงศ�
62093019732 นางสาวภิรมณ�พร หลักชัย
62093019733 นายวิรัตน� มีจังหาร
62093019734 นายเอกกฤต ผอมจีน
62093019735 นางสาววิราภรณ� แสงนนท�
62093019736 นางสาวสุธินันท� คาระมาตย�
62093019737 นางสาวกมลพร เหมะนิล
62093019738 นายพิษณุ ตันบุญยศิริเดช
62093019739 นางสาวสุพรรณี เส%นเศษ
62093019740 นางสาวศิรินันท� คําหอม

หน%า 658 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019741 นางสาวสุจิตรา หันจางสิทธ์ิ
62093019742 นายธนากร นามวงษ�
62093019743 นายชนม�ปกรณ� บัวเนี่ยว
62093019744 นายเรืองอนันต� เผ�าหอม
62093019745 นายอุทัย พรหมวิชัย
62093019746 นางสาวพรประภา ตันนารัตน�
62093019747 นางสาวจันทร�จิรา งอยกุดจิก
62093019748 นางสาวนิภาวรรณ� จันทะผล
62093019749 นายจีระกฤต แฝงดาหาร
62093019750 นางสาวกาญจนา สอนสุภาพ
62093019751 นางสาวรัชนก ประศรี
62093019752 นายชํานาญ พลแสง
62093019753 นางสาวอนัญญา สุธรรมมา
62093019754 นางสาวสิริกาญจน� ปานบัวคลี่
62093019755 นายจักรกฤษ หอนงาม
62093019756 นายวิกร พนมศักด์ิ
62093019757 นางสาวกุลธิดา พุดทอง
62093019758 นางสาวป0ทมวรรณ ใจทัศน�
62093019759 นายณรงค�กรณ� สมต%าย
62093019760 นางสาวอริยาพร เพ่ิมศักด์ิ
62093019761 นายยุทธพงษ� เพียสา
62093019762 นางสาวจินตนา สิทธิกุล
62093019763 นายสมบูรณ� กว%างขวาง
62093019764 นางสาวนภาพร ทุยโทชัย
62093019765 นายณัฐสิทธ์ิ ผมพันธ�
62093019766 นางสาวนพมาศ อธิสุมงคล
62093019767 นางสาวสุพิรยา เอื้ออารีจิตต�สกุล
62093019768 ว�าที่ ร.ต.ธีระนันท� วัจนสุนทร
62093019769 นายณรงค�ฤทธ์ิ คงปราณ
62093019770 นางสาวอภิสรา จักษุจินดา

หน%า 659 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019771 นางสาวมาริษา ห%ามทุกข�
62093019772 นายเนติพงศ� สุกทน
62093019773 นายนัทธพงศ� สีมืด
62093019774 นางสาวสุภาพักตร� พรมดม
62093019775 นางสาวเพชรลดา เข็มพล
62093019776 นางสาวเรณิกา ศรียาขํา
62093019777 นางสาวมัณฑนา ยะโส
62093019778 นางสาวทาริกา ทามีสี
62093019779 นางสาวจิรนันท� ซ่ึงเสน
62093019780 นางสาวเบญจมาศ ศรีโพน
62093019781 นางสาวสรีลักษณ� สามัง
62093019782 นางสาวมนทกาญน� เคหาสัย
62093019783 นางสาวชยุดา บุญชูตน
62093019784 นางสาววิมลศิริ มุขมณี
62093019785 นางสาวสมฤทัย กุลเทพ
62093019786 นายพุฒิวัฒน� สุวรรณชาติธนดี
62093019787 นางสาวธารินี จันดาลี
62093019788 นายไชยา ไชยวงษ�
62093019789 นางสาวอัญชิสา ป0ดสําราญ
62093019790 นางสาวกนกนิจ บุตรพรม
62093019791 นางสาวจันจิรา สุวรรณไชยรบ
62093019792 นางสาวทัดฎิมา หงษาวงษ�
62093019793 นายอัษฎาวุฒิ นิระผาย
62093019794 นางสาวสุพรรณา ชาติผา
62093019795 นายธงชัย โพธ์ิขี
62093019796 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณภาพ
62093019797 นางสาวอรฤดี ธรรมสมบัติ
62093019798 นางสาวกุลระวี จ๋ิวโคราช
62093019799 นางสาวลักษิกา พิลาชัย
62093019800 นางสาวจิราพร กองรัมย�

หน%า 660 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019801 นางสาวธัญญลักษณ� พิมพากุล
62093019802 นางสาวกฤษติยา สิทธิจันทร�
62093019803 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน
62093019804 นางสาวภัทรวดี นวนสี
62093019805 นายประหยัด นนท�คําวงค�
62093019806 นางสาวศศิธร พรมดี
62093019807 นางสาวสุรีพร แก%วสีขาว
62093019808 นายสมหวัง อุตสาห�
62093019809 นายนนธวัฒน� ชาวยศ
62093019810 นายเอกพันธ� เจตนา
62093019811 นางสาวชลดา ภูตะโชติ
62093019812 นางสาวจารุวรรณ ฮาดนิล
62093019813 นายณัฐกร เค%าโนนกอก
62093019814 นางสาวธัญญรัตน� คําแสน
62093019815 นางสาวรุ�งนภา เสนาภักด์ิ
62093019816 นางสาวโสภิดา ไทธานี
62093019817 นางสาวสุภัทรา นามแสน
62093019818 นางสาวนันทิยา แพทย�เสลา
62093019819 นางสาวแววดาว พรมราช
62093019820 นางสุนันท� ภูอากิจ
62093019821 นางสาวสุนิสา จันคําภา
62093019822 นายบุญขวัญ นามวงศ�ษา
62093019823 นายนัทติกร กรพันธ�
62093019824 นางสาวรัตติยา กวนคําอุ%ย
62093019825 นายวีระชัย ศรีโยธา
62093019826 นายรพีพงศ� จันทร�เมืองคุณ
62093019827 นางสาวธิชาพร เสน�ห�จันทร�
62093019828 นางสาววราภรณ� ยะปะเภา
62093019829 นางสาววัลวิภา มาคูณ
62093019830 นางสาวอินถวา ศรีสวัสด์ิ

หน%า 661 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019831 นางสาวศศิตรา ฤทธิบุญ
62093019832 นางสาวธนัญญา เขียวสังข�
62093019833 นายนัฐพันธ� บัวพันธุ�
62093019834 นางนะริน หล�อตระกูล
62093019835 นางสาวอรุณี ชาลือ
62093019836 นายราชวัตร ศรีสม
62093019837 นางสาววิไลพร บุตรโพธ์ิศรี
62093019838 นางสาวจุฑาทิพย� เบี้ยกระโทก
62093019839 นางสาวโสภิดา สนสายสิงห�
62093019840 นางสาวภัทรทิวา ไตรบุตร
62093019841 นางสาวยุภาพร สํานวนเลิศ
62093019842 นายพิชญพัชร สุขขาว
62093019843 นางสาวณัฐพร เธียรวัฒนานนท�
62093019844 ว�าที่ ร.ต.จารุภูมิ ชาลีสมบัติ
62093019845 นางสาวชลธิชา นุ�มเกิด
62093019846 นางสาวศิริลักษ� พิมพบุตร
62093019847 นายป0ญจพล ผิวศิริ
62093019848 นางสาววิจิตรา มาตาป�ตา
62093019849 นายพรชัย พรมบุตร
62093019850 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทเกษ
62093019851 นางสาวมณีพัชร โสดา
62093019852 นายพรเทพ รอดแก%ว
62093019853 นางสาวพารินทร� วงศ�นอก
62093019854 นายวรยศ เดชครอบ
62093019855 นายทรงวุฒิ บุญประคม
62093019856 นางสาวสุภามาศ แสงฤทธ์ิ
62093019857 นางสาวกรรณิกา จันทรสิตางกูร
62093019858 นางสาวประกายแก%ว โอชารส
62093019859 นางสาวนิตยา พระสุรัตน�
62093019860 นางสาวสุนีย�รัตน� แสนสุข

หน%า 662 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019861 นางสาวปนัดดา รังศรีแก%ว
62093019862 นางสาวพัฒนฉัตร เดชาพูลพิพัฒน�
62093019863 ว�าที่ร.ต.หญิงเนตรสุรางค� ธีระธรรม
62093019864 นางสาวสุวรรณา ผาพรม
62093019865 นางสาวกรรณิกา จันทะศรี
62093019866 นายธีระวัฒน� ก%อนตาล
62093019867 นางสาวศิริพร คิดโสดา
62093019868 นางประพิศ เถาว�สอน
62093019869 นางสาวฐปนี สมสาร
62093019870 นางสาวจันทรกานต� ตัน
62093019871 นางจรรยาภรณ� ภาณุมาศ
62093019872 นางสาวญชุดา บุนนาค
62093019873 นางสาวศุภจิตรา แสงโพธ์ิ
62093019874 นางสาวศิมาภรณ� ศรีธนราช
62093019875 นางสาวกาญจนา พรมจันทร�
62093019876 นางสาวนุสรา บุษดี
62093019877 นางสาวสุพรรษา สิงห�กลาง
62093019878 นางสาวณัฐวศา วิเศษศรี
62093019879 นายมนตรี อยู�เจริญ
62093019880 นางสาวภรณ�ทิพย� ตัญญาภักด์ิ
62093019881 นางสาวจตุพร แดนขนาน
62093019882 นางสาวธาวิณี สุทุม
62093019883 นางสาวชฎารัตน� ขันทีท%าว
62093019884 นายกานต� ศรีประทุม
62093019885 นางสาวณัฐนันท� กฤษณ�สุวรรณ
62093019886 นางสาวภัคธีมา มหุวัน
62093019887 นางสาวอภิญญา เชื้ออัญ 

62093019888 นางสาวศิริพร แสงอรุณ
62093019889 นางสาวอมรศิลปO นามวงษ�
62093019890 นางสาวเพ็ญพักตร� พรชะตา

หน%า 663 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019891 นางสาวจริญญา พลสีดา
62093019892 นางสาวเนตรชนก โง�นชาลี
62093019893 นางศรินญา แสงโพธ์ิ
62093019894 นายสุทธิพงศ� กองชนะ
62093019895 นายอธิเบศ ศรีคําดอน
62093019896 นางสาวเฟQWองฟKา นนตะขาม
62093019897 นางสาวดาราศรี เลิศสงคราม
62093019898 ว�าที่ร%อยตรีรัฐภูมิ บํารุงศิลปO
62093019899 นายปารินทร� พรหมอารักษ�
62093019900 นางสาววนิดา ชนะสงคราม
62093019901 นางสาวนันธิญา สิมทอง
62093019902 นางสาวนันทวรรณ ไชยชาติ
62093019903 นางสาวผกาวรรณ� ทุยโพธ์ิชัย
62093019904 นายภคพงษ� พระราช
62093019905 นางสาวปวีณา สอนหุ�น
62093019906 นายณัฐพล ลาพรม
62093019907 นายศุภลักษณ� ใจขาน
62093019908 นางสาวสุภัสสร พหลทัพ
62093019909 นางสาวบุญจิรา น�วมถนอม
62093019910 นายสิทธิกร ดวงเทียน
62093019911 นางสาวณิชาภัทร พฤฒิสาร
62093019912 นายกรีฑา แสงจันทร�
62093019913 นางสาววิชุดา บุสุวะ
62093019914 นางสาวสุดารัตน� จันทร�วงษา
62093019915 นางกมลชนก ลุนสําโรง
62093019916 นางสาวป0ทมาวรรณ คําพุก
62093019917 นายณภัทร พิสัยพันธ�
62093019918 นางสาวเทียนทอง สมัย
62093019919 นายวีรวุฒิ ศรีบุรินทร�
62093019920 นางสาวสุกานดา อุยยุตะ

หน%า 664 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019921 นางสาวณัฏฐาณิชา คําอํา
62093019922 นางสาวนิตยา นันทะผา
62093019923 นายภูดิศ ห�วงเนาวกุล
62093019924 นางสาวสงกรานต� ระโยธี
62093019925 นายวิริยะ ไยยอง
62093019926 นางสาวรัชนีวรรณ หารชะนะวงษา
62093019927 นายอนุชา ภวภูตานนท�
62093019928 นายอิสระพงษ� อัคเสริญ
62093019929 นางสาวธิติมา ศิริภักด์ิ
62093019930 นางสาวบัณฑรวรรณ พรหมอารักษ�
62093019931 นางสาววีระวรรณ ศรีขาว
62093019932 นางสาวมณีวรรณ เสาร�สนิท
62093019933 นายชินวัฒน� วรรณรส
62093019934 นางสาวอาทิตยา สลางสิงห�
62093019935 นายสมชาติ อึงอือ
62093019936 นายธีรพัฒน� บุนนาคสีชัย
62093019937 นางสาวลลิตตา เปอินทร�
62093019938 นางสาวณัฐรดี เชิดทอง
62093019939 นางสาวนันท�ธนภัค พุฒิรัศม์ิทองคํา
62093019940 นางสาวป�ยะธิดา ทุมกิจจะ
62093019941 นางสาวสิริลักษณ� ฤทธ์ิฤาชัย
62093019942 นางสาวธัญญฉัตต� แสงตา
62093019943 นางสาวมณินทร วันณวาทร�
62093019944 นายทรงศักด์ิ ชาภักดี
62093019945 นางสาวจันทิมา นาเตย
62093019946 สิบตรีหญิงจิตติมา นาดี
62093019947 นางสาวนรีรัตน� สมสอาด
62093019948 นางสาววราภรณ� พรมมัชชะ
62093019949 นางสาวสุจิตตรา นาคเอี่ยม
62093019950 นางสาวไพริน ศรีคําม�วม

หน%า 665 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019951 นางสาวอัจฉราพรรณ ทองนาค
62093019952 นางสาวอภัชดา กองลี
62093019953 นางสาวเย็นฤดี พรหมบิน
62093019954 นางสาวชวิศา บุญพา
62093019955 นายศตวรรษ อัศวาวุฒิ
62093019956 นางสาวจิรารัตน� มุงเพีย
62093019957 นายวัชกร อุ�นคํา
62093019958 นายเจริญชัย พรมกสิกร
62093019959 นางสาวอนุสรา โนVตสุภา
62093019960 นางสาวศิริรัตน� สารผล
62093019961 นางสาวกรรณิการ� สอนนาแซง
62093019962 นายณัฐพงษ� เนตรเขียน
62093019963 นายเอกรินทร� สายธรรม
62093019964 นายทักษิณ กันต๊ิบ
62093019965 นางสาวพรรณณิภา ยศธสาร
62093019966 นางวรารัตน� จันทะคุณ
62093019967 นางสาวนภาพร ฝHายสีงาม
62093019968 นางสาวทิพาพรรณ บรรเทา
62093019969 นางสาวจริยา ชนะมัจฉา
62093019970 นางสาวชไมพักตร� อันโน
62093019971 นางสาวป�ฏัฐตรากร ชัยพันธ�
62093019972 นายวราเทพ เที่ยงแก%ว
62093019973 นายวิษณุ จันทมาตย�
62093019974 นางสาวสุดารัตน� จันทะพิมพ�
62093019975 นางสาวสนุก บุญล้ํา
62093019976 นางสาวสุธาทิพย� รวยธนพานิช
62093019977 นายวันชัย ดอนก%อนไพร
62093019978 นายจิราพงษ� ราชจันทร�
62093019979 นางสาวอัญชลี คมคาย
62093019980 นางจิราภรณ� สุทธิบริบาล

หน%า 666 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093019981 นายอภินันท� ประวันไหว%
62093019982 นางสาววรัชยา เถายะบุตร
62093019983 นางธนิดา วงศ�ประทุม
62093019984 นางสาววิลัยลักษณ� อุปดิษฐ
62093019985 นายเฉลิมชนม� วังศรี
62093019986 นายทวีศักด์ิ ทองบุญชู
62093019987 นางสาวเสาวภา ชาภิรมย�
62093019988 นางสาวพิชญาภรณ� ล้ําเลิศ
62093019989 นางสาวกุลศิริญญา สร%อยพุฒญากรณ�
62093019990 นางสาวกรรณิกา ปะละทัง
62093019991 นางสาวณัฏฐพิชา สันทัด
62093019992 นายนนทวัฒน� พลสุวรรณ
62093019993 นายณัฐพล ทะนงอาษา
62093019994 จ�าอากาศเอกป�ยเดช ไชยสมบัติ
62093019995 นางสาวชฎาพร คําย�อย
62093019996 นางสาวศิริรัตน� ต%นสีนนท�
62093019997 นางสาวสุภาภรณ� ศรีลารักษ�
62093019998 นายเฉลิมพล พรมนาไร�
62093019999 นายมานพ จุลทอง
62093020000 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิศรี
62093020001 นางสาวจุฬารัตน� โสภาพร
62093020002 นายอภิสิทธ์ิ มีภาทัศน�
62093020003 นายกฤษณะ อินน%อย
62093020004 นางสาวศุภรางค� พุ�มทอง
62093020005 นางสาวสุจิตรา จาจ๋ี
62093020006 นางสาวพัชราภรณ� ไพศาล
62093020007 นางสาวมลิวัลย� จันศิริ
62093020008 นางสาวเกษสิรินทร� เพ็ญจะมุกด�
62093020009 นางสาวพัชราพร กุลวงศ�
62093020010 นางสาวสาคร จันทร�ทองอุ�น
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62093020011 นางสาวเจษจิรา เทียมทัน
62093020012 นายเชาวรา บํารุงภักดี
62093020013 นางสาวสุพรรณี นวลเพ็ญ
62093020014 นางพักตร�วิภา นันทะชาด
62093020015 นางสาวกาญจนา พรมยาลี
62093020016 นางสาวทิพย�วดี พรหมคนซ่ือ
62093020017 นายจตุรงค� วงษ�หาจักร�
62093020018 นางเปรมฤทัย แข็งมนตรี
62093020019 นายวีรพล แม�นปQน
62093020020 นายอธิคม คําพาลอย
62093020021 นางสาวทิพยาภรณ� จันทร�เพชร
62093020022 นางสาวอภิญญา กุลาดี
62093020023 นางสาวสุมาลี คล%ายเพชร
62093020024 นางสาวปริษา พชรวสุกุล
62093020025 นางสาวณฐมน บูรณสรรค�
62093020026 นางสาวสายฝน พรมวิชัย
62093020027 นางสาวกัลยา โพธิคําภา
62093020028 นางสาวสาธิตา ศรีอุดม
62093020029 นายเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�
62093020030 นางสาวศิรินภา ตราทิพย�
62093020031 นางปวีณา วรรณหอม
62093020032 นางสาวเรือนแก%ว โซ�เงิน
62093020033 นางสาวธนาพร ธนชัยกุล
62093020034 นางสาวนภัสสร โคตรบัว
62093020035 นายเอกภพ หนองหิน
62093020036 นางสาวสุมิตรา ชัยขันธ�
62093020037 นางสาวพิมพร เหล�าภูทอง
62093020038 นางสาวอารียา พินจอง
62093020039 นางสาวอภิญญา วะจีสิงห�
62093020040 นางสาวกรณิการ� ระดาเสริฐ
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62093020041 นางสาวธัญวรัตน� อุทธสาร
62093020042 นางสาวเศรษฐบงกช กรีชัยศรี
62093020043 นางสาวกัลยา สันโดษ
62093020044 นางสาวณัฐวดี แสนบรรดิษฐ
62093020045 นางสาวกวินทิพย� วัฒนาศิริตระกูล
62093020046 นางสาวศิริพร ทรายสา
62093020047 นางสาวทัทร�ศยา การสอน
62093020048 นางสาวขนิษฐา เรืองราม
62093020049 นางสาวบังอร บุญแปลง
62093020050 นางสาวศิรินภา นามบุรี
62093020051 นางสาวคัทลียา แสนศรี
62093020052 นายณัฐวุฒิ โคตรแสนลี
62093020053 นางสาวเบญจวรรณ โอตเปIRย
62093020054 นางสาวสายฝน การถาง
62093020055 นางสาวสุภาพร กลางวาปI
62093020056 นางสาวพัชญ�จิฑา วงศ�ภักดี
62093020057 นายณัฐพล วงศ�ประทุม
62093020058 นายภาคิน ลีกระจ�าง
62093020059 นางสาวอรยา เพ็ชรพอด
62093020060 นายณัติพล ลุนจักร
62093020061 นางสาวนภาลัย สอนกอง
62093020062 นางสาวยุวธิดา จําปารัตน�
62093020063 นางสาวสุกัญญา พรมถาวร
62093020064 นางสาววรีภรณ� นระแสน
62093020065 นางสาวนริศรา ไตรวงษ�
62093020066 นางสาวนาราภัทร ไชยชนะ
62093020067 นายภาณุพงศ� คําพีระ
62093020068 นายศักด์ิศิวัจน� ศิริพัฒน�
62093020069 นายนทีธร รัตนนิรันดร
62093020070 นางสาวภัทธินาพร พรหมแก%ว
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62093020071 นางสาววราพร ดวงสุภา
62093020072 นายวรากรณ� บุญทาป
62093020073 นายวรายุทธ รูปคม
62093020074 นายภาณุมาศ แสงสัตย�
62093020075 นายปริญญา ไชยชน
62093020076 นางธันยพร ศรีเชียงสา
62093020077 นางสาวเจียรนัย แสนป0ดสี
62093020078 นางสาวทิพย�นภา โสภิณ
62093020079 นางสาวพรแก%ว อุตรชัย
62093020080 นางสาวทิพย�ภาภรณ� แสงกอง
62093020081 นายยงยุทธ ไตรวรรณ
62093020082 นางสาวกชพรรณ ณะดร
62093020083 นายจินตวีร� ผิวโพนม�วง
62093020084 นางสาวปุณยวัลคุ� มานะศิลปO
62093020085 นางสาวอารียา อุสาห�
62093020086 นางสาวอรวรรณ อุทธบูรณ�
62093020087 นางสาวสุนี พลเดชา
62093020088 นางสาวสุพัตรา วงวันดี
62093020089 นายศุภศิษย� ศรีปากดี
62093020090 นางสาวทิพวรรณ ทิพเสนา
62093020091 นางสาวริตา งับแสนสา
62093020092 นายอดิสรณ� จันทร�ศรี
62093020093 นางสาวอุทัยวรรณ มีจันทร�
62093020094 นายสาธิต กิจธิคุณ
62093020095 นางสาวรจนา จันรอด
62093020096 นางสาวชไมพร ศรีบุรินทร�
62093020097 นายอนุพงศ� เติมอินทร�
62093020098 นางสาวอัฉราพร ชาภูธร
62093020099 นางสาวพิสมัย เอกตาแสง
62093020100 นางสาวพิมลวรรณ นพน%อม
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62093020101 นางสาวสุภกร คงไชย
62093020102 นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ�
62093020103 นายเกียรติศักด์ิ งอยผาลา
62093020104 นายวชิราวุธ นาคพงษ�
62093020105 นายจักริน ฤทธิธรรม
62093020106 นายภัทระ เอี่ยมสอาด
62093020107 นายยุทธนา แก%วฝHาย
62093020108 นางสาวสายฝน บัวดัง
62093020109 นางสาวภัทราภรณ� ศรีเสมอ
62093020110 นางสาวณัฐชา สิงห�งาม
62093020111 นางสาวสุปราณี หารมนตรี
62093020112 นายอิทธิชัย พลศรีดา
62093020113 นางสาวอัปษร นาคะอินทร�
62093020114 นางสาวสุพรรณี ชินศรี
62093020115 นางสาวสุทธามาตร พิกุลทอง
62093020116 นางสาวมินตรา วรรณชัย
62093020117 นางสาวรัตนา ขันทีท%าว
62093020118 นางสาวกัลย�สุดา ศรีสองเมือง
62093020119 นางสาวนุชนภา ฤาชาบุตร
62093020120 นางสาวอธิษฐาน รัตนโคตร
62093020121 นายกรกต ยะไชยศรี
62093020122 นางสาวนิสากร พิมปุKย
62093020123 นางสาวพัชรา ภารไสว
62093020124 นางสาวจารุวรรณ ภูยาทิพย�
62093020125 นางสาวคุณัญญา บุญเริง
62093020126 นายพินิจ ประโมนะตา
62093020127 นายสุรเชษฐ� วันชัย
62093020128 นางสาวอธิกานต� วงษ�กะโซ�
62093020129 นางสาวสรัญญา คันทะระ
62093020130 นางสาวชฎาพร จันทร
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62093020131 นางสาวระพีพรรณ เรือนเปUง
62093020132 นายปฏิพล ศิริจันทร�
62093020133 นางสาวณัฐชยา อุทตรี
62093020134 นางสาวพรนภา สูญทองห%าว
62093020135 นายอนุเดช จันอบ
62093020136 นางสาวอัญชลี อุนาพันธ�
62093020137 นางสาวพัชรา อาจแก%ว
62093020138 นางสาวไอลดา อ�อนจงไกร
62093020139 นางสาวสุกัลยา สุนทราวิรัตน�
62093020140 นางสาวลัดดาวรรณ พ่ึงบรรหาร
62093020141 นางสาวจุฑามาศ คําโนนม�วง
62093020142 นางสาววรัญญา บุตรสอน
62093020143 นายตฤณตนันท� บัวผัน
62093020144 นางสาวศิรประภา ศรีภา
62093020145 นายอาทิตย� ศรีภิรมย�
62093020146 นางสาวกมลทิพย� คานดง
62093020147 นายธาราวิทย� บุตราช
62093020148 นางสาวน้ําทิพย� ผะดากาญจน�
62093020149 นางสาวธิดารัตน� ฝHายเพ็ชร
62093020150 นายสมรัก แสงรักษา
62093020151 นางสาววารุณี เคารพคุณ
62093020152 นายคุณากร ชีวินวุฒินันท�
62093020153 นางสาววันทนีย� ลิ่มวานิตย�
62093020154 นางสาวสุขสมัย มะโนระกร
62093020155 นางสาวอรวรรณ นิยม
62093020156 นายอัธพล มังสา
62093020157 นายจตุพล สารีโท
62093020158 นายทศพร อินทเกษ
62093020159 นางสาวกาญจนา ไพรัตน�
62093020160 นางสาวทิพย�สุดา พ�อธานี
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62093020161 นางสาวขนิษฐา ศรีชาดา
62093020162 นางสาวศิรญา แก%วจุลลา
62093020163 นายวิรัตน� ทรายแก%ว
62093020164 นางสาวอินทิรา ก�อขันธ�
62093020165 นายพงศภัค ลาหมัน
62093020166 นางสาวสรัญพร สุพรมอินทร�
62093020167 นางสาวปราณี ย�อดี
62093020168 นายจักรกฤษณ� มีศรี
62093020169 นางสาวเพ็ญพิชชา คําโสภา
62093020170 นางสาวทิพย�ธิดา ป0สสาคํา
62093020171 นางสาวฐิติพร กิจคม
62093020172 นางสาวกมลชนก นามมาลา
62093020173 นางสาวเกศินี ขุนโต
62093020174 นางสาววันวิสาห� คําเสนาะ
62093020175 นางสาวลภัษ ภูธิมงคลกุล
62093020176 นางสาวณัฐมน คุณภาที
62093020177 นางสาวศณพร สมชัยยา
62093020178 นายปวระวรรษ สุขะวงห�ม
62093020179 นางสาวเกตุศินี ธิวะโต
62093020180 นายธนภัทร วงค�ไชยชาญ
62093020181 นายภูเบศร� กองแสน
62093020182 นางสาวโชติกา จันทนา
62093020183 นางสาวปาริษา โพชะโน
62093020184 นางสาวอัญมณี อินทรจักษ�
62093020185 นางสาววรารัตน� กาญแก%ว
62093020186 นายสวัสด์ิ พลาดสุ
62093020187 นางสาวชลนิชา ศิลาพงษ�
62093020188 นายธนพล พิละมาตย�
62093020189 นางสาวป�ยวรรณ แสงทอง
62093020190 นางสาวรจนา พรมจันทร�
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62093020191 นางสาวยลดา พรมพัฒน�
62093020192 นางสาวนภบท ศรีประทุมวงค�
62093020193 นายธีรนันท� แมลงทับ
62093020194 นางสาวพนิดา กลางประพันธ�
62093020195 นางสาวนัฐมล มะลิทอง
62093020196 นางสาวอินทุอร สิงห�ดี
62093020197 นางสาววิไลวรรณ รอดโฉม
62093020198 นางสาวศุภลักษณ� คูหาทอง
62093020199 นางสาววิไลลักษณ� ศรีแก%ว
62093020200 นางสาวพิสุทธิณี ศรีใส
62093020201 นายศุภชัย สุการะกิจ
62093020202 นายศราวุฒิ เหมบุรุษ
62093020203 นางสาววราพร ชารีพร
62093020204 นายนราเทพ ชนะดี
62093020205 นายทัศนพงษ� ไกรรัตน�
62093020206 นางสาวศันศนีย� กําทอง
62093020207 นางสาวชลธิชา ม่ันคง
62093020208 นายโชคชัย เสนาวัง
62093020209 นางสาวเชิญขวัญ ยานิตย�
62093020210 นางสาวอรทัย ส�งเสริม
62093020211 นางสาวฟองสนาน ศรีอุป0ชฌาย�
62093020212 นายศุภวิชญ� จําวงศ�
62093020213 นางสาวตติยา การปรีชา
62093020214 นางสาวสุพรรณี ราชสีห�
62093020215 นายวิษณุ เหลาแตว
62093020216 นางสาวสุปรีญา มะระยะ
62093020217 นายศศิพงศ� ศิริเชียงพิณ
62093020218 นางพัชรา กองแก%ว
62093020219 นายเอกธวัช ผิวผากา
62093020220 นางสาวเสาวนีย� เร�งสูงเนิน

หน%า 674 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093020221 นายพรพล กัณทะวงษ�
62093020222 นางสาวศศิธร กางเดช
62093020223 นางสาวสุภัทรา วิชัยวงษ�
62093020224 นางสาวสุชาดา มงคลศิริ
62093020225 นางสาวกานต�ทิวา จันทะขิน
62093020226 นางสาวมุกดา ก%อมมะณี
62093020227 นางสาวแพรวพราว วิชัยดิษฐ
62093020228 นางสาวอัญชลี เชื้อดวงผูย
62093020229 นางสาววิภารัตน� เขียวทอง
62093020230 นายไกรวิทย� จําปาอ�อน
62093020231 นายป�ยวุฒิ แสนอุบล
62093020232 นายพิชิตชัย เจริญสุข
62093020233 นายธวัชชัย บุญอนันต�
62093020234 นางสาวนรีรัตน� พูดเพราะ
62093020235 นางสาวจุฑารัตน� จังโกฏิ
62093020236 นางสาวสุธากร อิภา
62093020237 นางสาวศศิวิมล จันทรสาขา
62093020238 นางสาวศศิธร เพ็งผ�าน
62093020239 นายธนพล ไชยเชษฐ�
62093020240 นางสาววาสินี แก%วกัน
62093020241 นางสาวลลิตา นนทะโคตร
62093020242 นางสาวดารุณีย� แพงพิมพ�โล%
62093020243 นางสาวปาณิสรา จันทะแพน
62093020244 นายเฉลิมพล คมคาย
62093020245 นายอนุพงศ� ซุงจารย�
62093020246 นางสาววิยะดา บัวบน
62093020247 นางสาวกมลชนก สิงหเสนา
62093020248 จ.ส.อ.วิรุจน� สุวรรณหาร
62093020249 นางสาวศิรินาถ ชุมแวงวาปI
62093020250 นางสาวพนิดา มาพงษ�

หน%า 675 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020251 นางสาวนิศารัตน� ฐานะ
62093020252 นางสาวจาราภิวันท� ป0ตโน
62093020253 นางแคลทลียา อุปทุม
62093020254 นางสาวอรพิน แสนวันดี
62093020255 นางสาวประพาฬภรณ� เอ%งฉ%วน
62093020256 นายอาวุธ สีหมนตรี
62093020257 นางสาวศิรินทรา สุกพวงแก%ว
62093020258 นายกฤษฎา คุรุศาสตรา
62093020259 นายเอกชัย น%อยไสย
62093020260 นางสาวปานตะวัน ดวนดี
62093020261 นางสาวเสาวรัตน� พาพันธ�
62093020262 นางสาวนวพรรษ เหลืองวิภู
62093020263 นายสิทธิศักด์ิ อุรสนิท
62093020264 นางสาวระพีพรรณ มุ�งมา
62093020265 นายกันต�พจน� ศรีสุธรจรัส
62093020266 นายจักรรินทร� คันธี
62093020267 นางสาวสุภาวดี เชื้อวังคํา
62093020268 นายวิเศษ เข�งแก%ว
62093020269 นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร
62093020270 นางชไมพร คณะพันธ�
62093020271 นายเมธา ตุลยวรรธน�
62093020272 นางสาวเพชรรัตน� พิลารัตน�
62093020273 นายศราวุธ ซ%ายกลาง
62093020274 นางสาวพรศิริ คําหงษ�
62093020275 นางสาวอิศราภรณ� แพงมา
62093020276 นางสาวทับทิม ตะวัน
62093020277 นางสาวเมริยา วงษ�ประจันทร�
62093020278 นายอดิศร แสนโคตร
62093020279 นางสาวพิมพ�ลภัส นัสบุสย�
62093020280 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�สระบัว

หน%า 676 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020281 นายอภิเดช นามไพร
62093020282 นางสาวอรนุช ศิลาพจน�
62093020283 นางสาวชนัญธิดา พรมใจ
62093020284 นายปฏิพัทธ� สิทธิการ
62093020285 นายวิศิฐ นินทะการ
62093020286 นายนิรุท สิงห�น%อย
62093020287 นางสาวศิริลักษณ� ไชยกว%าง
62093020288 นางสาวนิภาวรรณ สิมงาม
62093020289 นายธนภพ แสนประสิทธ์ิ
62093020290 นางสาวจุฑามาศ พานิจ
62093020291 นางสาวกัสมาวรรณ ย้ินซ%อน
62093020292 นางสาวกมลชนก ผาลลาพัง
62093020293 นางสาวจิตตรา สังขวงศ�
62093020294 นางสาวพันทิพา วงษ�บุตร
62093020295 นางสาวคําแสน โพธิเสน
62093020296 นางสาวอรอุมา ศรีจันทร�
62093020297 นางสาวกรรณิการ� ประเสริฐสังข�
62093020298 นายนนท� คงศิริพาณิชย�
62093020299 นายวชิระ แก%วรักษา
62093020300 นายสุพจน� จันดีทอง
62093020301 นางสาวพิสุทธิดา ขุนศรี
62093020302 นางสาวมัณฑนา เหล�ากว%าง
62093020303 นายกฤษดา จูบ%านไร�
62093020304 นายพงศกร พิมวัน
62093020305 นางสาวกัลยาณี ก%อนมณี
62093020306 นายชนม�ณภัทร จันดาอ�อน
62093020307 นางสาวนิสา เนตรขันธ�
62093020308 นายเกียรติศักด์ิ เภาโพธ์ิ
62093020309 นายนพพล ยูระอินทร�
62093020310 ส.ต.ท.จีระพันธ� ยอดทอง

หน%า 677 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020311 นางสาวสายฝน มาสูงเนิน
62093020312 นางสาวเรือง พืชนอก
62093020313 นายวีระศักด์ิ พิจารณ�
62093020314 นางสาวสุธานันท� เกตุงาม
62093020315 นางสาวกัณหา พานิพัฒน�
62093020316 นางสาวอัญธิกา แซ�อุ%น
62093020317 นางสาววรฤทัย วงศ�ละ
62093020318 นางสาวกนกขวัญวรัณย� อิ่มย้ิม
62093020319 นางสาวเพชร ทอนฮามแก%ว
62093020320 นางสาวสุวรรณิดา วิเศษลา
62093020321 นางสาวภัสสร จุลกองฮ%อ
62093020322 นางสาวอินทุอร โยลัย
62093020323 นางสาววิภาวรรณ จันทร�เขียว
62093020324 นางสาวณัฐญา ทัศพงษ�
62093020325 นางสาวชนกนันท� อบภิรมย�
62093020326 นายวัฒนา สาทอง
62093020327 นางสาวลลิตา หวังดี
62093020328 นางสาวจินตนา อยู�โภชนา
62093020329 นางสาวกนกอร สอนพันธ�
62093020330 นางสาวสาริศา อรรถประจง
62093020331 นางสาวศรัณย�ภร สิทธิไชย
62093020332 นายนภนต� เจริญไชย
62093020333 นายธวัชชัย บุญหวา
62093020334 นางสาวกิชชาญา ชินชัยวุธ
62093020335 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวิภารัตน� ใพยา
62093020336 นางสาวสาวิณี วิระทูล
62093020337 นางสาวณัฐชา ผุดผ�อง
62093020338 นางสาวภาวิณี จันทะลุน
62093020339 นางสาวพิมพ�พรรณ มาลาอบ
62093020340 นายอภิกฤช ขันชัย

หน%า 678 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093020341 นางสาวสิริวรรณ สัพโส
62093020342 นางสาววาณิชา โคกโพธ์ิ
62093020343 นางสาวเบญจลักษณ� กาลจักร
62093020344 นางสาวปณิดา อ�อนก%อม
62093020345 นางสาวณัฐธภรณ� บ%านกล%วย
62093020346 นางสาวชวาลา ถําวาปI
62093020347 นายไพศาล ภาโสม
62093020348 นางวิไลลักษณ� แก%วดวงสี
62093020349 นางฤทธ์ิดาวัล แก%วมณีชัย
62093020350 นางสาวชนิกานต� ยศพิมพ�
62093020351 นางสาวธิดามาศ สุรินทร�
62093020352 นางสาวพรทิพย� สว�างสุข
62093020353 นางสาวอภิญญา ลิ้มเจริญ
62093020354 นางสาวนุจรา คุยบุตร
62093020355 นายวรากร สุคําภา
62093020356 นางสาวอรวี จิตโสภา
62093020357 นางสาววิไลพร บุตรหา
62093020358 นางสาวณัฐฐินันท� สิมพา
62093020359 นางสาวยุพิน พลจ�า
62093020360 นางสาวกนกวรรณ คําป�ตะ
62093020361 นางสาววิชชุดา รับจันทร�
62093020362 นางสาวสุปราการณ� มีเงิน
62093020363 นางสาวอรวรรณ เจริญย่ิง
62093020364 นางสาวประกายกาญจน� อิ่มชมชื่น
62093020365 นายกัมปนาท อบชัย
62093020366 นางสาวสันตนา คันทะลาด
62093020367 นางสาวรัตติยากร ไชยบท
62093020368 นายศาสตรา สุดตา
62093020369 นางสาววัลนิษา ทับทอง
62093020370 นางสาวทัศนีย� จันทวงษา

หน%า 679 จาก 842            
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62093020371 นางสาวรจนา อินทร�กง
62093020372 นางสาวจตุพร นันทปรีชา
62093020373 นางสาวหทัยชนก เศรฐบุตร
62093020374 นายจักรกวินทร� ภูมิทรัพย�ชลกร
62093020375 นางสาวสุพัตตรา อ%อมนอก
62093020376 นางสาวปริมประภา ดวงเศษวงศ�
62093020377 นางสาวรัชฎาพร เทพกรรณ
62093020378 นางสาวใจแก%ว สว�างไสว
62093020379 นางสาวบุญญรัตน� บุญอาจ
62093020380 นางสาวมาริษา สร%อยโพธ์ิ
62093020381 นางสาวอรพรรณ ทองพรม
62093020382 นางสาวพรนภา สังควัน
62093020383 นางสาวประภาพรรณ ก่ิงไม%กลาง
62093020384 นางยุวดี เทียงพร
62093020385 นายวุฒิพงษ� พลเสนา
62093020386 นายดุสิต สูญทองห%าว
62093020387 นายอรรถพล นาลงพรม
62093020388 นายเอนก พุทธมณี
62093020389 นางสาวอรกัญญา มะโนราช
62093020390 นางสาววราภรณ� สดใส
62093020391 นางสาวกนกพร สิงขาม
62093020392 นางสาวศิริประภา โกษาแสง
62093020393 นางสาวพรทิพย� สิงห�แก%ว
62093020394 นางสาวจินตนา วังคีรี
62093020395 นางสาวสุรีพร นิสาวัน
62093020396 นายมนัส สมสล%าง
62093020397 นางสาวอระสา ภิรมชื่น
62093020398 นายพรหมรินทร� พูลพุทธา
62093020399 นางสาวธรรศมนต� จันทรเส
62093020400 นางสาวดุจดาว พระสว�าง

หน%า 680 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093020401 นางสาวอมรรัตน� ประจําถ่ิน
62093020402 นายธีรศักด์ิ พลาป0ญญากูล
62093020403 นายวรากร วงศ�สิทธ์ิ
62093020404 นางสาวนพมาศ จันทะงาม
62093020405 นางสาวกุสุมา คัมภ�บุญยอ
62093020406 นางสาวพรนภา ยาลัย
62093020407 นางสาวบุศราภรณ� วัชโรสินธุ�
62093020408 นางสาวอาริสา วารีพิณ
62093020409 นางสาวทินารมภ� เติมชาติ
62093020410 นางสาวนิรันต�ตรี เที่ยงบุญ
62093020411 นางสาวพัชรินทร� หงษ�สีทอง
62093020412 นางสาวฐิติรัตน� วุฒิยา
62093020413 นางสาวสุวดี จางอิสระกุล
62093020414 นางสาวจิรพร เพชรชม
62093020415 นางสาวสุกานดา หรั่งมะเริง
62093020416 นางสาวพณิดา บัวเรียน
62093020417 นางสาวตะวันฉาย กุลากุล
62093020418 นายธีระนัย มีโสภา
62093020419 นางสาวประภัสรา ประเสริฐย่ิง
62093020420 นางสาวณภัสสนันท� แซ�ต้ัง
62093020421 นายรณภพ ป0กษ�เหนือ
62093020422 นายคําภีร� เพชรโสภา
62093020423 นางสาวประภาพร สันติวีระพันธ�
62093020424 นางสาวศศินา ศิลาดํา
62093020425 นางสาวมยุรี เดชโฮม
62093020426 นายศรายุทธ เนื้อมี
62093020427 นางสาวรสสุคนธ� กลิ่นสวัสด์ิ
62093020428 นางสาวตรีชฎา ปุริมาตัง
62093020429 นางสาวมยุรา ธนะสูตร
62093020430 ว�าที่ร%อยตรีศรายุทธ สืบสาย

หน%า 681 จาก 842            
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ระดับปริญญาตรี

62093020431 นางสาวอิสราภรณ� ถิตย�ประดิษฐ�
62093020432 นางสาวอารีย� อ�อนละมุล
62093020433 นางสาวรติพร เจริญผล
62093020434 นางสาวศิริพร ปทุมทอง
62093020435 นางสาวรุ�งนภา บุบผาดา
62093020436 นางสาวป0ทมาพร ปูHแก%ว
62093020437 นางสาวอารียา มณฑาทิพย�
62093020438 นางสาวปวีณา ปุริจันทร�
62093020439 นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง
62093020440 นางสาวอัสมา สิงหเสนีย�
62093020441 นางสาวชัญญา ตีลุ
62093020442 นางสาววิมลนันท� ขุนศรีจันทร�
62093020443 นางสาวอารีรัตน� พรมยาลี
62093020444 นายกฤษณะ บุพศิริ
62093020445 นางสาวสุกัญญา สุภาจันทร�
62093020446 นางสาวกชกร วงระคร
62093020447 นายธนพล เฉิดจําเริญ
62093020448 นางสาวณัฎฐ�นรี ราชภักดี
62093020449 นางสาวไอรดา ไชยโยธา
62093020450 นายมารุต วรรณทอง
62093020451 นายวรากร สีโมสาร
62093020452 นางสาวชลธิชา วิชาเครื่อง
62093020453 นางสาวพิริญาภรณ� เพ็ญชาลี
62093020454 นายศุภชัย อาดี
62093020455 นางสาวสุดารัตน� ติยะบุตร
62093020456 นางสาวอริษา พานาดา
62093020457 นางสาวกรรณิการ� โยธาพันธ�
62093020458 นางสาวพัชรินทร� สาลีสุวรรณ
62093020459 นางสาวสุกัญญา สมสมัย
62093020460 นางสาวหฤทัย กิติมาภรณ�
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62093020461 นางสาวฐิติมา กัลยาบาล
62093020462 นางสาววัชราพร โยธายุทธ
62093020463 นางสาวอภิญญา มุงคุณ
62093020464 นายเดชา ศรีบุดดา
62093020465 นางสาวบุญรัตน� แมนน�
62093020466 นางสาวชลธิชา ไกยะวรรณ�
62093020467 นางสาววินัส บุบผาสวย
62093020468 นายธวัชชัย สุทธิสาร
62093020469 นางสาววราภรณ� นุกานนท�
62093020470 นางสาวปวีณ�นุช พรหมศรีสุข
62093020471 นางสาววณชพรรณ จงเพ่ิมพรวัฒนา
62093020472 นางสาววรัญญา ทองจําปา
62093020473 นางสาวพรปวีณ ขาวขันธ�
62093020474 นายชัชวาล วงศ�แสนสุข
62093020475 นายพงษ�สวัสด์ิ ป0งอุทา
62093020476 นายชยุตม� มัสการ
62093020477 นางสาวนวพร โชติจําลอง
62093020478 นางสาวสุวนันท� สีระกาฬ
62093020479 นายธนวัฒน� คําแก%ว
62093020480 นางสาวสุทธิดา แรงรอบ
62093020481 นางสาวกชพร ชํานาญสาร
62093020482 นางสาวเจนจิรา ดรโคตร�กอก
62093020483 นายสิทธิชัย คําสี
62093020484 นางสาวชนิกานต� โจทย�บุญมา
62093020485 นางวิภาดา อินสอน
62093020486 นายอานัติ ดีนัก
62093020487 นายศักด์ินรินทร� ปุราชะคึง
62093020488 นางสาวสุนารี แสนทา
62093020489 นางรัฐดา จันทร�เหมย
62093020490 นายธนกร อามาตมนตรี
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62093020491 นางสาวสุนิสาข� เปลี่ยนผึ้ง
62093020492 นางสาวศิริกุณฑภรณ� แก%วอาษา
62093020493 นางสาวโสภิดา สะใบทอง
62093020494 นางสาวมัลลิกา ไชยคุณ
62093020495 นางสาวสมฤทัย ชํานาญ
62093020496 นางสาวชลลดา แดนไธสง
62093020497 นางสาวณฐมน พาพานทาง
62093020498 นางสาวพัชราวรรณ รบไพรินทร�
62093020499 นางสาววราภรณ� แก%วฝHาย
62093020500 นางสาวสกาวเดือน สิทธิหาญ
62093020501 นายสุเจตต� ต้ังม่ันดี
62093020502 นางสาวชิดชนก สาระวัน
62093020503 นางสาวจุฑามาศ เนื่องชมภู
62093020504 นางสาวนาฎพร ไชยอุโคตร
62093020505 นางสาวสุดาทิพย� จรหาพล
62093020506 นางสาวพรนภัส โคตรชมภู
62093020507 นางสาวบุศกร ศักด์ิดีศรี
62093020508 นายศุภมิตร จึงธีรกุล
62093020509 นางสาวอุษณี สีดา
62093020510 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีพารา
62093020511 นางสาวปพิชญา อุปรีที
62093020512 นางสาวลดาวัลย� นิธิกุล
62093020513 นางสาวชนิดา แสนสะอาด
62093020514 นางสาวมัทรี สืบทรง
62093020515 นายณัฐศักด์ิ ยอดเย่ียม
62093020516 นายธีร�ระณัต สดใส
62093020517 นางสาวอรวรรณ ชํานาญจันทร�
62093020518 นายไกรราช จันทะลุน
62093020519 นายชาญณรงค� ศรีสวัสด์ิ
62093020520 นายวิทวัส หมีกุล
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62093020521 นางสาวสาลินี พรมคํา
62093020522 นางสาวนรีพร ประก่ิง
62093020523 นางกนกนุช น%อยศิริ
62093020524 นายนฤเบศ ทอนฮามแก%ว
62093020525 นางสาววรวรรณ อินธิแสง
62093020526 นายพร%อมพล ม่ังมูล
62093020527 นายสมพงษ� บุตรวงษ�
62093020528 นางสาววัลลภาภรณ� เลิศฤทธ์ิ
62093020529 นางสาวเกษวรินทร� ไชยบล
62093020530 นางสาวกีรติกา ศรีลาวงศ�
62093020531 นางสาวเพชราภรณ� เพชรนาค
62093020532 นางสาวรัตติกาล พรมอินทร�
62093020533 นางสาววิชญาดา ฉายถวิล
62093020534 นายพีระศักด์ิ ท%าวสนิท
62093020535 นายปฏิภาณ แสนโท
62093020536 นางสาวนพลักษณ� ไพมะรัตน�
62093020537 นายอาหมัด ชอบงาม
62093020538 นายภูวดล เพียราชโยธา
62093020539 นางสาวปวีณา ธรรมพิบาล
62093020540 นายธีระพงศ� ไชยสัตย�
62093020541 นางสาวป�ยธิดา กรพันธุ�
62093020542 นายณัฐชัย จ�ายเจริญ
62093020543 นางสาวธิดารัตน� แก%วโก
62093020544 นางสาวเกศกนก รักมิตร
62093020545 นายวัชระพันธ� เชื้อคําจันทร�
62093020546 นางสาววธิดา เสยกระโทก
62093020547 นายป�ยวัฒน� กิจจานนท�
62093020548 นายอดุลเดช ลีพรม
62093020549 นางสาวสุรารักษ� ป0ทมยุตานนท�
62093020550 นางสาวอัจฉราภรณ� หลักทอง
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62093020551 นางสาวจิราภรณ� สาระวัน
62093020552 นายอุดมวิทย� บุพิ
62093020553 นางสาวจิตรา แสนบรรดิษฐ�
62093020554 นางสาวรัตน�สุดา ชานนตรี
62093020555 นายธีรพงค� ระแสนพรม
62093020556 นางสาวพัชรินธร โคตรอาษา
62093020557 นายเกษมศักด์ิ เถ่ือนมูล
62093020558 นางสาวจินตรา เหล�าโสด
62093020559 นางสาวนภาพรรณ พูนประโคน
62093020560 นางสาวธวัลหทัย กุลสุวรรณ�
62093020561 นางสาวปวีณา สอนสุภาพ
62093020562 นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
62093020563 นายณัฐวุฒิ อุสุพานิชย�
62093020564 นายพิหเคนทร� ชลัย
62093020565 นางสาววราภรณ� ยาวิชัย
62093020566 นายอดิศักด์ิ นาเคน
62093020567 นางสาวพิมลวรรณ ทวีจันทร�
62093020568 นางสาวนุชนาถ แสงขาน
62093020569 นายพิทักษ� ดารีย�
62093020570 นายวีระศักด์ิ โคตะ
62093020571 นายอภิสิทธ์ิ ระวังชัยสงค�
62093020572 นางสาวจามจุรีย� คําผอง
62093020573 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ
62093020574 นายคมสันต� จันทะโพธ์ิ
62093020575 นางสาวพิมศิริ บริวัน
62093020576 นางสาวชญานิษฐ� นาเมืองรักษ�
62093020577 นางสาวดลพร เจริญกิจกุล
62093020578 นางสาวณัฐกฤตา วารีพิณ
62093020579 นางสาวเลอลักษณ� ชูเทพ
62093020580 นายณรงค�ฤทธ์ิ นวลน%อย
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62093020581 นางสาวรมย�ธีรา ผลทวี
62093020582 นายรัชตะ สอดส�อง
62093020583 นางสาววิมล สุรขันต�
62093020584 นางสาวโสรยา มณีโรจน�
62093020585 นางสาวอัจฉรา ดีนวลพะเนาว�
62093020586 นางสาวภาณุมาศ ซ%อนจันดี
62093020587 นายกิตติศัพท� ซาเสน
62093020588 นางสาวศุลีพร ศรีระมาตร
62093020589 นางสาวจุฬาลักษณ� สารบาล
62093020590 นางสาวสุธินี ศักด์ิพันธ�พนม
62093020591 นายปราชญ� ยุพิน
62093020592 นางสาวเกมจิรา เกตุดา
62093020593 นางสาวปรียา อะคะป0ญญา
62093020594 นางสาวแจ�มนภา ไสวงาม
62093020595 นางสาวอัญมณี มณีอนันต�สุข
62093020596 นายธีรศานต� ก%อนแพง
62093020597 นางสาวยุพาดา ผลละออ
62093020598 นางสาวปรีชญา ดาแก%ว
62093020599 นายณัฐพล คูณหลาย
62093020600 นายณัติพงษ� สิมมาโคตร
62093020601 นางสาวอภิญญา พุทธครู
62093020602 นายพิสิทธ์ิ กองสุกรรณ�
62093020603 นางสาวนิภาพร ปKองสี
62093020604 นางสาวพนารัตน� ฮุยพิทักษ�
62093020605 นางสุรินธร มีเหมือน
62093020606 นางเตือนจิต เชิญชม
62093020607 นายสิทธิโชค อุปพงษ�
62093020608 นายพงศธร บุตราษฎร�
62093020609 นางสาวกรกนก บุตรนนท�
62093020610 นางสาวนันทนา กัณหา
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62093020611 นางสาวจันทร�วลัย ชะรินทร�
62093020612 นางสาวศิรประภา นาคธน
62093020613 นางสาวศศิธร สาวรีย�
62093020614 นางสาวภัททินี แสงลี
62093020615 นางสาวญาณิศชา มีแวว
62093020616 นายคมกฤษ วงศ�ธรรม
62093020617 นายหนึ่งบุรุษ จามน%อยพรม
62093020618 นางวะรีทิพย� ทองภู
62093020619 นางสาวเบญจวรรณ สุป0จชา
62093020620 นายสุเทพ ฤกษ�งาม
62093020621 นางสาวญาณิกา รามศิริ
62093020622 นายปริญญา พลเย่ียม
62093020623 นายอนุพงศ� ชุมทอก
62093020624 นายฤทธิไกร ไชยเพชร
62093020625 นางสาวเฉลิมพร จันทร�สว�าง
62093020626 นางสาวทิติยา ยางธิสาร
62093020627 นางสาวศศิธร ไชยาจันทร�
62093020628 นางสาวจินดาพร รุ�งโรจน�
62093020629 นางสาวกาญจนา ระหว%า
62093020630 นายสหรัฐ ปานเกตุ
62093020631 นางสาวอมรรัตน� ใจชอบ
62093020632 นางสาวรัตติยากร ไกรวาส
62093020633 นางสาวกรมณี จุลขันธ�
62093020634 นางสาวจินตนา ยินดี
62093020635 นายเจษฎา ป0สสาวัฒนะ
62093020636 นางสาววริศรา คําดวงศรี
62093020637 นางสาวพัชรมน จันทรเสถียร
62093020638 นางสาวศิริธร พ่ึงพรพรหม
62093020639 นางสาวอรทัย สมบูรณ�มี
62093020640 นายชินวัตร ถ่ินป0ญจา
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62093020641 นางสาวศิริวรรณ สงมา
62093020642 นายเมธา กิมไพบูลย�
62093020643 นายเก้ือกูล เสียงล้ํา
62093020644 นางสาวขนิษฐา ภู�แล�นคู�
62093020645 นางสาวชุติกาญจน� สารคาม
62093020646 นายจิรทีปต� ติดมา
62093020647 นางสาวนิตยา ไกรษร
62093020648 นายเกริกฤทธ์ิ วงศ�คําจันทร�
62093020649 นางสาวอลิษา ขุนทะวาด
62093020650 นายชาญยุทธ ดอกแก%ว
62093020651 นางสาวพรรณิภา หัดชุมพล
62093020652 นางสาวจุฑารัตน� ใจเก�ง
62093020653 นายจักรกฤษณ� ดอนหอมดี
62093020654 นางสาวปรียาภัทร� ซอสูงเนิน
62093020655 นายวีรภัทร พุทธแล�ม
62093020656 นางสาวครองขวัญ เตืองพลี
62093020657 นางสาวกมลรัตน� สิงห�โต
62093020658 นางสาววารุณี สิมลี
62093020659 นายศรายุทธ มนตรี
62093020660 นางสาวศศิวิมล อาจสมบาล
62093020661 นายรัฐศาสตร� เวียงอินทร�
62093020662 นายชุติพจน� โพธ์ิสุวรรณ
62093020663 นายเลิศศักด์ิ แซ�ลิ้ม
62093020664 นางสาวน้ําฝน สุทธิเลาะ
62093020665 นายพงษ�พยัคฆ� ซังฮั่วเอี่ยมมี
62093020666 นายจักรภพ สังคีตศิลปO
62093020667 นายเกียรติศักด์ิ มนต�คาถา
62093020668 นายจุฑาพงษ� ลือแสน
62093020669 นางสาวนนทิยา คณะพันธ�
62093020670 ว�าที่ร%อยตรีหญิงศศพิมุกต� กรไชยน�ขจร
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62093020671 นางสาวศกุนตลา ทองไว
62093020672 นายศุภชัย ป0ดภัย
62093020673 นางสาวอรุโณทัย พันธุ�สะอาด
62093020674 นางสาววนาลี มหาสมเหลา
62093020675 นางสาววันเพ็ญ โคตรมาลี
62093020676 นางสาวอรวรรยา นนท�ขจี
62093020677 นายฉมาดล หม่ันปKอม
62093020678 นายจุฬาวัฒน� ทาปลัด
62093020679 นายจักรพันธ� จันทะเกษ
62093020680 นางสาวสุริษา บุสุวะ
62093020681 นายเอกพงษ� พลอยวิเลิศ
62093020682 นายนักขัตต� ทีหอคํา
62093020683 นายวสุวัตน� จอมคําสิงห�
62093020684 นางสาวสุวรัตน� ญาติวิสุทธิ
62093020685 นางสาวพิชชาพร อินทมล
62093020686 นางสาวอนุสรา ฉันมิตร
62093020687 นางสาวชิราพร ลาธิ
62093020688 นายนิกร โสระสิงห�
62093020689 นายตุลาการ ย่ิงลาภ
62093020690 นางสาวปณิตตรา ดงปาลี
62093020691 นายสหราช สุพร
62093020692 นายสิทธิชัย แข็งฤทธ์ิ
62093020693 นางสาวมินตรา นามมูลตรี
62093020694 นายวิทยาศัพท� พันธุ�สุจริตไทย
62093020695 นางสาวรัตนา นันตุ
62093020696 นางสาวจุฑารัตน� บุตรวงษ�
62093020697 นางสาวศิริลักษณ� สุวรรณการ
62093020698 นายสุทธิพงษ� คงพูลเพ่ิม
62093020699 นางสาวพิมประภา วรรณพงค�
62093020700 นางสาวอภิญญา ศิลากุล
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62093020701 นางสาวจุฑามาศ ธิมะสาร
62093020702 นางสาวนิชานาถ ดวงดี
62093020703 นางสาวมัลลิกา นนท�มุด
62093020704 นายพลวัฒน� จันทวงค�
62093020705 นางสาวพัชราภรณ� วันทูล
62093020706 นางสาวกัลย�สุดา จันทร�แดง
62093020707 นางสาวจิราภรณ� เนียมอุVน
62093020708 นางสมหญิง อินทะวงค�
62093020709 นางสาวกัญญาภัทร บินดิโตวา
62093020710 นางสาวอารียา นันทะมีชัย
62093020711 นางสาวกาญจนา อุปถานา
62093020712 นางสาวนลิตา หลานเศษฐา
62093020713 นางสาวละไมย ไชยสุข
62093020714 นายรัชพิชญ� ทัพลา
62093020715 นายมงคล อ�อนป0สสา
62093020716 นายศรัณยู รัตนวงค�
62093020717 นางสาวหทัยรัตน� โนนโพธ์ิ
62093020718 นางสาวกัญญาณัฐ สวนนอก
62093020719 นายวรุตม� ศิรินทร�วงศ�
62093020720 นางสาวอุลัยรักษ� หอมหวล
62093020721 นางสาวสายฝน สิงห�กรณ�
62093020722 นายธนวัฒน� บุญรวม
62093020723 นางสาวชญานันทน� ขันธะชัย
62093020724 นายชัยศิริ ผินงูเหลือม
62093020725 นางสาวขวัญฤดี คําภาบุตร�
62093020726 นางสาวอําภา คําโส
62093020727 นางสาวอรัญญา พิมพ�สาลี
62093020728 นางสาวอริสรา สมานสุข
62093020729 นางสาวณัฐชยา ทองรักษ�
62093020730 นางสาวสุดาพร อินทร�กง
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62093020731 นางสาวนลินี เรืองสวัสด์ิ
62093020732 นางสาวอภิญญา ป�Wนทอง
62093020733 นายศราวุธ คมสัน
62093020734 นางสาวธัญญาพร คํามีแสง
62093020735 นางสาวอมรรัตน� เที่ยงอวน
62093020736 นางสาวจิตฤดี เหมะธุลิน
62093020737 นางสาวรัตนาภรณ� จันบง
62093020738 นางสาวโชติรส วงค�ตาผา
62093020739 นางสาวสุพัตรา พิมพา
62093020740 นายเกรียงไกร สลับศรี
62093020741 นางสาวพรญาณี เกษกี
62093020742 จ�าอากาศตรีโสภณ วันดี
62093020743 นายบํารุงศักด์ิ แสนสวาท
62093020744 นางสาวสิริกาญจน� คําเทพ
62093020745 นายศุภกร วงศ�ศรีรักษ�
62093020746 นางสาวบุญฑิตา พรหมส�วน
62093020747 นายเมธาสิทธ์ิ กุ%งแก%ว
62093020748 นางสาวกฤษณี เฮืองใสส�อง
62093020749 นางสาวกฤตติกา รัตนพุทธคุณ
62093020750 นางสาวรัชดาภรณ� โพธ์ิคําพก
62093020751 นางสาวสมฤดี นุ%ยบุตร
62093020752 นางสาวลัดดา ประอินทร�
62093020753 นายศุภชัย นาไต%
62093020754 นางสาวธัญชนก จําเริญรักษ�
62093020755 นางสุพรรณษา นฤพรภูดิสกุล
62093020756 นางสาวกาญจนา พงค�ไพบูลย�
62093020757 นายนภดล ทองย%อย
62093020758 นายทรงศักด์ิ บุราณสาร
62093020759 นางสาวณัฐทิตา ละตา
62093020760 นางสาวศิรินทรา ลาวงศ�เกิด
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62093020761 นางสาวกนิษฐา สมศรีษะ
62093020762 นางฉัตรลดา สัพโส
62093020763 นางสาวญาณิการ� ศิริภักด์ิ
62093020764 นางสาวอินทวา คานสี
62093020765 นางสาวแพรวมณี พระโพธ์ิ
62093020766 นายอํานาจ เวียงเงิน
62093020767 นางสาวพีรชยา หวานทรัพย�
62093020768 นางสาวม่ิงขวัญ หาสอดส�อง
62093020769 นางสาวณัฐพร จันทร�ชื่น
62093020770 นางสาวอภิชญา วุฒิภัทร
62093020771 นายพิชิตชัย แสนอุบล
62093020772 นางสาวเปIWยมพร เสียวสุข
62093020773 นางสาวศิริประภา สุวรรณเลขา
62093020774 นางสาวมะลิจันทร� โสภากุล
62093020775 นางสาวสุพรพรรณ พวงสูงเนิน
62093020776 นางสาวสุรีมาศ ฤทธิธรรม
62093020777 นางสาวพัชรพร ศรีลุนช�าง
62093020778 นางสาวป0ทมาภรณ� เบ็ญกุล
62093020779 นางสาวอัษฎาพร ทารถ
62093020780 นางสาวสุกัญญา ย่ิงเลิศ
62093020781 นายกฤตกร ติยะโคตร
62093020782 นางสาวรัตติกาล ชัยมา
62093020783 นางสาวจีรวรรณ มาพล
62093020784 นางสาวนันทวัน ชัยสงค�
62093020785 นางสาวภัทรวดี เบ%าสารี
62093020786 นายกิตติศักด์ิ ชามารัตน�
62093020787 นางสาวอังคณา มณฑา
62093020788 นางสาวพัชรี ตุ�ยไชย
62093020789 นายปรพัฒน� คําบอน
62093020790 นางสาวศิริจรรยา เทือกสาย
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62093020791 นางสาวพรรณิภา ป0ญญานวล
62093020792 นางสาววันวิสาข� สาขามุละ
62093020793 นายชาญวิทย� เฉยกลาง
62093020794 นางสาวยุวดี ศรีโคตร
62093020795 นางสาวฐานิกา ชัยพรมมา
62093020796 นางสาวชนิดา บุตมะ
62093020797 นายเนติกร ก้ิวลาดแยง
62093020798 นายวชิระ เริงรื่น
62093020799 นางสาวชุดาพร เปรี้ยวปรี
62093020800 นายจักรรินทร� สําราญจักร
62093020801 นายมนตรี ศรีมงคล
62093020802 นายศราวุธ สอนสา
62093020803 นางสาวขนิษฐา ทัศมี
62093020804 นางสาวธารทิพย� มาตชัยเคน
62093020805 นางสาวสุรางคนา ติชาวัน
62093020806 นางสาวธัญวรัตน� รัตนชัย
62093020807 นางสาวฉวีวรรณ บุญเหลา
62093020808 นางสาวพนิดา นวลต่ิง
62093020809 นายกฤษฎ์ิพงศ� สมบูรณ�พร%อม
62093020810 นางสาวกฤติยา กิตติตระกูล
62093020811 นายอดิศักด์ิ ฮังโยธา
62093020812 นายไชยวัฒน� ศรีวิชัย
62093020813 นางสาวกมลทิพย� ภูโชติชัย
62093020814 นางสาวเทียนลัดดา แก%วพิมพ�
62093020815 ส.อ.ประจิตร� ชัยเคน
62093020816 นางสาวณัฐฌากร ดวงคุณ
62093020817 นางสาวณัฐณิชากร คัดถาวร
62093020818 นางสาวพรศิริ โง%นแดง
62093020819 นางสาววรรณภา ดวงพรม
62093020820 นางสาวสุดา กองบาง
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62093020821 นางสาวธิดารัตน� อันแสน
62093020822 นางสาวกชอร กันหา
62093020823 นางสาวสุมิตรตรา กาภูมิเนาว�
62093020824 นายทวีชัย กัลยาไสย
62093020825 นายธีรศักด์ิ เครือสวัสด์ิ
62093020826 นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุรินทร�
62093020827 นายป�ยะพงษ� พุ�มโพธ์ิสุวรรณ
62093020828 ส.ต.ท.วรพันธ� พ�อพันดร
62093020829 นายวรุต ชาลีคาร
62093020830 นางสาวป�Wนเพชร พลาดสุ
62093020831 นางสาวโสภิตา ชมชื่น
62093020832 นายนัตพงษ� กระบอกโท
62093020833 นางสาวมนัสวี ทบพักตร�
62093020834 นางสาวธภัสลดา มีเพียร
62093020835 นายธนะพัฒน� ทวีกิจธนาโรจน�
62093020836 นางสาวจุฑาธิป วงษา
62093020837 นายธานี ประครองศรี
62093020838 นางสาวสุภารัตน� สุระเสียง
62093020839 นายศักดา เที่ยงธรรม
62093020840 นายวัฒธนพงษ� สังวาลรัมย�
62093020841 นางสาวปรารถนา จันทร�มีเทศ
62093020842 นายดนุพงษ� จันทะบาล
62093020843 นางสาวอรอนงค� ทันวงษา
62093020844 นางสาวป�ยะวรรณ ศรีหล�อเหล็ก
62093020845 นายพงศกร กาญจนะกันโห
62093020846 นายนพรัตน� ศิริบุตร
62093020847 นายทินกฤต ฤทธิธรรม
62093020848 นายก%องเกียรติยศ แขพิมพันธ�
62093020849 นายรัฐพงศ� กุลนะ
62093020850 นายอาคม อุณาพรม
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62093020851 นายธีรภัทร� ชุ�มอภัย
62093020852 นางสาวญาราภรณ� หนูกลาง
62093020853 นางสาววิภาพร ชูทอง
62093020854 นางสาวกฤตธิดา ศรีภูวงษ�
62093020855 นายอภิวัฒน� พลสาแก%ว
62093020856 นางสาวเมธา ปKอมสุวรรณ
62093020857 นางนฤมล ราชโยธี
62093020858 นางสาวป�ยะดา แก%วโยธา
62093020859 นางสาวปริศนา จําปาบุรี
62093020860 นางสาวพิชญาภา ก%อนทอง
62093020861 นายธีรพัฒน� ทศเทพพิทักษ�
62093020862 นางสาวสุพัตรา ทักษิณ
62093020863 นางสาวจิรัชญา ดวงแก%ว
62093020864 นางธัญญรัตน� วงษ�สินธุ�
62093020865 นางสาวน้ําทิพย� มาตาเดิม
62093020866 นางสาวกาญจนาภรณ� อัครป0ญญา
62093020867 นางสาวอณัญญา สิงหามาตย�
62093020868 นายธนากรณ� บุญประคม
62093020869 นายชุติพนธ� ชัยชาญ
62093020870 นางสาวณัฐริกา รักสุทธี
62093020871 นายธีรพงษ� คํามะโนชาติ
62093020872 นางสาวสุภาภรณ� โพนทา
62093020873 นางสาวเกศสรีนุช บุตรี
62093020874 นางสาวนฤมล โพติยะ
62093020875 นางสาวเบญญทิพย� ป0ตถาทุม
62093020876 นายอภิสิทธ์ิ ภูคํา
62093020877 นายเทอดเกียรติ ผองแก%วอินทร�
62093020878 นางสาวทัศนีย�วรรณ แพงพุทธ
62093020879 นางสาวรัตนาภรณ� นาเมืองรักษ�
62093020880 นางสาวอัจฉรา จรคํา

หน%า 696 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020881 นางสาวสุภาพร สุวรรณวงษ�
62093020882 นางสาววนาลี อุดมสุข
62093020883 นางสาวพิไลวรรณ ป0ญญารัตน�
62093020884 นางสาวศิรดา บุตตะกุล
62093020885 นางสาวรัตติกาล ลุนลาน
62093020886 นายชนะพล จันทร�สนิท
62093020887 นางสาวิตรี มาตคูเมือง
62093020888 นางสาวสุดาพร พละกุล
62093020889 นางสาวณัฐวรา เพ็ชรนาดี
62093020890 นางสาวศศิธร ดวงเทียน
62093020891 นายศุภสิทธ์ิ จุลจันทนโพธ์ิ
62093020892 นางสาวฉัตรลดา พรมคุณ
62093020893 นางสาววิชุดา สุขสุวรรณ
62093020894 นางสาวภัสสร ทาปุaย
62093020895 นางสาวอารียา เนื่องชมภู
62093020896 นางสาวพรพิมล สิงห�วงษ�
62093020897 นางสาวฑิฆัมพร จันทศิลปO
62093020898 นายเมธาวี วังวงค�
62093020899 นายนครินทร� ขามรัตน�
62093020900 นางสาวรสสุคนธ� พิมพ�เหลา
62093020901 นางสาววิภาดา ชนะมาร
62093020902 นางสาวอัญชลี อัดโดดดร
62093020903 นางสาวพิมพ�พิไล ใจศิลปO
62093020904 นายปณชัย โพธิฆัมพร
62093020905 นางสาวนุสรา ศิริวิ
62093020906 นางสาวพิมลพรรณ บัวผาย
62093020907 นายธวัชชัย พุทธสิมมา
62093020908 นางสาวฤทัยรัตน� สุวรรณสิงห�
62093020909 นางสาวผกามาศ สอนคําหาร
62093020910 นายชาญวิทย� ทองแพ

หน%า 697 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020911 นางกิตติยา ผาเงิน
62093020912 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวิชุดา มณีกันตา
62093020913 นางสาวชยาภรณ� ผิวผ�อง
62093020914 นางสาวจิราพร ทึงอวน
62093020915 นางสาวสุวรรณี แสนโคตร
62093020916 นางสาวนันทวัน พลศรี
62093020917 นางสาวเทียบจุฑา ศรีสัมฤทธ์ิ
62093020918 นางสาวพรทิพย� โพธิโสม
62093020919 นางสาวนุชนาถ กองสุข
62093020920 นายณัฐพร ชัยเนตร
62093020921 นางสาวปุณยนุช จิตติวัธน�
62093020922 นายทองจันทร� สามิบัติ
62093020923 นายภาคภูมิ นาขะม้ิน
62093020924 นางสาวขนิษฐา มาลม
62093020925 นางสาวพัชราภรณ� โกษาจันทร�
62093020926 นายวศพล ดีมา
62093020927 นางสาววลัยลักษณ� คําชลธาร�
62093020928 นางสาวบุษบา บัณฑิต
62093020929 นางสาวปรียาภัทร แก%ววิเศษ
62093020930 นางสาวปวริศา เนื่องศรี
62093020931 นางสาววิภาพร หอมหวล
62093020932 นางสาวนัฏธิดา ภูศิฤทธ์ิ
62093020933 นางสาวกนกอร กองชนะ
62093020934 นางสาวจุฑามาศ ไชยคํา
62093020935 นางสาวสุกัญญาณัฐ ดีรักษา
62093020936 นางสาวลลดา พรมบุตร
62093020937 นางสาวป�ยมาภรณ� คํามานิตย�
62093020938 นางสาวศุภณิดา จันทร�เพ็งเพ็ญ
62093020939 นางสาวทับทิม ประลอบพันธ�
62093020940 นางสาวณัฐติยา ศรีปะโค

หน%า 698 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020941 นางสาวณัฏฐ�กฤตา วรัตถ�ปวีร�กุล
62093020942 นางสาวธารทิพย� หนองนงค�
62093020943 นางสาววนิดา สุภาพันธ�
62093020944 นายฐิตวัฒน� ชูหนู
62093020945 นางสาวมาลินี จอมคําสิงห�
62093020946 นางสาวจุฑารัตน� เลิศสงคราม
62093020947 นางสาวกนกวรรณ เชื้อตาพระ
62093020948 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพงษ� เหล�าธง
62093020949 นางสาวปนัดดา พรหมภา
62093020950 นางสาววาสนา กันนะโร
62093020951 นายดําริ แก%วดวงตา
62093020952 นายตะวัน อ�อนดี
62093020953 นางสาวนันธิญา ศรีภิรมย�
62093020954 นางสาวพิชชารัตน� ฤกษ�ดี
62093020955 นายพรหมรัตน� พรหมบุตร
62093020956 นางสาวอันตรา พิลากุล
62093020957 นายสมเกียรติ ชั้นน%อย
62093020958 นางสาวพัชราภรณ� แก%วดี
62093020959 นางสาวนิษฐา นามจันดา
62093020960 นายสุริยัน แก%วพิศ
62093020961 ว�าที่รทสุริยา โพธ์ิสาวัง
62093020962 นายธนัท บัณฑิตธรรม
62093020963 นางสาวผ�องใส ศรีพิทักษ�
62093020964 นายธนิต ฤทธ์ิคง
62093020965 นางสาวนิลป0ทม� สุขรมย�
62093020966 นายธิชากร เอกทัศน�
62093020967 นายวีรยุทธ โคตรชัย
62093020968 นางสาวกุลวดี บุญบุตตะ
62093020969 นายศุภัทรชัย เปลไสล
62093020970 นางสาวกนกวรรณ มาดขาว

หน%า 699 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093020971 นางสาวอรพินท� พรหมเทพ
62093020972 นางสาวกีรติกา เอื้อกิจ
62093020973 นางสาวสิริภรณ� จันทร�วงศ�
62093020974 นายณัฐพงศ� ป0ทมาลัย
62093020975 นางสาวสุภาพร วังคํา
62093020976 นายอภิชาติ ภูอาบทอง
62093020977 นางสาวจันจิรา ทิศรี
62093020978 นางสาวสุทัตตา จ%อยจีด
62093020979 นางมนรดา ทิทึกทักษ�
62093020980 นางสาววิภารัตน� มาตยาคุณ
62093020981 นางสาวนภาภรณ� ก%อนวิมล
62093020982 นางสาวกัณฐิกา เส%นเศษ
62093020983 นายภูริวัจน� ธงศรี
62093020984 นางสาวกัลยา บุญเรืองจักร
62093020985 นางสาวออนจิรา เปาวะนา
62093020986 นางสาวพัฒน�คณิต บัวทา
62093020987 นายชานนท� ชาวหนอง
62093020988 นางสาววีรวรรณ สว�างพิทักษ�
62093020989 นายทศพล อุปชา
62093020990 นางสาวชลชญา แสนบุญศิริ
62093020991 นางสาวปาริฉัตร ศรสียน
62093020992 นายณรงค�พล เมืองรื่น
62093020993 นายเดชฤทธ์ิ บุตรเพ็ง
62093020994 นายดุษฎี ภูก่ิงงาม
62093020995 นางสาวสรารัตน� ทามาตย�
62093020996 นางรุ�งลาวัลย� วิสาทาโส
62093020997 นางสาวณัฐกาญ หมอนแพร
62093020998 นางสาววริทธินันท� นันทะจันทร�
62093020999 นางสาวนิตยา คํามะวัน
62093021000 นางสาวชุติกาญจน� พรหมดี

หน%า 700 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021001 นางสาวสุภาพร ธนันศิริเนตร
62093021002 นายยุทธชัย ปรีจันทร�
62093021003 นายนันทิพัฒน� จิตรเจริญ
62093021004 นายลอนชัย จันทะแค
62093021005 นางสาวจิราภรณ� หนันลี
62093021006 นางสาวอภิญญา จันทร�เมืองคุณ
62093021007 นายกิติภูมิ ดวงธัมมา
62093021008 นางสาวสุดาวัลย� เข็มพรมมา
62093021009 นางสาวนริศรา จันดาดํา
62093021010 นางสาวเบญจมาศ แข็งขัน
62093021011 นางสาวพิชชาวีร� ราคาแพง
62093021012 นางสาวศุภาวีร� เกียรติสิทธิชัย
62093021013 นายพงษ�ศธร ไขไพรวรรณ�
62093021014 นางสาวจุฬารัตน� จันเต่ือย
62093021015 นางสาวดวงใจ จักรเสน
62093021016 นางสาวพิมลพรรณ วรรณโชติ
62093021017 นายกฤษเรศ บึงอําพันธ�
62093021018 นางสาวกิรนันต� จําเริญ
62093021019 นางสาวจิราภรณ� แสนศาลา
62093021020 นางสาวรุ�งนภา วงค�หนายโกฎิ
62093021021 นายพัชรพงศ� แสงสว�าง
62093021022 นางสาววารุณี พลสีลา
62093021023 นางสาวรัชนินทร� ทองช�วย
62093021024 นางสาวแคทรียา ทองอินที
62093021025 นางสาวศศิวิมล จับจันทร�
62093021026 นางสาวกนกวรรณ ปราบวิชิตร�
62093021027 นางสาวชลกานต� เจียวกVก
62093021028 นางสาวอารียาภรณ� ศรีสร%อย
62093021029 นายเฉลิมเกียรติ จันทร�ภิรมย�
62093021030 นางสาวสุธินี คลองโปร�ง

หน%า 701 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021031 นางสาวอาทิตยา แสนอุบล
62093021032 นายศักด์ิสิทธ์ิ ดอนมืด
62093021033 นางสาวทิพรัตน� ภัทรประทานพร
62093021034 นางสาวสุกัญญา เขียวศรี
62093021035 นายพรชัย แสงทอง
62093021036 นายสมบัติ มูลมณี
62093021037 นางสาวจารุทรรศน� สุขวันดี
62093021038 นายภาสกร ชอบการ
62093021039 นางสาวพันทิพา คํามี
62093021040 นายอธิพงษ� วิเชียรดี
62093021041 นายจอมพล รัตนา
62093021042 นายอัครวัตร สุนสิน
62093021043 นายพงศกร โยธาวงค�
62093021044 นางสาวชรินรัตน� มุลเมือง
62093021045 นางสาวชิดชนก นันทะมีชัย
62093021046 นางสาวนวลถนอม วงษ�ยา
62093021047 นางสาวกัญญา พจน�ไพเราะ
62093021048 นางสาววิรัญญา คะนาจันทร�
62093021049 นางสาวนันทพร คําภู
62093021050 นายพิเชษฐ� ขุ%ยสุข
62093021051 นางสาวบังอร กองเบ%า
62093021052 นางสาวรุ�งราตรี ไชยประสิทธ์ิ
62093021053 นางสาวกวินตรา ดงเจริญ
62093021054 นางสาวสมฤทัย ยอดรัก
62093021055 นางสาวอภันสิตางค� พานิชกิจ
62093021056 นางพิชยา ภูพนาแสง
62093021057 นายดํารง คันธี
62093021058 นายเกรียงไกร ทองทา
62093021059 นายสมพงษ� อัคนิจ
62093021060 นางสาวนิชชา บุดดา

หน%า 702 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021061 นางสาวพิชญาภรณ� เตียวตระกูล
62093021062 นางสาวนฤมล อักษรกลาง
62093021063 นางสาวอักษราพร อุตศาสตร�
62093021064 นายฐาปกรณ� สุขเสน
62093021065 นางสาวนุชรินทร� พันธ�วงศา
62093021066 นางสาวชไมพร นากลางดอน
62093021067 นางสาวเจนจิรา ยะเทียม
62093021068 นายมานะ ยะพลหา
62093021069 นางสาวสุรัสสา สันปHาแก%ว
62093021070 นางสาวอ%อมฤดี วิเศษวุฒิ
62093021071 นางสาวดอกอ%อ ยงทอง
62093021072 นายณัฐกฤต อัดโดดดร
62093021073 นางสาวเพชรดาว ทัศนศร
62093021074 นางสาวพิมพิกา มาตยาคุณ
62093021075 นางสาวหทัยชนก อุปพงษ�
62093021076 นางสาวชฎาพร ขันขะ
62093021077 นายธนพัชร� วณิชพงษ�ศิริ
62093021078 นายธนาวุฒิ อ�อนเหลา
62093021079 นางสาวรัตนา บุญตระกูล
62093021080 นายอนันต� นามนาเมือง
62093021081 นางสาวกรรณิการ� ทองโพธ์ิ
62093021082 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณมาโจ
62093021083 นายจักรี ชุ�มกลาง
62093021084 นางสาวอมรัตน� จันทะนาม
62093021085 นายภาณุพงษ� พรมรัตน�
62093021086 นายธณาศักด์ิ หมอกต%ายซ%าย
62093021087 นางสาวสมฤทัย แซ�ฉ่ัว
62093021088 นายเอกลักษณ� ชนะชัย
62093021089 นางสาวณัฐพร เข็มขาว
62093021090 นางสาวจีระกุล บุญพัน

หน%า 703 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021091 นายนัทธพงษ� จิตจําปI
62093021092 นายนัตพล อินเขียว
62093021093 นายจีระพันธ� คันธี
62093021094 นางสาวฤทัยรัตน� อุปพงษ�
62093021095 นางสาวนันทนา ทองชา
62093021096 นางพิชญาภัค ฤทธ์ิบํารุง
62093021097 นางสาวรัชนี ภูมิพักตร�
62093021098 นางสาวกาญจนา มูลโยธา
62093021099 นายนราธิป หมายทวี
62093021100 นายพงษ�สิทธ์ิ ประสิทธ์ิเพียรชัย
62093021101 นางสาวจิราพร แสงอ�อนตา
62093021102 นายทรงวุฒิ โถดาสา
62093021103 นางสาวกรกมล บุพศิริ
62093021104 นางสาวมณีรัตน� นาดี
62093021105 นางสาวภัทรสุดา สินไพราช
62093021106 นางสาวกานดามณี ทิพหา
62093021107 นางสาวอนงค�นาถ บุญเกิด
62093021108 นางสาวเพลินพิศ ชินราม
62093021109 นายณัฐวุฒิ เสาศิริ
62093021110 นายจิรวัฒน� จัยวัฒน�
62093021111 นางสาววนิฐา รู%บุญ
62093021112 นางสาวเสาวรัตน� แสงสว�าง
62093021113 นายกิตติพงษ� คุณป0ญญา
62093021114 นางสาวณัฐิยา ภูขาว
62093021115 นายภุชงค� ชนะหาญ
62093021116 นางสาวนิภาพร สุทธิประภา
62093021117 นางสาวพรพัสนันท� ศรีสร%อย
62093021118 นางสาวพรทิพย� ศรีสุธรรม
62093021119 นายเกรียงไกร ไชยบุตร
62093021120 นายอัษฎา สนธิมูล

หน%า 704 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021121 นางสาวชนานา มณีทิพย�
62093021122 นายกฤษณะ ศรีแพง
62093021123 นางสาววิไลรัตน� โทวะดี
62093021124 นายยุรนันท� แสนสามารถ
62093021125 นายทรงเดช กันหาเวียง
62093021126 นางสสิมณธากัญญาณัฐ น%อยตําแย
62093021127 นายวิษณุ อินทร�หาญ
62093021128 นางสาวกัญญารัตน� ดอนหล%า
62093021129 นายสมชาติ สมป0ญญา
62093021130 นางสาวสุภาพร นากองศรี
62093021131 นายสัจจะสิทธ� นิโรคะ
62093021132 นางสาววรรณลักษณ� ชาวน้ําปาด
62093021133 นางสาวกัญฐิกา สมป0ญญา
62093021134 นางสาวอุลัยลักษณ� สอนสมนึก
62093021135 นายวิทยา แซ�เจว
62093021136 นายวสุพล ตันตะสุทธ์ิ
62093021137 นางสาวป0ญจมา นากลาง
62093021138 นางสาวเกตนภา จันทะหาร
62093021139 นางสาวจิตราพร อารมณ�สวะ
62093021140 นายพายุพงษ� ย่ังยืน
62093021141 นางสาววิกานดา นามมุงคุณ
62093021142 นายอลงกต สีหาจักร�
62093021143 นายนฤพล ชินคํา
62093021144 นางสาวโยษิตา นามวิชัย
62093021145 นางสาวณาตยานี พยุงตน
62093021146 นางสาวสุจิตรา กันเวช
62093021147 นางสาวณิชกมล มาตย�นอก
62093021148 นายอานาส ดอเลาะ
62093021149 นายเกียรติศักด์ิ สมบัติมาก
62093021150 นายสุพัฒนกุล เลือดสุรินทร�

หน%า 705 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021151 นายรุ�งโรจน� โคจํานงค�
62093021152 นางสาวนิชารัศม� โฆษิตเจริญวัชร�
62093021153 นายศิขริน สินพูน
62093021154 นางสาวปณิษฐา จันทร�มาลา
62093021155 นางสาวสมใจ สว�างศรี
62093021156 นายธนากร หงษ�ทอง
62093021157 นายศิริวัตร บุญชาญ
62093021158 นางสาววิภาวี ประกอบนัน
62093021159 นายวัชรินทร� คิดโสดา
62093021160 นางสาวอมลสิริ ธีระภัทรธนานนท�
62093021161 นายวุฒิพงษ� เกตสีพรม
62093021162 นายพลวัฒน� บุญเนือง
62093021163 นางสาวพิชญ�พิสมัย พิมพิสาร
62093021164 นายกฤษฎา วงษ�พุฒ
62093021165 นางสาวพนิดา วันทาพงษ�
62093021166 นางสาวลําไพ กางอินเดช
62093021167 นางสาวกรรณิการ� วันชูชิต
62093021168 นายวุฒินันท� หาญละคร
62093021169 นายธวัชวงศ� วดีศิริศักด์ิ
62093021170 นางสาววราภรณ� อุภัยพรม
62093021171 นางสาวเพ็ญทิพย� อรัญสุทธ์ิ
62093021172 นางสาวอําภา เหมกุล
62093021173 นายอภินันท� จันทนะ
62093021174 นายมาฆวัฒน� เกษมสินธุ�
62093021175 สิบเอกอนิวัฒน� แสงนาค
62093021176 นายณัฐกานต� ศิริขันธ�
62093021177 นายธนัญชัย ภูงาม
62093021178 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พูนผล
62093021179 นางสาวธัญญาชาติ ธุรินไธสง
62093021180 นายวิษณุวัฒน� ป�ตตามะนัง

หน%า 706 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021181 นางสาวรุ�งนภา งบโพยพา
62093021182 นางรินนา โคตะเสนา
62093021183 นายณัฐพล แสนวงษา
62093021184 นางสาวชลิตา ใจซ่ือ
62093021185 นางสาวชลิตา ชมเวียง
62093021186 นางสาวธัญญารัตน� โสประดิษฐ�
62093021187 นายพูนทรัพย� ขุนสอน
62093021188 นายเสกสรร มุลิตา
62093021189 นายกีรติ ฤทธิชัย
62093021190 นางสาวนุธิดา สาพิมาน
62093021191 นายนคเรศ ไชยปากดี
62093021192 นายพัฒนพงษ� วงษ�ลา
62093021193 นางสาวศิรินาถ วงค�ลําพันธ�
62093021194 นางวิลาวรรณ ทับเสือ
62093021195 นางสาวเพชรรินทร� สุขศิริ
62093021196 นางสาวนารินทร� พลโลก
62093021197 นางสาวอาริยา จิตจํานงค�
62093021198 นางสาวธิดารัตน� งอยภูธร
62093021199 นายสนิท ปอยย้ิม
62093021200 นางภัชษนัญฑ� ภูแสนศรี
62093021201 นายป�ยะวัฒน� ดีชัง
62093021202 นายกฤษดา แก%วลอดหล%า
62093021203 นางสาวณัฐณิชา เต็งณฤทธ์ิศิริ
62093021204 นายภัคพงษ� ไชยกา
62093021205 นางสาวมันทนา ภูมิคอนสาร
62093021206 ว�าที่ร%อยตรีหญิงนงลักษณ� สิงห�บัวขาว
62093021207 นางสาวสุตาภัทร แคภูเขียว
62093021208 นางสาวสินีนาฎ โชควัฒนพรหม
62093021209 นายสิทธิชัย ฮมแสน
62093021210 นางศุภลักษณ� ธรรมสัญญา

หน%า 707 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021211 นายอาทิตย� มนตรี
62093021212 นางสาวกุลธิดา ศรีพรมมา
62093021213 นางสาวขวัญฤดี สุรินทะ
62093021214 นางสาวสุวารีย� มธิป�ไข
62093021215 นางสาวกรรณิการ� ตันเจริญ
62093021216 นางสาวเพ็ญประภา สุราช
62093021217 นางสาวนฤมล ไพคํานาม
62093021218 นางสาวฤทัยรัตน� มีหม่ืนพล
62093021219 นางสาวชฎาพร แพงภูงา
62093021220 นางสาวป0ทมา วงษ�สุดตา
62093021221 นายโสภณ พลเจริญวัฒนะ
62093021222 นายชนินทร� ดวงจันทร�
62093021223 นางสาวเบญจมาศ บุญอภัย
62093021224 นางสาวชยอร อรกุล
62093021225 นางสาวปริยานุช ผายเมืองฮุง
62093021226 นสต.เอกราช จันทา
62093021227 นายวิทยา คําสุข
62093021228 นางสาวรุจิรา ขม้ินเขียว
62093021229 นางสาวเขมนันท� สุธงษา
62093021230 นางสาวนริศรา สมอหอม
62093021231 นายยศภร จินดารส
62093021232 นางสาวระพีพัฒน� คงสุขกาย
62093021233 นางสาวรสริน หินดี
62093021234 นางสาวประกายมาศ สอนคําหาร
62093021235 นางสาวทิพวรรณ ผางจันทร�ดา
62093021236 นายฉัตรชัย โสมนัส
62093021237 นางสาวนวลักษณ� ผลทรัพย�ภิญโญ
62093021238 นายพิสุทธ์ิ นวลผ�อง
62093021239 นางสาวมณฑกาญ ดีอด
62093021240 นางสาวภาวิณี แสงวงค�

หน%า 708 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021241 นางสาวดารีญา จันทะแจ�ม
62093021242 นายธนาวัฒน� ภิญโย
62093021243 นางสาวทิพรดา ไชยสิทธ์ิ
62093021244 นายณัฐพงษ� พลราษฏร�
62093021245 นางสาวมณีรัตน� บุญพูล
62093021246 นางสาวณัฐณิชา สุภอุดร
62093021247 นายกฤชพล เดชอุ�ม
62093021248 นางสาวอนงค�นุช แสนสมบัติ
62093021249 นางสาวสิรินทิพย� เพ็งพา
62093021250 นางพัทธ�ธีรา อินทร�จันทร�
62093021251 นางสาวอุไรวรรณ พรมยาลี
62093021252 นายโกมินทร� ชื่นบานเย็น 
62093021253 นางสาววงศ�ระวี ชุ�มมงคล
62093021254 นายอารมณ� ขันขวา
62093021255 นายพยัคฆ� เหล�าประเสริฐ
62093021256 นายณัฐชัย ปราบมนตรี
62093021257 นางสาวประภัสสร พ�อค%าช%าง
62093021258 นายศิลปOชัย หาญพยัคฆ�
62093021259 นางสาวดุษฎีพร ชาตรี
62093021260 นางสาวอุไรวรรณ มุลเมืองแสน
62093021261 นางสาวอภิญญา กุลรักษา
62093021262 นางสาวศศิธร ปานมะเริง
62093021263 นางสาวเพ็ญศิริ โกนสันเทียะ
62093021264 นายใจเพชร ศรีวิลัย
62093021265 นางสาวโสภิตา กองแก%ว
62093021266 นางสาวสุภาพร ขอพ่ึง
62093021267 นายธนากร อุปพงศ�
62093021268 นางสาวจันทกานต์ิ อุปถัมภ�
62093021269 นางสาวศรีสุดา เวียงนนท�
62093021270 นางสาวงามตา ภูหลักถิน

หน%า 709 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021271 นางสาวพรทิพย� บุญก%อน
62093021272 นายสุมิตรศร รอดเรืองเดช
62093021273 นางสาวกมลชนก สีหาคม
62093021274 นายภาคภูมิ วิเลศ
62093021275 นายราชันย� เสาะสมบูรณ�
62093021276 นางสาววิไลลักษณ� ไปไหน
62093021277 นางสาวบุญนิศา ศรีจูม
62093021278 นางสาวมณฑกาญจน� ทองดี
62093021279 นางสาววีรญา หระวงค�
62093021280 นายศุภกร แก%วผลึก
62093021281 นางสาวศุภักษร ดอนพันพล
62093021282 นางสาวชื่นชวนชม บุริสตระกูล
62093021283 นางสาวลลิตา นามสุโพธ์ิ
62093021284 นางสาวสาริณี แก%วเชียงหวาง
62093021285 นางสาวพชรพร พิชัย
62093021286 นางสาววิชชุดา วงศ�ด%วง
62093021287 นางสาวอารีญา นันทราช
62093021288 นางสาวอารียา ขัติยนนท�
62093021289 นางสาวอุลัยวัลย� ศิริวัฒน�
62093021290 นางสาวปวีณา พรหมเมศร�
62093021291 นางสาวพรพนา ผาเพ็ญ
62093021292 นางสาวธัญลักษณ� ดานขุนทด
62093021293 นางสาวจรัสศรี ขันติยู
62093021294 นางสาวสุพัตรา โคตรวิชา
62093021295 นายบุญรัตน� นวลมณี
62093021296 นางสาวนนทวรรณ แสงทับทิม
62093021297 นางสาวพรธิดา เผือกมา
62093021298 นางสาววิมลพรรณ� บํารุงเมือง
62093021299 นางสาวศุชัญญา สว�างชาติ
62093021300 นางสาวลดาวัลย� ชาแสน

หน%า 710 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021301 นางสาวทรงพร ต้ังสุขเกษมสันต์ิ
62093021302 นายวรรณพงษ� วงศ�คําจันทร�
62093021303 นางสาวชฎาพร ทุมไมล�
62093021304 นางสาวฉัตรสุดา ไพรนอก
62093021305 นางสาวมินตรา สุวิชา
62093021306 นางวิลาวรรณ เตโพธ์ิ
62093021307 นางสาวศุภาดา เจริญสัญฐาน
62093021308 นายอธิพงษ� กัณหารัตน�
62093021309 นางสุจินดา เภาพรม
62093021310 นางสาวณัฐธยาน� พิมพาวะ
62093021311 นางสาวกมลวรรณ รอดกร
62093021312 นางสาวเสาวลักษณ� ลุนละคะ
62093021313 นางสาวนุชรัตน� วงศ�เคน
62093021314 นางสาวกมลวรรณ โมหนองเด่ิน
62093021315 นางสาวไฉไล จาติเกตุ
62093021316 นางสาวปรางทิพย� บุตราช
62093021317 นายชาตรี โขลา
62093021318 นางสาววิไลภรณ� วารี
62093021319 นางสาวอัญธิกา กันทะเนตร
62093021320 นายแสงทวี ป0กคะมา
62093021321 นางสาวสิริภัสสร โทรัตน�
62093021322 นางวิภารัตน� จิตจักร
62093021323 นางนันท�นภัส กิตติธรทรัพย�
62093021324 นางสาวเขวิกา อ%วนแก%ว
62093021325 นางสาวศศิธร หินแก%ว
62093021326 นางวิภารัตน� เบ%าชัย
62093021327 นายคนธ�พงษ� ธนัชพงศ�จิระ
62093021328 นางสาวนิภารัตน� จันทร�พินิจ
62093021329 นายวีรวัฒน� ไชยงค�
62093021330 นายสมเกียรติ นุ�มอุปถัมภ�

หน%า 711 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021331 นางสาววิไลวรรณ มุงเพีย
62093021332 นายศุภชัย ไพสีขาว
62093021333 นางสาวศศิวิมล สังชาดี
62093021334 นางสาวปาริชาติ สูงสุด
62093021335 นางสาวอุทุมพร พรมนาม
62093021336 นายประจิตร� ศรีมุกดา
62093021337 นายชะนะวงค� ดอกรัง
62093021338 นางสาวฉัตรฑริกา โยธาภักดี
62093021339 นางสาวประภา อุนาสิทธ์ิ
62093021340 นางสาววิจิตรา ณ พัทลุง
62093021341 นางสาวสิริลักษณ� พิทักษ�กุล
62093021342 นางสาวนิรชา วิเศษศรี
62093021343 นายอัมรินทร� พลตรี
62093021344 นางสาวกานดา ฮังโยธา
62093021345 นายเดชา ชีวาจร
62093021346 นายเอกชัย ป0ญญาวงค�
62093021347 นายภูวภัท หวานสูงเนิน
62093021348 นายเด�นชัย พิบุญเคราะห�
62093021349 นางสาวอารีรัตน� ภูมี
62093021350 นายชัยธวัช คําเจVก
62093021351 นายณัลทวัฒน� ภูกุล
62093021352 นายนพกรณ� พานโฮม
62093021353 นางสาวป�ยาวรรณ พลขันธุ�
62093021354 นายมงคล ซาภักดี
62093021355 นางสาวเนื้อทราย วงษ�สม
62093021356 นางสาวฉัตรลัดดา มงคลล้ํา
62093021357 นางสาวมินตรา ศรีพรม
62093021358 นางสาวสิริกาญจน� ทับทิมธนนันท�
62093021359 นางสาววิภาลักษณ� ช�างเหลา
62093021360 นางสาวปรภรณ� ก%อนอินทร�

หน%า 712 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021361 นางสาวกวิตา เพชรจํารัส
62093021362 นายณัฐนนท� เนืองทอง
62093021363 นางสาวศศิภา อุ�นแสง
62093021364 นางสาวป�ยวรรณ เสนากิจ
62093021365 นายชาญวิทย� การวิไลโรจนกุล
62093021366 นางสาวพรรณิภา สีมิงาม
62093021367 นางสาววลัยพรรณ ทวีชัย
62093021368 นายอภิรัตน� อ�อนทา
62093021369 นางสาวสุนิสา เจริญทรัพย�
62093021370 นางสาวณัฐิกา ธนูทอง
62093021371 นางสาวสุภัตรา นุนพนัสสัก
62093021372 นายหรรษา แทนธานี
62093021373 นางสาวประการัง ซ%ายจันทึก
62093021374 นายพันธ�ศักด์ิ หม่ืนพรม
62093021375 นางสาวเวธกา อุปจันโท
62093021376 นางสาวณัฐกาญจน� โยธาจันทร�
62093021377 นางสาวธิดารัตน� เทพภูธร
62093021378 นางสาวกิตติยา ป0ญญา
62093021379 นางสาวณัฐิดา เที่ยงตรง
62093021380 นางสาวสุดารัตน� แสงโชติ
62093021381 นายทวีวัฒน� แสวงผล
62093021382 นางสาวจิรภัทร พรมมาสิทธ์ิ
62093021383 นางสาวทัศนียา คําเมืองคุณ
62093021384 นายสิทธิเดช พิกุลแก%ว
62093021385 นางสาวรัชนีย� ชัยวินิตย�
62093021386 นางสาวรัชนู เสนภักดี
62093021387 นายภานุวัฒน� ศรีนุกูล
62093021388 นางสาวพัชรีภรณ� โคตะบิน
62093021389 นางสาวอังคณา สุตมาตย�
62093021390 นายธีระยุทธ ศรีบุรัมย�

หน%า 713 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021391 ว�าที่ รต.ณวัสพล มูลทา
62093021392 นางสาวขวัญฤดี ดวงดาวงษ�
62093021393 นายรชต พวงมาลีประดับ
62093021394 นางสาวนันทพร วอทอง
62093021395 นายพันธวัฒน� ถ�องตะคุ
62093021396 นางสาวสุธินี สุวดินทร�กูร
62093021397 นางสาวภรณ�ทิพย� โพธ์ิทอง
62093021398 นางสาวพันนิดา พานอนันต�
62093021399 นางสาวนิรมล สวัสดิพงษ�
62093021400 นางสาวสุปราณี ใจชื่น
62093021401 นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ
62093021402 นางสาวสุพรรษา สีดาหัวดี
62093021403 นายสรคม ชลายนวัฒน�
62093021404 นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ�
62093021405 นางสาววาสนา เตียวเจริญกิจ
62093021406 นายอรรถพล ระบํา
62093021407 นางสาวสุกานดา พรมทอง
62093021408 นางสาวจุฬารัตน� ชินคํา
62093021409 นางสาวนลพรรณ เจนจํารัสฤทธ์ิ
62093021410 นางสาวพนิดา หันจางสิทธ์ิ
62093021411 นางสาวกุศลิน อินถานะ
62093021412 นางสาวสุทธิตา หนึ่งคํามี
62093021413 นางสาวปาริชาติ รังสิรัชนีกร
62093021414 นางสาวพิมวดี นาชัยสินธุ�
62093021415 นางสาวศิริภัทรา พิชวงค�
62093021416 นายสิทธิชัย เที่ยงเอม
62093021417 นางสาวสุมาลี พนาลิกุล
62093021418 นางสาวธนิตา นาคนาม
62093021419 นางสาวบุษญารัตน� อินธิจักร
62093021420 นางสาวธิดารัตน� ทองพันธ�

หน%า 714 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021421 นางสาวกานดา จันดาแพง
62093021422 นางสาวพัชรินทร� ฉายถวิล
62093021423 นางสาวสุรัสวดี รัตนานิคม
62093021424 นายเกริก แสงวงค�
62093021425 นางสาวจิตรา สงสีแก%ว
62093021426 นางสาวพิภาภรณ� สุทธิแสน
62093021427 นายธีระพล บงแก%ว
62093021428 นายพงษกร เครือเนตร
62093021429 นางสาวธาริณี ภักดีมง
62093021430 นางสาวจุฬาลักษณ� ทะวันทา
62093021431 นายเมธี พันโนราช
62093021432 นางสาววริยา พลบูรณ�
62093021433 นางสาวอินทิรา อัปการัตน�
62093021434 นางสาวกัญญาภัค สมทอง
62093021435 นางสาวสมใจ ทองใส
62093021436 นางสาวจุฑามาศ วันพิศชะ
62093021437 นายประสพโชค อุป0ญ
62093021438 นางสาวอรัญรินทร� สิมพา
62093021439 นางสาวสิริยากร พิมพรภิรมย�
62093021440 นางสาวจิราภรณ� ทองสุข
62093021441 นายพงศ�รัตน� ศรีวรรณวงษ�
62093021442 นายวุฒิชัย นาโสก
62093021443 นางสาวธนัชพร โคพานิชย�
62093021444 นายอาทิตย� แสนณรงค�
62093021445 นางสาววริยา คําภู
62093021446 นางสาวจริญญา โคตรบาล
62093021447 นางสาวจุฑารัตน� สุพันธมาตย�
62093021448 นางสาวมลธิดา มัชมลทน
62093021449 นางสาวธิดารัตน� สุขใจ
62093021450 นางสาวสิริพรรณ แสงสว�าง

หน%า 715 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021451 นางสาวสุวนิ ศรียาบ
62093021452 นางสาวอําพร หลุ�มใส
62093021453 นายรัชพล กาลเนตร
62093021454 นายอนุกูล เพ็ญศรี
62093021455 นางสาวฐิติยา รัดอัน
62093021456 นางสาวชาลินี สิงห�วงศ�
62093021457 นางสาวสุดาพร ก่ิงก%าน
62093021458 นายบิลพัฒน� สุพรรณ
62093021459 นางสาวอลิษา กรใหม�
62093021460 นางสาวภคพร เจริญสุข
62093021461 นายอังคาร วรคันท�
62093021462 นางสาวกนกวรรณ ณะใจ
62093021463 นางสาวพรนิภา ชิณะวงษ�
62093021464 นางสาวครรธรส บ�อคํา
62093021465 นายอาทิตย� แสงวงค�
62093021466 นายสรลักษณ� ผลรักษา
62093021467 นางสาวอัปสรฤดี ใจหนัก
62093021468 นายวรรณพงษ� ปKองคํา
62093021469 นายภัทรสกล แสงสีดา
62093021470 นางสาวไพจิตร แพงน%อย
62093021471 นายสุภาชัย ทรงหาคํา
62093021472 นางสาวสุวิมล สุขพนัส
62093021473 นางสาวภัทราภรณ� มีสวัสด์ิ
62093021474 นายทศพล อาจหาญ
62093021475 นายอนันต� เพชรเกลื่อน
62093021476 นางสาวอรอุมา ทองแสง
62093021477 นายชนินทร มุลตรีสา
62093021478 นางสาวเจษฎากร ไล�เสือ
62093021479 นางสาวรัตนาภรณ� แสนสี
62093021480 นางสาวธัญญารัตน� วงศ�ชื่น

หน%า 716 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021481 นางสาวจันทิมา มะณีนาถ
62093021482 นางสาวจุไรรัตน� กันโสภา
62093021483 นายพงษ�วราห� มาสิงห�
62093021484 นางสาวกมลชนก ใจหาญ
62093021485 นางสาวจุราวรรณ ปราบคนชั่ว
62093021486 นายณัฐพล เนื่องชุมพล
62093021487 นางสาวอาริษา วันดี
62093021488 นายณัฐเชษฐ� แสนธารณะ
62093021489 นางสาวพิมพิลา เสนาลา
62093021490 นางสาวชุติมณฑน� คําแพงตา
62093021491 นางสาวสุนันทา สุป0ญบุตร
62093021492 นายณัชพล สุวรรณภูเต
62093021493 นายนวพัฒน� ชัชวาลย�
62093021494 นางสาววชิราภรณ� วิไลกุล
62093021495 นายศตวรรษ ไชยเดช
62093021496 นางสาวป�ยะมาศ อินตVะจันทร�
62093021497 นางสาวอนันตยา ผิวโพนม�วง
62093021498 นางสาวป0ทมาวรรณ จันดาแพง
62093021499 นายอภิชาต คงทรัพย�
62093021500 นางสาวกชพรรณ บุญพุ�มพวง
62093021501 นางสาวมนธนา คําชู
62093021502 นายวีระเทพ มุสิกะรัตน�
62093021503 นางสาวสมศรี ปางกาง
62093021504 นายธนวัฒน� พิมพ�พิชญ�วิวัฒน�
62093021505 นางสาวจิตราภรณ� คําทะเนตร
62093021506 นางสาวป�ยะนุช ทองคํา
62093021507 นายวุฒิชัย สํารวมใจ
62093021508 นางสาวสุภาภรณ� กองอ%น
62093021509 นางสาวญาดา รัตนกร
62093021510 นายสุเมธ โพธิกมล

หน%า 717 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021511 นางสาวกรรณิการ� ศิริรักษ�
62093021512 นางสาวพรพิศ ดาบสีพาย
62093021513 นางสาวมนัสนันท� ทิพนา
62093021514 นายสิทธิศักด์ิ ลาลี
62093021515 นางสาวอภิญญา รูปเหมาะ
62093021516 นายธรรม�คม กระแสร�
62093021517 นางสาวเฟQWองฟKา ศรีบุญราช
62093021518 นางสาวนิรชา โยลัย
62093021519 นางสาวศศิธร ชานุศร
62093021520 นางสาวกิตติยา จันทรคลัง
62093021521 นางสาวเบญจภรณ� สิทธิ
62093021522 นางสาวปนัดดา แก%วศรีสังข�
62093021523 นางสาวชลาลัย หัสดร
62093021524 นางสาวสุกัญญา บุตรวิชา
62093021525 นายสนธยา วงค�ตาหล%า
62093021526 นายประชัน ธระที
62093021527 นายจักรพันธ� ชาติชํานิ
62093021528 นางสาวจินตนา เนื่องสิทธ์ิ
62093021529 นางสาวเขมสรณ� ใจดี
62093021530 นางสาวเบญจวรรณ โชติทอง
62093021531 นางสุจิตรา เพียรพจน�
62093021532 นางสาววิราพร โพธ์ิกลาง
62093021533 นางสาวณิชากร สุนันทะนาม
62093021534 นางสาวจริยา นนสุราช
62093021535 นางสาวศิรินภา นุทธนู
62093021536 นางสาวญาโณทัย สองสุวรรณ
62093021537 นายวีรชาติ ชูสุข
62093021538 นายภาณุพงษ� พรมโคตร
62093021539 นางสาวจิตราภรณ� ฉิวรัมย�
62093021540 นายไชยยศ สีคังไพ

หน%า 718 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021541 นายวีรศิลปO นึกชอบ
62093021542 นางสาวอรพิมล จอมพุก
62093021543 นายสิทธิศักด์ิ ศรีเทียน
62093021544 นางสาววิไลลักษ� ทันวงษา
62093021545 นางสาวเกษสุดา ญาติคํา
62093021546 นายธีรศักด์ิ ถวิลรักษ�
62093021547 นางสาวปรียาพร เทพโพธ์ิ
62093021548 นายศุกลวัชร อ�อนคํา
62093021549 นางสาววิภาดา เผ�าคนชม
62093021550 นางสาวชฎาพร วงค�หนายโกด
62093021551 นายฉันทัช ขันตีพันธุวงษ�
62093021552 นางสาวสรญา สมใจ
62093021553 นางสาวอรจิรา วรบัณฑิตย�
62093021554 นางสาวเสาวณีย� สมลี
62093021555 นายมงคล อธิราช
62093021556 นางสาวป�ยธิดา นนทะแสง
62093021557 นางสาวญาตาวี เหล�าจันทร�
62093021558 นางสาวกิติยา สําราญมล
62093021559 นางสาวเสาวลักษณ� พิมเขตร
62093021560 นางสาวจินตกานท� น%อยหลานเมือง
62093021561 นายกิติพงษ� โถชัยคํา
62093021562 นางสาวนุจรีย� สิงหาพันธุ�
62093021563 นายอภิชัย เวียงอินทร�
62093021564 นางสาวป�ยธิดา บุญวิเศษ
62093021565 นางสาวมนทิพย� เกิดสุวรรณ
62093021566 นายพีรภฤศ ขุนทูน
62093021567 นางสาวประภาพร กล่ําแก%ว
62093021568 นางสาวโพธ์ิศรีวรรณ พรหมโคตร
62093021569 นายพายุ สกุลพานิช
62093021570 นางสาวยุพาพักตร� สุริยะมาตร

หน%า 719 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021571 นายณรงค�ฤทธ์ิ ยอดชาญ
62093021572 นางสาวนิรันดร�รัตน� ฤทธิลัน
62093021573 นายสุรัตน� วังแสง
62093021574 นางสาวพนิดา บัวพงษ�
62093021575 นางสาวกนกวรรณ โคตรแก%ว
62093021576 นางสาวอินทิรา ศิลปดอนบม
62093021577 นางสาววิยะดา ศรีสมดี
62093021578 นางสาวไผทรัฐ ศรีนา
62093021579 นางสาวรุ�งฤดี ชินปาปุน
62093021580 นางสาวแพรวพรรณ วิเศษโพธ์ิศรี
62093021581 นางสาวณัฐติยา เทพจิตร
62093021582 นางสาวอภิญญา ธีระแนว
62093021583 นางสาวศศิธร รูปเหลี่ยม
62093021584 นางกัญลยาภรณ� แสนวิชัย
62093021585 นางสาวสนธยา พลไชย
62093021586 นางสาวพลอยไพลิน สารวงษ�
62093021587 นางสาวสายชล ดาปKอม
62093021588 นางจินตนา พงศ�พิละ
62093021589 นางสาวธนวรรณ ชีววิทยานันท�
62093021590 นางสาวกมลชนก ธรรมบุญ
62093021591 นายกฤษฎา กองศิริ
62093021592 นายภิญโญ นันตัง
62093021593 นางสาวสุมิตรา อินยาวิเลิศ
62093021594 นางสาวณิชาภัทร บุญมี
62093021595 นางทิพย�วัลย� จิตตสม
62093021596 นายพงษ�พัฒน� แดนนาเลิศ
62093021597 นายชานินทร� ย่ิงคงดี
62093021598 นางสาวจิตติญา ภักด์ิวาปI
62093021599 นางสาวสุภิญญา พลศรีดา
62093021600 นางชลิตาร� สายจันมี

หน%า 720 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021601 นางสาวรัชฎาภรณ� โพธ์ิละเดา
62093021602 นางสาวศลิษา สีชัยชนะ
62093021603 นางสรัญญา ทิมินกุล
62093021604 นายวรวิทย� เสน�ห�จันทร�
62093021605 นางสาวปริศนา ผดุงราช
62093021606 นางสาวดลยา พลเสน
62093021607 นายพรหมพิสุทธ์ิ อามาตรมนตรี
62093021608 นางสาวปารัตติกา โกษาแสง
62093021609 นายป�ยะวุฒิ สมบูรณ�ธนากร
62093021610 นางสาวนันทิวา หลงชิน
62093021611 นางสาวสรารัตน� นิยมสัตย�
62093021612 นางสาวทวินันท� เสโนฤทธ์ิ
62093021613 นางสาวรุ�งธิวา พิมพะนิตย�
62093021614 นางสาววรนาท เชิญชม
62093021615 นางสาวหนึ่งฤทัย แก%ววงษา
62093021616 นางสาวนิชา ชัยสอน
62093021617 นายกิตติ ตระกูลศิลปO
62093021618 ว�าที่ร%อยตรีเดชณรงค� แสนหาร
62093021619 นางสาวบุษราคัม สุธิตา
62093021620 นายเอกพล ปาวงค�
62093021621 นายณัฐพงษ� แก%วมะ
62093021622 นายนภสินธุ� โนนคู�เขตโขง
62093021623 นางสาวศศิธร ซาอุรัมย�
62093021624 นางสาวศิริจรรยา ศรีศิริ
62093021625 นางสาวนริศรา อุตนาม
62093021626 นางสาวจารุภา นามสง�า
62093021627 นางสาวโสภาวรรณ นาทันคิด
62093021628 นางสาวสุดธิดา สารีโท
62093021629 นางสาวศิวพร บับพาน
62093021630 นางสาวสุภาพร พลโฮม

หน%า 721 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021631 นายศุภวิชญ� ชุณหบุญญทิพย�
62093021632 นางสาวสุภารัตน� รสดี
62093021633 นางสาวพรทิพย� พฤกษ�ธาดาชัย
62093021634 นางสาวสุพัตรา ดาบุตร
62093021635 นายทรงสิทธ์ิ ทาขุลี
62093021636 นางสาวสุริฉาย นวลงาม
62093021637 นางสาวณนธิญา สอนที
62093021638 นางสาวเจนจีรา เสมอหน%า
62093021639 นางสาวรัตนาภรณ� อ%วนอินทร�
62093021640 นางสาวแพรวพรรณ� บุญประเสริฐศรี
62093021641 นางสาวปาลิตา หล%ากันยา
62093021642 นางสาวสุดา น%อยวงค�หา
62093021643 นางสาวอรอุมา บุญประคม
62093021644 นางสาวชาลิณี ฆารพล
62093021645 นางสาวนัตติยากรณ� ผาเนตร
62093021646 นางสาวป�ยะมาศ พรมพิมพ�
62093021647 นางสาวศิริพร เฝKาเฟQRอย
62093021648 นายปฏิวัติ สุราช
62093021649 นายทวีศักด์ิ จันทะม�วง
62093021650 นายอดิศร เหล�าลิ้นฟKา
62093021651 นายพงษ�ดนัย วรสาร
62093021652 นางสาวนันทิดา วัฒนะโกศล
62093021653 นางสาวบุษยมาศ คําป0ง
62093021654 นางสาวสุภาวดี ไสยสาลี
62093021655 นางสาวกฤติพร สุมงคล
62093021656 นางสาวกฤติยา อินธิแสน
62093021657 นางสาวปริยานุช สิงห�คะ
62093021658 นางสาวพัชรี ไชยนุ
62093021659 นายรัตนชัย คําไฮ
62093021660 นางสาวเบญจวรรณ วิระษร

หน%า 722 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021661 นางสาวศศิธร แก%วธรรมมา
62093021662 นางสาวน้ําผึ้ง หนองนงค�
62093021663 นางสาวศศิประภา อภิรมยานนท�
62093021664 นางสาวติยาภรณ� เอกตาแสง
62093021665 นางสาวจุฑารัตน� โพธ์ิทอง
62093021666 นายณัฐวิชญ� ฤทธ์ิมหา
62093021667 นางสาวอันธิกา พลศักด์ิขวา
62093021668 นางสาวอัญชลี ชาวกล%า
62093021669 นางสาวศศิวิมล เพ่ือช�อ
62093021670 นางเตชินี สืบสิงห�
62093021671 นายพัชรพงศ� โจทกราช
62093021672 นายสุรัตน� ผาดํา
62093021673 นายศราวุฒ สีมาตา
62093021674 นางสาวพรสุดา ศรีมาบุตร
62093021675 นางสาวธณัชชา เพ่ิมพร
62093021676 นายณัฏฐนันท� เนืองนันท�
62093021677 นางสาวจินตนา หน�อสุวรรณ
62093021678 นางสาวเดือนฉาย คําบอน
62093021679 นางสาวจารุวรรณ แพทย�จันลา
62093021680 นางสาวประภาพร พันธุ�คํา
62093021681 นายณัฐพล เถิงนํามา
62093021682 นางสาววันทนา แซ�สิม
62093021683 นางสาววนิดา โคนพันธ�
62093021684 นางสาวจารุวรรณ บุญกระจ�าง
62093021685 นางสาวนัยนา อ%วนดี
62093021686 นายนิธินันท� มะทาล%อ
62093021687 นางสาวกัญญาพัทร บุญโชติ
62093021688 นางสาวรัตนา เศวตวงศ�
62093021689 นายประวิช ศรีเจริญ
62093021690 นายคงเดช แสนบริสุทธ์ิ

หน%า 723 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021691 นางสาวอรวรรณ ศรีพันธบุตร
62093021692 นางสาวม่ิงกมล ขุนภักดี
62093021693 นายสิทธิกานต� แพนสง
62093021694 นายประทีป นนทลีนนท�
62093021695 นายกฤษณ� เพียซ%าย
62093021696 นางสาวสุพรรษา ชุนงาม
62093021697 นางสาวจุฑามาศ อนนตรี
62093021698 นายจักรกฤษ แช�มค%า
62093021699 นายกฤตกร ประเทศสิงห�
62093021700 นางสาวปวีณา พรมวิชา
62093021701 นางสาวนิตยา ทิพย�โสดา
62093021702 นายปฏิพล เลิศอัศวพล
62093021703 นางสาวทิพวรรณ ณัฐภัทรานนท�
62093021704 นางสาวนุชนภา มุงคุณ
62093021705 นางสาวลลิตา ประเสริฐธรรม
62093021706 นางสาวสิริวิมล เหลาราช
62093021707 นายศิวยศ แสนชัย
62093021708 นายนัฐพงษ� วงเวียน
62093021709 นางสาววรรณิกา วงศ�กาฬสินธุ�
62093021710 นายณรงค�ชัย ศรียะเมือง
62093021711 นางสาวพิมพ�ชนก กิตติประภาวัฒน�
62093021712 นางสาวนุจรี ธรรมประดิษฐ�
62093021713 นายชรินทร� จงนุเคราะห�
62093021714 นางสาวสุภัทรา ผลจันทร�
62093021715 นางสาวมณีรัตน� เหง%าโอสา
62093021716 นางสาวขนิษฐา นินตา
62093021717 นายณัฐพล ประเสริฐสังข�
62093021718 นางสาวฐิติมา เทียนไทยสงค�
62093021719 นายอดิศักด์ิ บาฬิศรี
62093021720 นางสาวละมัย บุญเชิด

หน%า 724 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021721 นางสาวจิตตาวดี วิจารณ�
62093021722 นางสาวศิริลักษณ� สุพร
62093021723 นางสาวกัญญาณี แข็งฤทธ์ิ
62093021724 นางสาวรุ�งทิพย� คนหาญ
62093021725 นางสาวธิดารัตน� อินาลา
62093021726 นางสาวกรรณิการ� พานิพัฒน�
62093021727 นางสาวกุหลาบ สิงห�แก%ว
62093021728 นายอธิเบศร� นันทะแสง
62093021729 นางนวรัตน� บัญญัติ
62093021730 นายปฏิวัติ มาตย�วิเศษ
62093021731 ว�าที่ ร.ต.จรณินท� สีแก%ว
62093021732 นายพงษ�วิษณ� สุจริต
62093021733 นายสุวัฒน� นพคุณวงศ�
62093021734 นางสาวภรณ�ชนก เนานงค�
62093021735 นายทินกรณ� พระภูมี
62093021736 นางสาวสุภาวดี กงกาเลียน
62093021737 นางอรุณพร แดงเจริญ
62093021738 นางสาวฑิตยา สีกาใต%
62093021739 นางสาวอารีญา สิมคาน
62093021740 นางสาวมณฑิรา ผิวขํา
62093021741 นางสาวสุพัฒตรา เตาเงิน
62093021742 นางสาวพัชริดา พรมดวงดี
62093021743 นางสาวธีราพร พิมพิศาล
62093021744 นางสาวชนัญนิตา กรรมหาวงศ�
62093021745 นางสาวศศิประภา ตาดี
62093021746 นางสาวณภัชชมนต� ทองนพคุณ
62093021747 นางธัญญภรณ� ตรงกระโทก
62093021748 นางสาวศิริลักษณ� ภูวงค�
62093021749 นางสาวดุษฎี ต้ันสมเสน
62093021750 นายเจตดิลก ยะจอม

หน%า 725 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021751 นางสาวเมลิสา สว�างวงค�
62093021752 นางสาวณัฐพัชร� แก�นนาคํา
62093021753 นางสาวมนัสนันท� ดีพร%อม
62093021754 นายอัครพงษ� ธรรมมาวิวัฒน�
62093021755 นางสาววิภาวี หนูภักดี
62093021756 นางสาววิลาวัลย� ชินบุตร
62093021757 นางสาวเนาวรัตน� วันโส
62093021758 นางสาววรรณิสา ป�Wนใจ
62093021759 นายเสกสรร อุ�นอาสา
62093021760 นางสาวชุติมา คําพิฑูลย�
62093021761 นางสาวณิชกานต� เนินใหญ�
62093021762 นางสาวแคทลียา วงษาเนาว�
62093021763 นายพีรธัช ดงเจริญ
62093021764 นายจิรวัฒน� งอสอน
62093021765 นางสาวศศิธร ภูเผ�น
62093021766 นายยุทธชัย โชติกมาศ
62093021767 นางสาวอาภาสิริ โสมไชย
62093021768 นางสาวอุษณีย� สุวรรณไตรย�
62093021769 นางสาวศศิธร พันธ�สวัสด์ิ
62093021770 นางสาวกนกวรรณ แก%วจําลอง
62093021771 นางสาวจุฬารัตน� อนุมาตร
62093021772 นางสาวทัชชภร พันธุขันธ�
62093021773 นางสาวกวินณา มังสาหุต
62093021774 นางสาวนิลเนตร จักรชัย
62093021775 นางสาวชฎาพร ผ�องสนั่น
62093021776 นายสหรัตน� คําทะเนตร
62093021777 นางสาวจุฑารัตน� แสนเข่ือน
62093021778 นางสาวศศิประภา ศรีป0ญญา
62093021779 นางสาวอัญชนา ชัยจิตร
62093021780 นางสาวจุรีพร เทพสกุล

หน%า 726 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021781 นางสาวทิพวรรณ คําเรืองศรี
62093021782 ว�าที่ร%อยตรีหญิงนิภาวรรณ บุตรพันธุ�
62093021783 นางสาววรรณภา ศรีบุษย�
62093021784 นายชนาธัญ เครือตาแก%ว
62093021785 นายภาสุ จตุชัย
62093021786 นางสาวบุษบา ผาสุข
62093021787 นายกิตติศักด์ิ สุทธิชัย
62093021788 นางสาวสุธิตา แพนลี
62093021789 นางสาวพรพักตร� สกุลกล%า
62093021790 นายศิวพล โคตรสุโน
62093021791 นายศิริโชค เหมพลชม
62093021792 นางสาวสุพรรณี ศรีสุข
62093021793 นางสาวกมลพร ชาวดร
62093021794 นางสาวนันทพร สังฆนิตย�
62093021795 นางสาวกาญจนาภา เกษวิยะการ
62093021796 นางสาวศรัญญา เชื้อบัณฑิตย�
62093021797 นางพรรณทิวา โยงไธสง
62093021798 นายยุติ รัตนวาปI
62093021799 นางสาววิภาวี กุลก้ัง
62093021800 นายเตชิต จีนเชื้อ
62093021801 นางสาวจิราภรณ� นามมงคล
62093021802 นายปรีดา คําเล็ก
62093021803 นายอนุชิต ศรีไพรวรรณ
62093021804 นางสาวอรอุมา อาริโย
62093021805 นางสาววนิดา ดลดิลก
62093021806 นางสาวอัญชลี ชมภูราช
62093021807 นางสาวศศิญาภรณ� ดอนเมืองพรม
62093021808 นายจรงกรณ� พันธ�มุง
62093021809 นางสาวนรินทร�ทิพย� ใสงาม
62093021810 นางสาวกรรณิกา สิงห�รักษ�

หน%า 727 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021811 นายไชยพศ จันทราวราสรรค�
62093021812 นางสาวจิราพร จันหาร
62093021813 นายอภิสิทธ์ิ เคล%าโนนคร%อ
62093021814 นายปรัชญา เหล�าชัย
62093021815 นางสาวณิชากร บัวระภา
62093021816 นางสาวสุวดี เรือนแก%ว
62093021817 นางสาวรวิภา ไขศรี
62093021818 นางสาวรัตนาพร พันทะวงค�
62093021819 นางสาววิภาดา มูลมาตย�
62093021820 นายอนุสรณ� เกิดศร
62093021821 นายธนาคาร สุพันธะ
62093021822 นายสมโชค พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093021823 นางสาวกนกพร โล�ห�คํา
62093021824 นางสาวสุกัญญา หล%าบุญมา
62093021825 นางสาวจีรภิญญา บุญบํารุง
62093021826 นายศุกลกิจ มงคลสิน
62093021827 นายพงศกร ไชยนา
62093021828 นายภานุวัฒน� รัตนตรัยศรี
62093021829 นายณัฐพงษ� ชาเหลา
62093021830 นางสาวธมน บุญวงค�
62093021831 นางสาวพิมพ�ลดา ราชรามทอง
62093021832 นางสาวนิตชนก นาลงพรม
62093021833 นายวสันต� ปุHนสกุล
62093021834 นางสาวณฤดี จันทรมณี
62093021835 นางสาวภัทราภรณ� คําประชา
62093021836 นางสาวปวีณา วงศ�พันธ�
62093021837 ว�าที่ ร.ต.พิชาภพ ศานติบูรณ�
62093021838 นายอานนท� พีระภาค
62093021839 นางสาวสรียา พงษ�ศิริ
62093021840 นายชนินทร� สมจันทร�

หน%า 728 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021841 นางสาวทศพร อินทศร
62093021842 นายฑิววัฒ สีลุนทอง
62093021843 นายปฏิกาญจน� สีชาลี
62093021844 นางสาวศรัณย�พร จับจันทร�
62093021845 นางสาวพิชญา ดุพงษ�
62093021846 นางสาวดวงแก%ว ปKานภูมิ
62093021847 นายประยุทธ พนมเริงไชย
62093021848 นางสาวอภิญญา สอนสกุล
62093021849 นายพีรวิชญ� จุลศรี
62093021850 นางสาวสุนิษา ศิริบัน
62093021851 นางสาวสุปวีณ� ธุระพระ
62093021852 นายเทพฤทธ์ิ เสสันเทียะ
62093021853 นางสาวกมลวรรณ พันธ�สุวรรณ
62093021854 นางสาวมัลลิกา ไชยบิน
62093021855 นางสาวธนิษฐา จันทะคุณ
62093021856 นางสาวขวัญใจ สําราญ
62093021857 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมสนธิ
62093021858 นายณัฐพงษ� มงคลกุล
62093021859 นางสาวอุไรวรรณ ผิวหูม
62093021860 นางสาวอตินุช ขุนสันเทียะ
62093021861 นายสุรพงษ� ชาวสวนงาม
62093021862 นางสาวชนกพร เครือทองศรี
62093021863 นายจิรวัฒน� ขันเพียแก%ว
62093021864 นางสาวศิรประภา พินิจมนตรี
62093021865 นางสาวสุวคล ทศศร
62093021866 นางสาวฑิญามินทร� อินคําน%อย
62093021867 นางสาวแพรววนิต ภูคําแสน
62093021868 นายรัชชานนท� เคนพิทักษ�
62093021869 นางปนัดดา เพชรประกายกุล
62093021870 นางสาวกมลชนก ดงอนนท�

หน%า 729 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021871 นางเตชินี นนทะนํา
62093021872 นายหงษ�ทอง คําเขียว
62093021873 นายภานุวัฒน� ประพัฒพงษ�
62093021874 นายวีระพงษ� หม�อมคํา
62093021875 นายชัยวัฒน� อุคํา
62093021876 นายดุษฎา ตรีพงษ�รัตน�กุล
62093021877 นางสาวสุภาวิณี รักญาติ
62093021878 นางสาวนงนภัส ชินเวชกิจวานิชย�
62093021879 นายกานต�พิพัฒ ฦาชา
62093021880 นางสาวศิริรัตน� เหล�าที
62093021881 นางสาวเพ็ญนภา มงคลนํา
62093021882 นายอภัครชัยกูล พุทธลา
62093021883 นายทองปาน พังกูล
62093021884 นายทวีสิน ชะนะวานิชย�
62093021885 นางสาวอรุณวรรณ แก%วกันหา
62093021886 นางสาวจิราภรณ� สวัสดี
62093021887 นางสาวสุภาณีย� สัพโส
62093021888 นางพิจักขณา แก%ววิเศษ
62093021889 นางสาวศรินยา พรมทองดี
62093021890 นายสิงหา กิติกังวล
62093021891 นางสาวขวัญฤทัย พาภักดี
62093021892 นางสาวมรรยาท โสภา
62093021893 นางสาวอริสรา ธาตุทําเล
62093021894 นางสาวแพรพลอย โพธิเจริญ
62093021895 นางสาวผกาทิพย� พรมกสิกร
62093021896 นางสาวอรวรรณ จตุเรศ
62093021897 นางสาวพรทิมา จันทะดวง
62093021898 นายชัยธวัฒน� ปIนะถา
62093021899 นางสาวจิราภรณ� เกกินะ
62093021900 นายพิเชษฐ� เดชบุรัมย�

หน%า 730 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021901 นางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ
62093021902 นายสุรพงษ� ถาบุตร
62093021903 นายณฐาภพ ทวีพร
62093021904 นางสาวกมลวรรณ ทองเทพ
62093021905 นางสาวนันธิยา ห%าวหาญ
62093021906 นางสาวสกุลรัช นาคทิพย�
62093021907 นางสาวธัญชนก ปลั่งกลาง
62093021908 นางสาวณฐมน ภูดีทิพย�
62093021909 นางสาวธิดารัตน� โพธิจินดา
62093021910 นางสาวสุวณี บุญรักษา
62093021911 นางสาวพัชรินทร� ปKอมลอย
62093021912 นางสาวปรีชญา ชื่นบุญเพ่ิม
62093021913 นางสาววิภาดา วิจารณรงค�
62093021914 นางสาวกนกนภา แก%วสีขาว
62093021915 นางสาวธิดารัตน� ธงยศ
62093021916 นางสาววะนิดา ศูนยะราช
62093021917 นางสาวสุภัทรา พุ�มพวง
62093021918 นางสาวสุภาพร พากุล
62093021919 นางสาวปรียาภรณ� ก%อนธิงาม
62093021920 นางสาวอชิรญา แสงสิริวิชโย
62093021921 นายสามารถ เนียมชาวนา
62093021922 นางสาวกรรณิการ� ชาญประโคน
62093021923 นายวสันต� เพียขวานนท�
62093021924 นางสาวนริชา สายยนต�
62093021925 นางสาวนาตยา ไชยต%นเทือก
62093021926 นางสาวพรนภา นาโควงศ�
62093021927 นายวิชากร ช%อนทอง
62093021928 นางสาวพัชรี สุระวิชัย
62093021929 นางสาวนภาภรณ� นารี
62093021930 นางสาวอรชา ช�างปรุง

หน%า 731 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093021931 นางสาวกมลชนก ลุนาวัน
62093021932 นายอาคะเน จันทร�ดี
62093021933 นางบุตศญา มูลขุนทด
62093021934 นางสาวพิมพ�วิภา สายนาค
62093021935 นางสาวรจนา ทานไทสงค�
62093021936 นางสาวศุภัคชญา ชนะพจน�
62093021937 นางสาวลัดดาวัลย� สีคัญทร
62093021938 นายเกรียงกมล คํามูลมาตย�
62093021939 นางสาวธาราทิพย� วังคะฮาต
62093021940 นางสาวลัดดา ราชธานี
62093021941 นายปรัชญา ธรรมวานิช
62093021942 นายขจรณรงค� โททุมพล
62093021943 นางสาววณิดา พะนิรัมย�
62093021944 นายพงค�ศิริ โทจันทร�
62093021945 นายศศิวัฒน� ภัทรเกรียงสิน
62093021946 นางสาวแววตา อุตระหงษ�
62093021947 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณชัยรบ
62093021948 นายเอกรินทร� กลิ่นอ%ม
62093021949 นางสาววรัญญา บัวหนอง
62093021950 นางสาวขนิษฐา จันทเมธิ
62093021951 นางสาวศรัญยา ภิรมย�กิจ
62093021952 นายจารุวัจน� กุศล
62093021953 นางสาวธนัชพร ศรีเสน
62093021954 นางสาวนิภาวรรณ ศรีพันธบุตร
62093021955 นางสาวพิมพ�พลอย ฉายจิตต�
62093021956 นางสาวป�ยวรรณ แก%วชาเนตร
62093021957 นางสาวบูรณี เสาวดี
62093021958 นายนิวัฒน� สุขรมย�
62093021959 นายชลธี กาเหรี่ยง
62093021960 นางสาวลัดดาพร แก%วบ%านฝาย
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62093021961 นางสาวสุพัตรา รักษาเงิน
62093021962 นางสาวอรอุมา สายธิไชย
62093021963 นายศักดินันท� ภักดีสุจริต
62093021964 นางสาวกัญญ�ธิตา อุดานนท�
62093021965 นางสาวเพ็ญนภา บุบผาเดช
62093021966 นางสาวอรณิชา อัตถาภูมิ
62093021967 นายวรรณกร เกตุวงษา
62093021968 นายชุติพันธ� สีอ�อน
62093021969 นางสาวพัชรอร สิงหาด
62093021970 นางสาวขวัญระวี นามมุง
62093021971 นายภัทราวุฒิ ยศแก%ว
62093021972 นางสาวอินทนี ภูมิเทศ
62093021973 นางสาวไพลิน ทารักษ�
62093021974 นางสาวจิราภรณ� ภูนาแวง
62093021975 นางสาวธิดารัตน� วงค�ศรีชา
62093021976 นางสาวกวินธิดา ทองเหลือง
62093021977 นายจิรวัฒน� ชัยตะมาตย�
62093021978 นายสกล ศรีน้ําย%อย
62093021979 นายพงศกร มงคล
62093021980 นางสาวอัญธิกา บุนนท�
62093021981 นายวรรธนัย ด�านลาพล
62093021982 นางสุภาพร มาบพันนา
62093021983 นางสาวสุปรียาดา แก�นพุฒ
62093021984 นายคุณากร ทองวาส
62093021985 นางสาวกัญญาพร กออําไพ
62093021986 นางสาวพนิดา ติละบาล
62093021987 นายอัษฎาวุธ พิมมะขัน
62093021988 นางสาวมณเฑียร บุญพันธ�
62093021989 นางทวีพร พงศ�พิสุทธิโกศล
62093021990 นางสาวรตาจิต พลพันธุ�
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62093021991 นายอาคม ทาศิริ
62093021992 นางสาววิพากร ผาพรม
62093021993 นางสาวธรารัตน� ทินบุตร
62093021994 นางสาวนริศรา คําบุญมี
62093021995 นางสาวอาริยา อินธิสิทธ์ิ
62093021996 นายธีระวัฒน� เทียงบุญ
62093021997 นายทีฆรัช ศรีมันตะ
62093021998 นางสาวกัลญา เทพกรรณ�
62093021999 นางสาวทิพธิดา บุญพุธ
62093022000 นางสาวพัชรินทร� วงศ�อินตา
62093022001 นางสาวชรินทิพย� คุณรัตน�
62093022002 นางสาววนิดา สุขปQRอ
62093022003 นางสาววิไลพร ชาดา
62093022004 นางสาวสุชาดา ด�อลVะ
62093022005 นางสาวปานฤทัย วงษา
62093022006 นางสาววาสนา จูมศรีสิงห�
62093022007 นางสาวพรสุดา สุทันรัมย�
62093022008 นางสาวจุฑามาศ ผาวิชัย
62093022009 นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน
62093022010 นางสาวอภิญญา ยศป0ญญา
62093022011 นางสาวเอื้ออําพร ยลถวิล
62093022012 นายกฤษฎา อนุวงษ�ไทย
62093022013 นายอดิศร สุมังคะ
62093022014 นางสาวศิริวรรณ โลนุช
62093022015 นางสาวสิริพร บัวจันทร�
62093022016 นางสาวชลลดา จันโทภาศ
62093022017 นางสาววราภรณ� ทะสังขา
62093022018 นางสาวนันท�ตชา ยอดกลาง
62093022019 นางสาวนันทวัน อินนรา
62093022020 นางสาวยุภา แก%วมะ
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62093022021 นางสาววริศา เกษรราช
62093022022 นางสาวละมัย สุดสุวรรณ�
62093022023 นายอติเทพ โททุมพล
62093022024 นายวรัช พาติกบุตร
62093022025 นายศักด์ิสิทธ์ิ อักษร
62093022026 นายชินภัทร ป0ดทุม
62093022027 นายฤทธิเดช เชียงพฤกษ�
62093022028 นายมนัญชย� กันฤทธ์ิ
62093022029 นางสาวลดารัตน� บัวระภา
62093022030 นายกนกศักด์ิ บุญมา
62093022031 นางสาวนิศากร สุขโพธ์ิ
62093022032 นายอภิวิชญ� ป0ดสําราญ
62093022033 นางสาวรุ�งนภา น%อยวงศ�หา
62093022034 นายทิวา นนท�ไพวัลย�
62093022035 นางสาวดาหลี แสนเคน
62093022036 นางสาวพลอยวดี อุปพงษ�
62093022037 นางสาวจิฬาพร พรมท�าเรือ
62093022038 นางสาวพรทิพย� คําทอง
62093022039 นายธวัช การม่ิง
62093022040 นายเศกสรรศ� มูลเมือง
62093022041 นางสาวจงถนอมลักษณ� ศรีวรขาน
62093022042 นางสาวอุมาภรณ� โคมชัยภูมิ
62093022043 นางสาวป�ยานุช บุตตะวงษ�
62093022044 นางสาวรัชนีกร แสนสุภา
62093022045 นายพัสดา สิงห�งาม
62093022046 นางสาวเจตน�สุภา แสงเพชร
62093022047 นายเจษฎา สุขรมย�
62093022048 นายสุริยศักด์ิ ยืนยงค�
62093022049 นางสาวอัญมณี อินติสร%อย
62093022050 นางสาววราภรณ� อุสาหะพันธ�
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62093022051 นางสาววิภาพร วงจันทะเรือง
62093022052 นางศันสนีย� ยศรักษา
62093022053 นางสาวประทินทิพย� ดังดี
62093022054 นางสาวณัฐณิชา ใจเก�ง
62093022055 นางสาวจริยา ป0ญญาที
62093022056 นางสาวกิตติยารัตน� ชื่นใจ
62093022057 นางสาวจิราทิพย� อุทํากา
62093022058 นางสาวมาริสา ดําเนิน
62093022059 นางสาวป�ยดา มะสีโย
62093022060 นางสาวพรทิวา จันทรเสนา
62093022061 นางสาวสาวิตรี ระย%าศิลปO
62093022062 นางสาวอรพินท� ศรีษะเกตุ
62093022063 นางสาวชูใจ โคตรวิชัย
62093022064 นางสาวปนัดดา อันทะราศรี
62093022065 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมสอน
62093022066 นางสาวธัญญาลักษณ� เหล�าสุวรรณ
62093022067 นางสาวสุดารัตน� โยธายศ
62093022068 นางสาวนิภาภรณ� ยอดจันทร�
62093022069 นางสาวกรรณิการ� เฉลิมแสน
62093022070 นางสาวชัญญา ชนะดี
62093022071 นายภานุมาศ พละสาร
62093022072 นางสาวบุญพิทักษ� ตาลอุทัย
62093022073 นายสุวิชาญ ศิลาพันธ�
62093022074 นายวิศิษย� อินทรพานิชย�
62093022075 นายวรศักด์ิ รัตนโกฎิ
62093022076 นางสาวนาถลัดดา สุวรรณสอน
62093022077 นางสาวณัฐฑิรา พิมพ�เปลี่ยนศิริ
62093022078 นายบัณฑิต จิตตยะโสธร
62093022079 นางสาวมะลิสา หงษ�ตัน
62093022080 นางสาวจันทร�จิรา ไพรรัตน�
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62093022081 นางสาวปรียากรณ� ชมภูทอง
62093022082 นางสาวปาณิต ผาณิบุศย�
62093022083 นายสุธวัฒน� มะลิรัตน�
62093022084 นายวงศ�สงวน โคตนนท�
62093022085 นางสาวอมรรัตน� ศรีโพธ์ิ
62093022086 นางสาวสุดาพร อาจปาสา
62093022087 นางสาวษิญาภา หนุวัน
62093022088 นายชัชชัย อํานาจพิชิตไพรี
62093022089 นางรัชนี ศิริประพิมพ�
62093022090 นางสาวจริยา นครธรรม
62093022091 นางสาวศิริประภา กํายาน
62093022092 นางสาวหยาดนภา ธงอาษา
62093022093 นายกิตติ พะนะลา
62093022094 นางสาวกฤตยา สมบูรณ�กุล
62093022095 นางสาวจีรนันท� อินทรวาริช
62093022096 นายวสันต� คําเขียว
62093022097 นางสาวพรรณิภา ไกยวงษ�
62093022098 นางสาวสุนิศา ดาบพลหาร
62093022099 นางสาวสุนิสา เกิดปKอม
62093022100 นางสาวกนกอร ศรีคําหาญ
62093022101 นางสาวพยอม ทัศน�จันดา
62093022102 นายปองพล ผุดผ�อง
62093022103 นางสาวเกษเกษร เสวิสิทธ์ิ
62093022104 นางวิลัยพร เหมะธุลิน
62093022105 นายณัฐศาสตร� ศรีนาค
62093022106 นางสาวกนกอร ต.ศรีวงษ�
62093022107 นายเอกลักษณ� ยงอุ�น
62093022108 นางสาวรัชฎาพร คําบอน
62093022109 นางสาวอรสุดา นาสมใจ
62093022110 นายณัฐพงษ� หิริพาด
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62093022111 นางสาวอภิญญา ไชยวงศ�
62093022112 นางสาวณาตยา อินทราย
62093022113 นางสาวสินีนาฏ ชูอิน
62093022114 นางสาวพิกุล ทุริดไธสง
62093022115 นางอรุณี ใจฉํ่า
62093022116 นายนิธิศ ศรีจันทรา
62093022117 นายดนัย ไพรเขต
62093022118 นายศราวุธ พิทักษ�สกุลพันธ�
62093022119 นางสาวฉันทนา บุญหนา
62093022120 นางสาวปาริชาติ เพ็งสุขศรี
62093022121 นางสาวอุทัยวรรณ ชันธุระ
62093022122 นางสาววิภาพรรณ เกษทองมา
62093022123 นางสาวนฤมล ศรีวัฒนา
62093022124 นางสาวจารุจิตร บุญชํานาญ
62093022125 นายอิสรา นัยเนตร
62093022126 นายธนกร โพธิรัตน�
62093022127 นางสาวทิพย�สุดา สาจันทร�
62093022128 นางสาวอาทิตยา อภัยภักด์ิ
62093022129 นายธนาคม วงศ�ตาข่ี
62093022130 นายพรชัย ราชชมภู
62093022131 นางสาวพิญญามาศ จําปาศรี
62093022132 นางสาวปHานมุก คําดี
62093022133 นางสาวสายฝน สุภาชาติ
62093022134 นายณัฐวัตร สาริยา
62093022135 นางสาววารินทิพย� จาดฮามรด
62093022136 นางสาวอริสา พลดงนอก
62093022137 นายอิทธิพล ละพาสกุล
62093022138 นางสาวจารุวรรณ� กองแสง
62093022139 นางสาวพัชรินทร� พรหมโคตร
62093022140 นางสาวชลิตา ไชยมาโย
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62093022141 นางสาวจงกลณี ม�อมพะเนาว�
62093022142 นางสาววารุณี เศษฐาวงค�
62093022143 นางสาวดวงฤทัย นามคันที
62093022144 นายสุทธิพงษ� จันทวงษา
62093022145 นายพัฒนพงษ� สุภะกะ
62093022146 นายพร%อมพันธ� ยงยี
62093022147 นางสาวธนัญชนก สุวรรณหงษ�
62093022148 นางสุพัตรา ทาระแก%ว
62093022149 นายปรัชญา สังฆานุภาพ
62093022150 นางสาวรสสุคนธ� เฉ่ือยกลาง
62093022151 นางสาวไพลิน คดเค้ียว
62093022152 นางสาวศรีรจนา วันตา
62093022153 นางสาวพัชรี ธารบุญ
62093022154 นางสาววนารัตน� นาติโน
62093022155 นางกันยารัตน� คําภู
62093022156 นางสาววันวิสาข� พรมเลิศ
62093022157 นายยุทธพิทักษ� ชินคํา
62093022158 นางสาวฐิติภาภัทร� เอียสกุล
62093022159 นางสาวอภิญญา อาสนาชัย
62093022160 นางดลยา สุวรรณชัยรบ
62093022161 นางสาวอาภัสสร วิเชียรเพริศ
62093022162 นางสาววารินทร เปรมผล
62093022163 นางสาวอภิญญา ทองคําตอน
62093022164 นางสาวสมฤทัย ชาติกปริญญ�
62093022165 นายสุจินดา คําสวัสด์ิ
62093022166 นางสาวสุธางศุ�รัตน� อุปรีย�
62093022167 นางสาวกฤติยา คําลือฤทธ์ิ
62093022168 นางสาวศุภรัตน� แช�มกลั่น
62093022169 นางสาวอนิสสา สิมสน
62093022170 นางสาวจัตุรพร อันสุวรรณ�
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62093022171 นายพงศธร ราชวัตร
62093022172 นางสาวพิมพ�ปวีณ� วงษ�คําหาญ
62093022173 นางสาวขวัญฤทัย ภูกาบิน
62093022174 นางสาวพัชรา ศรีสุพรรณ
62093022175 นายศรายุทธ มังษา
62093022176 นางอาทิยา สิมโน
62093022177 นางสาวพรพิมล ละบุตร
62093022178 นางสาวนัคมน บุตรชัยงาม
62093022179 นางสาวสุจารี บุษย�ศรี
62093022180 นางสาววันวิสา พรหมดี
62093022181 นางสาววรรณวิสา ใจใหญ�
62093022182 นายภัทรพล หล%าบุตรศรี
62093022183 นางสาวสุลาวัลย� จันทร�ทอง
62093022184 นางวรมัย หาชานนท�
62093022185 นางสาวน้ําอ%อย พลทองวิจิตร
62093022186 นางสาวธิดารัตน� แสนพิม
62093022187 นางสาวรัชนีกร วังคีรี
62093022188 นางสาวกัญญาพัชร อินทรพาณิชย�
62093022189 นางสาวสุจิตรา แคนหนอง
62093022190 นางสาวสุจิตตรา ทําสุนา
62093022191 นายปรีชา สาแก%ว
62093022192 นางสาวสุพรรษา ยะวงษา
62093022193 นางสาวอารีรัตน� เกตุพิมล
62093022194 นางสาวพัชรา คําพิทูลย�
62093022195 นางสาวอรพรรณ ศรศักดา
62093022196 นายวรยุทธ สืบสุวรรณ�
62093022197 นางสาวชนิดา เครือคํา
62093022198 นายพงศรัตน� สุขอร�าม
62093022199 นายป�ยะวุฒิ จันทะเกษ
62093022200 นางสาวเจนจิรา สีมันตะ
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62093022201 นายทศพล ศรีกงพาน
62093022202 นางสาวอรวรรณ นาริโส
62093022203 นางสาวจันทร�ธิดา ปานจันทร�
62093022204 นางสาวอรอนงค� วงศ�สิงห�
62093022205 นางสาวกัญชพร ม่ิงขวัญ
62093022206 นางสาวรวิวรรณ มูลจักร
62093022207 นางสาววิสุดา อุปศักด์ิ
62093022208 นายพลากร ไชยคําภา
62093022209 นายอิทธิฤทธ์ิ ทวีชนม�
62093022210 นางสาวฤดีมาศ บุสดี
62093022211 นางศิริลักษณ� พรมเวียง
62093022212 นางสาวสะแกวัลย� ก%อนสูงเนิน
62093022213 นางสาวกัญญารัตน� ภูผาสิทธ์ิ
62093022214 นางสาวณัฏฐนันท� ทองคํา
62093022215 นายวรัญYู แผ%วชมภู
62093022216 นางศศิพิมล ศิริภา
62093022217 นายศิวะ สีมาตย�
62093022218 นายพิชญ พิทักษ�
62093022219 นายอัครวัตร ลี้กรทอง
62093022220 นางพรประภา สอนหาญ
62093022221 นายฐิติกุล สุทธิประภา
62093022222 นางสาวสุจิตราภรณ� พิมพาเรือ
62093022223 นางสาวป0ทมพร กองไธสง
62093022224 นางสาวลลิตา พันพรม
62093022225 นายอายุทธ คําโทพล
62093022226 นางสาวสุภาพร นาไชยโย
62093022227 นางสาวจันทร�เพ็ญ บุญทน
62093022228 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทิวงศา
62093022229 นางสาวเบญจวรรณ ศรีบุรินทร�
62093022230 นายกิติพงษ� เคนจันทร�
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62093022231 นางสาวโยษิตา บุตรดี
62093022232 นางสาวเจนจิรา ก่ิงพรมภู
62093022233 นายวุฒิชัย อึ้งตระกูล
62093022234 นางสาวสนธิยา ชุมป0ญญา
62093022235 นายณัฐพล พรมแสงใส
62093022236 นายวรวัฒน� พันทุมมา
62093022237 นางสาววรางคณา จอกลบ
62093022238 นางสาวณัฎฐณิชา ภะวะ
62093022239 นางสาวฐิติพร อามาตย�
62093022240 นางสาวจุฬาลักษณ� วรรณไชย
62093022241 นายธนดล แก�นชา
62093022242 นางสาวเจนจิรา บุญยียวน
62093022243 นางสาวสุภรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
62093022244 นางสาวรุ%งลาวัลย� ลุนสะแกวงษ�
62093022245 นางสาวปริชาติ ทักษิณ
62093022246 นางสาวพิกุล ทองป0Rน
62093022247 นางสาวสิริมา นามจุมจัง
62093022248 นางสาวพรรณิภา อรัญใส
62093022249 นางสาวจุฑามาศ อนนทสีหา
62093022250 นายธนพล เทพสุยะ
62093022251 นางสาวพยุรี ใสย่ิง
62093022252 นางสาวป0ญญพัฒน� ดลเพ็ญ
62093022253 นายนคร วังตะพันธ�
62093022254 นางสาวศิริลักษณ� พรมพิมพ�
62093022255 นายธนากร สารสวัสด์ิ
62093022256 นางสาวอภิญญา สุนารักษ�
62093022257 นางสาวนิภาภรณ� จันทร�แปKน
62093022258 นางสาวศุลีพร อาทรประชาชิต
62093022259 นางสาวภฒนัช ทัศพงษ�
62093022260 นางสาวศิรภัสสร สุขตน
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62093022261 นางสาวศิวรักษ� ชมชื่น
62093022262 นางสาวป0ทมา แก%วแสงใส
62093022263 นายธนโชติ แสนจันทร�
62093022264 นางสาวมินตรา ผาระสิทธ์ิ
62093022265 นางสาวเมลดา ภัทรฤดีพงศ�
62093022266 นายป0ชชญา ศิริคํา
62093022267 นางสาววีณา ม%าเมือง
62093022268 นางสาวทัศริยา พลแพงขวา
62093022269 นางสาวอรวรรยา ไชยพิเดช
62093022270 นางสาวอนุสรา อินทร�ตา
62093022271 นายมังกร ส�งท�ามะพลา
62093022272 นางสาวรัชนี สิทธิธรรม
62093022273 นายเฉลิมวุฒิ เครือจันตVะ
62093022274 นางสาวฐิตาภรณ� วงศ�พงษ�คํา
62093022275 นายเมฆวัฒนา มะหูณี
62093022276 นางสมมณี พิมพ�พิชญ�วิวัฒน�
62093022277 นางสาวมาริษา วงศ�สาย
62093022278 นางยุพิน เพ็ญคํา
62093022279 นางสาวลลิตา พิมมะนาว
62093022280 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย�
62093022281 นางสาวนิรชา อะโน
62093022282 นางเกษร ป0ญจันทร�สิงห�
62093022283 นางสาวทิพเนตร ผุยป0ญญา
62093022284 นายณัฐดนัย ไชยคําหาญ
62093022285 นางสาวมยุรี ยาทองไชย
62093022286 นางสาวอรทัย ไชยขัน
62093022287 นางสาวอนุศร วังกานนท�
62093022288 นางสาวฉันท�ชนก ชาลวันกุมภีร�
62093022289 นายฐปนวัฒน� อินภูวา
62093022290 นางสาวกาญจนา วงศ�สุวรรณ
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62093022291 นางสาวภัทรสุดา เชื้ออ�อน
62093022292 นางสาวช�อแก%ว ราชวงศา
62093022293 นางสาวอภิญญา กุลพงษ�
62093022294 นายวิชิต เรืองบุญ
62093022295 นางสาววรรณนิสา ตองตาสี
62093022296 นางสาวณปภา บุตรหึง
62093022297 นางสาวพิชชาภา ศิริสุวรรณ
62093022298 นางสาววิภาพร นวนนุกูล
62093022299 นางสาวกาญจนา แสนมอม
62093022300 นางสาวสุภัทสร สุทนู
62093022301 นางสาวมาลิสา ธัญญารักษ�
62093022302 นางพัชรินทร� สีหมนตรี
62093022303 นางสาวสุพรรณี ชินวัง
62093022304 นางสาวรัตนา ก่ิงสาหัส
62093022305 นายนิรุต สายพรม
62093022306 นางสาวกนกวรรณ� ศรีบุญเรือง
62093022307 นางสาวมณฑิตา จรีศรี
62093022308 นางสาวจุลีพร ชัชวาลย�
62093022309 นางสาวมณีรัตน� เหล�าหมวด
62093022310 นางสาวศศิภา พิมพ�เขต
62093022311 นางสาวปวีณา ภาโส
62093022312 นางสาววรรณิภา ชฎา
62093022313 นางสาววรนัฎ เจียมสายวงศ�
62093022314 นางสาวทิพย�สุดา คุณามา
62093022315 นางสาววราปภา พรมเทศ
62093022316 นางสาวนาตยา ศรีเตชะ
62093022317 นางสาวอภิญญา มูลวันดี
62093022318 นายพันธกานต� ประทุมเวียง
62093022319 นางสาวปวริศา อัครจันทร�
62093022320 นางสาวอ%อยทิพย� วงค�กันยา
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62093022321 นางสาวมลนญา สมัครสมาน
62093022322 นางสาวนฤมล ศิริสมบัติ
62093022323 นายศุภชัย บุญมี
62093022324 นายสุวินัย พิมพ�ตา
62093022325 นางสาวพิมพ�ลดา โสชารี
62093022326 นางสาวเอมอร สาริวงค�
62093022327 นางสาวศรัญญา ศรีมงคล
62093022328 นายอภิเชษฐ� ธานีกุล
62093022329 นายนฤชา สมดา
62093022330 นางสาวศุภณัฏฐกาญจน� ลาปะ
62093022331 นางสาววัลวิสา ศิลา
62093022332 นายณัฐวุฒิ วิโย
62093022333 นางสาวกรกนก ขันทเวทย�
62093022334 นายณรงค� ศิระวงศ�
62093022335 นางสาวสุวิมล บุญสุข
62093022336 นายฉัตรชัย ไชยบัน
62093022337 นายบดินทร� สมโภชน�
62093022338 นางสาวก่ิงหยก แก%วหลวง
62093022339 นายนนทนันท� คําปKอง
62093022340 นางสาวสุดารัตน� เพียรโคตร
62093022341 นางสาวป0ทมาภรณ� มอญไธสง
62093022342 นางสาวทิวากร จุลกองฮ%อ
62093022343 นายอรรถพร โทอิ้ง
62093022344 นายสุทธิพงษ� วงค�ลังกา
62093022345 นายณัฐกิตต์ิ คําศรี
62093022346 นางสาวพัชราภรณ� กุณรักษ�
62093022347 ว�าที่ร%อยตรีเอกพันธ� แก%วก_า
62093022348 นางสาวจุฬารัตน� ทะราษฎร�
62093022349 นางสาวสุพัตตา อ�อนดี
62093022350 นายทนงศักด์ิ วงศ�สมบัติ
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62093022351 นายกิติพงษ� ชาไชย
62093022352 นางสาวเสาวลักษณ� บรรดิษฐ�
62093022353 นายไพโรจน� ศุภสาร
62093022354 นางสาวโขมพัสตร� ม�วงสุราช
62093022355 นายอัฐศาสตร� พิเคราะห�งาม
62093022356 นางสาวนริศรา จันทะโคตร
62093022357 นางสาวมะลิวัลย� นันทพันธ�
62093022358 นางสาวเพ็ญนิสา ทองเขียว
62093022359 นางสาวสุดาพร สีนาฤทธ์ิ
62093022360 นายณัฐกานต� บุญล%วน
62093022361 นายวัตธากร วงค�เตชะ
62093022362 นางสาวยลดา ดวงดี
62093022363 นายประภาส หาสุนโม
62093022364 นางสาวมณีนุช ชาเหลา
62093022365 นางสาวปภัสรา สืบซุย
62093022366 นางสาววาสนา รักษา
62093022367 นางสาวประภาพรรณ คําตลบ
62093022368 นางสาวนัทธมน แพ�งจันทึก
62093022369 นางสาวสุพัตรา นาแก
62093022370 นายผดุงพล น%อยกํ่า
62093022371 นางสาวเจนจิรา ถาอิ่นแก%ว
62093022372 นางสาวนัญฐภัสสร ก่ิงแก%ว
62093022373 นายธิติภัทร พีระธรรม
62093022374 นางสาวธาริณี สิงห�คํา
62093022375 นางสาวสุภาดา บิลลาชัย
62093022376 นางสาววิลาสินี จ�ายนอก
62093022377 นางสาวนภารัตน� อาจแก%ว
62093022378 นางสาววริยา สร%อยเกลียว
62093022379 นายเกียรตินันท� ทานสุทัศน�
62093022380 นางสาวณัฐมล สมใจ

หน%า 746 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022381 นายพชร โพธ์ิสุ
62093022382 นางสาวมะลินดา มะลิทอง
62093022383 นางสาวสุปาณี โคตะบิน
62093022384 นางสาวภารดี ทองขํา
62093022385 นางสาวกนกวรรณ ศรีสูงส�ง
62093022386 นางสาวบุษกร เค้ียมก%อม
62093022387 นางสาวพรสุพัต คะศรีทอง
62093022388 นางสาวกมลชนก สากลาง
62093022389 นางสาวธิดารัตน� บุญกันต�
62093022390 นายณัฐชัย จันทะสิน
62093022391 นางสาวชิตวรี แดงสกุล
62093022392 นางสาวพัชริดา จันทร�คูณ
62093022393 นางสาวอัจฉรา โสคํา
62093022394 นางสาวรัชนี แซ�หว%า
62093022395 นายประจักษ� สาไสย
62093022396 นางสาวรัชฎาพร ปลื้มจันทร�
62093022397 นางสาวรุ�งนภา สีดี
62093022398 นางสาวอรุณกมล ใยวังหน%า
62093022399 นางสาวนุสรา บรรพลา
62093022400 นางสาววิสุดา พินโย
62093022401 นางสาวอรนุช สิทธิราช
62093022402 นายศิริโชค ศรีนวล
62093022403 นางสาววชิรากร วีรศักดา
62093022404 นางนฤมล ภูมิดอนชัย
62093022405 นายปฐมภพ ศิรินคร
62093022406 นางสาวสุภาพร ทาบุญมา
62093022407 นางสาวสุธิดา แฝงเหียน
62093022408 นายป0ญญา กวนหลวง
62093022409 นางสาวนิรมล พลอาวุธ
62093022410 นายคมสันต� ภักดีอํานาจ

หน%า 747 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022411 นายสุทธิพงษ� ผิวบาง
62093022412 นางสาวดาเรศ คําใบ
62093022413 นางสาวชนัญธิญา วงค�ภาคํา
62093022414 นายประสิทธ์ิ หลวงใจ
62093022415 นางสาวสุภาวดี อัคพิน
62093022416 นายสุนทร ศรีสุราช
62093022417 นางสาววิไลวรรณ ลอยนอก
62093022418 นายชวลิตร เทียงดํา
62093022419 นายณัฐพงษ� ปKองคําสิงห�
62093022420 นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
62093022421 นายวีระศักด์ิ สีเทพ
62093022422 นางสาวศศิพิมพ� โคตรวงษ�
62093022423 นางสาวพัชรินทร� สิงหาคํา
62093022424 นายสุริยะ ศรทอง
62093022425 นายณัฐวุฒิ เมืองลี
62093022426 นางอัยยา โสภาค
62093022427 นางสาวสุรีรัตน� บุญเรือง
62093022428 นางสาวณัฐกานต� บุญอยู�
62093022429 นายอาทิตย� โยคิน
62093022430 นางสาวภัทรพร ลักษณะบูรณ�
62093022431 นางสุชันษา แสนทวีสุข
62093022432 นางสาวน้ําฝน บุญทน
62093022433 นายเกรียงศักด์ิ แสงวิชัย
62093022434 นางสาวภัทธิรา ไทธานี
62093022435 นายสัจตพงษ� คําศรีระภาพ
62093022436 นางสาวสุทธิดา สายสิน
62093022437 นายนัฐพล ปุณริบูรณ�
62093022438 นางสาวศิรินทิพย� นักร%อง
62093022439 นายณัฐพล แสงโคตรมา
62093022440 นางสาวประภัสสร มารศรี

หน%า 748 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022441 นางสาวปรินดา บุญมานนท�
62093022442 นางสาวอารีย� กาศเจริญ
62093022443 นางสาวอมรรัตน� ประทุมทอง
62093022444 นางสาวธัญญามาศ ชาติวงษ�
62093022445 นางสาวสุภาพร สมพงษ�
62093022446 นางสาวสุขุมาลย� พลศรี
62093022447 นางอรทัย ศรีวิชัย
62093022448 นางสาวอรญา นามวิเศษ
62093022449 นายธนเสฏฐ� ธิติธนันต�ชัย
62093022450 นางสาวป0ทมวรรณ ปลื้มใจ
62093022451 นายศราวุธ ขันเพียแก%ว
62093022452 นางสาวเจษฎาภรณ� ไกรสูรย�
62093022453 นางสาวธนารักษ� วรรณโนมัย
62093022454 นางสาวประนอม ปาระโพธ์ิ
62093022455 นายธนาศักด์ิ หนูโนต
62093022456 นางสาวยุภา จินดาทะจักร�
62093022457 นางสาวเมลานี โนนหิน
62093022458 นายเกียรติภูมิ ผาจวง
62093022459 นายยุทธนา พิลาทา
62093022460 นางสาวกชพรรณ ชมภูพื้น
62093022461 นางสาวเบญจมาศ ลีบาง
62093022462 นางสาวกนกวรรณ วรรณสินธ�
62093022463 นางสาวไพสุดา นามเพ็ง
62093022464 นางสาวอรวรรณ หินทอง
62093022465 จ�าอากาศเอกอรรถพล คุณา
62093022466 นายลิขิต ภูอาภรณ�
62093022467 นางสาววราลักษณ� ล%อมฤทธ์ิ
62093022468 นางสาวนวรัตน� เพ็ชรรัตน�
62093022469 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณ�
62093022470 นางสาวศิราพร สุวรรณไกษร

หน%า 749 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022471 นางสาวปริศนา สําลี
62093022472 นายวรพล ขาวพิมพ�
62093022473 นายมณฑล เสนาะสรรพ�
62093022474 นางสาวกชกร นิกูลกาญจน�
62093022475 นางสาวปรารถนา จันเทพา
62093022476 นางสาวสรรเสริญ แผลงสูงเนิน
62093022477 นางสาวก่ิงแก%ว ดุงแก%ว
62093022478 นางสาวชุลีพร ศิลาอ�อน
62093022479 นางสาวอาทิตยา บาลไทยสงค�
62093022480 นายสิทธิโชค โสสุด
62093022481 นายฉัตรชัย โนนวล
62093022482 นายศุภชาติ แพนดี
62093022483 นางสาวพิชญา กีกาศ
62093022484 นางสาวเพ็ญพักตร� ทุมซ%าย
62093022485 นายพงศกร ทรงแสงฤทธ์ิ
62093022486 นางสาวนิภาพร งอยภูธร
62093022487 นายเพ็ญชัย ไสยพันธ�
62093022488 นางสาวรัตนาภรณ� สุขปQRอ
62093022489 นายคมศักด์ิ ทองจันทร�
62093022490 นางสาวอุทุมพร ป�นใจ
62093022491 นางสาวมณีรัตน� ภูละคร
62093022492 นางสาวนริศรา แสนแพง
62093022493 นายวิทวัส เจริญรัตน�
62093022494 นางสาวมาริษา อาจสูงเนิน
62093022495 นายพาโชค พรมจันทร�
62093022496 นางสาวนันท�นภัส บุตรสิงขรณ�
62093022497 นายวรวุฒิ สุดวิลัย
62093022498 นางสาวการต�พิชชา ฉวีเวช
62093022499 นายณัฐพล สายพิณ
62093022500 นายภานุวัฒน� สมศรี

หน%า 750 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022501 นางสาวพีรดา วาริคิด
62093022502 นางสาวนิภาพร จันโทวาท
62093022503 นางสาวช�อผกา เลือดสงคราม
62093022504 นางสาวชณาธิป แฮนหลุน
62093022505 นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ
62093022506 นางสาวเบญญาภา เทวราช
62093022507 นางสาวอุ�นเรือน หลาบโพธ์ิ
62093022508 นางสาวอมิตดา เหง%าโอสา
62093022509 นางสาวอริยา ธนูทอง
62093022510 นางสาวจีรวรรณ หล%าธรรม
62093022511 นายณัฐวุฒิ ตาสว�าง
62093022512 นางสาวศุภรัตน� อิ้มพัฒน�
62093022513 นางสาวอรนุช ริมขามปKอม
62093022514 นางสาววิภาวี อรรัฐเสถียร
62093022515 นายถวิล สิงห�เทพ
62093022516 นายสหโชค เลิงโพชะ
62093022517 นางสาวกนกวรรณ พันธุยา
62093022518 นางสาวณัฐมล เจนชัย
62093022519 ว�าที่ร%อยตรีศุภษร ประเคนคะชา
62093022520 นางสาวพิชญดา แก%วนาง
62093022521 นายชาญชัย เก้ือกูล
62093022522 นายสยุมภูว� ไชยภูมิ
62093022523 นางสาวอาภาภรณ� ชํานิยา
62093022524 นางมัญฐหทัย จุลลา
62093022525 นางสาวมินตรา ไชยสะอาด
62093022526 นายสิทธิชัย แสงชัย
62093022527 นางสาวป0ทมาพร ซ่ือจริง
62093022528 นางสาวธนัญญา เสนาไชย
62093022529 นายวิชยุตม� สุทธิคุณ
62093022530 นางสาวศศิธร บุญปก

หน%า 751 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022531 นางสาวจิราภัสร� ภูทองก่ิง
62093022532 นายยศพล อุ�นใจ
62093022533 ว�าที่ร%อยตรีหญิงศุภกิณห� สุวรรณสิงห�
62093022534 นายเกษฎา ห%าวหาญ
62093022535 นางสาววราภรณ� อุ�นนาวิน
62093022536 นายกาญจนศักด์ิ ก้ัวพิสมัย
62093022537 นายปรัชญา แสงคําพระ
62093022538 นายพรทวี แร�วงค�คต
62093022539 นางสาวชุติมา โคตสาตรี
62093022540 นางสุชาดา วีระทูล
62093022541 นายณัฐกิตต์ิ เบญจมาศ
62093022542 นางสาวนุชจิรา กาญจนานันท�
62093022543 นางสาววลัยพร หม่ันคนเที่ยง
62093022544 นางสาวมิลตรา ภูปานผา
62093022545 นางสาวกวินนา มูลถวิลย�
62093022546 นายพงศ�พิชญ� เมืองวงษ�
62093022547 นางสาวเสาวธาร วงษาซ%าย
62093022548 นายประสิทธ์ิ อรรคราช
62093022549 นายพุทธางกูร กุลอัก
62093022550 นางสาวลินดา สนิทนวล
62093022551 นายฆนาการ ศักด์ิศรีบุญดี
62093022552 นางสาวพรสุรีย� ดอนเกิด
62093022553 นายศิริพงษ� เสมาเพชร
62093022554 นางสาวชลลดา ฉันทพจน�
62093022555 นายเมธาวัฒน� ศิริวัฒนเมธานนท�
62093022556 นางสาววรณัฏฐา ประทุมมา
62093022557 นางสาวศิรินภา ไชยกว%าง
62093022558 นายกรวิก ประทุมทอง
62093022559 นายพิพัฒพงศ� สีสุด
62093022560 นางสาวสายรุ%ง คนล้ํา

หน%า 752 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022561 นางสาวรัชนี ชนะกุล
62093022562 นางสาวธนาภรณ� คุปนัติ
62093022563 นายเอนก หทัยวสีวงศ�
62093022564 นายจักรกริช น%อยโนลา
62093022565 นางสาวสุชาธินี จงสวัสด์ิ
62093022566 นางสาวทัศนีย� คําชนะ
62093022567 นางสาววันวิสา รินทระ
62093022568 นางสาวพรพิมล สุภาพ
62093022569 นางสาวกมลพรรณ มุลคําเกต
62093022570 นางสาวขนิษฐา พิมพ�สีดา
62093022571 นางสาวพรรณิภา อินสกุล
62093022572 นางสาวอรญา อินทร�หา
62093022573 นางสาวป�Wนแก%ว ศรีทา
62093022574 นายธนวุฒิ ขุนเอียด
62093022575 นายธํารงค�ศักด์ิ พงศ�พิมล
62093022576 นางสาวฉวีลักษณ� สมชัย
62093022577 นางสาวยุพาดา มีศิริ
62093022578 นางสาวธีรนุช คนยัง
62093022579 นายอนุชา วันหากิจ
62093022580 นางสาววนิดา นามอาสา
62093022581 นางสาวสิรินาถ คําผุย
62093022582 นายสกล โพธ์ิไทรย�
62093022583 นายฤทธิเดช พรหมดี
62093022584 นางสาวทวินตา ทัพซ%าย
62093022585 นายเชิดชัย ดุลโคกกรวด
62093022586 นายเกียรติคุณ วิเศษศรี
62093022587 นางสาวกัญญาวีร� หารินไสล
62093022588 นายอภินันท� เชื้อศิริ
62093022589 นางสาวสุมิตตรา กาละวงค�
62093022590 นางอัจฉราวรรณ สิงห�วงษ�

หน%า 753 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093022591 นางสาวปรียาภรณ� พุ�มกระจันทร�
62093022592 นายกิตติกรณ� นามกอง
62093022593 นายอภิวัฒน� พุทธษา
62093022594 นายถาวร ศรีรัตนอุดร
62093022595 นางสาวสุรีรัตน� อาจแก%ว
62093022596 นางสาวจีราภรณ� สมศรีงาม
62093022597 นายนครินทร� ศรีมงคล
62093022598 นางสาวกมลเนตร ทองคําชุม
62093022599 นายสามารถ ใจสอาด
62093022600 นายฐิติพรรณ แก%วเกิด
62093022601 นางสาวจุฑาพร ยมเกิด
62093022602 นางสาวตรีรัตน� ศรีมุกดา
62093022603 นางสาวอัจจิมา ศรีเสาวงค�
62093022604 นางสาวขวัญฤดี ชินคํา
62093022605 นางสาวกรทิพ ริยะบุตร
62093022606 นายปรัชญา ชาวสวน
62093022607 นายธนากร ถึงหม่ืนไวย
62093022608 นางสาวลินดา ด%วงลําพันธ�
62093022609 นางสาวนฤมล สุธรรม
62093022610 นางสาวปรัชญาพรรณ พันธ�สว�าง
62093022611 นางสาวสุจิตราภรณ� ใจสุข
62093022612 นางสาวศิวพร บุญกว%าง
62093022613 นายทศพร หาญโสภา
62093022614 นางสาวคณัสนันท� ผิวตะศาสตร�
62093022615 นางสาวกฤษยา พรหมมูล
62093022616 นางสาวเมวดี ศรีสมบัติ
62093022617 นางสาวณัฐฌา บุตรดี
62093022618 นางสาวพลอยไพลิน ศรีทุม
62093022619 นางสาวจิราพร ขวัญเงิน
62093022620 นางสาวก่ิงแก%ว วงษ�ลา
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62093022621 นางสาวจิราวรรณ พลกุล
62093022622 นางสาวศันสนีย� บุรีรัตน�
62093022623 นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
62093022624 นางสาวภัทรวดี ล้ําลอง
62093022625 นายทัศพล ศรีพิทักษ�
62093022626 นายกิตติศักด์ิ วีระคุณ
62093022627 นางสาวรพิพรรณ เสนจันตะ
62093022628 นายชยานันต� ชุติธสุวรรณ
62093022629 นางสาวฐาณิกา สุพรรณ�พุทธา
62093022630 นางสาวปริมประภา จันดาหาร
62093022631 นางจุฑารัธ วงศ�ใหญ�
62093022632 นายวรกานต� งามอาษา
62093022633 นางสาวเจนป0ญญา สุขจันดา
62093022634 นางสาวอรลณา ดงประจํา
62093022635 นางสาวนันธยา ดวงแสนวงษ�
62093022636 นายศราวุธ วงษ�ป0ตตะ
62093022637 นางสาวเจนจิรา เสวิสิทธ์ิ
62093022638 นางสาวธมนณัฏฐ� บุตรโยจันโท
62093022639 นางสาวอรยา แสงชาติ
62093022640 นางสาวเพชรฤดี สํารวมใจ
62093022641 นางสาวนารี หล%าบุญ
62093022642 นายปริญญา จิวิสาย
62093022643 นางสาวกรรณิกา เชื้อพระซอง
62093022644 นางสาวจิราพร วงษ�ภัย
62093022645 นายอนวัช พรหมสุข
62093022646 นางสาวจิตลดา จันเต่ือย
62093022647 นางสาวขนิษฐา นันตา
62093022648 นางสาวพัชราพร ทนีดวง
62093022649 นายพชร เอ%มะราช
62093022650 นายอภิชัจจ� ป0ญจาบุตร
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62093022651 นางสาวฐิติวรดา จํารัสบุญ
62093022652 นางสาวรุจิกร ฝHายเทศ
62093022653 นางสาวณัฐิยา ตะมิน
62093022654 นายชัยชนะ ลอนตรง
62093022655 นางสาวรสริน ไชยมาศ
62093022656 นายพนธกร ทาบุดดี
62093022657 นางสาวจุฑามณี หะติง
62093022658 นางสาวพรรณิภา ม่ิงวงค�ยาง
62093022659 นายศิรวัฒน� กําแพงศิริชัย
62093022660 นายจิรายุ ใจกล%า
62093022661 นางสาวพัชรา คําหงษา
62093022662 นางสาวพัชราภรณ� นาขันดี
62093022663 นางสาวจุฑาทิพย� เรียมแสน
62093022664 นายนันตวิทย� บุดดีเหมือน
62093022665 นายปฏิภาน อินทร�คําดี
62093022666 นางสาวจินตนา มีไกรราช
62093022667 นางสาวอภิญญา อ�อนละมัย
62093022668 นางสาวอรอุมา สีหามาตย�
62093022669 นางประภาพร สาจักร
62093022670 นายอิสระ มูลที
62093022671 นางสาวอภิรดี ศรีศักด์ิดี
62093022672 นางสาวพัฒชรี รักษา
62093022673 นางสาวพัชรีภรณ� บุตรดา
62093022674 นางสาวศิริลักษณ� สมภาร
62093022675 นางสาวกาญจนา ศรีสุพัฒน�
62093022676 นายพงศ�ธร พัสดร
62093022677 นางสาวจิราวรรณ สมสนุก
62093022678 นางสาวตรีนภัส นามวงศา
62093022679 นางสาวนฤภรณ� เอ็นเมืองเหล็ก
62093022680 นางสาวชโลทร ชาวคนดง
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62093022681 นางสาวเพ็ญพักตร� บัวต๊ิก
62093022682 นางสาวเบญญา สมป�ตะ
62093022683 นางสาวทัศนีวรรณ พันทอง
62093022684 นางสาวขนิษฐา คุณป0ญญา
62093022685 นางสาวอัจฉรา มาเสาเหลา
62093022686 นางสาวศิริขวัญ ไชยมี
62093022687 นางสาวชลธิดา ท%าวกลาง
62093022688 นางสาวเบญจวรรณ สุขเอิบ
62093022689 นายอดิพงศ� สุวรรณโพธ์ิ
62093022690 นางสาวศิรประภา โชติพูล
62093022691 นางสาวชมพูนุช กุดวงค�แก%ว
62093022692 นางสาวธณัสดา บรรณารักษ�
62093022693 นายณัฐสิทธ์ิ สุคําภา
62093022694 นายณัฐวุฒิ เสนานุช
62093022695 นางสาวภัชชุดา สายสิงห�
62093022696 นางสาวอภิญญา ซ�อมเชียง
62093022697 นางสาวลินดา ใจธรรม
62093022698 นายเทพพนม นิตุธร
62093022699 นางสาวสินาพร นามพรม
62093022700 นางสาวอัยลดา จันทะพา
62093022701 นางสาวณัชชา คีรีวงศ�
62093022702 นางสาวขัตติยา ทองเมือง
62093022703 นายกฤษฏ์ิเพชร ดาวแจ%ง
62093022704 นางเบญจมาศ บุญพระ
62093022705 นางสาวอภิสรา การคิด
62093022706 นางสาววรรณภา สมสนุก
62093022707 นางสาวป�ยนันท� หม่ืนสาย
62093022708 นางสาวพัทธนันท� อุทธกรี
62093022709 นางสาวเจนจิรา พุทธรักษ�
62093022710 นางสาวน้ําทิพย� มอโท
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62093022711 นายอัษฎาวุฒิ ท%าวพิมพ�
62093022712 นางสาวโชติกานต� กาญจนโกมล
62093022713 นางสาวชฎาพร สนสุรัตน�
62093022714 นายนฤดล อินทรสอน
62093022715 นายศราวุฒิ งามศรีขํา
62093022716 นางสาวสุมิตรา ป0สสาเวียง
62093022717 นายขจรศักด์ิ สิงห�ภักดี
62093022718 นางสาวฐาพิชญ�ดา เดชน%อย
62093022719 นางกนกวรรณ ศรีวิชา
62093022720 นางสาวฟาติมา ฮวดพรหม
62093022721 นางปวีณา ทวนทอง
62093022722 นายพัฒน�พงษ� สุดสน
62093022723 นายจักรภัทร เชื้อเจริญ
62093022724 นางสาวป�ยวรรณ ฝางแก%ว
62093022725 นางสาวขวัญหทัย ศรีปากดี
62093022726 นางสาวมนต�ดารา อุดมนาค
62093022727 นางสาวสุกัญญา ทาทอง
62093022728 นายศิรวัชร� ภู�เจริญศิลปO
62093022729 นายอานนท� ข�าขันมะลี
62093022730 นางสาวนพรัตน� ศรีชัย
62093022731 นายประวิทย� แก%วสา
62093022732 นายกฤษ อัครจันทร�
62093022733 นางสาวเดือนเพ็ญ ผาจันทร�ดา
62093022734 นายสถิตพร อุตระธิยางค�
62093022735 นางเบญญาภา พิลาชัย
62093022736 นายธนพงษ� ภูก่ิงพลอย
62093022737 นางสาวกมลรัตน� กลัมภัก
62093022738 นางสาววราภรณ� รักษาแก%ว
62093022739 นางอนุสรณ� แซ�โต_
62093022740 นายภูมินทร� ศรีตาแสน
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62093022741 นางสาวป�ยณา ปุริโส
62093022742 นางสาวป�ยะพร สิมสะกะ
62093022743 นางสาวเบญจวรรณ รูปตํ่า
62093022744 นางจรรยารักษ� เพ็งลุน
62093022745 นางสาวจุฑารัตน� นนทะมาตย�
62093022746 นางสาววิไลลักษณ� สมปาง
62093022747 นายวีรชน ค้ึมยะราช
62093022748 นางสาวนภาพร แซ�ตัง
62093022749 นางป�ยะนุช จันทะมล
62093022750 นางสาวป0ณชญา เหลาพร
62093022751 นางสาวชมพูนุท คําภูเงิน
62093022752 นางสาวรุ�งธิดา ศิริกุล
62093022753 นางสาวลัดดาวัลย� นามวงศ�
62093022754 นายเจตพล การุญ
62093022755 นางสาวรัชกาญจน� บัวขาว
62093022756 นางสาวจินตนา เทียนชัย
62093022757 นางสาวภัสราพร แก�นงาม
62093022758 นางสาวสุดใจ พรมสิน
62093022759 นางสาวลลิดา ศรีเมือง
62093022760 นางสาวจิราภรณ� เหล�าลาด
62093022761 นางสาวศิริพร ปริตแจ�ม
62093022762 นายวรพัฒน� สระแก%ว
62093022763 นางสาวภิญญา เคนภาวะ
62093022764 นางสาวอันธิกา ชัยอามาตย�
62093022765 นางสาวสุภาพร บุญช�วย
62093022766 นายกนกพล ชื่นกรมรักษ�
62093022767 นางสาวทักษิณา บุญขันธ�
62093022768 นางสาวกชภัทร ณรงค�ศิลปO
62093022769 นางสาวลินดา ทองสา
62093022770 นางสาวจารุณี ทายะ
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62093022771 นางสาววรรณภา กองพิมาย
62093022772 นางสาวนัยนา ศรีบุโฮม
62093022773 นางสาววิภาดา ทองหล�อ
62093022774 นายสถาพร ศรีแก%ว
62093022775 นายพรภิรมย� มูลตรี
62093022776 นายณัฐวุฒิ หลานวงค�
62093022777 นางสาวเรวดี อาจศิริ
62093022778 นางสาวพรนภา สุวรรณสถิตย�
62093022779 นายอรรถพล พลพันธ�
62093022780 นายนัฐพล พิมพ�อุบล
62093022781 นางสาวกัญทิมา ใจใส
62093022782 นายเชิดศักด์ิ จันทร�ท%าว
62093022783 นางสาวอรัญญา หล%าทอง
62093022784 นางสาววราภรณ� ภูคงน้ํา
62093022785 นางสาวนฤชา ทองจุ%ย
62093022786 นางวรัญยา สมวงศ�
62093022787 นายเอกชัย ไพศาล
62093022788 นางสาวณัฐวดี ณ หนองคาย
62093022789 นางสาวกานต�ชนก ผาพรม
62093022790 นายดนุพล สุขะปรเมษฐ
62093022791 นายอิสระ ไชยแสน
62093022792 นางสาววิลาสินี ลวนคํา
62093022793 นายอภิสิทธ์ิ บุตรหาญ
62093022794 นางสาวฤดี จอกแก%ว
62093022795 นางสาวณิชชา สําราญบํารุง
62093022796 นายวงษ�กฏ ภูวิชัย
62093022797 นางสาววรรณพิมล ก่ิงโชค
62093022798 นางสาวธัญพร บัวดี
62093022799 นางสาวสุกันยา พิลาตัน
62093022800 นางสาวพิชามญชุ� บุญญเศรษฐ�
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62093022801 นางสาวสายรุ%ง อัคฮาด
62093022802 นายชุติไชย โตหนึ่ง
62093022803 นายกิตติศักด์ิ ศรีสุภผลโภชน�
62093022804 นางสาวรุจิรา สุราษฎร�
62093022805 นางสาวนิสา โถตันคํา
62093022806 นางสาวอารีรัตน� แกะมา
62093022807 นางสาวสาริศา ทองดี
62093022808 นางสาวพรรณรมณ ชูบัว
62093022809 นางสาวทิชานันท� หาญจิตร
62093022810 นางสาวกชพร โสประดิษฐ
62093022811 นางสาวพรพิมล มาจอมศรี
62093022812 นางสาวณัฏฐณิชา ภูดีสม
62093022813 นางสาวป0ญจนิจ จิตรเหลื่อม
62093022814 นางสาวป�ยฉัตร พลศรี
62093022815 นายคณิตชัย นามสีพันธ�
62093022816 นางสาวกฤษดา สังข�ทอง
62093022817 นางสาวดวงกมล เสนาไชย
62093022818 นางสาวสิริลักษณ� หอมหวาน
62093022819 นายเกรียงไกร บุตรกันหา
62093022820 นายธวัชชัย สารทอง
62093022821 นางสาวลดาวัลย� เชื้อคําเพ็ง
62093022822 นายอมรฤทธ์ิ พิมพ�มีลาย
62093022823 นางสาวกุมาวิกา นนทวงษา
62093022824 นายพิศาล วงค�ขัติยะ
62093022825 นายจิรายุทธ ดวงชาทม
62093022826 นายวสุธร ทรัพย�เสนาะ
62093022827 นางอารีรัตน� เจียมศักด์ิ
62093022828 นางสาววารุณี หลงเคน
62093022829 นางสาวจิราภรณ� ชินวัฒนา
62093022830 นางสาวมะยุรา อิ่มทรัพย�
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62093022831 นายพีระ ลายบุตรศรี
62093022832 นายวุฒินันท� ไชยมานันต�
62093022833 นางสาวอรุณสวัสด์ิ จันสุวรรณ�
62093022834 นางสาวทัศมล ศรีธนราช
62093022835 นางสาวฐานิตา งามทรัพย�
62093022836 นางสาวขวัญตา นามมุงคุณ
62093022837 นายกิตติพงษ� คําแห%ง
62093022838 นางสาวสุดารัตน� สุขเกษม
62093022839 นางสาวอรุณรักษ� ชัยเมืองชื่น
62093022840 นางนันธวรรณ ศรีสุข
62093022841 นางสาวชฎาพร จันสด
62093022842 นางสาวเกศกนก สุป0ญญา
62093022843 นายกันตินันท� ธรรมคํา
62093022844 นางสาวปริญญ� สระอุบล
62093022845 นายณปภัช ลดาวัลย�
62093022846 นางสาววิชชุดา พลนันท�
62093022847 นางสาวกนกวรรณ กาญบุตร
62093022848 นางสาวรุจิภาภรณ� หวังใจสุข
62093022849 นางสาวบุษบากร ศรีทนนาง
62093022850 นายองอาจ พรมพลเมือง
62093022851 นางสาวสุกัญญา จรูญประโคน
62093022852 นายทนงศักด์ิ ครื่นอุระ
62093022853 นายคมกฤช ศรีสอน
62093022854 นางสาวณัฐกานต� มุกดาราช
62093022855 นางสาวจุฬาลักษณ� บุญกว%าง
62093022856 นายเอกภพ ค�อมบุษดี
62093022857 นางสาวรัตนา ถามูลเลศ
62093022858 นายศิวรุต ผาจันทร�ยอ
62093022859 นางพรรณวิไล โสดามา
62093022860 นางสาวสิริจันทร� สิริป0ณฑารีย�สกุล
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62093022861 นายชัยวิชิต พรมวัง
62093022862 นายอวิรุทธ� อินแตง
62093022863 นางสาวศิริวิมล บุบผาวรรณ�
62093022864 นายพัฒนพงษ� เข็มมาหอม
62093022865 นายธนพงษ� สายคํา
62093022866 นายพลัฎฐ� ใครบุตร
62093022867 นางสาวปวริศา ฐิติวรฤกษ�
62093022868 นางสาวประทุมมา หม�องเหล็ก
62093022869 นางสาวอรเนตร มหาสาร
62093022870 นางสาวนัฎฐาภรณ� พวงประโคน
62093022871 นางสาวธนพรณ� ซ%ายกลาง
62093022872 นางสาวรินทร�รดา วรรณดร
62093022873 นางสาวพิลิปดา จินะ
62093022874 นางสาวชนกพร ชาญนรา
62093022875 นางสาวตีรณา เนธิบุตร
62093022876 นางสาววิภาภรณ� โคตรชมภู
62093022877 นางสาววันทิวา เทวรัตน�
62093022878 นางสาวไพรินทร� ถือธรรม
62093022879 นายอภิสิทธ์ิ คําย%าว
62093022880 นายธราเทพ วีระกุล
62093022881 นายกฤษดา ไชยพรม
62093022882 นางสาวมนฤดี หลักคํา
62093022883 นางสาวป�ยะฉัตร ไชยเชษฐ�
62093022884 นายกมลวัฒน� จันทร�ทองอ�อน
62093022885 นางสาวนพวรรณ ศรีชัย
62093022886 นางสาวจิราพร แก%วภักดี
62093022887 นายตรีทเศศ เจียศิริพร
62093022888 นางสาวปริฉัตร ป0สสาแก%ว
62093022889 นางสาวเจนจิราภรณ� จันทร�มณี
62093022890 นางสาวชลธิชา ป�ยวัชรวิจิตร
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62093022891 นางสาวจิตตานันทิ์ หลักทรัพย�
62093022892 นางไพรวัลย� กรมวงศ�
62093022893 นางดรุณี แสนสอน
62093022894 นางสาวบุณยาพร ราดบุตร
62093022895 นางสาวศิริวรรณ พันธุขันธ�
62093022896 นางสาวอัมรา ศูนย�จันทร�
62093022897 นางสาวณัชชวกร คิอินธิ
62093022898 นายวุฒิภูมิ ภู�พงษ�
62093022899 นางสาวพัชรินทร� เชื้อภักดี
62093022900 นางสาววรินดา ริยะบุตร
62093022901 นางสาวยุวดี จิตใจ
62093022902 นางสาวณัฐพร อินธิบาล
62093022903 นายณัฐวัตร สีทอง
62093022904 นางสาวจุติพร สุวรรณภักดี
62093022905 นางสาวอโนชา นามี
62093022906 นางสาวปารีรัตน� ปราบพาล
62093022907 นางสาวรจนา จิปอมจา
62093022908 นายเลิศมงคล สุยะมาด
62093022909 นางสาวรุ�งนภา แก%วสุขแสง
62093022910 นางสาวนุชรา พ�อชมภู
62093022911 นางสาวประนัดดา บุรีขันธ�
62093022912 นางพัชรินทร� แสนอุบล
62093022913 นางสาวกนกพิชญ� หมวดเมือง
62093022914 นายณรงค�เดช คําสว�าง
62093022915 นางสาวธัญสิริ สิทธิแสง
62093022916 นางสาวชลธิชา ศรีวิจารย�
62093022917 นางสาวอนัฐชญา โสคําภา
62093022918 นางสาววัฒนา จิตะสี
62093022919 นางสาวนิภาวรรณ ธรรมโคตร
62093022920 นางสาวจิตติยา อาริฟอง
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62093022921 นางสาวนภาพร น�าจันทึก
62093022922 นางสาวกนกกร สีบุญนุย
62093022923 นางสาวดุจดาว ขัดสมิง
62093022924 นางสาวดวงสมร แก%วสุฟอง
62093022925 นางสาวฐิติมา วังทะพันธ�
62093022926 นางสาวชฎาพร บุญพรหม
62093022927 นางสาวกาญจนา ทาวังลาด
62093022928 นางสาวศิราณี สิงห�สุวรรณ
62093022929 นางสาววารุณี นาคําคูณ
62093022930 นางสาวกัญญาภัค โพธ์ิไทรย�
62093022931 นายเฉลิม ชัยยนต�
62093022932 นางสาวชนาภา สิงห�คํา
62093022933 นางเอมอร อนุสรณ�ประดิษฐ�
62093022934 นางสาวมนัญชยา พังน%อย
62093022935 นางพัชรินทร� อินธิดา
62093022936 นายอดิศร ทุมแสง
62093022937 นางสาวป�ยนุช คนขยัน
62093022938 นายวธิวุธ ค�อมสิงห�
62093022939 นางสาวดากานดา เหลือผล
62093022940 นายสุรนาท บุญเกตุ
62093022941 นายณัฐพงษ� แสงรุ�งโรจน�
62093022942 นายสกุลชัย ไชยประโคม
62093022943 นายวรวิทย� สรรพอาษา
62093022944 นางสาวจิราภรณ� ทรงเดช
62093022945 นางสาวศิริพร แสงนคร
62093022946 นายวัชรินทร� พรกุณา
62093022947 นางสาวนวพร ชีววิทยานันท�
62093022948 นายจิรภาส ไหลหาโคตร
62093022949 นายทรงกลด แก%วมณีชัย
62093022950 นางสาวรสสุคนธ� อูมชัย
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62093022951 นางสาวสุภาวินี บุญรักษา
62093022952 นางสาวฐิติยา วังพิพัฒน�
62093022953 นางสาวโชติมา คําแก%ว
62093022954 นางสาวปริชาติ คําเห็น
62093022955 นางสาวกนกพร สุราชสิงห�
62093022956 นางสาวกุลธิดา สีสักนอก
62093022957 นางสาวพนิตพิมพ� จันทร�หล�ม
62093022958 นางสาวณัฏฐิชา วิวัฒนไพบูลย�
62093022959 นางสาวธัชนัน ปริเยศสกุลวงศ�
62093022960 นางสาวพิมพ�พรรณ โกพลรัตน�
62093022961 นางสาวเนตรนภา แสงวงค�
62093022962 นางสาวชุติมา ตันทอง
62093022963 นางภัทราวดี อ่ําคูณ
62093022964 นางสาวอุทุมพร ชํานาญดี
62093022965 นางสาวภัสรา คุ%มปรุ
62093022966 นายอลงกรณ� มโนสัมฤทธ์ิ
62093022967 นายเสกสรรค� เชื้อสิงห�
62093022968 นางสาวฐาวรี ยาสิทธ์ิ
62093022969 นางสาวจิราวรรณ ชนะพันธ�
62093022970 นางสาวสุจิตรา ศรีล%านมี
62093022971 นางสาวเบญจวรรณ อุราเลิศ
62093022972 นางสาวศิรัญญา ชามนตรี
62093022973 นายอัครเดช พ�อสิงห�
62093022974 นางสาวคุณระยา ไชยริบูรณ�
62093022975 นางสาวชัญญา พานสมบัติ
62093022976 นายธัญญาวิทย� หมายม่ัน
62093022977 นางสาวพัชชิราภรณ� ภูพวก
62093022978 นางสาวรัตนา ก่ิงก%าน
62093022979 นายอิทธิพัทธ� แสงงาม
62093022980 นายณัฐพงษ� โสภา
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62093022981 นางสาวกฤษณา โทษาธรรม
62093022982 นางสาวอาทิตยา ศรีทะรักษ�
62093022983 นายณัฐพล ท%าวอุ�นเมือง
62093022984 นายสุจินดา เชื้อตายา
62093022985 นางสาวอัณธิกา เชื้ออ�อน
62093022986 นางสาวสุพัตรา หมายดี
62093022987 นายพิษณุ ผ�านวิทยากุล
62093022988 นางสาวณัฐธิดา ชิยางคะบุตร
62093022989 นางสาวสุธาศินี ศรีเรืองสุข
62093022990 นายธนวัฒน� ภักดี
62093022991 นายกฤตกรณ� กินรี
62093022992 นางสาวอาริยา สิงการ
62093022993 นายธํารงกุล วรรณกูล
62093022994 นางสาวสุภาวดี สาตี
62093022995 นางสาวจันทิมันตุ� อุปถัมภ�
62093022996 นายเกียรติศักด์ิ ตลับเพชร
62093022997 นางสาวเอมมิกา ศรีกังวานใจ
62093022998 นางสาวสรวีย� อินทรเรืองศรี
62093022999 นายอานุภาพ สีหาราช
62093023000 นางสาวอยุทธยา ธุลารัตน�
62093023001 นางสาวป�ยากร อินธิยา
62093023002 นางสาวศิรินภา เขียนทิพย�
62093023003 นางสาวน้ําฝน วันสา
62093023004 นางสาวป�ยธิดา แก%วสังข�
62093023005 นางสาวนริศรา กว%างขวาง
62093023006 นายเอกพันธ� จันทาทํา
62093023007 นายกรกช ยะอัมพันธ�
62093023008 นายพีระพันธ� สาธุชาติ
62093023009 นางสาวยุราวดี ศรีสิงห�
62093023010 นางกรรณิการ� เพ็งพา
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62093023011 นางสาวกรรณิกา มาตราคิด
62093023012 นางสาวกฤษณา กองหนูเพ็ชร�
62093023013 นางสาววรนาถ ดอนศรีโคตร
62093023014 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณพงษ�
62093023015 นางสาวอนันต�ธิตา พันธ�ศักด์ิ
62093023016 นางสาวประกายเดือน ดวงท%าวเศษ
62093023017 นางสาวเพ็ญนภา นุ%ยห%วยแก%ว
62093023018 นางสาวโชติกา พลทองพัท
62093023019 นางสาวกัลยา พิลาน
62093023020 นายศิวัช กลิ่นจันทน�
62093023021 นางสาวป�ยธิดา วารีศรี
62093023022 นางสาวดลชีวา เสริมศรี
62093023023 นางสาวมฤชญา ตะแก%ว
62093023024 นางสาวกฤษฎาพร คําดี
62093023025 นางสาวป0ทมา พากุล
62093023026 นายกฤษณะ พูลกลาง
62093023027 นางสาวสุภารัตน� คําไสย
62093023028 นางสาวจุฬารักษ� มูลตรีพิลา
62093023029 นายรุ�งโรจน� พรมวิชัย
62093023030 นางอินทิรา นรสาร
62093023031 นางสาวดวงพร วรกิจ
62093023032 นางสาวจุฑารัตน� บุญคํา
62093023033 นายวิชานนท� แสนสระดี
62093023034 นางสาวปรียาภรณ� เพ่ิมพูล
62093023035 นางสาวนาฏศจี ศรีเมือง
62093023036 นางสาววริศรา สืบสิน
62093023037 นางสาวธิดารัตน� แสนปุชุม
62093023038 นางสาวชฎาพร ภูคบทอง
62093023039 นางสาวภรณ�จิรา ทิพยเลิศ
62093023040 นายภาณุวัตร วงค�จันดี
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62093023041 นายธีรฉัตร หล�าชาญ
62093023042 นางสาวธนัญญ�พัฒน� นนตะเสน
62093023043 นายตะวัน ดงอามาตย�
62093023044 นางสาวทิพวรรณ หินซุย
62093023045 นางสาวรัชนีกร พ�ออามาตร
62093023046 นางสาวทิพยาภา ปองนาน
62093023047 นายปุณณิช การภักดี
62093023048 นายชัยวัฒน� ดําเม็ง
62093023049 นางสาววัสมล โคตรมณี
62093023050 นางสาวธนกาญจน� แสงทอง
62093023051 นายนฤดล ไตรวรรณทวี
62093023052 นางสาววิภากุล บุญประคม
62093023053 นางสาวพิมานรัตน� ศรีพรหม
62093023054 นางสาวศิรินทรา ดาวใส
62093023055 นางสาวเบญจมาศ ป�วันนา
62093023056 นางสาวจิตลดา กลยนีย�
62093023057 นางสาวจิรวรรณ จันทรู
62093023058 นางสาวผกามาศ บํารุงเอื้อ
62093023059 นางสาวฉัตรรวี ขจรธนกฤต
62093023060 นายอภินันท� นิลพันธ�
62093023061 นางสาวศุภนิดา นนท�คําวงศ�
62093023062 นางสาวนุชรี คะป0ญญา
62093023063 นางสาวสุนทรี ภิรมย�พันธ�
62093023064 นางสาวอรพิมล วุฒิโรม
62093023065 นายอดิเทพ พลวงศ�ษา
62093023066 นางสาวจิราวดี ตรีเดช
62093023067 นายวุฒิไกร อุดมลาภ
62093023068 นายชัยเชษฐ หินสุข
62093023069 นางสาวน้ําทิพย� จิรัฐิติกาลพันธุ�
62093023070 นางสาวดารารัตน� จันทร�โคตร
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62093023071 นายอภิชิต บุญประคอง
62093023072 นายสุริยา แก%วภูเม็ง
62093023073 นางสาวสุกานดา ไชยกําบัง
62093023074 นายจิรายุทธ� จอมแพงสี
62093023075 นางสาวกนกพร ศรีนนท�
62093023076 นายธนอภิรักษ� สารกอง
62093023077 นายจตุรงค� มอญชัย
62093023078 นางสาวอุ%มพร ใยดํา
62093023079 นางสาวจุฑามาศ กองไชย
62093023080 นายสันติชล ดําดิบ
62093023081 นางนฤมล เตโช
62093023082 นายอานันท� นาชัยเลิศ
62093023083 นายนําโชค แก%วสอนดี
62093023084 นายศิขรินทร� ศรีบุญมี
62093023085 นายวิชัย พอกแก%ว
62093023086 นางสาวสุธาสินี พรมอารักษ�
62093023087 นายชัยณรงค� แสนมาโนช
62093023088 นางสาวทิพวรรณ พรสมบัติ
62093023089 นางสาวสุนิตา แสนใจวุฒิ
62093023090 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวันวิวาห� มุงคุณ
62093023091 นายธีรวุธ ศรีสุธรรม
62093023092 นางสาวจันทร�จิรา แก%วงาม
62093023093 นางสาวนริศรา ชนะสงคราม
62093023094 นางสาวภัทรนิษฐ�กร จันดา
62093023095 นางสาวพัชนีย� บุตรเพ็ง
62093023096 นางสาวพนิดา อ�องพิมาย
62093023097 นางสาวกฤติยา กายเสนา
62093023098 นายมณเฑียร เมืองแก%ว
62093023099 นายภูวเนศวร� สุวรรณาภิรัฐกุล
62093023100 นางสาววัชราวลี จําปาทอง
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62093023101 นางสาวจิรภรณ� นรินทร�
62093023102 นายทวีศักด์ิ ศรีภูแพน
62093023103 นายสุรชัย ทางธรรม
62093023104 นางสาวผกามาศ ศีรษะพล
62093023105 นางสาวนัฐพร สายธิไชย
62093023106 นางสาวอรปรียา กันหาสี
62093023107 นางสาวกาญจนา โสมคํา
62093023108 นายจตุพล บารมีทรัพย�เพ่ิม
62093023109 นางสาวสุดาวรรณ แสนพันธ�
62093023110 นายธนากร บุลสถาพร
62093023111 นางสาวสุจิตรา ดวงชัย
62093023112 นางสาวรุสนานิง มะเย็ง
62093023113 นายอภิชิต พิมพาลัย
62093023114 ว�าที่ ร.ต.กิตติศักด์ิ ป0ญญาสาร
62093023115 นางสาวนันทวรรณ เปรมะบุตร
62093023116 นายจักรกฤษณ� ขันธะชัย
62093023117 นางมาลี ปาโดร
62093023118 นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา
62093023119 นางสาวหนึ่งฤทัย ครองผา
62093023120 นางสาวอุษณีย� บุญมาผึ้ง
62093023121 นางมณิสรา กวีพิชชาพัชร
62093023122 นายชนาธิป แจ%งสว�าง
62093023123 นางสาวนฤมล จันละคร
62093023124 นางสาวกัลยาณี ตะวงศา
62093023125 นายปรินทร พลโรม
62093023126 นายธีรพัทร แสนสําโรง
62093023127 นางสาวมัญชุกานต� แสนโยธา
62093023128 นางสาวศิรินาฎ ธาตุบุรมย�
62093023129 นางสาวกนกวรรณ ไชยกาฬสินธ�
62093023130 นางสาวกฤติยา ผาจวง
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62093023131 นายไชยพร สมานมิตร
62093023132 นายวสันต� ทับยัง
62093023133 นางสาวอรพรรณ เมินแก%ว
62093023134 นางสุภาพร ป0นยศ
62093023135 นางสาววาสนา พิมลตะกูล
62093023136 นางสาวชิรญา วิเชียรป0ญญา
62093023137 นางสาวกรรนิกา กีกาศ
62093023138 นายสุธี ศรีลาวงษ�
62093023139 นายชัชพงศ� มาปะวรรณ
62093023140 นางสาวพัชราภรณ� ป0จสาวาริต
62093023141 นางสาวป�ยะภรณ� วระสิงห�
62093023142 นางชลณิภา ใจบุญ
62093023143 นายตะวัน สหายแก�น
62093023144 นายนพดล บุรุษภักดี
62093023145 นางสาวณัฏฐาพร บุญงาม
62093023146 นางสาวประภาพรรณ สุป0ญญา
62093023147 นางสาวมะลิสา แสนแพง
62093023148 นางสาววิจิตตรา โสภาบุญ
62093023149 นางสาวปราณี สุธรรม
62093023150 นางสาวลักษณ�นารา ดงบังสถาน
62093023151 นางศิริรัตน� อุดมพันธ�
62093023152 นายณัฐภูมิ มากอง
62093023153 นางสาวป�ยพร หม�องช�วยตะ
62093023154 นายนัฐพล นามตะ
62093023155 นายเด�นชัย ธิปะโชติ
62093023156 นายเนติพงษ� ปรีชาอมรกุล
62093023157 นางสาวสุภาพร นวลจันทร�
62093023158 นางสาวกุลธิดา จําปาเงิน
62093023159 นางสาวอุ%มพร ก%อมมะณี
62093023160 นางสาวอุมารินทร� สีดา
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62093023161 นางสาวปุญญิศา แก%วคําสอน
62093023162 นายวีระชัย นิลโฉม
62093023163 นายศุภณัฐ เดิงขุนทด
62093023164 นางสาวกนกวรรณ ยะหัวดง
62093023165 นางสาววดี สายหงษ�
62093023166 นางสาวป0ญฐิตา สุภามงคล
62093023167 นางสาวรัตนา วงค�มาเกษ
62093023168 นายศักราวุธ จันทะรัตน�
62093023169 นางสาวจินดารัตน� ไกษรวงศ�
62093023170 นางสิริรัตน� นนท�คําวงค�
62093023171 นายหมัดซุลกี มามะ
62093023172 นางสาวสุพิชฌาย� ปรัชญาธนวงศ�
62093023173 นางสาวขวัญฤทัย กรอบรูป
62093023174 นางสาวกชพร ภูแปKง
62093023175 นางสาวขวัญนภา แซ�ลี้
62093023176 นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร
62093023177 นางสาวสุนิสา วงศ�พรหม
62093023178 นางสาวกนกวรรณ แซ�ไต_
62093023179 นายมรกต ทองผา
62093023180 นางสาวชุลีกร เข็มพรหยิบ
62093023181 นางสาวหทัยชนก โทสวัสด์ิ
62093023182 นางสาวภรินดา โภคะสมบูรณ�
62093023183 นางสาวเยาวลักษณ� โพติยะ
62093023184 นางสาวสุธิดา ภูอาลัย
62093023185 นายกิตติพงษ� เกษมสุข
62093023186 นายณรงค�ฤทธ์ิ โคตรโยธา
62093023187 นายอรรถพร ภูขะมา
62093023188 นางสาวพัชราภรณ� ขันสัมฤทธ์ิ
62093023189 นางสาวเกสรา วรรณรี
62093023190 นางสาวธัญญาภรณ� จตุรพร
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62093023191 นางสาวศุภดา คําวันดี
62093023192 นายนเรนทร� สายเพชรสันติ
62093023193 นายธันวา จันทร�แจ%ง
62093023194 นางปาริชาติ แผ�นพงษ�
62093023195 นายบรรพต เพ็งทอง
62093023196 นางสาวอรวรรณ สืบสิงห�
62093023197 นางสาวพิมพ�ภัค ไกรเกียรติสกุล
62093023198 นางสาวเกษสุดา หลานเศรษฐา
62093023199 นางสาวป�ยธิดา สุทธิบาก
62093023200 นางสาวป�ยะวรรณ โสมงาม
62093023201 นายกฤษณะ อินธิโส
62093023202 นายปรีชา พิลาวัน
62093023203 นางสาวเพ็ญประไพ ศรีลามา
62093023204 นางสาวสราลี สองหลวง
62093023205 นางศิริญญา ป0กกะทานัง
62093023206 จ�าสิบเอกศิริพงษ� กล%าไพรี
62093023207 นายจารุพงศ� คามวุฒิ
62093023208 นางสาวพรหมธิดา แสงบา
62093023209 นางสาวสุนันทา แกล%วกล%า
62093023210 นางสาววิภาพร ก%านขวา
62093023211 นางสาวลักขณา หลักทอง
62093023212 นายอาทิตย� นาคเสน
62093023213 นางสาวศศิธร นระแสน
62093023214 นายณัฐวัฒน� เนตรถา
62093023215 นางสาวสุปราณี สารารัตน�
62093023216 นางสาววิริยา ไพรสณฑ�
62093023217 นายพนัสเทพ ทองแท�ง
62093023218 นางสาวนิรชา จันสิริ
62093023219 นางสาวสุรีรัตน� เพียสุระ
62093023220 นางสาวนุชนาฎ หมอกไส
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62093023221 นางสาวปนัดดา ทาตา
62093023222 นางสาวกนกรักษ� ศรีนุกูล
62093023223 นางสาวจินตหรา ศรีสุข
62093023224 นายนิติพงษ� พิศพล
62093023225 นางสาวศิริภาพร ศรีคิรินทร�
62093023226 นายธนชิต พลนาล%อม
62093023227 นายณัฐวัฒน� บุดดีคํา
62093023228 นางสาวมัทนียา ธรรมรักษ�
62093023229 นางสาวพัชรา ดวงเดช
62093023230 นางสาวศิรินภา บุญภักดี
62093023231 นางสาวกรรณิกา สุมารสิงห�
62093023232 นางสาววัชรี วันทองสังข�
62093023233 นายอนุสิต วิเชียรเครือ
62093023234 นางสาวปรารถนา พรหมผาบ
62093023235 นางสาวพลอย มีระหงษ�
62093023236 นายอุทัย ธงชัย
62093023237 นางสาวอิงอร สมรักษ�
62093023238 นางสาวพนิดา แสนมิตร
62093023239 นางสาวกุลิสรา พูลสวัสด์ิ
62093023240 นางสาวนิธิพร ศรีพุทธา
62093023241 นายวิทยา มหาโคตร
62093023242 นายพิชัย ครองยุทธ
62093023243 นางสาวสุกันยา ช�วยรักษา
62093023244 นางสาวมลศรี ปHาจิก
62093023245 นายกฤษดา ไชยรบ
62093023246 นางสาวพัชรี เดชฤทธ์ิ
62093023247 นางสาวพรพรรณ บรรยง
62093023248 นายสมเกียรติ ใหญ�สาร
62093023249 นางสาวสุนิสา หอมมณีรัตนชัย
62093023250 นายศักดา สัตตะโส

หน%า 775 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023251 นางสาวจารุวรรณ สุขขวัญ
62093023252 นายพิสิษฐ� ธนะเพ็ชร
62093023253 นางสาววิสา คําสวัสด์ิ
62093023254 นางสาวอรณี โพธ์ิแก%ว
62093023255 นางสาวไพริน สิริป�
62093023256 นางสาวกนิษฐา ผลเรือง
62093023257 นายเศรษฐศิริ ดวงคํา
62093023258 นางสาวขวัญดาว นาเวียง
62093023259 นายสมบัติ หาญชาญเลิศ
62093023260 นางสาววชิราภรณ� สําโรงแสง
62093023261 นายธนัชศณาธร เรือนยศ
62093023262 นายวิศวะ วงศ�แสง
62093023263 นางสาวอภิญญากรณ� แสงจิตร
62093023264 นางสาวพัชรา มาตราช
62093023265 นายเดชกมล ศิริวรุณรักษ�
62093023266 นางสาวจันจิรา พลรัตน�
62093023267 นายณัฐพล ขวัญศิริ
62093023268 นางสาวสุจิตรา สารุ
62093023269 นางสาวศิรินนท� หงษ�แดง
62093023270 นางสาวมินตรา ตุแสนแผน
62093023271 นายวทัญYู คิดคํานวน
62093023272 นายกฤษดากร นิลเกษ
62093023273 นายยุทธนา บุญทวี
62093023274 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิแสง
62093023275 นายสมิทธินันท� มีเพียร
62093023276 นางสาวอุไร คนชม
62093023277 นางสาวสิริกาญจน� คําสม
62093023278 นางสาววีระวรรณ� วรรณวงษ�
62093023279 นางสาวตมิสา วัฒนธีรางกูร
62093023280 นางสาววิลาศินี เกตุแก%ว

หน%า 776 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023281 นายปริญญา ยะคันทะ
62093023282 นางปาณิสรา วรดิษฐ�วงษ�
62093023283 นางสาวมลฑิรา จูมพล
62093023284 นางสาวกรรณิกา มงคลชัย
62093023285 นางสาววรดา แซ_โง%ว
62093023286 นางสาววชิราภรณ� เคนกุดรัง
62093023287 นางสาวศศิวิมล ใจม่ัน
62093023288 นางสาวจริยา คําเห็น
62093023289 นายจักรพันธ� ชนะพจน�
62093023290 นางสาวไอยลดา แก%วดี
62093023291 นางสาวธนพร จุลศรี
62093023292 นางสาวธิดารัตน� พิชัยคํา
62093023293 นายวิทวัส วะชุม
62093023294 นางสาวธัญยชนก แดงทน
62093023295 นางสาวสุกัญญา บัวบังศึก
62093023296 นายกิตติ ภูละมุล
62093023297 นางสาวนันทกาญจน� สังวรณ�
62093023298 นางสาวศศิมาภรณ� เหมุทัย
62093023299 นางสาวประภัสรา ศรีเมือง
62093023300 นายเนติพงษ� พลศิริ
62093023301 นางสาวกิติยา คําครู
62093023302 นายเกริกเกียรติ จิตธรรม
62093023303 นางสาวคุณัญญา แสนแสง
62093023304 นางสาวอรวรรณ ขิวรัมย�
62093023305 นายอภิสิทธ์ิ โสณะชัย
62093023306 นางสาวนิภารัตน� ถามะพันธ�
62093023307 นายจิระวัฒน� เหลาบับภา
62093023308 นางสาวชลิตา ชาโท
62093023309 นายอธิวัฒน� จันทร�แรม
62093023310 นางสาวป�ยวรรณ กองแก%ว

หน%า 777 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023311 นางสาวสุภาพ พงสะพัง
62093023312 นายศุภชัย เที่ยงธรรม
62093023313 นางสาวนิภาภรณ� จันทร�ทร
62093023314 นางสาวดารุณี ทับพิลา
62093023315 นางสาวนันทวัน ลีหล%าน%อย
62093023316 นายวิษณุ กัลยาพันธ�
62093023317 นางเจนจิรา ทวดอาจ
62093023318 นายนครินทร� มูลต๊ิบ
62093023319 นายสุรเกียรติ ต�างสี
62093023320 นางสาวภัทราพร สีน%อย
62093023321 นางสาวจินตนา ปราพรม
62093023322 นางสาวฉัตรลดา หงษ�วิลัย
62093023323 นางชลมาศ วงศ�ละ
62093023324 นายพิสิฐ แก%วคําสอน
62093023325 นายกิตติพงษ� เริ่มศรีพร
62093023326 นางสาววิจิตรา โพธ์ิสุ
62093023327 นางสาวสุภาพร ธูปจันทร�
62093023328 นางสาวสุภาพร วาวิทักษ�
62093023329 นางสาวจุฑาภักด์ิ เทียมพัฒน�
62093023330 นางสาวป0ญจมา ไพรสณฑ�
62093023331 นางสาวณัฏฐา พูลจนะกิจ
62093023332 นายภานุวัฒน� ชัยบิน
62093023333 นางสาวชุลีกร กอกษัตริย�
62093023334 นางสาวกาญจนา อุทัยกัน
62093023335 นางสาวเสาวลักษณ� สุพันธะ
62093023336 นางสาวธันย�ฉนก ภักดีกุล
62093023337 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะกิติ
62093023338 สิบเอกนฤเบศร� ทองใบ
62093023339 นายสมชาย เครือคํา
62093023340 นางสาวนันทนา มะโนขันธุ�

หน%า 778 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023341 นางสาวป0จจุฑาทิพย� ดงภูบาล
62093023342 นางสาวกัลยา มูลประสาน
62093023343 นายธวัชชัย สุนทรวิสัย
62093023344 นางสาวเบญจวรรณ นารินรักษ�
62093023345 นางสาวนิรชา ผายพันธ�
62093023346 นายอรรถไกรวิทย� กลางหล%า
62093023347 นายกิตติพงศ� อูปแก%ว
62093023348 นางสาวอรพรรณ สีพั่ว
62093023349 นายจักรภัทร ไกยสิทธ์ิ
62093023350 นางสาวกัญญารัตน� บุญชาญ
62093023351 นายทศพร สาขาสุวรรณ
62093023352 นายแสงทวี วงค�กระโซ�
62093023353 นางสาวรังสิมา เส็งนา
62093023354 นายพัฒน�พงษ� ชุมป0ญญา
62093023355 นางสาวอัจฉราภรณ� หนึ่งคํามี
62093023356 นางสาวศุภานิช กุ%ยต้ิว
62093023357 นางสาวกชกร สุทธิพงศ�
62093023358 นางสาวพรรษาวดี กลิ่นจันทร�
62093023359 นางสาวพรประภา บาลนาคม
62093023360 นางสาวกนกภรณ� วรวงษ�
62093023361 นางสาวป0ทมา ถวิลการ
62093023362 นางสาวฐิตพร สุขทอง
62093023363 นางสาวทัศวรรณ ติดมา
62093023364 นางสาวพนิดา วงค�สมบัติ
62093023365 นางสาวมาสสุดา พระโพธ์ิ
62093023366 นายบดินทร�ดุVก ไชยชาติ
62093023367 นายวิทยา พรรษา
62093023368 นางสาวศศิกานต� คําภู
62093023369 นางสาวปรารถนา แก%วกัญญา
62093023370 นางสาวสุวภัทร วิงชุน

หน%า 779 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023371 นายศุภากร ดวงพุฒ
62093023372 นางสาวปาริชาติ มิตรแสง
62093023373 นางสาวฉัติพร พิลาวัลย�
62093023374 นางเปรมวดี สวนสุวรรณ
62093023375 นายกฤษกร ไชยราช
62093023376 นายรัฐพงษ� ดวงพัง
62093023377 นางสาวพันธิตรา บุญเลิศ
62093023378 นายวัชระ อุปชาบาล
62093023379 นางสาวปณิดา ครองธรรม
62093023380 นางสาวอรุญรัตน� จรูญสนธ�
62093023381 นางสาวพัชรีภรณ� ซ%อนเปIยยูง
62093023382 นางสาวสาวิตรี คําชื่น
62093023383 นางสาวประไพ วระไวย�
62093023384 นายเพรียวพันธ� สังสนา
62093023385 จ.ท.หญิงบัณฑิตา นาพูน
62093023386 นายชัชวาลย� ถานทองดี
62093023387 นายธรรมรงค� ยะมารอด
62093023388 นางสาวมลิสา วงประชุม
62093023389 นางสาวกุลวดี วงศ�เขียว
62093023390 นางสาววรณัน ธีระตระกูล
62093023391 นางสาวศิรินภา ก%อนแก%ว
62093023392 นางสาวป�ยะธิดา นวลตา
62093023393 นายภคพล พรหมดี
62093023394 นางสาวเกวรี วงษ�จันทร�
62093023395 นางสาวยุภา ทะราด
62093023396 นางสาวป�Wนผกา แสนสามารถ
62093023397 นายวัฒจักร� เหล�าใหญ�
62093023398 นายวีระศักด์ิ สันเสนาะ
62093023399 นายสมพล นามตาแสง
62093023400 นางสาวจันทร�จิรา รอดศิลา

หน%า 780 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023401 นางสาวนิศาลักษณ� แย%มกุล
62093023402 นางสาวกฤฑิษา กิตฑิโยธิน
62093023403 นางสาวกรรณิการ� วรรณไสย
62093023404 นายณัฐพงษ� ฝHายรีย�
62093023405 นางสาวฐิติรัตน� ป0ญญาพงษ�เมธ
62093023406 นางสาวสุกัญญา สุวานนท�
62093023407 นางสาวรุ�งสกุล คึมยะราช
62093023408 นายมาโนช เนาแก%งใหม�
62093023409 นายเอกสิริ แก�นศักด์ิศิริ
62093023410 นางสาวสุจินดารัตน� ถินแดง
62093023411 นายกัมปนาท ไกรยอด
62093023412 นายบุญหลาย พุทธโค
62093023413 นางสาววาสนา ก้ัววงษ�
62093023414 นายภัทรวรรษ สุระขุนทด
62093023415 นางสาวศศิประภา จันทร�ศรี
62093023416 นายศักด์ิภูธร คลังระหัด
62093023417 นางสาวภาษิตา ภูจอมจิตร
62093023418 นางสาวพรพิรุณ พลศรียานนท�
62093023419 สิบเอกณภัทร วงศ�สุเพ็ง
62093023420 นางศรินทรา พันธุโพธ์ิ
62093023421 นางสาวสุภาพร มุทาพร
62093023422 นายณัฐพงษ� นามวงษ�
62093023423 นางสาววิยะดา ใจบุญ
62093023424 นางสาวอรัญญา สีกระมุท
62093023425 นางสาวเพ็ญนภา จําปาทอง
62093023426 นางสาววิญรัตน� แสงคํา
62093023427 นางสาวนงลักษณ� มิตราช
62093023428 นายเมธา ภูผ�านแก%ว
62093023429 นายชานนท� นันบุญมา
62093023430 นายธวัชชัย เกรียรัมย�

หน%า 781 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023431 นางสาวสุดาพร ชายา
62093023432 นางสาวนฤมล ศรีประไพ
62093023433 นางสาวสุวิชตา เครือตาแก%ว
62093023434 นายณัฐพล สามานิตย�กุลธร
62093023435 ว�าที่ร.ตศราวุฒิ สีดาห%าว
62093023436 นางสาวปรียาวดี อินทร�กง
62093023437 นางสาวจิตรลดา น%อยนนท�
62093023438 นางสาวชลันดา มีเกาะ
62093023439 นางสาวประภัสสร ดาวุธ
62093023440 นางสาวอรพินทร� อินทุวงศ�
62093023441 นายภานุวัฒน� พรมมาหล%า
62093023442 นางสาวกันยาวรรณ เคนทวาย
62093023443 นายธีรภัทร� ด%วงคําจันทร�
62093023444 นางสาวนิตยา วังแก%ว
62093023445 นายนราธิป หลักคํา
62093023446 นางสาวสุนิตา เหลาพรม
62093023447 นางสาวจิราวรรณ สันทวี
62093023448 นางสาวอ%อยทิพย� เฮียงเหี่ย
62093023449 นายธวัช บัวพรหมมี
62093023450 นางสาวปาริฉัตร พยัคศิริ
62093023451 นางพลอยไพลิน คําเชียง
62093023452 นายพงษ�ไพบูลย� พิมพ�ศรี
62093023453 นางสาวมณฑิรา อันทรง
62093023454 นางสาวรวิษฎา อาจนนลา
62093023455 นางสาวสุภาพร สุวรรณ
62093023456 นายพิพลชัย เรืองเจริญ
62093023457 นางสาวอาทิตยา ชารีพร
62093023458 นายนวพล ทองชื่น
62093023459 นางสาวพัศฎาภรณ� ปIสิทธ์ิ
62093023460 นางเอ็มอร สิงห�สาธร

หน%า 782 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล
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62093023461 นางสาวมลวิภา กัลยาไสย�
62093023462 นายชาญชัย น%อยโสมศรี
62093023463 นางกาญจนา ชัยมงคล
62093023464 นางสาวอินทุอร ธงศิลา
62093023465 นางเปมิกา พันธุศิริ
62093023466 นางสาวภัทรวดี องอาจ
62093023467 นายวรวุฒิ ชมภูน%อย
62093023468 นายสุเมธ แสงคาร�
62093023469 นางสาวสุนี จรูญกูล
62093023470 นางสาวทัศนีย� สมบัติตรา
62093023471 นายธนนัฐ ภูมินา
62093023472 นายจิรวิชญ� ฉิมมานุกูล
62093023473 นางสาวพิชญ�ชญา คําบุศย�
62093023474 ว�าที่ร%อยตรีหญิงนุ�มละไม พิมพ�คํา
62093023475 นางสาวนภาพร เรืองจรัส
62093023476 นางสาวจุฑามาศ ไชยเสนา
62093023477 นายธรรมนูญ อาศัยสงฆ�
62093023478 นางสาวจมัยพร สัพโส
62093023479 นางสาวเมวิกา ศรีสร%อยพร%าว
62093023480 นางสาวณชนก หัสขันธ�
62093023481 นางสาวรุ�งนภา ภูแข็ง
62093023482 นางสาวนิสา ศรีป0ญญา
62093023483 นายอดิศักด์ิ อินทร�นอก
62093023484 นางสาวบุษบา รินทะรักษ�
62093023485 นางสาวกานต�พิชชา สืบแก%ว
62093023486 นางสาวพิวา ลากุล
62093023487 นายณัฏฐพล สิงห�เสนา
62093023488 นายทวีศักด์ิ ขุสุวรรณ
62093023489 นางสาวมุทิตา พุทธก%อม
62093023490 นายธนญชัย อํามาตย�เอก
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62093023491 นายวัชรพล นิคมเรืองฤทธ์ิ
62093023492 นางสาววัชราพร ฤาชา
62093023493 นางสาวเบ็ญจมาศ นนจันทร�
62093023494 นางสาวเนาวลักษณ� พูลผล
62093023495 นางนิลมล โรจนชีวะ
62093023496 นางสาวฐิติกา จันทะแสน
62093023497 นายสิทธิศักด์ิ กลับมาอนุรักษ�
62093023498 นายณรงค�ฤทธ์ิ ขะพินิจ
62093023499 นางสาวกัลยาณี บุบผากรรณ�
62093023500 นางสาววรินทร ผิวผ�อง
62093023501 นางสาวนภัสสรณ� ละลี
62093023502 นางสาวปาณิสรา พุ�มฉัตร
62093023503 นายณัฐพัชร� ศาลาคํา
62093023504 นางสาวโชติรส วงศ�เครือศร
62093023505 นายสฤษฎ� ผาอิดดี
62093023506 นางสาวกาญจนา โพธ์ิศรี
62093023507 นางสาวจริยา พาดี
62093023508 นางสาวสุปรียา ก%องเวหา
62093023509 นายมัทวะ สุทธิประภา
62093023510 นางสาวภาสวรรณ เสนารณฤทธ์ิ
62093023511 นายศักด์ิชัย นันทนาวินิจกุล
62093023512 นายจตุพร ยอดประทุม
62093023513 ว�าที่ ร.ต.คมกฤษดา ภูหัวเพ็ก
62093023514 นายวัชรพล กระต�ายทอง
62093023515 นางสาวบุลพร คุณวงศ�
62093023516 นางสาวพุทธชาติ คงสกุล
62093023517 นางสาวจุทามาศ ศรีคูณ
62093023518 นางสาววลัยรัติ วสุสันห�
62093023519 นางสาวกชกร ผาสุขธรรม
62093023520 นายมนตรี สารพันธ�
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62093023521 นางสาวผกาวรรณ งอยแพง
62093023522 นายณรงค�ธร อินชมภู
62093023523 นางนุชจิรา การินทร�
62093023524 นายสนามชัย สีระหัง
62093023525 นายณัฐพล มณีรัตน�
62093023526 นางสาวณิชชาภัทร สุวรรณกูฎ
62093023527 นางสาวรสรินทร� แสงทอง
62093023528 นางสาวชลธิชา จอนสูงเนิน
62093023529 นางสาวกัญญาพัชร สอนพรม
62093023530 นางสาวณัฐกานต� จารุจิตร
62093023531 นางสาวชลธิตรา แก%วสีหาบุตร
62093023532 นายสุทธิพงษ� ประเสริฐสุข
62093023533 นางสาวจริยา สุขรมณ�
62093023534 นางสาวฉัตรชฎา นามวงศ�ไชย
62093023535 นางสาวพิมพ�ใจ ศรีอินทร�
62093023536 นางสาวณัฏฐศศิ แคนยา
62093023537 นางวิลาสินี ลวงสวาส
62093023538 นางสาวผ�องนภา กุลตา
62093023539 นางสาวเสาวภา คชชานุโรจน�
62093023540 นางสาวปาลิตา ชาญสุข
62093023541 นางสาวลลิตา ทองป0ญญา
62093023542 นายมนตรี ชัยวินิตย�
62093023543 นางสาวประพัฒน� ทองชมภู
62093023544 นางสาววราภรณ� วิป0ดทุม
62093023545 นายวชิราวุฒิ พรหมดวงดี
62093023546 นางสาวมัชฌิมา มีจินดา
62093023547 นางสาวกรรณิการ� เครือจันผา
62093023548 นางสาวเพ็ญนภา สีต�างคํา
62093023549 นางสาวเสาวนีย� แก%วศิริ
62093023550 นายเกริกชัย เกตุปาน
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62093023551 นางสาวนภาพร รอดเมือง
62093023552 นายมังกร มากมูล
62093023553 นายศรุต โนนเดช
62093023554 นางสาววรินธราภรณ� จันทะยุทธ
62093023555 นางสาวระพีพรรณ โชติพานิช
62093023556 นายปริณิพัฒ พามี
62093023557 นางสาวขนิษฐา ภูรัพพา
62093023558 นายภาคภูมิ มาประสพ
62093023559 นางฐปนี บุญสิทธ์ิ
62093023560 ว�าที่ ร.ต.หญิงปวันรัตน� เสโลห�
62093023561 นางสาวจุฑามาศ นันทะเนตร
62093023562 นางสาวสุภาพร ชาพิทักษ�
62093023563 นางสาววีรยา ดวงคุณ
62093023564 นายธนิต รัตนคุณ
62093023565 นายนรากร แก%วพิมพ�
62093023566 นางสาววสุนันท� พลเย่ียม
62093023567 นายกิตติสัณห� พรอุษาทวีสิน
62093023568 นางสาวจิราภรณ� ชูเกียรติ
62093023569 นางสาวนริศรา มูลคาย
62093023570 ว�าที่ร%อยตรีหญิงศิริลักษณ� กาบศรี
62093023571 นางสาวรุ�งฤดี สีพา
62093023572 นางสาวป�Wนอนงค� ฟองลาที
62093023573 นายเกียรติศักด์ิ ศิริเรือง
62093023574 นายณรงค�ฤทธ์ิ พูลพุฒ
62093023575 นายนัฐวุฒิ รัตนโค%น
62093023576 นายศราวุฒิ ภูมิครสาร
62093023577 นางจันทร�ยา ปลื้มอารีย�
62093023578 นางสาวสุทธิดา ศิริมณี
62093023579 นางสาวสิริกานต� อนันตภักด์ิ
62093023580 นางสาวใจเดียว สืบศรี
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62093023581 นางสาวรจนา ไชยวัฒน�ธนภัทร
62093023582 นางสาวสิรินยา เสรีวงษ�
62093023583 นายป0ณณวิชญ� โรจนสิริกาญจน�
62093023584 นางสาวสิริลักษณ� กระสวยกลาง
62093023585 นางสาวธิดารัตน� อักวะรัง
62093023586 นางสาวช�อผกา เกษดา
62093023587 นางสาวพัทธ�ธีรา ลีลารุจิวงศ�
62093023588 นายกรกฎ ดาวเดชา
62093023589 นางสาวกันยารัตน� แสงพรหมศรี
62093023590 นายอภิชัย แสนประเสริฐ
62093023591 นายภาณุวัฒน� พิพัฒน�
62093023592 นางสาวสุดารัตน� แสนพวง
62093023593 นางสาวอัญชลี เอกราช
62093023594 นายธันญา หลาบหนองแสง
62093023595 นางสาวสุธิดา สุดชารี
62093023596 นางสาวจิราภรณ� วงษ�ตาแสง
62093023597 นายศุภณัฐ ศรีทานนท�
62093023598 นางสาวเสาวนีย� พลซา
62093023599 นางสาวศศิวิมล แพไธสงค�
62093023600 นายณัฐวุฒิ พลบูรณ�
62093023601 นายธรรมรงค�วิทย� เวทย�จรัส
62093023602 นายฐิติวัฒน� สุราราช
62093023603 นางสาวสุรัสวดี เถิงนํามา
62093023604 นายไพบูลย� แนววิเศษ
62093023605 นางสาวสุธิดา รสธรรม
62093023606 นางสาวปภัฎชมน นารากรณ�
62093023607 นางสาวณิชารีย� เคียงวงค�
62093023608 นางนวลอนงค� อุ�นมีศรี
62093023609 นางสาวกนกภรณ� มาติยา
62093023610 นางสาวบุณฑริกา ภูแพง
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62093023611 นายเฉลิมชัย อาจสมดี
62093023612 นางสาวจิรัชยา จันเพ็ญ
62093023613 นางสาววิภาวรรณ จันทา
62093023614 นางสาวนิภาพร โสบุญมา
62093023615 นางสาววนิดา เนืองแก%ว
62093023616 นางสาวขวัญฤดี รัตนะโสภา
62093023617 นายพชร พิลานนท�
62093023618 นายทรงวุฒิ ตะนะสอน
62093023619 นางสาวอมราพร ภูเสนา
62093023620 นางสาวสาลิณี ภาวงศ�
62093023621 นางสาวกนกวรรณ ขนันทอง
62093023622 นางสาวจุรี เอี่ยมมี
62093023623 นายจีรชัย ลุนศรี
62093023624 นางสาวจุฑามาศ มูลภูเขียว
62093023625 นายเฉลิมพันธุ� บุญสงคราม
62093023626 นางสาววรรษา อึ่งปา
62093023627 นายอุทัย มานะดี
62093023628 นางสาวกมลวรรณ บัวภาคํา
62093023629 นายเกริกเกียรติ นาโม
62093023630 นางสาวภัทรวดี วงศ�จารุวัฒน�
62093023631 นายธนพล สีมะสิงห�
62093023632 นายนนทะชัย เสียวสุข
62093023633 นางสาวดวงขวัญ สาระคํา
62093023634 นางสาวยลดา ชาวไทย
62093023635 นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธ์ิ
62093023636 นายพุฒินันท� ดํารงพีระนันท�
62093023637 นายนราธิป พิมพ�ภูคํา
62093023638 นางสาวมัลลิกา คํามี
62093023639 นางสาวชุธิดา อาจสมบาล
62093023640 นางสาวกุลกัญญา มะลิขจร
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62093023641 นายธีรดนย� แสงทอง
62093023642 นายรพี ปรีดี
62093023643 ว�าที่ร%อยตรีหญิงจันทร�จิรา นาเมืองรักษ�
62093023644 นายเนติสิทธ์ิ ศรีบูจันดี
62093023645 นางสาววราภรณ� พิพิทธภัณฑ�
62093023646 ว�าที่ร%อยตรีหญิงสุนิสา จันทจร
62093023647 นางสาวจันทิมา ชายกวด
62093023648 นางสาวจิราพร ชนะวงศ�
62093023649 นายอธิภัทร เจริญถ่ิน
62093023650 นางสาวสุภาภรณ� คําแจง
62093023651 นางสาวศิริวรรณ ณ น�าน
62093023652 นางสาวนิศราวรรณ วงศ�ษา
62093023653 นางสาวเกศสุดา จอมคําสิงห�
62093023654 นางสาวนภัทร พิมิตร
62093023655 นางสาวสุทธิดา แม%นสถิตย�
62093023656 นางสาวละเอียด ราชบัวศรี
62093023657 นางสาวสิรินันท� วงพิลา
62093023658 นายประดิษฐ� ประก่ิง
62093023659 นายณัฐพล สารพรหม
62093023660 นายทรัพย�อนันต� โฮ�หนู
62093023661 นางสาวปรัชญา มันหาท%าว
62093023662 นางสาวชนานันท� ผันกลาง
62093023663 นายเปรมพล ประเสริฐพงษ�
62093023664 นางสาวพนิดา วรรณจักร�
62093023665 นางสาวพิชญา เจินเทินบุญ
62093023666 นายธรรมชาติ มูลสาร
62093023667 นายนิติกร แก%วอุดม
62093023668 นายธวัชชัย ไชยวาน
62093023669 นางสาวศยามล แสนมะฮุง
62093023670 นางสาวสุพัตรา พลโยธา
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62093023671 นายพิชชากร ฤทธิขันธ�
62093023672 นางสาวฐิติชญา ตองหว%าน
62093023673 นางสาวละมัยจิตร ปานาพรม
62093023674 นางยุภาลักษณ� ทองจุ�น
62093023675 นายสุชาติ ศิริเคน
62093023676 นางสาวนาถตยา ทวีทรัพย�
62093023677 นางสาวเมทิตา พงษ�สงวนจันทร�
62093023678 นางสาวกาญจนา วิยะกรรณ�
62093023679 นางสาวสายทิพย� ศรีกุลกิจ
62093023680 นางสาวพรทิพย� อัคราช
62093023681 นายลิขิต มูลศรีนวล
62093023682 นางสาวศุภกร บุรีขันธ�
62093023683 นางสาวปนัดดา ไชยกาล
62093023684 นายอลงกรณ� สุขรมย�
62093023685 นางสาววิไลวรรณ บรรณารักษ�
62093023686 นางสาวมาริสา จันทร�สว�าง
62093023687 นางสาวสงบ ฮาดดา
62093023688 นางสาวอรนุช สมประสงค�
62093023689 นางสาวดารณี ปKองนาลา
62093023690 นายวิทยา ดีแสง
62093023691 นางสาวพรนภา นามกอง
62093023692 นางสาวมัลลิกา พรมจันทึก
62093023693 นางสาววราภรณ� ดวงดารา
62093023694 นางสาวพัชฑิกา อินภูวา
62093023695 นายอนุชา ม�วงจําปา
62093023696 นายภูมิรินทร� จันทร�ประทัศน�
62093023697 นางสาวพิมพิไล ไชยศล
62093023698 นางสาวพจมาน คามะเชียงพิณ
62093023699 นางสาวจริยา พลมาตย�
62093023700 นางสาวนิติกร สีนวลแล
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ระดับปริญญาตรี

62093023701 นางสาวเสาวรส วิโทจิตต�
62093023702 นางสาววิไลพร ผงจําปา
62093023703 นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร
62093023704 นางสาวปนัดดา โพธิ
62093023705 นางสาวศิริพร พิมพ�สินธ�
62093023706 นางสาวอัญชนา คําเพ็ชร�ดี
62093023707 นางสาวปาริษา นนท�สะเกษ
62093023708 นางสาวแพรวพรรณ วงศ�สุริยา
62093023709 นางสาวภูวิภา วรนุช
62093023710 นายกิติศักด์ิ ดอนกวนเจ%า
62093023711 นางสาวจุฑามาศ คงแจ%ง
62093023712 นายสหชัย เพ�งพินิจ
62093023713 นางสาวกิรัตยา วังคะฮาต
62093023714 นางสาวสุนิศา ทองอุทุม
62093023715 นายณัชพล ลายแก%ว
62093023716 นางสาวพิรญาณ� สําราญ
62093023717 นางสาวเพ็ญนภา ยาทองไชย
62093023718 นางสาวเกวลี โพธินักขา
62093023719 นายยศรินทร� แสงกาญจนะวงศ�
62093023720 นางสาวชุติมา ณ หนองคาย
62093023721 นายอรรถพร เขตบุตรสี
62093023722 นางสาวลัดดา พ�อเกตุ
62093023723 นางสาวสิริพิมล ปIกสันเทียะ
62093023724 นางสาวปรีญาณัฐ สุนันท�
62093023725 นางสาวลาวัลย� การอรชัย
62093023726 นายณัฐพล เวชกูล
62093023727 นายพงษ�พิทักษ� เหระวัน
62093023728 นายวรากร ทิพสิงห�
62093023729 นางสาวณิชาภัทร ประเสริฐ
62093023730 นางสาวสุพัตรา บัวจันทร�
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62093023731 นางสาวบุญพิทักษ� วระโคตร
62093023732 นางสาวมัญชรี สุภาษิ
62093023733 นางสาวณัฐธิดา อินทะชัย
62093023734 นางสาววนิดา ภูยาทิพย�
62093023735 นางสาวปราณปริยา พลอินทร�
62093023736 นายชัยวัฒน� บุญสาร
62093023737 นายป�ติพงษ� งามญาณ
62093023738 นางสาวปริญญาภรณ� คล%ายทอง
62093023739 นางสาวสายสมร สุขอินพะเนา
62093023740 นางสาวสุปรีญา กระพรม
62093023741 นางสาวนาถยา โสภา
62093023742 นางสาวลักขณา มาพงษ�
62093023743 นางสาวอมลณัฐ หล%าแก%ว
62093023744 นายภูวดล ทองศิริ
62093023745 นางสาวณัฐชา มะโนขันธ�
62093023746 นางสาวสุพพัตรา บุญสวัสด์ิ
62093023747 นายทนงศักด์ิ ยมะโคต
62093023748 นางสาวอุไรทิพย� นันทะศรี
62093023749 นางสาวณิชารัศม์ิ จิตรภัทรินทร�
62093023750 นางสาวมาริษา วารสิทธ์ิ
62093023751 นางสาวดลญา มีเครือเอี่ยม
62093023752 นายศรัณย� นามเมฆ
62093023753 นางสาวกษมาวันทน� ป0ดถาวะโร
62093023754 นายเสกสรร นะวะสิมมา
62093023755 นางสาวเกตนรี พงษ�เสน�ห�
62093023756 นายพิศณุ เกิดคํา
62093023757 นายกัมปนาท บุตรทา
62093023758 นางสาวศิริขวัญ วิชัยษา
62093023759 นางสาววิภาดา คําวัน
62093023760 นางสาวประภัสสร เตมิยาจล
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62093023761 นางสาววริษฐา แสนบรรดิษฐ�
62093023762 นายวุฒินัย มะโข
62093023763 นางสาวศรัญญา อุสุพานิชย�
62093023764 นางวรัญญ�ชิตา คําภักดี
62093023765 นางสาวปนิดา แก%วคําม่ิง
62093023766 นางสาววรวรรณ ติชาวัน
62093023767 นางสาวกุฎาภา ชมภูจันทร�
62093023768 นางสาววิภาดา กะวน
62093023769 นายเจษฎา ก่ิงคาน
62093023770 นายสนามชัย ขลังวิเชียร
62093023771 นางสาวกัณฐิกา ต%นพรหม
62093023772 นางสาวนิศากร ผาใต%
62093023773 นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรี
62093023774 นางสาวอังคณา คําศรี
62093023775 นายธีรวัฒน� เจเถ่ือน
62093023776 นางสาวสาวิตรี เหลืองสุวรรณ
62093023777 นางสาววรรณภา ไชยวาน
62093023778 นายประกาศิต สุขวาปI
62093023779 นางสาวอุมาพร อุ�นแสง
62093023780 นายพิชัย ศรีบุญเรือง
62093023781 นายโกวิทย� อุดมพันธ�
62093023782 นายเมธา สวาทพงษ�
62093023783 นายอดิเทพ เพียรักษา
62093023784 นายคมสัน แก%วสุริวงษ�
62093023785 นายเกียรติทรงฤทธ์ิ ทองมนต�
62093023786 นางสาวพนิดา พิมายสิน
62093023787 นางสุทธิชา พะนิกร
62093023788 นายอานนท� ด�อนแผ%ว
62093023789 นางสาวสุพัฒตรา รักญาติ
62093023790 นายศราวุธ หารพรม
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62093023791 นางสาววริศรา แพงมา
62093023792 นายวัฒนา ศรีจุมพล
62093023793 นางสาวสุพนิดา มีบุญ
62093023794 นางสาวพิไลวรรณ กําริสุ
62093023795 นายสิทธิชัย สิงห�พิลา
62093023796 นายธีรพล รัตนป0ญญา
62093023797 นางสาวสุนิสา โคตรนายูง
62093023798 นายธีระวัฒน� บุญศรี
62093023799 นางธันยพร สําเภา
62093023800 นายอนุกูล อันอาษา
62093023801 นางสาวกนกพร วิชัยวงศ�
62093023802 นายณัฐชนนท� แก%วศุภร
62093023803 นายประหยัด ศิริจันทา
62093023804 นางจุฬาลักษณ� ขันเงิน
62093023805 นางสาวเด�นรติ ศรธเดช
62093023806 นางสาวอนุสรา บริแสง
62093023807 นางสาววชิราพร สีแสง
62093023808 นายยุทธนา สวัสดี
62093023809 นางสาวอุมาพร บุตรเครือ
62093023810 นางสาวณัฐกฤตา เหล�าวณิชย�พงษ�
62093023811 นายรัตนโชติ โชติรัตน�
62093023812 นางสาวเยาวภา โคตรวิชัย
62093023813 นางสาวเสาวลักษณ� หงษามนุษย�
62093023814 นางสาววัชราภรณ� อรรคนิตย�
62093023815 นางสาวอุทัยวรรณ สารสอน
62093023816 นางสาวประกายดาว สายป0ญญา
62093023817 นางสาวชนาธิป ทองเผ%า
62093023818 นางสาวมณฑกานต� นักบุญ
62093023819 ว�าที่ร%อยตรีโกศล กิติอาษา
62093023820 นายชนก พิมพศักด์ิ
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ระดับปริญญาตรี

62093023821 นายตรีชฎาพันธ� สรวงศิริ
62093023822 นายภูมินทร� ศรีภูธร
62093023823 นางสาวนิฤมล ทิมุลนีย�
62093023824 นางสาวนิภาพร ขนันทอง
62093023825 นางสาวสมหญิง จางศิริกูล
62093023826 นางสาวนิภาพร โสดวิลัย
62093023827 นางสาวณัฐกฤตา มีใจม่ัน
62093023828 นางสาวกนกวัลย� เทียบกว%าง
62093023829 นางสาวกิตติวรา กุมภิโร
62093023830 นางสาวมสารัศม� อัคราช
62093023831 นางสาวชลดา จอมสระน%อย
62093023832 นายณัฐพล พรมวิชา
62093023833 นางสาวนรากร ตางจงราช
62093023834 นางปทิตตา ผาจันดา
62093023835 นายภานุพงศ� พรมใจ
62093023836 นายวรากร วงศ�อุดม
62093023837 นายสุรพล จันทร�สุพันธ�
62093023838 นางสาวกมลพร พรหมสุขันธ�
62093023839 นายวันชัย บริการโกศล
62093023840 นายศุภมิตร สุพรศิลปO
62093023841 นายสุรัตน� ศิริสมบูรณ�เวช
62093023842 นางสาววราภรณ� ฝHายลี
62093023843 นางสาวมณิการ� เนตรสว�าง
62093023844 นางสาวสุพัฒนา ไชยนาแพง
62093023845 นางสาวณัฎฐณิชา พุทธรัสสุ
62093023846 นางสาวจรุนา บุตรดีสุวรรณ
62093023847 นางสาวฐาปนี มนขุนทด
62093023848 นางสาวมลวดี วงค�ศรีชา
62093023849 นางสาวฐานิตา นาทราย
62093023850 นางสาวกุลนันท� โนนคู�เขตโขง
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62093023851 นายอดิศักด์ิ นามโส
62093023852 นางสาวชนาทิพย� เทพรักษ�
62093023853 นางสาวนิราญกุล ทองสาม
62093023854 นางสาวนรินภรณ� ซุยสียา
62093023855 นางสาวริศรา ธงภักด์ิ
62093023856 นางสาวภัสชญา ระดมสุข
62093023857 นางสาวจันจุลี จันดาโคตร
62093023858 นางสาวสุภัคชญา แห�สถิตย�
62093023859 นางสาวอาริตา แตงทอง
62093023860 นางสาวธิติยา พรหมนิวาส
62093023861 นายสถาพร งาสิทธ์ิ
62093023862 นางสาวสิริพร แข็งขัน
62093023863 นายเทพประชา วงษ�พิมพ�
62093023864 นายจิรภาส อาษาพ�อ
62093023865 นางสาวธิติดา ตาทิพย�
62093023866 นางสาวนริศรา ทิพวงค�
62093023867 นางสาวชลธิชา แก%วกันหา
62093023868 นายธนากร อัมพวานนท�
62093023869 นางสาววัลภา เจริญเนตร
62093023870 นายนิติพัทธ� บัวเก�า
62093023871 นายจตุรวิทย� โคตวงษ�
62093023872 นางสาววรรณรดา เถาดี
62093023873 นางสาวชัญณานุช ติคํารัมย�
62093023874 นางสาวประภัสสร โง%นแดง
62093023875 นางสาววนิดา บุ%งทอง
62093023876 นางสาวธัชณี ทองเผือก
62093023877 นายพงษ�พิทักษ� เรืองศิลปO
62093023878 นายพัชรพงษ� วงษ�แก%ว
62093023879 นายปริญญา โยธชัย
62093023880 นางสาวพรทิพย� หลักบุญ
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62093023881 นางสาวขวัญธิดา ป�ดสาโย
62093023882 นายพงศ�ภีระ บุญเกศ
62093023883 นางสาวศุภามาศ มีสนุ�น
62093023884 นางสาวสุภารัตน� ประดับวงษ�
62093023885 นางสาววนิดา ลาดบาศรี
62093023886 นางสาวอังศณา ลีทอง
62093023887 นางสาวเบญจลักษณ� หงษ�ทอง
62093023888 นางสาวสุทธิดา สุวานิช
62093023889 นางสาวเกศรินทร� คาระโส
62093023890 นางสาวนิตยา กองปราบ
62093023891 นายอําพร วงษ�หาแก%ว
62093023892 นางสาวพรสุดา กุดวงค�แก%ว
62093023893 นางสาวปติญญา ศรีบุรินทร�
62093023894 นางสาวใบเฟ�ร�น จันทร
62093023895 นายณัฐพล แง�พรหม
62093023896 นางสาวชาวิดา ทาทอง
62093023897 นางสาวสาระภี ง้ิวสุภา
62093023898 นางสาวภคนันท� สอนสุภาพ
62093023899 นายมนตรี เหมเมือง
62093023900 นางสาวสิริกร เชิดสม
62093023901 นางสาวพิมพ�ใจ มหาชัย
62093023902 นางสาวพนิดา อุทธามนตรี
62093023903 นางสาวสุธิดา ณ นครพนม
62093023904 นางสาวมนศิญาณ� คําสาริกา
62093023905 นางสาวปาริชาติ วงศ�สง�า
62093023906 นางสาวจุฑามาศ ใยสมุทร
62093023907 นางนันทวรรณ จันทะเสน
62093023908 นายธนพล ทัศคร
62093023909 นางสาวขัติยา พงษ�แสนพัน
62093023910 นางสาวชณัฐกาญจน� ยวนขุนทด

หน%า 797 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023911 นายภูวดล เชื้อจารย�ชิน
62093023912 นายไพรวัลย� ศรีไพวงษ�
62093023913 นางสาวจริยาวดี พลพิทักษ�
62093023914 นางสาวสุธิตา นนคนม่ัน
62093023915 นางสาวเกศฎา คูณแรง
62093023916 นางสาวศิริพร จันทะศูนย�
62093023917 นางสาวจิริยา มะติยาภักด์ิ
62093023918 นางสาวศิรินภา ค�าม�วง
62093023919 นายภาณุวัฒน� จันทะวงค�
62093023920 นางสาวอัจฉราพร พลธสูร
62093023921 นางสาวจุฑารัตน� แสนประสิทธ์ิ
62093023922 นางสาวนุชรีย� ทัพวิเศษ
62093023923 นางสาวพัชรี บริวัน
62093023924 นางสาวจันทิมา บีลี
62093023925 นางสาวเพ็ญนภา พวงเพชร
62093023926 นางสาวพจมาลย� ศิริธรรมจักร
62093023927 นายบดินทธ� มุลน%อยสุ
62093023928 นางสาวศิริพร ลีแก%ว
62093023929 นายคณากรณ� พลไชย
62093023930 นางสาวพรณัชชา หัสดร
62093023931 นางสาวปวีนา ฮาดปากดี
62093023932 นางสาวบุญญรัตน� มีศรี
62093023933 นางสาวเพชรรัษฎา วรรณบุรี
62093023934 นางสาวกานต�มณี ใจม่ัน
62093023935 นายภูมิสวัสด์ิ กางกันยา
62093023936 นายณัฐพล โมคศิริ
62093023937 นายคุณวุฒิ คํากองแพง
62093023938 นายวุฒิพงษ� โทอิ้ง
62093023939 นายอานุกรณ� คําเลี่ยว
62093023940 นายณัชพล สิงหาพรม

หน%า 798 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023941 นายญาณพงศ� กวดน้ําใส
62093023942 นางสาวธนพร สัตย�ฌุชนม�
62093023943 นายสถาปนิค พลยางนอก
62093023944 นางสาวอัญศนา ทามาตย�
62093023945 นางสาวพัชรธิดา ผาวงษ�
62093023946 นางสาวรุ�งลาวัลย� นามวงษา
62093023947 นายณัฐ หนองเหล็ก
62093023948 นางสาวใจศิริ ไสโยธา
62093023949 นางสาวภาวิณีย� สิงห�บน
62093023950 นางสาวจุฬารัตน� ริมโพธ์ิเงิน
62093023951 นางสาวภัชญา เพียคํา
62093023952 นายนันธวัตร เพ็ชรสมัย
62093023953 นายปริญญา คะแก%ว
62093023954 นายกรวุฒิ บุษราคัม
62093023955 นายทวีทรัพย� นาเมืองรักษ�
62093023956 นางสาวชญานิศ แก%วรัตน�
62093023957 ว�าที่รตอาทิตย� อุ�นนาแซง
62093023958 นางสาวจิตลดา พระสาวงค�
62093023959 นางสาวมณีรัตน� คณะเมือง
62093023960 นางสาวอรนิตย� ทองสม
62093023961 นางสาวนิรมล ภูเลื่อมคํา
62093023962 นางสาววีรวรรณ คําแก%ว
62093023963 นางสาวมะลิวัลย� วิประเสริฐ
62093023964 นางสาวศิริพร รักเมือง
62093023965 นางณฐพร จองกว%าง
62093023966 นางสาวป�ยะนุช ตรีรัตน�
62093023967 นายป0ทมาสน� ศรีนารัตน�
62093023968 นางสาวป0ทมา พงษ�โพนเพ็ก
62093023969 นางสาวกนกอร บุญไตร
62093023970 นายธีระยุทธ คุณสมบัติ

หน%า 799 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093023971 นายอโนมา ทิพรัตน�
62093023972 นายชุติเดช เสน�ห�วงค�
62093023973 นางสาวปนัดดา ศรีชมษร
62093023974 นางสาวนฏกร บุญขันธ�
62093023975 นางสาวกมลพร คนที
62093023976 นางสาวเปรมฤดี คําสุขดี
62093023977 นางสาวศิริรัตน� ช�วยจันทร�ดี
62093023978 นางสาววราภรณ� อันอาน
62093023979 นายพิทักษ� มีหม่ัน
62093023980 นายประสิทธ์ิ พันชะตะ
62093023981 นายอับดุลฮาซิ สุหลง
62093023982 นางวราลี เพ็งบุญ
62093023983 นายหิรันดร� แก%วปI
62093023984 นายจิรัฐพงษ� จันทะรัง
62093023985 นางสาวปทุมทิพญ� ปริเทศาโน
62093023986 นายยุทธชัย อัมรโสภณ
62093023987 นางสาวทิพภา กลางประพันธ�
62093023988 นางอรอนงค� เอกกาญจน�ชนะกุล
62093023989 นางสาวอัญชลี วิรุณพันธ�
62093023990 นายเฉลิมชัย บุตรแสนลี
62093023991 นางสาวสุปราณี สมบูรณ�เจริญย่ิง
62093023992 นายสุรินทร� ศรีวิเศษ
62093023993 นางสาวป�ยดา กิริมิตร
62093023994 นางสาวภัทรชนน กล�องแก%ว
62093023995 นางสาวนริศรา หารชัยพา
62093023996 นางสาวนพรัต สารวรรณ
62093023997 นางสาวศตายุฉัตร มะสีโย
62093023998 นางสาวนีรนุช พิชัยช�วง
62093023999 นางสาวภัทรานิษฐ� วิตVะกุล
62093024000 นางสาวศศิโสภา พิมพา

หน%า 800 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024001 นางสาวฐิติพร ธีระสาร
62093024002 นายมนตรี พรหมพิทักษ�
62093024003 นายธนวรรธ ฤทธ์ิอ%วน
62093024004 นายวสันต� หอมชื่น
62093024005 นางสาวสุภาพร พุทธเสน
62093024006 นางสาวพิมพ�นิภา ทองคํา
62093024007 นางสาวกุลสตรี เหลาธรรม
62093024008 นางสาวเฟQWองฟKา คงทัน
62093024009 นายกิตติศักด์ิ พรหมพารักษ�
62093024010 นางสาวจตุรพร พิมพ�ไชย
62093024011 นางสาวเสาวภา ห%อยมาลา
62093024012 นางสาวกรรธิชา น�านโพธ์ิศรี
62093024013 นางสาวพรรณิพา ไชยวงศ�คต
62093024014 นางสาวหทัยภัทร อยู�สวัสด์ิ
62093024015 นางสาวเบญจมาศ สารศรี
62093024016 นายขจรศักด์ิ บริบูรณ�ผล
62093024017 นางสาวพชรมน นนยะโส
62093024018 นางสาวสาวิตรี สรวงศิริ
62093024019 นางสาวเนาวริตร คําสิงห�
62093024020 นางสาวพานิชย� ทองคอนไทย
62093024021 นางสาวไตรลักษณ� วงศ�เทวา
62093024022 นางลําใย แสนสุวรรณ�
62093024023 นางสาวสุมนรัตน� พันธ�ศรี
62093024024 นางสาวเพ็ญศรีจรัส มีทรัพย�
62093024025 นางสาวพัชยา สุพรมอิน
62093024026 นางสาวภัสราภรณ� บุญประยูร
62093024027 นางสาวปุณิกา ศรีหงษา
62093024028 นางสาวสุภาวดี ภูบึงดํา
62093024029 นางสาวกชพรรณ รัตนเมือง
62093024030 นางสาวจุฬาลักษณ� เอกสวรรค�

หน%า 801 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024031 นางสาวนิอร เรืองจันทร�
62093024032 นางสาวดารุณี ขวาธิจักร
62093024033 นางสาวศศิภรณ� คําหาญ
62093024034 นางสาวอรุณวรรณ รัตนงาม
62093024035 นางสาวนุสรา โพธ์ิศรี
62093024036 นายธนกฤต คําแก%ว
62093024037 นายภานุพงศ� เนื่องโนราช
62093024038 นางสาวปาริชาติ เกตุบํารุง
62093024039 นางสาวดารารัตน� แสงสว�าง
62093024040 นางสาวเพ็ญพร ยางศรี
62093024041 นายณัฏฐ�วัจน� พลเวียง
62093024042 นายภักดี รองไชย
62093024043 นางสาวพิมพ�ชนก ทองดี
62093024044 นางสาวสิริกานต� ปะระดี
62093024045 นางสาวกมลวรรณ จูงวงษ�สุข
62093024046 นางสาวนุชธิดา อ%วนอินทร�
62093024047 นายยุรนันท� ขาวผ�อง
62093024048 นางสาวประวิณา มาตราช
62093024049 นางสาวปวีณา วงศรีชู
62093024050 นายณัฐวุฒิ พลเย่ียม
62093024051 นายบรรพต มีพรหม
62093024052 นางสาวกัญวัฒน� มงคลสวัสด์ิ
62093024053 นางสาวจุฑารัตน� ชัยจันทร�
62093024054 นางสาวนิธิรัศม� ปานชาลี
62093024055 นางสาวสุดารัตน� คนตรง
62093024056 นางสาวสุชาดา ทิมพรมราช
62093024057 นางสาวอัจฉราพร ช�วยปุKง
62093024058 นางสาวชญาภา ประเสริฐ
62093024059 นางสาวดุษฎี บัณฑิต
62093024060 นายยุทธกาล ลุนลาน

หน%า 802 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024061 นางสาวทิพย�รัตน� เหมวงค�
62093024062 นางสาวพักตร�ศิริ ศรีละบุตร
62093024063 นางสาวอิงณภัทร� บุญสาย
62093024064 นายอรุณ คําพิษงู
62093024065 นายจักรี คํามุงคุล
62093024066 นางสาวศิวพร คําใบ
62093024067 นางสาวภรพรรณ พาเตาะ
62093024068 นางสาวกนกพร จุฬา
62093024069 นายแทนคุณ อุดชาชน
62093024070 นางบัว พวงศรี
62093024071 นายณฐนน ตรีวิเศษ
62093024072 นางสาววงเดือน ไชยรักษ�
62093024073 นางสาวสายชล ทุกข�เปลื้อง
62093024074 นางสาวสุดารัตน� เทียมทนงค�
62093024075 นางสาวพลอย ทอนฮามแก%ว
62093024076 นางสาวอาภรศิริ โนนยะโส
62093024077 นางสาวปริชาติ อ่ําทอง
62093024078 นายวัฒนพงษ� อุดมรักษ�
62093024079 นายพุฒิธาดา นามเคน
62093024080 นางสาวธิศาธร สุพัฒน�
62093024081 นางสาวธนัญญา ภูมิประหมัน
62093024082 นางสาวสุนิตรา เน%มขุนทด
62093024083 นางสาวทวีติยา นาละออง
62093024084 นางสาวสุนันทา มีแก�น
62093024085 นางกฤตพร แก%วศรี
62093024086 นายธรรมรักษ� แก�นป0ดชา
62093024087 นางสาวสุวิมล โคราช
62093024088 นายชัชชัย จันพวง
62093024089 นางสาวจริยาพร ทวีทรัพย�
62093024090 นางปณชล แสนธรรมพล

หน%า 803 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024091 นางสาวณัฐธิดา นนทะลี
62093024092 นางสาวจิราพร วงค�เจริญ
62093024093 นางสาวพสุวสุนี สุริยเพ็ญ
62093024094 นายสมโภชน� บรรเทา
62093024095 นางสาวรําไพ คําลิ้ม
62093024096 นางสาวสุดารัตน� ธาตุมี
62093024097 นายพรชัย วรรณใส
62093024098 นายพูลศักด์ิ แก%วตา
62093024099 ว�าที่ร.ต.หญิงชนกนันท� อุปพงษ�
62093024100 นางสาวสุภลักษณ� วิวาห�สุข
62093024101 นายสถาพร ดอนชุม
62093024102 นางปนัดดา ทองเขียน
62093024103 นางสาวอรอุมา คําชมภู
62093024104 นายภานุวัฒน� พรมโท
62093024105 นางสาวลลิตา รักญาติ
62093024106 นางสาวอภิญญา จันทะเดช
62093024107 นางสาวรุ�งทิวา นนทมาตร�
62093024108 นางสาวสุจิตรา หนูนา
62093024109 นางสาวอรพรรณ ภูลายดอก
62093024110 นางสาวสุชาวดี มาทํามา
62093024111 นางสาวเสาวนีย� ไตรโยธี
62093024112 นางสาวกรณิกา บุญมีบุตร
62093024113 นางสาวจิตตานันท� นครขวาง
62093024114 นางสาวพรนภา ไตรยวงษ�
62093024115 นายศุภวัฒน� วจีสิงห�
62093024116 นายธีรพงศ� โพธิ
62093024117 นายฤทธิเกียรติ ผลประเสริฐ
62093024118 นางสาวสินาภา ทัดเทียม
62093024119 นางดรุณี วงษ�มา
62093024120 นางสาววิลาวัลย� มนตรี

หน%า 804 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024121 นางสาวธัญญารัตน� มะละ
62093024122 นางสาวไพจิตร ปุHนโพธ์ิ
62093024123 นายอัทธถสิทธ์ิ ศรีฉลวย
62093024124 นายเจตฤณ พรหมสาขา ณ สกลนคร
62093024125 นางสาวชุติกาญจน� เกศโคกสูง
62093024126 นางสาววิไลวรรณ หนึ่งคํามี
62093024127 นางสาวพลอยรุ%ง พรมเจริญ
62093024128 นางสาวหยกนภา เพชรล้ํา
62093024129 นางสาวพัชรินทร� ทุมกิจจะ
62093024130 นายจักรพงษ� งามชัยภูมิ
62093024131 นางสาวขนิษฐา ศรีบุดดี
62093024132 นายธนากร บัวเวช
62093024133 นางสาวรชินีพร ศรีคํา
62093024134 นางสาวณัฐนิช โมธรรม
62093024135 นายวราวุธ แสนปุชุม
62093024136 นายยศพร ยาระวัง
62093024137 นายอัศวิน บุญชัย
62093024138 นางสาวชบาไพร อุไพพร
62093024139 นายวุฒิชัย โยลัย
62093024140 นางสาวมินตรา พงษ�วัน
62093024141 นางสาวศศิธร เพียชิน
62093024142 นางสาวนิตยา ปHาลั่นทม
62093024143 นายนริศ ทองเพชร
62093024144 นายณัฐพงศ� พุ�มคง
62093024145 นางสาวเตือนจิตร เขจรไข
62093024146 นางสาวพิมพ�ภัทรา ทาทอง
62093024147 นางสาวชลธิชา นันแพง
62093024148 นางสาวนิตยา อ�อนลมหอม
62093024149 นางสาวนารถชนก พูลกล่ํา
62093024150 นางสาวกฤติยา มะลิดิน

หน%า 805 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024151 นางสาวกัญญ�กุลณัช ปKอมมณี
62093024152 นายวัฒนา สุชัยวรรณ�
62093024153 นางสาววรรณนิษา ไชยวงศ�คต
62093024154 นายสุภีร� ทองดี
62093024155 นายอภิเดช วงละคร
62093024156 นายอภิเดช แม%นศรี
62093024157 นายชาคร งามวิเศษ
62093024158 นางสาวมินตรา ชาเรืองเดช
62093024159 นางสาวกัญญารัตน� ระหงษ�
62093024160 นางสาวธิดาพร ผาสุทร
62093024161 นางสาวภัทรวดี ฝHายอุประ
62093024162 นางสาวสุภาวิณี ป0ญญาประชุม
62093024163 นางสาวชญาภา คําแก%ว
62093024164 นายพีระพงศ� คําจันทร�
62093024165 นางสาวอัจฉรานันท� บัณฑจิต
62093024166 นางสาวสุชาดา ไม%แสนดี
62093024167 นางสาวรจนา นาลาดทา
62093024168 นายณัฐรัชต� ราชศิลา
62093024169 นายสิงหนาท เสนสุวรรณ
62093024170 นางสาวจิราวรรณ ยุบลศิริ
62093024171 นายนพพร พรหมอาภา
62093024172 นางสาวขวัญเรือน เอกพันธ�
62093024173 นางสาวมณีรัตน� เตโช
62093024174 นายตรีภพ เหล�าคนค%า
62093024175 นางสาวอุบล เจิงชัยภูมิ
62093024176 นางสาวกัญญ�ณณัฐ พิมพ�แมน
62093024177 นายภูวดล ประจันทร�ศรี
62093024178 นางสาวป�ยธิดา มีบุญ
62093024179 นางสาวภัทรวดี ป0ญญาสวัสด์ิ
62093024180 นางสาวสุนทีร� ศรีประเสริฐ

หน%า 806 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024181 นางสาวจิราพร สาลาสุตา
62093024182 นายธนวัฒน� ศรีกุล
62093024183 นายอิสระพงษ� ทิพชัย
62093024184 นางสาววรรณศิริ นิสัยตรง
62093024185 นางสาวฐิติพร สามารถ
62093024186 นายประยุทธ นาชิน
62093024187 นางสาวนริศรา สารเพ็ญ
62093024188 นางสาวอรสา พิมพา
62093024189 นายไพฑูรย� สาสัย
62093024190 นายกฤษฎา บุญสุวรรณ
62093024191 นางจิราวรรณ หาญกุล
62093024192 นางสาวปวรัตน� อัคพิน
62093024193 นางสาวนิตติยา สนธิมูล
62093024194 นางสาวสุธิดา บุญหนา
62093024195 นางสาวจุฑารัตน� นวลจันทร�
62093024196 นายวิทยา เกินดี
62093024197 นายอนิรุทธ� ขันเขตต�
62093024198 นายอาทิตย� โสภา
62093024199 นางสาวปวริศา ถานิน
62093024200 นางสาวสุธาสินี อะโคตรมี
62093024201 นายภูชิต ศรีทา
62093024202 นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร
62093024203 นางสาวกัลยารัตน� ทัศน�จันดา
62093024204 นายพีระพงษ� แก%วแดง
62093024205 นางสาวสุกานดา จอมทิพย�
62093024206 นางสาวปทิดา พรวญเจริญ
62093024207 นางสาวจิรภิญญา นามโน
62093024208 นายธีรวัฒน� พรหมกุล
62093024209 นางสาวกมลชนก ภาคภูมิ
62093024210 ว�าที่ร%อยตรีสําราญ กิมเชื้อ

หน%า 807 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024211 นางสาวศิริพร สุภาพรหม
62093024212 นางสาวนิตยา แวงชิน
62093024213 นายสิทธิพร สิงหันต�
62093024214 นายประกาศิต มูลประสาน
62093024215 นางสาววิภาวี สิงหนันท�
62093024216 นางสาวเสาวคนธ� ศรีชนะ
62093024217 นางสาวกชกร เชื้อวงค�พรหม
62093024218 นางสาวธนัญญา พจนา
62093024219 นางสาวทัชศวัลย� บัวคํา
62093024220 นางสาวป�ยะนารถ โคตรธรรม
62093024221 นางสาวป�ยนุช ลาภโสภา
62093024222 นายอภิเดช ลิ้มสุวรรณ
62093024223 นางสาวกิตติยา ป0ณฑารีย�
62093024224 นายเลิศวรรธน� ปกิตประดินันทน�
62093024225 นายกบิณ อุบลสาร
62093024226 นางสาวศิริลักษณ� วาทสิทธ์ิ
62093024227 นางสาวนุสรา โนวาฤทธ์ิ
62093024228 นายกรณ�วสุตว� ฉัตรรวินันท�
62093024229 ว�าที่ ร.ต.คมสันต� แสงชมภู
62093024230 นางสาวเจษสุดา ไกรศรีวรรธนะ
62093024231 นางสาวสุนิสา คําไพเราะ
62093024232 นางสาวน้ําฟKา เหล�าจันทร�อัน
62093024233 นางสาวธิรารัตน� แสงพันธ�
62093024234 นางสาวฉัตรชลิกา ศรีวงษา
62093024235 นางสาวสุทิตา ชุมคําไฮ
62093024236 นางสาวอภิญญา ศรีหาโคตร
62093024237 นางสาววิไลวรรณ สีหะเนตร
62093024238 นางสาวอุทุมพร บุตรสิม
62093024239 นางสาววรรณภา ภูจริต
62093024240 นางสาวอรนุช วิธีทํา

หน%า 808 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024241 นางสาวอรพินธ� รัตนพลที
62093024242 นายสยุมภู จันทร�บุตร
62093024243 นายพิพัฒน� สายทอง
62093024244 นายวิกร แก%วสง�า
62093024245 นางสาวพาขวัญ โสมา
62093024246 นางสาวขนิษฐา ไชยสุระ
62093024247 นายกิติศักด์ิ ประภาวนัง
62093024248 นายปฐมวงศ� เถายะบุตร
62093024249 นายสมจิตร วงคํา
62093024250 นางสาวสุพรรษา นาผง
62093024251 นางอุทุมพร วงษา
62093024252 นายนรินทร� มูลต๊ิด
62093024253 นางสาวดลฤดี ปุญสุรัตน�
62093024254 นายปรีชา สิงหรา
62093024255 นายไชยกมล ตะรุวรรณ
62093024256 นายศิริวัฒน� คําเสมอ
62093024257 นางสาวภัคจิรา บุตรผา
62093024258 นางสาวมัลลิกา คําสร%าง
62093024259 นางสาวยลรดี แสนปาก
62093024260 นางสาวนันทนา พงษ�ประเสริฐ
62093024261 นางสาวภิตินันท� วัฒนะฉัตรหิรัญ
62093024262 นายนัฐพงษ� วงค�ตาผา
62093024263 นายขจรศักด์ิ ชัยภูมิ
62093024264 นางสาวอุไรวรรณ นามลิวัน
62093024265 นางสาวลลิตา จันทร�สว�าง
62093024266 นางสาวสุนิสา โยธาจันทร�
62093024267 นายกชนันท� ภูแข�งหมอก
62093024268 นางสาวสุทธิดา ทีดี
62093024269 นางสาววาริพรรณ สุขมอญ
62093024270 นางสาวนุจรี โคตรตาแสง

หน%า 809 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024271 นายภาณุพงศ� ถนัดค%า
62093024272 นางสาววรารัตน� สอนประเทศ
62093024273 นางสาวพิมพ�พร พายุพัด
62093024274 นางสาวบุญยานุช จุ%ยพุทธา
62093024275 นางสาวเอมอร ยาพันธ�
62093024276 นายภาณุภัส หอมเพชร
62093024277 นายศุภเชษฐ บุญศรี
62093024278 นางสาวขวัญฤดี เหง%าน%อย
62093024279 นายกัมปนาท นันทราช
62093024280 นางสาวอภิชญา เหมืองทอง
62093024281 นางสาวชญาภรณ� รอดแพง
62093024282 นางสาวดวงเด�น แสนดี
62093024283 นางสาวพอใจ จันทวงศ�
62093024284 นางสาวศิริลักษณ� กัญชะนะกาญ
62093024285 นายกิตติภพ ชัยนิคม
62093024286 นายมนตรี สงเคราะห�
62093024287 นางสาวเพียงตะวัน บูรณะถาวร
62093024288 นางญษา รักบ%านดอน
62093024289 นางสาวขณิษฐา เชื้อคมตา
62093024290 นางสาวชิดชนก ศรีสุมัง
62093024291 นายชนะชัย อาสนา
62093024292 นางสาวโชติกา โคตรผาย
62093024293 นางสาวญาณีย� สุภโกศล
62093024294 นายประสิทธ์ิ มาศรี
62093024295 นายอุดม สะทู
62093024296 นายกานต� นุชใหม�
62093024297 นางสาวนัฐมน จงหม่ืนไวย
62093024298 นางสาวอังสุรีย� สุธงษา
62093024299 นางสาววีรยา คําดี
62093024300 นางสาวชนม�เมธี งามคุณ

หน%า 810 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024301 นางสาวธารินี ศรแผลง
62093024302 นายอมร ชีกลาง
62093024303 นางสาวจันทร�สุดา สายมาลัย
62093024304 นางสาวนิติกร ศรีกุล
62093024305 นางสาวอนุตรา พิสดี
62093024306 นายพีระพล ศรีพุทธา
62093024307 นางสาววันทนา สมเสียง
62093024308 นางวนิดา สุจริต
62093024309 นางสาวประภาพรรณ บุญยประภา
62093024310 นางสาวกวิสรา สีสังข�
62093024311 นายแทนไทย ชัยคําภา
62093024312 นางสาวอัยดา เจริญพงษ�
62093024313 นางสาวกัญญาวีร� ระวะรักษ�
62093024314 นางรัตนา ศรีกงพาน
62093024315 นางสาวลัดดาวัลย� สุ�มมาตย�
62093024316 นางสาวบัณฑริกา วงษ�ยา
62093024317 นางสาวมัลลิกา จุมปาแฝด
62093024318 นางสาวจิราภรณ� ขุนน%อย
62093024319 นางบุรารัตน� ไชยโย
62093024320 นางสาววัชราพร บุญชาญ
62093024321 นางสาวภูธิดา โคนุตะ
62093024322 นางสาววรุณา โคธิเสน
62093024323 นายรัตกร แสงสุด
62093024324 นางสาวปวีณา วงค�ราช
62093024325 นายชัยชนะ จันทะโพธ์ิ
62093024326 นางสาวภัทราวรรณ ทํามาใหม�
62093024327 นางสาววิจิตรา บุญวงค�ษา
62093024328 นางอุดมชัย โททุมพล
62093024329 นางสาวเมธาวีย� วงศ�เมฆ
62093024330 นางสาววรชา ไชยคีนี

หน%า 811 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024331 นางเดือน สมชัย
62093024332 นายโชคทวี โสภาศรี
62093024333 นางสาวนิรัชชา ชัยศรี
62093024334 นายณฤเดช เวียงลอ
62093024335 นางสาววรฤทัย เทศนา
62093024336 นางสาวศิริพร พุกหน%า
62093024337 นางสาวสายเงิน คุณหงษ�
62093024338 นางสาวพิมพ�ชนก จันทร�ดาบุตร
62093024339 นางสาวเนตรชนก ภูสีไม%
62093024340 นายอําพล แสงนิล
62093024341 นางสาวสุนิษา อินทะสีดา
62093024342 นายนิติกร บูรณสรรค�
62093024343 นางสาวธัญชนก พิลาโสภา
62093024344 นางสาวสุทธิดา สีกะมุท
62093024345 นางสาวอติพร สกุลเดช
62093024346 นายนราธิป ไพชยนต�
62093024347 นางสาวน้ําอ%อย วรฮาด
62093024348 นายภูวดล หม่ืนตา
62093024349 นางสาวปรียากมล ธาดา
62093024350 นายอดิศักด์ิ ทวีศิลปO
62093024351 นางสาวเมวิกา จอมทะรักษ�
62093024352 นางสาวบุศรัตน� เทศวงศ�
62093024353 นางสาวสุดารัตน� งอยป0ดพันธ�
62093024354 นางสาวจุรารักษณ� ศิริจิตร
62093024355 นางสุภาวดี อัสสาไพร
62093024356 นายนพรัตน� เข่ือนขันธ�
62093024357 นายกรวิทย� ผุยมาตย�
62093024358 นายสิทธิพงษ� บุญแจด
62093024359 นางสาวเบญจพร ชุมนุมราษฎร�
62093024360 นางสาวพัชรินทร� นาคเสน

หน%า 812 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024361 นางวณิช มาตย�แพง
62093024362 นางสาวติญาภรณ� หูมแพง
62093024363 นางกัญญาภัค สีคังไพ
62093024364 นางสาวป�ยพร ไชยโสดา
62093024365 นางสาวสุพรรณ�ภร ธิป0ญญา
62093024366 นางสาวธารทิพย� คําหาญ
62093024367 นางสาวกรรณิการ� เคนนิยม
62093024368 นางสาวศิริลักษณ� ศรีพันดอน
62093024369 นางสาวธัชกร วงศ�วชิรา
62093024370 นายณัฎฐพล คนครอง
62093024371 นายกิตติศักด์ิ ไชยพรม
62093024372 นางรพีพรรณ คงสําราญ
62093024373 นายทศพร สิมมาวงศ�
62093024374 นายนิพัทธ� โพธ์ิไทรย�
62093024375 นางสุรีรัตน� บรรพจันทร�
62093024376 นายศิวพงษ� เพ่ิมพูล
62093024377 นายกฤษฎา จันทร�รุณ
62093024378 นายณรงค� รักษาวงษ�
62093024379 นายจิระพงษ� หันจางสิทธ์ิ
62093024380 นางสาวอนุสรา ศรีวิชา
62093024381 นางสาวโชติกา รอดจันทร�
62093024382 นางสาวจุฬาวรรณ นามะสนธิ
62093024383 นางสาวรุจิรา คลังคําภา
62093024384 นางสาวศุภนันท� แสงสว�าง
62093024385 นางสาวกาญจนา ฝKายทอง
62093024386 นางสาวศิริพร แสนพิมพ�
62093024387 นางสาวพงษ�ชไม แก%วพวง
62093024388 นายพีระวัฒน� แน�นอุดร
62093024389 นางสาวเจนนิเฟอ โพห�
62093024390 นางสาวกุลสตรี หมวกสันเทียะ

หน%า 813 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024391 นางสาวกรัญยา มูลสาร
62093024392 นางสาววิไลวรรณ บุญตาระวะ
62093024393 นางสาวศุภรัตน� แสนพงษ�
62093024394 นายสิร กานต�นิธิ
62093024395 นางสาวจริญา บุดพา
62093024396 นายวัชรินทร� อินทะนิน
62093024397 นางสาวกนกรัตน� พุฒแก%ว
62093024398 นายภาษิวัตร บุญวาร
62093024399 นางสาวสุจิตรา จํารัสภูมิ
62093024400 นายนพนันท� บุญแซม
62093024401 นายศิริพล บุพศิริ
62093024402 นายฤทธิเกียรติ พิมที
62093024403 นางสาวชมภูนุช ชุมพงศ�
62093024404 นายสุวรรณชัย เพ็ญนาดี
62093024405 นายนภัสกร สมบุญธรรม
62093024406 นางสาววรินยา วารีย�
62093024407 นายวีรเทพ ชัยชนะ
62093024408 นางสาวภาวิณี จีนหลักร%อย
62093024409 นางสาวศรัณยา เคนทุม
62093024410 นางสาวกนกวรรณ สีสอน
62093024411 นายสิทธิชัย ภาคภูมิ
62093024412 นายจักรพงศ� ลีลาศักด์ิศิริ
62093024413 นางสาวชนิดาภา เพชรเจริญกูล
62093024414 นายชินวัตร� พลศรีพิมพ�
62093024415 นางนภัสวรรณ วิชาหา
62093024416 นางสาวมาริสา กองฉันทะ
62093024417 นางเกษราพร ชามาตร
62093024418 นายอํานาจ กุคําจัด
62093024419 นางสาวประภัสสร พิมพระศรี
62093024420 นายสถาพร ศรีไชย

หน%า 814 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024421 ว�าที่ ร.ต.ภาคภูมิ ชาวชายโขง
62093024422 นางสาวนิราภรณ� คําแสงทอง
62093024423 นางสาวศิริพร ภูยาทิพย�
62093024424 นายกิตติรัตน� ชูถึง
62093024425 นางสาวสุวรรณี กงซุย
62093024426 นางสาวพรนภา กํามา
62093024427 นางสาววรรณภา ทองยอด
62093024428 นางสาวพรพิมล ศิริสานต�
62093024429 นางสาวเบญจมาศ แสนพันนา
62093024430 นางกมลวรรณ นิพวงลา
62093024431 นางสาวสุดารัตน� แขพิมพ�พันธ�
62093024432 นางสาวณภัสวรรณ อินธิแสง
62093024433 นายทนงศักด์ิ นาดี
62093024434 นางสาวสุภาพร แก%วแก�น
62093024435 นางสาวศิวพร บริบาล
62093024436 นายชัยวัฒน� แก%วมะ
62093024437 ว�าที่ร%อยตรีอรรถพล มุลสุรินทร�
62093024438 นายธวัชชัย พุนานิน
62093024439 นางสาวมินตรา แสนโคก
62093024440 นางสาวดุจฤดี หลักหนองบุ
62093024441 นางสาวภรณ�ทิพย� ดีจริง
62093024442 นายสรเศรษฐ� ไร�ไสว
62093024443 นางสาวจันทิมา โคตะมี
62093024444 นางสาวพรรณทิภา คูณทอง
62093024445 นายไพศาล ทองประไพ
62093024446 นางสาวพรไพลิน มะลาศรี
62093024447 นายรวิพล สินทรโก
62093024448 นายพรอนันต� เชื้อคําเพ็ง
62093024449 นางสาวธิดารัตน� พลกําลัง
62093024450 นางสาวจามจุรี กันทาเปUง

หน%า 815 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024451 นางสาวนฤมล รุ�งเรือง
62093024452 นางสาวปรารถนา กุลาศรี
62093024453 นางสาวอรอุมา คํามุงคุณ
62093024454 นางสาวปานหทัย อินทรพานิชย�
62093024455 นางสาวพรทิพย� กันหา
62093024456 นางสาวฉัตรทิพย� เรืองอุไร
62093024457 นายมณเฑียร อ่ําพ่ึงอาตม�
62093024458 นางสาวอรทัย คนล้ํา
62093024459 นางสาวศิริขวัญ พังแดง
62093024460 นางเกศณี บุญแยง
62093024461 นางสาวรัชนีกร หาญเชิงชัย
62093024462 นางสาวกานดา โคตะมา
62093024463 นางสาวจินตรา สุจริต
62093024464 นายวาริช หล%าพันธ�
62093024465 นางสาวจารุวรรณ พลพันธ�
62093024466 นางสาวสุดารัตน� อุ�นอาสา
62093024467 นางนุศรา พรทอง
62093024468 นายธนันต�ชัย พันวิไลย
62093024469 นางสาวจตุพร หยุยนาดง
62093024470 นางสาวชนากาญจน� ปรัชญากร
62093024471 นายคมพจน� บุญเลิศกันยา
62093024472 นายสุทิวัส นิเทียน
62093024473 นางสาวศศิร�รัช พิสิฐเขมรัชต�
62093024474 นายไกรวุฒิ บุญเทียน
62093024475 นายธัญพิสิทธ์ิ ทองเกตุ
62093024476 นางสาวปวีณา โคตรมี
62093024477 นางสาวนัฐภรณ� สอนสุภาพ
62093024478 นางสาววรัญชรี ขุนค%า
62093024479 นางสาวปาณิศา ศรีวรสาร
62093024480 นายวิทวัส แหวนเงิน

หน%า 816 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024481 ว�าที่ร%อยตรีบุรินทร� พรหมดี
62093024482 นางสาวกานต�ธิดา มารศรี
62093024483 นายวีระพงษ� วังทะพันธ�
62093024484 นายสมรักษ� พงษ�นิล
62093024485 นางสาวพูนศิริ มหาผล
62093024486 นางสาววราลักษณ� คัดวงษ�
62093024487 นางสาวรัตติยากร ประอาง
62093024488 นายธนากร เรืองรุ�งสกุลวงษ�
62093024489 นายธนดล ทองอร�าม
62093024490 นางสาวนิภาพร นิลอนันต�
62093024491 นางสาวนันทนัช เขียวงาม
62093024492 นางสาวณัฐพร สีผาย
62093024493 นายมนูญ พันธ�วงค�
62093024494 นางสาวสุติกา มูลวงค�
62093024495 นางสาวพรสุดา ทองวิธิ
62093024496 นายรชต ศรีลาศักด์ิ
62093024497 นางสาวภวิลพิชญ� โพธ์ิสุวรรณ
62093024498 นางสาวสุรภา ถ่ินสีฐาน
62093024499 นางสาวเกษฤดี บุญม่ังมี
62093024500 นางสุภิญญา ศรีไพดร
62093024501 นางสาวเครือมาศ ถาวิชัย
62093024502 นางสาววิระยา สีสว�าง
62093024503 นางสาวจรัญญา พานศรี
62093024504 นายอรรถพล หัตถะปนิตย�
62093024505 นางสาวรัชนีพร พันธะสุมา
62093024506 นางสาวมลิวัลย� มาลาศรี
62093024507 นายฐาปนันต� ชลอาวาส
62093024508 นางสาวชรินรัตน� บุญสา
62093024509 นางสาวศุภรัตน� จันทาคํา
62093024510 นางสาวกาญจนา ทวีคูณ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024511 นางสาวพรเพ็ญ ศรีจางวาง
62093024512 นายชัดเจน บุญชู
62093024513 นางสาวอนุสรา ผาดํา
62093024514 นางสาวจันทร�จิรา วงษา
62093024515 นายณรงค�วิทย� เพชรกอง
62093024516 นางสาวกฤตยา แพงโคตร
62093024517 นายอานนท� บุญโคกสี
62093024518 นางสาวจิราพร แทนศรี
62093024519 นายพานุพงษ� สมบูรณ�พร%อม
62093024520 นายเฉลิมพล สัจจาสังข�
62093024521 นายกิตติศักด์ิ ติธรรม
62093024522 นางสาวอมรรัตน� ผ�านสุวรรณ
62093024523 นางสาวเอมวิกา สุขบัว
62093024524 นางสาวฉัฐนันท� อามาตย�มนตรี
62093024525 นายลิขิต พิศเพ็ง
62093024526 นางสาวธิติรัตน� สีส�วน
62093024527 นางสาวชลดา ฉาไธสง
62093024528 นางสาวสุพรรษา อุประ
62093024529 นายเอกพล แพงงา
62093024530 นายศิกษ�ครินทร� อาษาสูนย�
62093024531 นางสาวยุภาลักษณ� เขียวลมัย
62093024532 นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ�
62093024533 นางสาวศิริลักษณ� ขวัญเมือง
62093024534 นางสาวนฤมล แซ�อวง
62093024535 นางสาวปภัสสร ดวงไพชุม
62093024536 นางสาวสุปรียา อุปรัง
62093024537 นายพรชัย กองแก%ว
62093024538 นายภคพงศ� จันทรานุสรณ�
62093024539 นางสาวสินีนาถ ศรีนันทะ
62093024540 นางสาวรัชนก วงษาเนาว�
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ระดับปริญญาตรี

62093024541 นางสาวปฏิภากรณ� มณฑล
62093024542 นางสาวศิริประภา โฮมวงค�
62093024543 นายเสรี วรรณสุข
62093024544 นางสาวโยพิตา เดชวิไล
62093024545 นางสาวจีรนันท� จําเนียร
62093024546 นางจารุณี อุ�นศิริ
62093024547 นายอภินันท� จินตกสิกิจ
62093024548 นายเศวตฉัตร เรืองบุตร
62093024549 นางจิตวรา คําภาษี
62093024550 นางสาวยุพา ฤทธ์ิไธสง
62093024551 นายชิติพัทธ� สายธนู
62093024552 ว�าที่ ร.ต.ชัชวัฒน� พินนอก
62093024553 นางสาวนันทนา ศรีเรือง
62093024554 นางสาวสุพรรณราย เวียงวะลัย
62093024555 นางสาวสิริราช ถูกดี
62093024556 นางสาวสวิชญา ลือเรื่อง
62093024557 นายองอาจ เดชน%อย
62093024558 นางสาวอัญชนา พรมเรืองเดช
62093024559 นางสาวเบญจมาศ ตันสูงเนิน
62093024560 นางสาวจิราภา ยามงคล
62093024561 นางสาวยุภาพร แสนโคตร
62093024562 นางสาวชุติกาญจน� อมรรัตนวาที
62093024563 นายกิตติชัย ดวงไกรวงศ�
62093024564 นางสาวอารยา สุวรรณ
62093024565 นางสาวผกาวรรณ แก%ววงศ�ษา
62093024566 นายอนุวัฒน� ชาติวงษ�
62093024567 นางสาวประภาวดี จันทร�สุโมกข�
62093024568 นายพชร พิมพ�พาเรือ
62093024569 นางสาวกนกวรรณ บุญสนอง
62093024570 นางสาวปฐมาวดี เรียมแสน

หน%า 819 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024571 นางสาวอาภากร พิลาดี
62093024572 นายไชยยศ สูตรสุคนธ�
62093024573 นายคชเดช วังพิมูล
62093024574 นายกิตติชัย ไพรสณฑ�
62093024575 นางสาวสมีหรา นันทอง
62093024576 นางสาวประกายดาว ผางจันทะ
62093024577 นางสาวสุพรรณิการ� นาขวา
62093024578 นายปริญญา วันนา
62093024579 นางสาวศิริลักษณ� สอนสมนึก
62093024580 นางสาวพรพรรณ สุวรรณเมฆ
62093024581 นางสาวจันทร�จิรา พรเจริญ
62093024582 นางสาวจุฑากุล กมลรัตน�
62093024583 นางสาวสุดารัตน� กระบือคูณ
62093024584 นางสาวกิตติยา สีทัน
62093024585 นางสาวเพชราภรณ� ศรีสูงส�ง
62093024586 นางสาวศศิวิมล สมอ�อน
62093024587 นายการันต� บูชาทิพย�
62093024588 นางสาวดวงดาว แสงแก%ว
62093024589 นางสาวเบ็ญจมาศ พิลาสุข
62093024590 นางสาวจิระภา อุปชัย
62093024591 นางสาวเทียมจันทร� เหมืองทอง
62093024592 นางสาวพัชรินทร� นิลโคตร
62093024593 นายภาณุเมศ อินทะสุระ
62093024594 นายธีระพงษ� สายเนตร
62093024595 นายนิติรัฐ ฮาดสม
62093024596 นางสาววิมล ทิพศรีราช
62093024597 นางสาวชณุตพร ชรินทร�
62093024598 นายธีรเจต ม�วงงาม
62093024599 นางสาววริศรา ขันทอง
62093024600 นางสาวสุทธิดา ไพบูลย�

หน%า 820 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024601 นางสาวกานต�ทิมา ศรีมงคล
62093024602 นางสาวเกศรินทร� สวัสด์ิพูน
62093024603 นางสาวอาทิตยา พรมชัยชนะ
62093024604 นางสาวอัญชลี มารศรี
62093024605 นายศิริวัฒน� วงษ�ป0ญญา
62093024606 นางสาวจรรยาพร เคนดา
62093024607 นางสาวชบาไพร ช�วยป0ด
62093024608 นางสาววรวรรณ ศรีสําราญ
62093024609 นางสาวอภิญญา เสาเวียง
62093024610 นางสาวเตือนตอง โชติสวัสด์ิ
62093024611 นางสาวนันทิพร เหล�าทวีโชค
62093024612 นางสาวนันทพร ทุนทรัพย�
62093024613 นางสาวภาวิณี แสงนาก
62093024614 นางสาวธารใส บัววิชัยศิลปO
62093024615 นางสาววัชราภรณ� ป0จฉิมกุล
62093024616 นางสาวอรัญญา วังคีรี
62093024617 นางสุนันทา บุญกว%าง
62093024618 นางสาวกุลธิดา สุทธิแสน
62093024619 นางสาวพิมพ�วิภา กุลแก%ว
62093024620 นายก%องภพ หงษ�ไทย
62093024621 นางสาวสุนิสา พานพินิจ
62093024622 นายโยธิน บัวระภา
62093024623 นางสาวระพีภรณ� รามฤทธ์ิ
62093024624 นายราชัน วันนิตย�
62093024625 นางสาวปวีณา นพคุณ
62093024626 นางสาวกรรจนา ขันวิลัย
62093024627 นางสาวสุนารี กองบาง
62093024628 นางสาวน้ําหวาน พานศรี
62093024629 นายพงศกร วรรณพงค�
62093024630 นางสาวจุรีรัตน� ผิวยะเมือง

หน%า 821 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024631 นางสาวประนัดดา หอมวงศ�
62093024632 นางสาวนิตยา ธรรมป0ต
62093024633 นางสาวมลฑา โย%จ้ิว
62093024634 นางสาวจันทร�จิรา เกตุสุข
62093024635 นางสาวหทัยชนก สกุณา
62093024636 นางสาวกิติมา ชาแสน
62093024637 นางสาวกฤติกา หล%าน%อย
62093024638 นางสาวธรณัส พิมพา
62093024639 นางสาวอารยา สืบอุทัย
62093024640 นางสาวเบญจพร ภู�ปราง
62093024641 นางสาวธารารัตน� รุ�งวิสัย
62093024642 นายอัยยรัช อาจวิชัย
62093024643 นางสาวจุฑามาศ หลวงศรี
62093024644 นางสาวเฌริณทร� คําเจริญ
62093024645 นางสาวป�ยะนุช ศรีโยธา
62093024646 นางสาวกิตติมา โทมา
62093024647 นายวราวุธ หันวิสัย
62093024648 นายนัฐพล กองกะมุด
62093024649 นางสาวชาลิสา ศิริทรัพย�
62093024650 นางสาวรัชดาภรณ� อํามลา
62093024651 นางสาววริษา ไผ�สนจําลองศรี
62093024652 นางสาววิจิตรา มาใจ
62093024653 นางสาวชนิดา วาสิงหล
62093024654 นางสาวอรทัย พรหมวัน
62093024655 นางสาวหทัยทิพย� บุญตาท%าว
62093024656 นางสาววิภาดา นาภู�
62093024657 นางสาวป�ยวรรณ บุญใหญ�
62093024658 นายสันติ ใจตรง
62093024659 นางสาวพัชรี ทายิดา
62093024660 นายภานุวัฒน� โพธิรัตน�

หน%า 822 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024661 นางสาวรุ�งฤดี เมืองศรี
62093024662 นายพิทวัส โตVะถม
62093024663 นายพงษ�สถิตย� โสดา
62093024664 นายญาณุวิทย� ใบธรรม
62093024665 นายสุวรรณ มูลชมภู
62093024666 นายกิตติคุณ ตันสมรส
62093024667 นายสันติ นาแก%ว
62093024668 นายเอกพงศ� อุปพงศ�
62093024669 นางสาวเขมอัปสร โสภา
62093024670 นางสาวดารุณี พันธะไชย
62093024671 นางสาวประภัสรา นามบุตร
62093024672 นายบูชิด บุตรท%าว
62093024673 นางสาววราภรณ� เหมือนเหลา
62093024674 นายฆนภัส สิงห�สาร�
62093024675 นางสาวยาวณี นาวาศิริ
62093024676 นายธนวัฒน� ประทีปแสน
62093024677 นางสาวรุ�งฤดี คุณเชื่อง
62093024678 นางสาวสุวนันท� ศรีสมจักร
62093024679 นางสาวธาริดา รักคํามี
62093024680 ว�าที่ร%อยตรีพิษณุ ปKองทอง
62093024681 นางสาวบุญญาดา วิทยาพิรุณทอง
62093024682 นางสาวสิริญญา ผดุงกิจ
62093024683 นายนฤพล นันทะแสง
62093024684 นางสาวภาณุมาศ โคตรวิชา
62093024685 นายพงศ�ปนนท� คํามุงคุณ
62093024686 นางสาววิจิตรา ศรีต�างคํา
62093024687 นายชนะชัย ไชยมงค�
62093024688 นางสาวกรรณิกา ทุมสะกะ
62093024689 นางสาวอภิญญา ปรางค�ทอง
62093024690 นายวัชระ ตันสาย

หน%า 823 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024691 นางสาวอรวรรณ อุ�มภูธร
62093024692 นางสาววิไลรัตน� จินดา
62093024693 นางสาวศิวลีพร ชาวนา
62093024694 นายอภิวัฒน� ภูน้ําต%น
62093024695 นางสาวอภิญญา หอมภูงา
62093024696 นางสาวณัฐติกาล ฝาระมี
62093024697 นางสาวอนุชตรา สาระบูรณ�
62093024698 นายทัศพงษ� สายสินธุ�
62093024699 นางสาวชื่นนภา หนันแดง
62093024700 นางสาวนิภาภัทร แก%วมะ
62093024701 นางสาวศุภรัตน� จํานงบุญ
62093024702 นางสาวปารณีย� อุดรเขต
62093024703 นางสาวกัญชพร หงษ�โง�น
62093024704 นางสาวอภิสรา นาสําแดง
62093024705 นางสาวนฤชล ศรีสุขา
62093024706 นายฉัตรสกุล สมศรี
62093024707 นายอนุวัฒน� สุมาลัย
62093024708 นายพงษ�สิทธ์ิ คึมยะราช
62093024709 นางสาวอโนมา วะชุม
62093024710 นางสาวรัตนาภรณ� บทมาตย�
62093024711 นายชัชพงศ� ไพรัช
62093024712 นางสาวกนกวรรณ ป0ญจชัย
62093024713 นายสุริยา แปKนไชยวงค�
62093024714 นางสาวลัดดาวัลย� มาตรพันธ�
62093024715 นางสาวนาตยา ภักมี
62093024716 นางสาวอริยา ผ�องใส
62093024717 นางสาวสุจิตรา จันทะเสน
62093024718 นางสาวมรรคณาวี รุ�งแสง
62093024719 นางสาวกมลชนก อุ�นชัย
62093024720 นางสาวสุกัญญา พรมมา

หน%า 824 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024721 นายปรัตถกร ศิริรัตนพงษ�
62093024722 นายสามารถ แข็งแรง
62093024723 นางสาวพิชชานันท� กุลเกษตร
62093024724 นางสาวธิดาทิพย� มะโรงชัย
62093024725 นางสาวอินทุอร กันหาพันธ�
62093024726 นายนิวัฒน� ชินเสริม
62093024727 นางสาวสิธยา ยตะโคตร
62093024728 นางสาววิภาดา แสนศิลา
62093024729 นางสาวจีราภรณ� ชนะเพีย
62093024730 นายอภินันท� อุตรี
62093024731 นางสาวจุฑามาศ ทุมเทียง
62093024732 นางเบญญาภา ธีระนุกูล
62093024733 นางสาวพลอยพิสุทธ์ิ ประทุมเขต
62093024734 นางสาวกาญจนา ผองแก%ว
62093024735 นายระชา ทองน�วม
62093024736 นายธนพนธ� หวานดี
62093024737 นางสาวเบญจรงค� เชื้อสาวะถี
62093024738 นายวีรวัฒน� คันโททอง
62093024739 นายศุภชัย ศรีมาบุตร
62093024740 นายฉลองชัย บรรเทาโฮม
62093024741 นางสาวชมภูนุช ฝอยลามโลก
62093024742 นายศราวุธ สิมลา
62093024743 นางสาวรุ�งฤดี ฝHายทะแสง
62093024744 นายรชานนท� คําเมือง
62093024745 นางสาวกมลทิพย� คําหงษา
62093024746 นางสาวนัทธ�ชนัน ขยันดี
62093024747 นางสาวอัญชิสา สุนทรชัย
62093024748 นายวันชนะ วารี
62093024749 นางสาวสาวิตรี ไชยยงค�
62093024750 นายเมธา หลาบเหมทุม

หน%า 825 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024751 นางสาวจุฬาวรรณ บุตรอินทร�
62093024752 นางสาววิภาพร เพียงเกษ
62093024753 นางสาวสุนิสา พิมภา
62093024754 นายยุทธพนธ� จันทะศรี
62093024755 ส.ต.ท.ประนต เพ็งลุน
62093024756 นางสาวฐิติมา พันทเสน
62093024757 นายทรงพล พันโยศรี
62093024758 นางสาวณัฐธิดา วงศ�เครือศร
62093024759 นางสาวบุษกร บุตรอินทร�
62093024760 นางสาวปารีดา คําสีทา
62093024761 นางสาวสุพัตรา เคนนิคม
62093024762 นายภัทรวีร� งาหัตถี
62093024763 นายจตุพร ศรีกันหา
62093024764 นางสาวพิศมัย สาระถี
62093024765 นางสาวอรอนงค� นาคพรมมินทร�
62093024766 นางสาวกชพรรณ ชาคาร
62093024767 นางสาวลักษณา กล%าวิเศษ
62093024768 ว�าที่ ร.ต.หญิงวารุณี โพธ์ิศรีดา
62093024769 นางสาวจีรวรรณ คําวาริห�
62093024770 นางสาวกุสุมาลย� ทับสุขา
62093024771 นางสาวจิตรานุช พิลา
62093024772 นางสาววลัยแก%ว นิ่มภักดี
62093024773 นางสาววริษา ปรีชาพานิช
62093024774 นางสาวไหมฝ0น มุทาพร
62093024775 นางสาวนันทนี กําบัง
62093024776 นางสาวพนาลัย พิมมีลาย
62093024777 นางสาวนิศากร กองทรัพย�
62093024778 นางสาวศิริเพ็ญ ชูท%าว
62093024779 นายปกาศิต ป0กฤทัย
62093024780 นางสาวอรสุมาลี ลุนชัยศรี

หน%า 826 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับปริญญาตรี

62093024781 นายยุทธการณ� ทุมทอง
62093024782 นายธนาคาร ประนัสโสจะ
62093024783 นางสาวณัฐฎา แก%วระดี
62093024784 นายเมฑาวุฒิ ลีทอง
62093024785 นายวิทวัส พุ�มพฤกษ�
62093024786 นางสาวเนตรนภา เรืองศรี
62093024787 นางสาวสุดาวรรณ มาตผาง
62093024788 นางสาวกมลรัตน� สิทธิกรชัย
62093024789 นายเชษฐวิทย� เหมือนศรีชัย
62093024790 นางหทัยพร จุฬาภิวัฒน�
62093024791 นางสาวสุทธิการณ� เชื้อคมตา
62093024792 นายพีรภัทร สมศรี
62093024793 นางสาวจารุวรรณ โคตวิทย�
62093024794 นางสาวมัณฑนา หิรัญราษฎร�
62093024795 นางสาวคชาภรณ� เกิดมณี
62093024796 นางสาวณธกร ธณสหวงศ�สกุล
62093024797 นางสาวธนภรณ� จดจํา
62093024798 นางสาวศรัญญา โสดาวิชิต
62093024799 นางสาวชรินทร�ทิพย� ภีรพัฒน�สกุล
62093024800 นางสาวรสรินทร� ศรีสอง
62093024801 นางสาวสุชานาถ วงศ�บุญยัง
62093024802 นางพูลศิริ ซาเตา
62093024803 นายอดิศักด์ิ กองไธสง
62093024804 นายวัฒนา ชุยะวัตร
62093024805 นายอุดม แก%วนารี
62093024806 นางจินตหรา สุมะลัด
62093024807 นางสาวธัญญารัตน� เนื่องลี
62093024808 นางสาวนิรมล แดงทองคํา
62093024809 นางสุปราณี วงศิลา
62093024810 นางสาวณิรชา ธรรมมา

หน%า 827 จาก 842            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024811 นางสาวพัชรา กางบุตร
62093024812 นายคัมภีร� มีเพียร
62093024813 นางสาวสุนิสา สุภัควิมล
62093024814 นางสาวกฤติวรรณ วงศ�กาฬสินธุ�
62093024815 นางสาวเพ็ญนิภา วงษ�วิลาศ
62093024816 นางสุนิสา พุ�มเจริญ
62093024817 นางสาวรุ�งนภา อํามะลา
62093024818 นางสาวพรรณี ทํานุ
62093024819 นางสาวศศิธร สมทิพย�
62093024820 นางสาวเผ�าพิมล พลพงษ�
62093024821 นางสาวป�ยนุช แก%วการ
62093024822 นายวีรภัทร� บุตรเต
62093024823 นายภควัฒน� รองพล
62093024824 นางสาวอารียา มีชัย
62093024825 นางสาววิภาพร ดวงเงิน
62093024826 นางสาวณัฐวดี การุญ
62093024827 นางสาวเอริกา ก่ิงแก%ว
62093024828 นางสาวนวพร แสงพรหม
62093024829 นางสาวทิภาพร บรรพจันทร�
62093024830 นางสาวบูชิกา กงพันลาด
62093024831 นายธเนศ ชํานิงาน
62093024832 นางสาวชญาณิศา นวลสี
62093024833 นางสาวสุวภา ราชพันแสน
62093024834 นางสาวนันทิยา อุดมเสียง
62093024835 นายพงษพร นามโนรินทร�
62093024836 นายสุพัฒน� บุญภา
62093024837 นายอภิเษก สุดตา
62093024838 นางสาวอารยา หาญกําลัง
62093024839 นางสาวรัตนา ศรีหานาม
62093024840 นางสาวจารุพร ภักด์ิวาปI

หน%า 828 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024841 นายนิรุต บัวเหมือน
62093024842 นายสมพร เหลาเพ็ง
62093024843 นางอาภาภรณ� แก%วบุดดา
62093024844 นางสาวอัจฉรา ชินสอน
62093024845 นายธีระวัฒน� บุญคํา
62093024846 นางสาวอิสรีย�ภรณ� ขาวงาม
62093024847 นางสาวธนาภรณ� แก%วกล%า
62093024848 นางลําดวน เนื่องบุญยืน
62093024849 นางสาวปริชาติ คชพล
62093024850 นายบรรจิตร ร�วมสุข
62093024851 นายนัฐพงศ� ธรรมกุล
62093024852 นางสาววิกานดา อนันทวรรณ
62093024853 นายสุริยนต� ชมภู
62093024854 นางสาวสุกัญญา ภูทอง
62093024855 นายฌานิวัฒน� โพธิ
62093024856 นายสุทัศน� บุราณ
62093024857 นางสาวนิภาพร เมษา
62093024858 นางสาวอัญญานี สว�างโศก
62093024859 นางสาวธัญญรัตน� ขันติยู
62093024860 นายนิติกร เผ�าผม
62093024861 นางสาวสุกัญญา คําสุข
62093024862 ว�าที่ร%อยตรีหญิงฐิติพรรณ พุทธาผา
62093024863 นางสาวกรกนก สุระอุดร
62093024864 นางสาวจิราวรรณ โสภาชัย
62093024865 นางสาวศุภศิริ พันธ�สวัสด์ิ
62093024866 นางสาวชลธิชา โพธ์ิเพชรเล็บ
62093024867 นายจิรยุทธ หลักคํา
62093024868 นางสาวณิชารีย� แก%วคําป�ก
62093024869 นางสาวจริญญา อยู�เมฆะ
62093024870 นางสาวป�ยะวรรณ กาบบัวลอย

หน%า 829 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024871 นายอมเรศร� หวังดี
62093024872 นางสาวเกียรติกุล มีทิพย�
62093024873 นายอดุล นันโต
62093024874 นางสาวขนิษฐา พาพาน
62093024875 นางสาวจารุดา หลักคํา
62093024876 นางสาวพัชรากร ศิริมโนชล
62093024877 นางสาวศิรประภา ภูสงัด
62093024878 นายปริญญา ศรีสงคราม
62093024879 นางสาวชฎาพร บุญมาก
62093024880 นายสุชัจจ� คําศรี
62093024881 นายวิรุตม� พันศรีทุม
62093024882 นายณัฐวุฒิ สารกุล
62093024883 นายสนธิพงษ� จินนาคุณ
62093024884 นางสาวนัตยา วรขัตร
62093024885 นายอบ ธานี
62093024886 นางสาวพิมลพรรณ วิชระโภชน�
62093024887 นางสาววิเวียน ชนะทอง
62093024888 นางนปภา อุปนันท�
62093024889 นางสาวสกุลรัตน� ม�วงภูเขียว
62093024890 นางสาวโสภา สุวรรณเขต
62093024891 นางสาวรตีวรรณ โมรัตน�
62093024892 นางสาวปวีณา ไชยเสนา
62093024893 นางสาวชาลินี กมลหัตถ�
62093024894 นางสุดารัตน� ตุธรรม
62093024895 นายพลพรรค คะสุดใจ
62093024896 นางสาวชนัญชิดา มูลพรม
62093024897 นางสาวธิดาพร จันทะนิตย�
62093024898 นางสาวปรียาภรณ� หันจังสิทธ์ิ
62093024899 นางสาวณัฐชยา เมฆสาย
62093024900 นางสาวจีรนันทน� ดอใจ
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024901 นายพรศักด์ิ ภูสถาน
62093024902 นางสาวพัชราภรณ� ทนคําดี
62093024903 นายกิตติธัช กติกา
62093024904 นายเสกสรรค� เว%นบาป
62093024905 นางสาวพรทิพย� สินเนือง
62093024906 นายรวีศักด์ิ ศรีบุศย�
62093024907 นายฐปกร สาคร
62093024908 นางสาวพัชรียา แก�นดี
62093024909 นางสาวเยาวดี วงษ�ศิริ
62093024910 นายชนวิศท� วัยเหนิดลื้อ
62093024911 นางสาวสรารัตน� ภูริศรี
62093024912 นายดนัย อินตVะยศ
62093024913 นางสาวจิราภรณ� อภิบาล
62093024914 นายวิทยา นานาลาภ
62093024915 นางสาวอมรรัตน� สมโสภา
62093024916 นางสาวจินตนา สาที
62093024917 นางสาวฐิติภัสร� นุชิตเกียรติสกุล
62093024918 นายวุฒิชัย จันทิมา
62093024919 นางสาวอําไพ ไพศาลธีระจิต
62093024920 นายเมทะนี มะเด่ือ
62093024921 นายบดินทร� พวงไธสง
62093024922 นางสาวพาทิภัท วงค�ศรียา
62093024923 นางสาวสงกรานต� หุนติราช
62093024924 นางสาวอาทิตยา คําเรืองโคตร
62093024925 นางสาวกมลชนก อานุสาน
62093024926 นางสาวจิรภิญญา สุพรมอินทร�
62093024927 นายธนกฤษต� ภูเด�นผา
62093024928 นายอนันต� สิงห�ขันธ�
62093024929 นายภูไท พระภูมี
62093024930 นางสาวก่ิงพลอย กินุชา

หน%า 831 จาก 842            
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024931 นางสาวเณศรา พิพิศ
62093024932 นางสาวณัฐชนก สิงหศิริ
62093024933 นายอานนท� ระจันลี
62093024934 นางสาวสาวิตรี วรสุทธ์ิ
62093024935 นางสาวธิติมา พันธ�ประสาท
62093024936 นางสาวกมลชนก ศรีสันต�
62093024937 นางสาวสุกัญตา คําภิรัง
62093024938 ว�าที่ร%อยตรีทศพล ทานอุทิศ
62093024939 นางสาวเสาวินีย� วิริยะศักด์ิไพศาล
62093024940 นางสาวสุภาวิณีย� น%อยนิล
62093024941 นายนัฐกานต� อิ้มพัฒน�
62093024942 นายวิรัชพร จันทร�วิเศษ
62093024943 นางสาวกรรณิกา อับโพธิชัย
62093024944 นายอิทธิศักด์ิ บุญผ�องศรี
62093024945 นายพีรภัทร เอื้ออรัญโชติ
62093024946 นางสาวจิรพรรณ เชื้อคมตา
62093024947 นางสาวอัมพิกา ภูแสงศรี
62093024948 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุนีย�
62093024949 นายสันติภาพ อุดมปรัชญาภรณ�
62093024950 นางสาวขวัญฤทัย มุมชัยภูมิ
62093024951 นายวิรัตน� พ�วงเบ%า
62093024952 นางสาวรัติยาภรณ� ประเสริฐสังข�
62093024953 นางสาวป�ยะพร ศรีนาค
62093024954 นายธนดล สุธรรม
62093024955 นายชยางกูร สาริยา
62093024956 นายมนตรี อารีชม
62093024957 นางสาวอนงค� กองวงษา
62093024958 นางสาวศิริรักษ� ต%นสาย
62093024959 นายอําพล พุทษราช
62093024960 นางสาวอนงค�นาถ สารีวงษ�
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ระดับปริญญาตรี

62093024961 นายรัฐนันท� ทุมเพ็ง
62093024962 นางสาวเพ็ญนิภา มาอ�อน
62093024963 นางสาววรินทร ทองสว�าง
62093024964 นายอนุชาติ คําชลธาร�
62093024965 นางสาวมนัสวี พัฒนากร
62093024966 นางสาวอริยา ภูจอมทอง
62093024967 นางสาวอรพิน ดีสะเกษ
62093024968 นางสาวอริยาภรณ� สุขบัวชัยวัฒน�
62093024969 นางสาวณัฐธิดา โกสิลา
62093024970 นายดนัยศักด์ิ บุสดี
62093024971 นางสาวสุดารัตน� ศรีบุรินทร�
62093024972 นางสาวศศิดา พงศาวลี
62093024973 นายพนธกร จําปาศิลปO
62093024974 นางสาววันวิสา สุ�มมาตย�
62093024975 นางสาวอัญชลีพร โพธ์ิสุ
62093024976 นางสาวทิพาวดี ลุพรมมา
62093024977 นางสาวสมหฤทัย สุวรรณ
62093024978 นางสาวเสาวภาคย� น้ําทอง
62093024979 นางสาวปรียาณัฐ ศรีจํานงค�
62093024980 นายสุรัตน� จันทร�ชมภู
62093024981 นางสาวนันทนา แวงคํา
62093024982 นางสาวพิมพ�ประภา มีสิงห�
62093024983 นางสาวธันยพร พรมแพง
62093024984 นายธนพล โคตรวิชา
62093024985 นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ�
62093024986 นางสาวเจนจิรา อนันติ
62093024987 นางสาววนัสยา อุ�นละชัย
62093024988 นางสาวพนัดดา พลารักษ�
62093024989 นางศกุนตรา ลออวิไล
62093024990 นางสาวอมิตา วงนางาม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093024991 นางสาวจุฑาทิพย� คุมโพธ์ิ
62093024992 นางนิภาพร ป0ญญาทิพย�
62093024993 นางสาวประณยา มณีวรรณ
62093024994 นายนนท�ธวัฒน� สิริสมบัติ
62093024995 นางสาวกาญจนา ศรีเมือง
62093024996 นายกิตติศักด์ิ จันทะศรี
62093024997 นางสาวอนุศรา ศรีวิชัย
62093024998 นางสาวปฏิมากร จันทะศรี
62093024999 นายวรากร พรหมวิริยกุล
62093025000 นางสาวนันทศิริ สินผิว
62093025001 นายวรพล วรรณวิโรจน�
62093025002 นางสาวโศรยา สมนึก
62093025003 นางสาวนารีรัตน� มีวันคํา
62093025004 นางสาววรินทร�พร มหารันด�
62093025005 นายสุชาติ จันมีวงษ�
62093025006 นางสาวรุ%งตะวัน ชัยบุรี
62093025007 นายป�ยะพล สุวรรณเลขา
62093025008 นายตะวัน โฮ%หนู
62093025009 นางสาวปรียาภรณ� หุ�งเมือง
62093025010 นางสาวมาทินี บุตดาเพ็ง
62093025011 นางสาวภัทรพรรณ วงศ�วิวัฒน�
62093025012 นางสาวนิยม เดชน%อย
62093025013 นางณฐปภัสร� ล%านเที่ยง
62093025014 นางสาววิยะดา ผาจวง
62093025015 นายเอกวิชญ� โมฆรัตน�
62093025016 นางสาวศตพร เสรีรัฐ
62093025017 นางสาวมัณฑนา ศรีภูมี
62093025018 นายพีรพล ประดับเวทย�
62093025019 นางสาวสุพิชญา แสนณรงค�
62093025020 นางสาวอรัญญา พรมสุรินทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093025021 นายวชิราวุฒิ ไชยคําจันทร�
62093025022 นางสาวญาสุมิญญ� คํามณี
62093025023 นางปรียากมล ศรีวิรัตน�
62093025024 นายกิตติกูล ชินศรีวงศ�กูล
62093025025 นางสาวรัตติยา เหมบุรุษ
62093025026 นางสาวอรชุดา จุตตะโน
62093025027 นางสาวณัฐนรี ศรีเรือง
62093025028 นางสาวป�ยวรรณ พรมนิวาส
62093025029 นางสาววราภรณ� คําหา
62093025030 นางสาวกัญตนา ชินพาด
62093025031 นางสาววรรณิสา ฤทธ์ิวงค�
62093025032 นายศตวรรษ ถนนนอก
62093025033 นางสาวพัชรินทร� ชัยแสง
62093025034 นางสาวชไมพร ยศกุล
62093025035 นางสาวธีรกาญจน� สมอบ%าน
62093025036 นางสาวพิลาวรรณ งามผล
62093025037 นางสาววราภรณ� สาขา
62093025038 นายอิสริยะ มีภูคํา
62093025039 นางสาวณหฤทัย แก%วบุญ
62093025040 นางสาวจุฑามาศ ธนะนู
62093025041 นางสาวชีพชนก อัครจันทร�
62093025042 นายรัชกฤต ธนเมธวราทร
62093025043 นางสาวณัฐธิดา คล�องแคล�ว
62093025044 นายธีรวัฒน� ด%วงกรี
62093025045 นางสาวศศิธร ดลป0ดชา
62093025046 นายอิสระ สูงสันเขต
62093025047 นายวัธชัย บุญเสนอ
62093025048 นางสาวนิราวัลย� เชื้อบุญมี
62093025049 นางนันทิดา ทํามิยะ
62093025050 นางสาวเมธาวี ภูศรีดาว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093025051 นายธรรณธร ลักษณะสิงห�
62093025052 นางสาวณัฐริกา เรืองสกุล
62093025053 นางสาวศิริลักษณ� โคตรสุโน
62093025054 นางสาวจิราภรณ� หิรนรมย�
62093025055 นางสาวเยาวภา บาทชารี
62093025056 นางสาวปรีญา สุนเสน
62093025057 นางสาวชาลิณี เนียนไธสง
62093025058 นายสุภชัย พิบูลสินเจริญ
62093025059 นางสาววิไลลักษณ� ขุนทอง
62093025060 นางปวริศา ศรีบุญแปลง
62093025061 นางสาวปวันรัตน� สินสืบวงศ�ธาดา
62093025062 นายณัฐไกร ทองลากาศ
62093025063 นางสาวประภาพรรณ ศรีบุญเรือง
62093025064 นางสาวภีรยา อิ่มพันธ�
62093025065 นางสาวอัญธิกา ฤทธ์ิทอง
62093025066 นางสาวธัญญรัตน� ภู�กัน
62093025067 นายธนัช กลยนีย�
62093025068 นางสาวจุฑามาศ พรมคุณ
62093025069 นายฐิตินันท� ประทิศ
62093025070 นางสาวขวัญพร ลาราช
62093025071 นางสาวสุพัตรา โทษาธรรม
62093025072 นางสาวบุษยมาศ คิดดี
62093025073 นายชัยวัฒน� แก�นโพธ์ิ
62093025074 นายจักรพันธ� จุมพล
62093025075 นายอนุวัฒน� ม่ันคง
62093025076 นายธีรวัฒน� จันทร�งาม
62093025077 นางสาวเอมอร คอนโคตร
62093025078 นางสาวกฤติยา เขตประทุม
62093025079 นางสาวสุจิตรา สายสังข�
62093025080 นายกิตติพันธุ� ธนผลผดุงกุล
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093025081 นางสาวจิณณพัต ใยแก%ว
62093025082 นางสาวศิรินันต� ไพคํานาม
62093025083 นางสาวอุมารินทร� จันทร�ศรี
62093025084 นางสาวปริชาติ ไชยภักดี
62093025085 นางสาวอัญชลี จันมี
62093025086 นางสาวบุศรินทร� คณโฑมุข
62093025087 นางสาวอังคณา อินทศร
62093025088 นายกชพรรณ ราชกรม
62093025089 นางสาวสุกัญญา ดอกศร
62093025090 นางสาวสุวรรณ ทันสันเทียะ
62093025091 นางสาวมณีวรรณ บุญตะนัย
62093025092 นางสาวอลิสรา วิลัย
62093025093 นางสาวมนัชญา ทองผา
62093025094 นายสุทิน สินชัย
62093025095 นางสาวสุทธิดา ฟKาคุ%ม
62093025096 นางมุกดา ไวกล%า
62093025097 นางสาววาสนา สุป0ญญา
62093025098 นายธีระพงษ� นาคนชม
62093025099 นางสาวจิราวรรณ ปรางค�ทอง
62093025100 นายภูวดล เลิศศรี
62093025101 นายอานนท� รักญาติ
62093025102 นางสาวณัฐสุดา สุขวัฒน�
62093025103 นายชาญณรงค� โคตะบุญมี
62093025104 นางสาวอาทิตยา ดวงศรี
62093025105 นายเขมวัฒน� วันวิเศษ
62093025106 นางสาวรุ�งอาภรณ� วันหากิจ
62093025107 นางสาวชนิดา บุญวงค�
62093025108 นายอภิชาติ เทพา
62093025109 นางสาวฉัตรวดี เหล�าสมบัติ
62093025110 นางสาวนิติยา วงศรีชู
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ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093025111 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� เนื่องชัยลี
62093025112 นายธีรพงษ� เพชรพุทธ
62093025113 นางสาวป0ทมา เหมหา
62093025114 นางสาวภัสรา ชุมศรีแก%ว
62093025115 นางสาวปวริสา งามชมภู
62093025116 นางสาวสาธินี ต่ีสุข
62093025117 นางสาวสินจัย บุตรดี
62093025118 นางสาวศิริวรรณ� สีสุธรรม
62093025119 นางสาวสภารัตน� นิสีดา
62093025120 นางสาวพิราภรณ� ศิริภาษณ�
62093025121 นางสาวป�ยาภัสร� สมอหมอบ
62093025122 นางสาววิจิตรา จันทร�มาลา
62093025123 นางสาวไพรวัลยา งามสิทธ์ิ
62093025124 นางสาวกัญณพิชา คําเขียว
62093025125 นางสาวนิลยา ศรีประทุมภรณ�
62093025126 นางสาวณัฐธิรา คําลือ
62093025127 นางสาวจิตตินันท� จันทะเนตร
62093025128 นางสาวศศิชญา แววคุ%ม
62093025129 นางสาวรวินท�นิภา ฉัตรเกษ
62093025130 นางสาวธัญลักษณ� ชะตะ
62093025131 นายเนติพัฒน� ทิพย�มณี
62093025132 นางสาวรุ%งนภา สังสีราช
62093025133 นางสาวศิรินุช จันทร�นาง
62093025134 นางสาวกุลรัศม์ิ อมรชูเดช
62093025135 นางสาวสุพัตรา สมสาย
62093025136 นางสาวพรไพลิน สระแก%ว
62093025137 นางศุภานัน ราชโคตร
62093025138 นางสาวกรณิการ� พลหลวงศรี
62093025139 นางสาวกุลภัช เดชโภชน�
62093025140 นางสาวขวัญธิดา ศรีรักษา
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ระดับปริญญาตรี

62093025141 นางสาวจริยา สีทานันท�
62093025142 นางสาวเด�นหล%า อิ่มถวิล
62093025143 นายชัยรัตน� ละภักดี
62093025144 นางเฌออร ภูช�างทอง
62093025145 นางสาวจิณณ�ณณัช ลี้สุขสมบูรณ�
62093025146 นางสาวสุภาดา ไชยรักษ�
62093025147 นางสาววชิดา นาทา
62093025148 นางสาวพิมฤทัย ชาวหา
62093025149 นายจิราวัฒน� ชินแสง
62093025150 นายวรางกูร ซีด%วง
62093025151 นางสาวพนิดา ชุมแสง
62093025152 นางสาวเหมือนฝ0น ศรีรักษา
62093025153 นางสาวกอบแก%ว สายเรี่ยม
62093025154 นางสาวชลันดา พังคา
62093025155 นายธนพล นนทะโคตร
62093025156 นายปรีชนันท� วรรณศรี
62093025157 นางสาวขนิษฐา พลสัสดี
62093025158 นายเตชินท� สิงหนาท
62093025159 นายป�ยะณัฐ กําเนิดกาลึม
62093025160 นายณัฐชนน อนุสนธ์ิ
62093025161 นางสาววรรวิษา ตุ%มอ�อน
62093025162 นางสาวธิดารัตน� บุญมาชาติ
62093025163 นายฤทธิชัย สุวรรณคํา
62093025164 นางสาววรรณชนก โพธ์ิสม
62093025165 นางสาวมยุรี เรืองสุข
62093025166 นางสาวภาวิณี มูลดี
62093025167 นางสาววิภาดา เนืองทอง
62093025168 นางสาวสุภาวรรณ อ�อนพรม
62093025169 นางสาวธีราภรณ� ขอดเมชัย
62093025170 นายรชนนท� หิรัญสถิตย�
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ระดับปริญญาตรี

62093025171 นางสาวธัญญาภรณ� รัตนมณีนิล
62093025172 นางสาวกนกพร วรรณประเสริฐ
62093025173 นางสาวนุชนาถ อุดมฉวี
62093025174 นายปฏิภาค จันทาสี
62093025175 นายอนันตชัย ลามี
62093025176 นายสุณัฐพนธ� ตรีทศ
62093025177 นางสาวอรปรียา ศรีจันทร�
62093025178 นางสาวชลธิชา หวานวาจา
62093025179 นางสาวศศิธร ขุ�มด%วง
62093025180 นายณัฐพล ริมเขาใหญ�
62093025181 นายนรินทร� แสวงพันธ�
62093025182 นายศรัณย� สารคม
62093025183 นางสาวอินทิรา อุนาพรหม
62093025184 นางสาวทิพวรรณ มูลสิงห�
62093025185 นายณัฐเบศ ป�ดตะ
62093025186 นางสาวอาภาพร จันทร�วงษ�
62093025187 นางสาวอริษา ผุยเพ็ชร
62093025188 นายทศพร แสนภักดี
62093025189 นางสาวรัชกร ลุนชัยภา
62093025190 นายจามีกร หอมจันทร�
62093025191 นางสาวธีราภรณ� สิทธิศักด์ิ
62093025192 นายวาณิช ฝาชัยภูมิ
62093025193 นางสาวณิชานันทน� พันชะตะ
62093025194 นางสาวเกษสุรางค� สมสอน
62093025195 นางสาวศรารินทร� จิโนรส
62093025196 นางสาวประภัสสร แก%วบัวลม
62093025197 นางสาวกวีนา ใจศิริ
62093025198 นายทัศพล ชัยสวรรณ�
62093025199 นายวรวิทย� วรนันทวงศ�
62093025200 นายอภิวัฒน� ทักโลวา

หน%า 840 จาก 842            



เลขประจําตัวสอบ                              ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาตรี

62093025201 นายวัชรินทร� แก%วอุ�นเรือน
62093025202 นางสาวปริชญา โคตะนนท�
62093025203 นางสาวเกวลี วงค�ษาเนาว�
62093025204 นางมนัสนันท� หาญโสภา
62093025205 นายศิริพงษ� หงษ�วิเศษ
62093025206 นายกิตติศักด์ิ ผาลี
62093025207 นางสาวดาวใจ พรพัฒน�
62093025208 นางศุภานัน โคตรทุมมี
62093025209 นางสาวกัลยาณี เกิดผล
62093025210 นางสาวมนต�ชยา พรมศรี
62093025211 นางสาวพัชรี ดวงแจ�ม
62093025212 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชัยงาม
62093025213 นางสาวจุลัยภรณ� ศรีภิรมย�
62093025214 นางสาวขนิษฐา นามมูลตรี
62093025215 นางสาวสาวิตรี พรมเรียน
62093025216 นางสาวชนิกานต� วงษ�ศิลปO
62093025217 นางสาวณัฐภรณ� ภูมิประหมัน
62093025218 นายธนกฤต วิไลรัตนากูล
62093025219 นางสาวพัชรินทร� ดวงเงิน
62093025220 นายธีระ ฤทธ์ิรุ�ง
62093025221 นางสาวนิติยา อินธิเสน
62093025222 นางสาวจุฑาภรณ� ภมรศิริ
62093025223 ว�าที่ร%อยตรีปนิวัฒน� แพงศรี
62093025224 นายสุทธเนตร จันทาไพ
62093025225 นางสาวเสาวณี มณีจักร�
62093025226 นางสาวผุษฎี วิจิตร
62093025227 นายประยงค� วินธิมา
62093025228 นายเกียรติพงษ� คําสวัสด์ิ
62093025229 นายพิชาญ ณ พัทลุง
62093025230 นางสาวศิราณี คําภาเมือง

หน%า 841 จาก 842            
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62093025231 นายอนุสรณ� นาแพร�
62093025232 นางสาวเพียงระวี จักรพิมพ�
62093025233 นายนราวิชญ� อินรัมย�
62093025234 นายพชร อินคําน%อย
62093025235 นางสาวพฤกษา มะหลัด
62093025236 ว�าที่ร%อยตรีหญิงวรุณยุภา ศรีเทียวไทย
62093025237 นายจิรัฐพงษ� บุญทองดี
62093025238 นางสาวพิมระพี มะปะเท
62093025239 นายพงศธร แสนลา
62093025240 นางสาวศรีวิรัตน� เกียงคํา
62093025241 นางสาวปานไพลิน ทิพย�อุทัย
62093025242 นางสาวบุษญากรณ� ศรีสมบัติ
62093025243 นางสาวพรพิมล สอนสุภาพ
62093025244 นายณภัทร ป0ญญาอินทร�
62093025245 นางสาวสิริญาณ� เชื้อโชติ
62093025246 นางสาวเนตรฤดี ศรีพิมสอ
62093025247 นางอรุณี แสงวงค�
62093025248 นางสาวปาลินรดา วิชัยสูง
62093025249 นางสาวรัตติยา ชนะพจน�
62093025250 นางสาวมณีรัตน� จุนแสง
62093025251 นางสาววัชราภรณ� สุมังคะ
62093025252 นางสาวกันตนา พรมมัชชะ
62093025253 นายชยุต บุญพรมศรี
62093025254 นางนุชนาฎ ฝHายขันธ�
62093025255 นางสาวจันทร�ธิมา หงสระคู
62093025256 นางสาววราภรณ� โพพา
62093025257 นางสาวจีรวรรณ พันธ�กง

จํานวน 25,257 ราย

หน%า 842 จาก 842            


