
เลขประจําตัวสอบ
62102000001 นายพุฒินันท� สาธะป�ญญา
62102000002 นางสาวสุธาสินี ฤทธิแผลง 
62102000003 นายมงคล พวงพลอย
62102000004 นายวันชนก การุณ
62102000005 นายธนภาคิน พรมจันทร�
62102000006 นางสาวจารุภา แก(วรากมุข
62102000007 นางสาวกาญจนา มณีจันทร�
62102000008 นางสาวน้ําทิพย� งามศรีขํา
62102000009 นางสาวชมพู พรมทํา
62102000010 นางสาวรัตนาภรณ� หาระสาย
62102000011 นายพิทักษ� วิทยารักษ�
62102000012 นางสาวกาญจนา ซุ5นเฮ็ง
62102000013 นายถนัดกิจ โกมลวรรค
62102000014 นายธนาวัฒน� สุวรรณพันธ�
62102000015 นางสาวศิริพร บุญประชุม
62102000016 นายคณาธิป เจริญสุข
62102000017 นางสาวพัชนียา สมบูรณ�
62102000018 นางสาวสุพัตรา เดชคําภู
62102000019 นางสาวกรองสุมาลย� กาญจนีย�
62102000020 นายจตุพร ลวดทอง
62102000021 นางสาวสุรณี กระต5ายทอง
62102000022 นายอนุชา ภิญโญ
62102000023 นางสาวนภาพร กรรมสอน
62102000024 นายวิสิทธ์ิ มะลิซ(อน
62102000025 นางสาวจิตติมา โททะรินทร�
62102000026 นายทรงชัย สุวรรณธนรัชต�
62102000027 นายปกรณ�เกียรติ โสดาพักตร�
62102000028 นางสาวนุชจรี บุญไพโรจน�
62102000029 นางสาวมัลลิกา สุวรรณมงคล
62102000030 นางสาวจินตหรา ทุมมา

                           ช่ือ - นามสกุล
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62102000031 นายชโลธร นิสสัยดี
62102000032 นางสาวศุภัสสร วิมลพันธ�
62102000033 นายสุทธิพันธ� หวานใจ
62102000034 นายวชิรพล วาหมงคล
62102000035 นายแสงสุรีย� นันทะสิงห�
62102000036 นายสุธี อินทบุตร
62102000037 นางสาวตติยาภร อ(นเนียม
62102000038 นางสาวปภัสรา อภัยวงศ�
62102000039 นางสาวมัทนา คัทเนตร
62102000040 นายสราวุธ จําปารัตน�
62102000041 นางสาววรรณภา พลศรี
62102000042 นางสาวเจษฎาพร สายคํา
62102000043 นางสาวจินตนา ภานุราช
62102000044 นางมะลิวัลย� พรมชาติ
62102000045 นางสาวปทิตตา แสงคํา
62102000046 นายวสุพล วงศ�บุญ
62102000047 นางสาวสุธาสินี เชิดดอก
62102000048 นางสาวกัญญาภัทร สุขกุล
62102000049 นายสุริยา วังวงค�
62102000050 นายอภิสิทธ์ิ เขียวอ5อน
62102000051 นางสาวสุภาพร อาจสาลี
62102000052 นายศราวุธ ผกาศรี
62102000053 นางสาวยุพา เมืองโคตร
62102000054 นายชัยชนะ โมทะจิตร
62102000055 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิสิม
62102000056 นางสาวอัจฉราวรรณ อนันทวรรณ
62102000057 นางสาวประกายกานต� ใจแก(ว
62102000058 นางสาวจุฑารัตน� พูลสวัสด์ิ
62102000059 นางสาวศุภรรนิการ� เค(ามูล
62102000060 นางสาวปEยะนุช เพ็งพืช
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62102000061 นางภัทรีกานต� วงศ�วัง
62102000062 นางสาวปวีณา เมรัตน�
62102000063 นางสาวนิสา อุตอามาตย�
62102000064 นางสาวนภัสภรณ� พาเจริญ
62102000065 นางสาวศิราพร พ้ืนผา
62102000066 นายณรงค�ฤทธ์ิ บัวเพชร
62102000067 นายเกียรติกวินทร� ศรีชญาภา
62102000068 นายอัศวิน สังเกต
62102000069 นายชัยชนะ ละมุนมอญ
62102000070 นางสาวอรพรรณ เชื้อสอน
62102000071 นายป�ญญา มีศิลปF
62102000072 นางสาวสุทธิดา ตรุวรรณ
62102000073 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุญกองสิริ
62102000074 นายบุญนํา ทองปลิว
62102000075 นางสาวเพชรรัตน� ศรีสุธรรม
62102000076 นายสุทธินันท� ไตรยสุทธ์ิ
62102000077 นางสาววันดี ยศสุพรม
62102000078 นางสาวอรยา พวงมาลัย
62102000079 นางสาวกัลยาภัสร� สงวนรัตน�
62102000080 นายมนตรี ทองเขียว
62102000081 นางสาวฐิตารีย� เสนาพันธ�
62102000082 นางสาวพรพิมล ไชโย
62102000083 นางสาวธิวาทิพย� นาโสก
62102000084 นางสาวอภิญญา ใหญ5ย่ิง
62102000085 นายศักด์ิดา สุขเปIง
62102000086 นายพาระเดช วรเชษฐ
62102000087 นางสาวศิริพร ทะนงค�
62102000088 นางสาวเพียงรวี ปานนาค
62102000089 นางสาวจามจุรี เครือคุณ
62102000090 นางสาวปภัสสร สังข�ทอง
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62102000091 นายอัฐพล ประดับทอง
62102000092 นางสาวอภิญญา อ(วนออ
62102000093 นายศรัญJู คล5องแคล5ว
62102000094 นายนันท� หลาทอง
62102000095 นายภานุพงศ� ศรีคําทิพย�
62102000096 นางสาวกาญจนา วินทะไชย
62102000097 นางสาวทิพย�สุดา คนเพียร
62102000098 นางสาวกรรณิการ� สวัสดีลาภา
62102000099 นายวุฒิพงษ� คัดทะจันทร�
62102000100 นางเมตตา แอกทอง
62102000101 นางสาวสมิตา บุตรชน
62102000102 นางสาวระวิวรรณ ฮมภิรมย�
62102000103 นายคมกริช ผลแก(ว
62102000104 นางสาวศิรินภา แก(วภักดี
62102000105 นางสาวอรอนงค� สุภาพ
62102000106 นายนิวัฒน�ชัย นรมาตย�
62102000107 นายจันทร�วิชิต อินอ5อน
62102000108 นายสิทธิพร หนูจิตร
62102000109 นางสาวชรินรัตน� ฐานทอง
62102000110 นายวัชระ ทรัพย�ดก
62102000111 นางสาวจิราพร ม่ิงขวัญ
62102000112 นายอนุพงษ� สองเมือง
62102000113 นายชาญฤทธ์ิ ดาวเรือง
62102000114 นางสาวณัฐพร พลศรี
62102000115 นางสาวธารารัตน� ใจพินิจ
62102000116 นายศุภกิจ มาลัย
62102000117 นางสาวพรนิภา วะราศรี
62102000118 นางสาวฐิติมา กุลคํา
62102000119 นางสาวคําแก(ว พาที
62102000120 นางสาวปรียาภรณ� เรือนเงิน
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62102000121 นางสาวรังสิยา โพธิ
62102000122 นางสาวณัฐยา ทองจันทร�
62102000123 นายพงศธร สมฤาแสน
62102000124 นายศักรินทร� ภูขมัง
62102000125 นางสาวรัตน�ติยากรณ� วงค�สมศรี
62102000126 นางวรนิจ มารยา
62102000127 นายวิชัย บัวแก(ว
62102000128 นายขจรศักด์ิ อินจําปา
62102000129 นางสาวพิสมัย ผิวขํา
62102000130 นางสาวสุชานันท� ชินพัด
62102000131 นายธนุสิทธ์ิ ป�ญญาใส
62102000132 นางสาวสุวรรณี รุ5งเรือง
62102000133 นางสาววรรณพร ใจทัด
62102000134 นายประพาส สืบสิงห�
62102000135 นายปราโมทย� ภูถาลํา
62102000136 นายมนัส คําโกน
62102000137 นางนิตยา สารสมัคร
62102000138 นายเนติพันธ� ศรีเนตร
62102000139 นางสาวธิดารัตน� ชัยมงคล
62102000140 นายณรงค�ศักด์ิ แสนโสม
62102000141 นางสาวอรนุช บุตรจันทร�
62102000142 นายณัฐพนธ� บุญเพ็ง
62102000143 นายสุรศักด์ิ กกรัมย�
62102000144 นางสาวพรชิดตา มงคลสูตร
62102000145 นายสิทธิชัย สิงหาวงค�
62102000146 นายศักด์ิชัย ชูวา
62102000147 นางสาวทิพย�อักษร สาธรราช
62102000148 นางสาวศศิวิมล โปธา
62102000149 นายเทิดเกียรติ เพชรฤทธ์ิ
62102000150 นางสาวสุกัญญา ชูกลิ่น
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62102000151 นายไพรรัตน� เชื้อคนแข็ง
62102000152 นายยุทธพิชัย อินพวง
62102000153 นางสาวอ(อยทิพย� คํามณี
62102000154 นางสาวนันธิญา มีแสง
62102000155 นางสาวอารีย� กรุณา
62102000156 นายสมถ่ิน สุขจันทร�
62102000157 นางสาวจุฑามาศ แสงวงค�
62102000158 นายจิราวัฒน� บุญสุข
62102000159 นางสาวนรมน บุญเนตร
62102000160 นายธนยศ บุญปกครอง
62102000161 นางปรียารัตน� ทาโคตร
62102000162 นายพรทรัพย� หลักคํา
62102000163 นางสาวสัตตบงกช สายเนตร
62102000164 นางอินทิรา อินทร�สําราญ
62102000165 นางสาวจิรวรรณ อภัย
62102000166 นางสาวเพชรสุดา ทับโต
62102000167 นายศราวุฒิ วรรณวิโรจน�
62102000168 นางสาวรุจิราภรณ� คําพร
62102000169 นางสาวชัชชญา จันสงวน
62102000170 นางสาวเสาวลักษณ� สายโพธ์ิ
62102000171 นางสาวนฤทัย พอกพูน
62102000172 นางสาวธัญญาดา ดวงทุ5งสา
62102000173 นางสาวอนุธิดา บุญจันทร�
62102000174 นางวิไล แก(วจันทร�
62102000175 นางสาวราตรี แสงเพ็ชร
62102000176 นายอุรเคนทร� ชินเกษม
62102000177 นายพงษ�อรัญ บุญประสม
62102000178 นางสาวไพศาล มงคลเลิศ
62102000179 นายเนรมิต เท5าสาร
62102000180 นางทินพร ประจบจันทร�
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ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000181 นางสาวกิตติยา ราตรีสุข
62102000182 นางสาวจินตหรา ธงโบราณ
62102000183 นางสาวพรสุดา สังเกต
62102000184 นายปริวัตร สุภโกศล
62102000185 นายภาคภูมิ โพธ์ิแก(ว
62102000186 นางสาวเกษสุดา บุญชู
62102000187 นางดุจเดือน ภานุศรี
62102000188 นางสาวจิราภา พาชอบ
62102000189 ว5าที่ร(อยตรีสุทธิศักด์ิ นาใจคง
62102000190 นางสาวศิริวรรณ สุขพิทักษ�
62102000191 นางสาวนันทณัฐ สุพร
62102000192 นางสาวจุไรรัตน� หวังผล
62102000193 นางพรรณิภา บ5อแก(ว
62102000194 นางสาวกมลชนก ทองคูณ
62102000195 นางสาววิภาณี พรานพรม
62102000196 นายอุดม บุญทอง
62102000197 นายภาณุมาศ นับถือดี
62102000198 นางสาวศิริพร ศรีป�ตเนตร
62102000199 นางสาวอารยา จิตหาญ
62102000200 นางสาวจารรี ทองน(อย
62102000201 นางสาวศิริธร นัสวาที
62102000202 นายทวีกร มะระโช
62102000203 นายนราวิชญ� สุหงษา
62102000204 นายณัฐวุฒิ กุด่ัน
62102000205 นางสาวฐิติมา ว5องไว
62102000206 นายฐิตินันท� ขันธเกษ
62102000207 นางกมลณัชธ� ราชภักดี
62102000208 นางสาวนภสร ศรีป�ตเนตร
62102000209 นางสาวขนิษฐา ส5งเสริม
62102000210 นายวุฒิพงษ� สมพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000211 นางสาวภัณฑิลา สดมพฤกษ�
62102000212 นางสาวฐิตินันท� มังกร
62102000213 นางสาวสุวนันท� คนซ่ือ
62102000214 นายอิสระพงศ� สีหะวงศ�
62102000215 นางสาวลดารัตน� อุไรศรี
62102000216 นายวุฒิศักด์ิ โพธ์ิม่ัน
62102000217 นางสาวณัฐิกา แก5นเมือง
62102000218 นายวัชระ ธรรมจักร�
62102000219 นางสาวพรรณวดี ชูชื่นบุญ
62102000220 นางสาวสุพรรษา ทัศบุตร
62102000221 นางสาวนัฐชา ยืนย่ิง
62102000222 นายศรัณย� พลอาสา
62102000223 นางสาวจินตนาพร ตํ่าเต้ีย
62102000224 นางสาวเมทินี วาดสีดา
62102000225 นางสาวรติมา สุวรรณกูฏ
62102000226 นายวรภพ ครองยุติ
62102000227 นางสาวศิริโสภา จุลศรี
62102000228 นางสาวนงนภัส ตาเทพ
62102000229 นายอนุพนธ� เชื้อพันธ�
62102000230 นางสาวรัตนา รําพรรณ
62102000231 นางอิศราภรณ� ตีทอง
62102000232 นางสาวพัชราภรณ� ไชยฤทธ์ิ
62102000233 นางสาวสุทธิดา บุญเต็ม
62102000234 นางสาวกัลยา เหมาะสิงห�
62102000235 นางสาววีรยา ยืนยาว
62102000236 นางสาวอุบล วงษาเคน
62102000237 นางสาวสมถวิล ชาริโท
62102000238 นางสาวศุภิสรา เวชกามา
62102000239 นายวัลลภ ปลื้มกมล
62102000240 นายพีระ ชื่นชม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000241 นายดัสกร สุพรรณโมก
62102000242 นายธนศักด์ิ ทองดี
62102000243 นายธรรมนูญ ขันทอง
62102000244 นางสาววรารัตน� ประกอบสุข
62102000245 นายอนุพงศ เจริญรัตน�
62102000246 นายสุทธิภัทร ไชยคํา
62102000247 นางสาวรุ5งฤดี พรหมสวัสด์ิ
62102000248 นายอโนชา สุภาพันธ�
62102000249 นางสาวนารินพร สายนาค
62102000250 นางสาวนัฐริกา ยาป�ญ
62102000251 นางญาณิศา พรอินทร�
62102000252 นายวิทยา จันทะโรจน�
62102000253 นายมงคล สายแวว
62102000254 นายไกรสร ขอชนะ
62102000255 นางสาววิชชุดา ผ5องแผ(ว
62102000256 นางสาวศศิมา วงษ�สินชัย
62102000257 นางสาวพัชรินทร� ศรีสุวรรณ
62102000258 นางสาวอริญา บุญพงศ�
62102000259 นายอนุชาติ ประสิทธ์ิ
62102000260 นายสุพล ก่ิงก(าน
62102000261 นายณัฐพล นันตะเวช
62102000262 นางสาวกนกอร สว5างเกียรติ
62102000263 นายโกวิท พยุงวงษ�
62102000264 นางสาวธัญภรณ� มาลาสาย
62102000265 นายอธิปไตย คําเคน
62102000266 นายธีระพงษ� จันทรโคตร
62102000267 นายศิรกฤช ศรีสว5าง
62102000268 นางสาวดวงใจ ก่ิงก(าน
62102000269 นางสาวชรีรัตน� เรืองรุ5ง
62102000270 นางวิยะดา หินทอง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000271 นางสาวอมร อินทรา
62102000272 นายธันวัตร พร(อมสุข
62102000273 นายธนากรณ� เมืองพิล
62102000274 นายพงษ�พัฒน� ภาวะพรหม
62102000275 นายธนรัฐ หมอทิพย�
62102000276 นายวีรศักด์ิ ดีม่ัน
62102000277 นางสาวอารีลักษณ� ทองหลาง
62102000278 นางสาวแคทรียา ป�ดศรี
62102000279 นางสาวรัชดาภรณ� กาหลง
62102000280 นางสาววัชราภรณ� หนึ่งคํามี
62102000281 นางสาวศิริจรรญา ธรรมแก(ว
62102000282 นางสาวนิตยา รัตนาธิวัฒน�
62102000283 นางสาวดวงใจ ศรีเนตร
62102000284 นายวงสถิตย� อินจําปา
62102000285 นายธรรมนูญ พันธุ�สุวรรณ
62102000286 นางสาวสุภา ศุภชัยศิริเรือง
62102000287 นายอิศรา ไกยพันธ�
62102000288 นางสาวพรนภา คล(ายคลึง
62102000289 นางสาวสุพัชชา ชัยมิตร
62102000290 นางสาวเกศสุดา มากดี
62102000291 นางสาวน้ําฟNา ศิริยา
62102000292 นางสาวกิรติกุล จํารูญศรี
62102000293 นางสาวพรพรรณ ชื่นจิตร
62102000294 นางสาวจารุวรรณ บุญทัน
62102000295 นางสาวนิภาพร ผลชะอุ5ม
62102000296 นางสาวใจเดียว จันจิตร
62102000297 นางธนัชพร บินรวดเร็ว
62102000298 นางพรนิภา เนตรหาญ
62102000299 นางสาวแพรวพรรณ อุทัยมงคล
62102000300 นางสาวหทัยกานต� บุญจรัส
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000301 นางสาวจินทนาพร พิกุลศรี
62102000302 นางสาวพิชญ�สินี ธัญรัศมีกุล
62102000303 นางสาวกันตินันท� วรกิจ
62102000304 นายจักรนรินทร� แก(วกงพาน
62102000305 นายธวัชชัย เสนาพันธ�
62102000306 นางสาววนัดดา สถิตย�
62102000307 นายธีรวัฒน� ขุมคํา
62102000308 นายเกริกฤทธ์ิ โคตรวิชัย
62102000309 นางสาวอรวรรณ คําดี
62102000310 นายฐาปนพงษ� เสนาเมือง
62102000311 นางสาวพิมลเพชร พรหมจารีย�
62102000312 ว5าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ แก5นสาร
62102000313 นางสาวอรัญญา ถามะพันธ�
62102000314 นางสาวป�ณยตา บุรานนท�
62102000315 นางสาวฉุยฉาย ชุ5มสูงเนิน
62102000316 นายคณิต อ5อนงาม
62102000317 นางสาวอรพรรณ ชาวตระการ
62102000318 นางสาวรวิภา พงษ�พิพัฒน�
62102000319 นางสาวน้ําฝน โตQะไธสง
62102000320 นางสาวพนิดา หงษ�สุวรรณ�
62102000321 นายสมยงค� สดชื่น
62102000322 นางธัญญลักษณ� ศรีภา
62102000323 นางสาวสิทธิชัย วารินทร�
62102000324 นายเจษฎา หนูทอง
62102000325 นางสาวกุลพะสอน สุขพันธ�
62102000326 นายสันติ ศรีภูมิทอง
62102000327 นางสาวรสริน จันทง
62102000328 นางสาวภาวดี จิตกังวัน
62102000329 นางสาวเพ็ญพักตร� นกพรม
62102000330 นางสาววิจิตรา พิมพัฒน�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000331 นางสาวถิรนันท� อนันตรพล
62102000332 นางสาวรัตนา บุญห5อ
62102000333 นายเกียรติชัย กมลเสรีรัตน�
62102000334 นางสาวนริตา ทิคะชน
62102000335 นางสาวฉันทนาพร กุมภาพงษ�
62102000336 นายวัชรพงศ� บุษบงค�
62102000337 นางสาวปRยาภรณ� จันทะ
62102000338 นายสราวุฒิ มุลานนท�
62102000339 นางสุกันยา วงษ�ซ่ือ
62102000340 นางสาวเต็มศิริ เดชผล
62102000341 นางสาวอรุณีย� พวงป�ญญา
62102000342 นางสาวประกายแก(ว พิณแก(ว
62102000343 นางสาวพรนภา ไชยแสนทา
62102000344 นายจิรวัฒนา ศรีโสภา
62102000345 นางสาวกรรณิกา พงพรม
62102000346 นายวัชรินทร� ปลดเปลื้อง
62102000347 นางสาวภณิชชา สารทอง
62102000348 นางสาวประทานพร อนุสนธ์ิ
62102000349 นางสาวนุชจลี แข็งแรง
62102000350 นางสาวพรจุรี วิชัย
62102000351 นางสาวศศินิภา คนขยัน
62102000352 นางสาวกนกอร ธนกุล
62102000353 นายฐาปกรณ� จันตQะมณี
62102000354 นางสาวสิริจันทร� วันทะวงค�
62102000355 นายณัฏฐวัฒน� สุพร
62102000356 นางสาวญาณิกา งอมสงัด
62102000357 นางสาวทวีพร อุมเพ็ชร
62102000358 นางสาวจิราภรณ� พันธุ�น(อย
62102000359 นางสาวสุพัฒตรา มะหาลี
62102000360 นางสาวสุพัตรา นามพิมพ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000361 นายสกล ยาวะโนภาส
62102000362 นางสาวมินทร�ตรา กลิ่นปทุมทิพย�
62102000363 นางสาวสุมาลี โสมอินทร�
62102000364 นางสาวสุพรรษา ลาลุน
62102000365 นางสาวมนัสติยา เศรษฐาการ
62102000366 นายสุทธิเดช แสนสุข
62102000367 นางสาวจิราภรณ� มัดตะรัด
62102000368 นางสาวพัดตระนี ทาทอง
62102000369 นางสาววิจิตรา เชิงสะอาด
62102000370 นายสุรศักด์ิ มาลาทอง
62102000371 นายวีระพงษ� กลมเกลียว
62102000372 นางสาวอนัญญา วันจงคํา
62102000373 นางสาวนันทนัช โจระสา
62102000374 นางสาวกฤติพร ไชยบัวรินทร�
62102000375 นางสาวเกวลี บุญรมย�
62102000376 นางสาวนิตยา จตุเทน
62102000377 นายป�ญญา บัวใหญ5
62102000378 นางสาวหนึ่งฤดี บุญคืน
62102000379 นางสาวนนธิชา สายทอง
62102000380 นายวิกูล อุทรามนตรี
62102000381 นางสาวดาวน(อย ชาวเซโปน
62102000382 นางสาวอรุณแสง สิงห�นันท�
62102000383 นางสาวศรสวรรค� ประเสริฐศรี
62102000384 นางนิตยา อรอินทร�
62102000385 นางสาวจินตนา สังเวย�
62102000386 นางสาวจุฑาทิพย� บุญราช
62102000387 นายพลากร ชนิดกุล
62102000388 นางสาวประภัสสร เที่ยงแน5
62102000389 นางสาวกมลพร วงคล5อง
62102000390 นายธนวิทย� เขียวอ5อน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000391 นางสาวกันยาวรรณ ประสานสอน
62102000392 นายวิชัย พงษ�มณี
62102000393 นางสาวป�ชญาภรณ� มีลาภ
62102000394 นายวชิระ แก(วคํา
62102000395 นายเกริกเกียรติ แก(วก่ิง
62102000396 นางสาวเปมนีย� ยามดี
62102000397 นางสาวนิดานุช ศรีพรรณา
62102000398 นางปวีณา ภะคะโต
62102000399 นายวินัย สีสันต�
62102000400 นายธรรมศักด์ิ สุมา
62102000401 นางสาวจริยาพร คุณสิม
62102000402 นายอภินันท� นึกชอบ
62102000403 นายพัชระ ดวงแก(ว
62102000404 นายสถาพร ชิณภักด์ิ
62102000405 นายยศเทพ ตะวงค�
62102000406 นางสวิชญา พรมศรี
62102000407 นางสาวอรชุดา เทพวงษา
62102000408 นางสาววาสนา สร(อยแก(ว
62102000409 นายกัณตภณ ฐิตะสาร
62102000410 นางสาวชลธิชา ยศมา
62102000411 นางสาวสุภาภรณ� พิมอักษร
62102000412 นายภรากร จันทะสอน
62102000413 นายวรายุส ง้ิวลาย
62102000414 นายเอกวิทย� หวังจองกลาง
62102000415 นายชัยยุทธ โคตมา
62102000416 นางสาวนภาพร แก(วบัวขาว
62102000417 นายจิรัฎฐ� พรวิชกุล
62102000418 นายสราวุฒิ คนคล5อง
62102000419 นางสาวดาราพร วงษ�จันทร�
62102000420 นางสาวจิราวรรณ วงศ�พันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000421 นางสาวขัตติยา พิมพ�แสง
62102000422 นายธนชัย สิงห�โสภา
62102000423 นางสาวปาริฉัตร ภูแด5น
62102000424 นายสิทธิพร ดาทอง
62102000425 นายขิมเพชร เครือสีดา
62102000426 นางสาวอริศรา งามผลดี
62102000427 นางสาวสุพัตรา ลือนาม
62102000428 นายวัฒนา อินตQะวงศ�
62102000429 นางสาวศรัณย�รัชต� บุรีรัตนเดชากุล
62102000430 นางสาวอัจฌิมา สุวรรณพัฒน�
62102000431 นางสาวมลิวัลย� นวลละออง
62102000432 นางสาวสุดาวัลย� นิยมคุณ
62102000433 นางสาวนิตยา ไผ5แก(ว
62102000434 นายนันทวิทย� คชเรนทร�
62102000435 นางสาวภัทรสุดา ชุ5มชื่น
62102000436 นายชัยณรงค� ศิริสุข
62102000437 นางสาววารุณี พลค(า
62102000438 นางสาวรัชนีภรณ� เต็มใจ
62102000439 นายศุภรุจ ถนัดค(า
62102000440 นางสาวสมใจ จิวะนนท�
62102000441 นางสาวสุนิสา ตQะถา
62102000442 นางสาวภนิดา จันทโคตร
62102000443 นางสาวจิราภรณ� บุตรตา
62102000444 นายวรากร ดีม่ัน
62102000445 นางสาวศิริวิมล จันทะโคต
62102000446 นายครองสุข สาระพันธ�
62102000447 นางสาวสรัญญา คุณราช
62102000448 นายพรชัย ดีสะอาด
62102000449 นางสาวเทียนทอง จันทร�สูง
62102000450 นายปฏิภาณ ดงพระจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000451 นายธีรพงศ� โคตรโสภา
62102000452 นายภูเบศวร� ลุนนี
62102000453 นายณัฐพงษ� เอกศิริ
62102000454 นายณัชพล เหงกระโทก
62102000455 นายธีรยุทธ แสนทวีสุข
62102000456 นายณัฐพล ชํานาญ
62102000457 นายสิทธิพงศ� วงษ�มี
62102000458 นางสาวสุรัตนา บุญขาว
62102000459 นายอภิสิทธ� หม่ืนลาง
62102000460 นายประเสริฐ จันทะศรี
62102000461 นายจิรภัทร หามฤทธ์ิ
62102000462 นายจิรชีพ จําปาทอง
62102000463 นางสาวพรพิมล แสนบุญยัง
62102000464 นายอภิสิทธ์ิ แสนประสิทธ์ิ
62102000465 นางสาวสุวนิดา ยารักษ�
62102000466 นางลักขณา ครองสุข
62102000467 นางสาวสุพิชฌาย� จงศาตราเดช
62102000468 นายวรายุทธ สุราวุธ
62102000469 นางสาวธนาภรณ� พุ5มแก(ว
62102000470 นายธเนศ เกษมสาน
62102000471 นางสาวรัชนีวรรณ แซ5ต้ัน
62102000472 นางสาวประภาพร รักโคตร
62102000473 นางสาววรพรรณ สุทาบุญ
62102000474 นายยุทธชัย ศรีวรสาร
62102000475 นายกฤษณะ สุทธิโยธา
62102000476 นายจีระพงษ� กุศลธนาบูรณ�
62102000477 นางสาวเกษราภรณ� กรเกษแก(ว
62102000478 นายน้ํา ศรีโพธ์ิ
62102000479 นายวรรณชัย จินดาวัลย�
62102000480 นายคณินธรณ� วงษา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000481 นายสรวงศ� วงศ�นารี
62102000482 นางสาวจิรพร คําพูล
62102000483 นางสาวธิดารัตน� ฤทธ์ิแฉ5งทอง
62102000484 นายอนุสรณ� โกศล
62102000485 นางอัญชลี อ5อนสา
62102000486 นางสาวสุรารัตน� จันทร�ชมภู
62102000487 นายธีระวัฒน� ธงทอง
62102000488 นางสาวอนันตญา วงค�จันลา
62102000489 นายพิริยะ หลักพรม
62102000490 นางสาวปราวีณา เข็มคุณ
62102000491 นางสาวณัฐชา ภูนิลวาลย�
62102000492 นายศรายุท ศรีบุรมย�
62102000493 นางสาวกิตติยา ทุมโยมา
62102000494 นายบุญฤทธ์ิ ศิริสุข
62102000495 นายชาญวิทย� ไชยภักดี
62102000496 นายนรพนธ� จันทะวงค�
62102000497 นายสุเมธา จิตธรรม
62102000498 นางสาวกัลยา เคนงาม
62102000499 นายธนพล สระบัวคํา
62102000500 นายภานุพงศ� สีจันทร�โคตร
62102000501 นางสาวสิริยากร มะณูธรรม
62102000502 นายศุภมงคล ดิระพันธ�
62102000503 นางสาววนิดา อยู5ม่ัน
62102000504 นายพิรุณ กําจัดภัย
62102000505 นายนิพนธ� พิมเสน
62102000506 นางสาวทรรศนพร มีวงค�
62102000507  5ว5าที่ร(อยตรีหญิงจริยา วรรณคง
62102000508 นางสาวพิมลวรรณ เศษไธสง
62102000509 นางสาวจันทร�ทิพย� บุญยงค�
62102000510 นายสิทธ์ิศักด์ิ ทองแสง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000511 นางสาวอรอนงค� จันโท
62102000512 นายธีรัช โพธ์ิขาว
62102000513 นางสาววัชรา หันจรัส
62102000514 นางสาวนภารัตน� สุขเรือง
62102000515 นายศักด์ิสิทธ์ิ พลมาก
62102000516 นายธนวัฒน� เคนสาลี
62102000517 นายศุภฤกษ� แสงแท(
62102000518 นางสาวนัยนา นรฤทธ์ิ
62102000519 นางสาวกรรณิการ� กรวิรัตน�
62102000520 นางสาวสุชัญญา เขียวสะอาด
62102000521 นายณัฐวุฒิ ดวงสวัสด์ิ
62102000522 นายอโนชา ผ5องแผ(ว
62102000523 นายอาทิตย� บุญสราง
62102000524 นางสาวนฤมล มายาง
62102000525 นายวัชระ วงษ�สา
62102000526 นายกัมพล นันทจักร�
62102000527 นางสาวจิรภรณ� พลถนอม
62102000528 นางสาวก่ิงแก(ว ไชยสิงห�
62102000529 นางสาวกฤษณา พะพิยุทธ์ิ
62102000530 นางสาวณัฐมล สายโคกกลาง
62102000531 นางสาวพรทิพย� เผ5าเพ็ง
62102000532 นางสาวดวงใจ นวนสําลี
62102000533 นางสาวปEยะพร โพธ์ิธรรม
62102000534 นายณัฐวุฒิ หาพันนา
62102000535 นางสาววนิดา ประสมพันธ�
62102000536 นายอนุวัฒน� นิวาท
62102000537 นางสาวกนกวรรณ คนเพียร
62102000538 นางสาวหฤทัย วารสุข
62102000539 นายธนกร หอมหวล
62102000540 ว5าที่ร(อยตรีหญTิงจริยา ศิริบูรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000541 นางสาวเพ็ญนภา เสริมทองหลาง
62102000542 นายก(องเกียรติ อภิปรัชญาพงศ�
62102000543 นายธนพล นามนนท�
62102000544 นางสาวสุรีพร อุตอามาตย�
62102000545 นางสาวธัญญารัตน� ทานนท�
62102000546 นายเนติพงษ� โพธ์ิขาว
62102000547 นายธนวัฒน� แสงศรี
62102000548 นายวรพงศ� สมสมัย
62102000549 นายธานี วงศ�ชาลี
62102000550 สิบเอกณรงค�ฤทธ์ิ วงชารี
62102000551 นางสาวนิติยา มีโคกกลาง
62102000552 นางสาววีรวรรณ วรรณสุข
62102000553 นายศุภชัย ศรีแก(ว
62102000554 นางสาวปวริศา อิศรานุวัฒน�
62102000555 นางสาวสุณัฏฐา แสงเจริญ
62102000556 นายศักด์ิสิทธ์ิ นิลคําแผง
62102000557 นางสาวรุจิรา ดวงบุรมย�
62102000558 นางสาวศศิปรียา แพงวงค�
62102000559 นางสาวจุฬารัตน� เชื้อคําจันทร�
62102000560 นางสาวรัฐติญา ดวงศรี
62102000561 นายณัฐพงษ� วิเศษวิสัย
62102000562 นางสาวสันทราย เรียบรัมย�
62102000563 นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ�
62102000564 นางสาวชุติมา ขวัญธนู
62102000565 นางสาวภัทรา พงษ�เสน5ห�
62102000566 นายวิชัย คําดี
62102000567 นายทวีฉัตร เจริญศิริ
62102000568 นางสาวพิมพ�นรา โรมพันธ�
62102000569 นางสาวหัสญา ไชยป�ญญา
62102000570 นางสาวกาญจนา คิดดีจริง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000571 นางสาวขวัญภิรมย� พลเย่ียม
62102000572 นางสาวสุบัญดิษฐ� ธงชัย
62102000573 นายณรงค�ฤทธ์ิ อนันต�เทพา
62102000574 นางสาวอรญา อุดมรัตน�
62102000575 นางสาวณิชยานันท� ชินโท
62102000576 นางสาววารุณี พันดวง
62102000577 นางสุรัสวดี จันทร�ส5อง
62102000578 นายกิตติ แสนยะบุตร
62102000579 นางสาววิภาดา สุจริต
62102000580 นายขจรเกียรติ ศรีวะรมย�
62102000581 นางสาวสุพรรณทิพย� สุกใส
62102000582 นางสาวสุธินี ศิริปรีดากูล
62102000583 นางสาววรนุช ไชยศิลา
62102000584 นางสาวจิราภรณ� หอมจันทร�
62102000585 นางสาววราภรณ� โพธ์ิอ5อน
62102000586 นายปEยวัฒน� มุ5งงาม
62102000587 นายกฤษณะ ผาสุข
62102000588 นางสาวกัลญาณี บุญล้ํา
62102000589 นางสาวรัชนี กันยามา
62102000590 นายอัษฏาวุธ มิสา
62102000591 นายจักรกริช เชื้อเหลือง
62102000592 นางสาวพรณะรินทร� คุ(มส(ม
62102000593 นางสาวสุกัญญา ตีเงิน
62102000594 นายพงศ�วนา ละเอียดอ5อน
62102000595 นางสาวธิติมา ตาจันทร�
62102000596 นายเก(าคม อนุกูล
62102000597 นางสาววทัญJุตา ทองลา
62102000598 นายชาญณรงค� สุขรี
62102000599 นางมุกดา เพชรสุ5ม
62102000600 นายนราวิชญ� ศรีลาชัย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000601 นายเขมชาติ พานทอง
62102000602 นางสาวศศิประภา เฉลียวฉลาด
62102000603 นายสมศักด์ิ พรมจําปา
62102000604 นายศุภกรานต� แสงทอง
62102000605 นายบัญชา ประเสริฐชาติ
62102000606 นางสาวสุกัญญา ยาพา
62102000607 นายธวัชชัย หูตาชัย
62102000608 นายคริษฐภูมิ คําวงค�
62102000609 นางสาววิภาพร บัวใหญ5
62102000610 นายเกรียงไกร ศรไชย
62102000611 นางกัลยกร พรหมคุณ
62102000612 นางบุศราทิพย� จิตตนิยมบุญ
62102000613 นายณัฐพล อินทร�ยา
62102000614 นางสาวนัยนา สังข�กรทอง
62102000615 นายวิทยา วิริยะภาพ
62102000616 นางสาวทิพย�ปภัสรณ� บุญจอง
62102000617 นายสุทธิกร เวชกามา
62102000618 นายสุวัฒนา ยาดี
62102000619 นายนพรัตน� ทองเกษม
62102000620 นายเกษตร นนทการ
62102000621 นางสาวจันทร�จิรา ก่ิงสกุล
62102000622 นางสาวนิภาดี บุคคะจําปา
62102000623 นายสมบูรณ� สว5างภพ
62102000624 นางสาวจีระนันท� โสดามรรค
62102000625 นางยุพิน สามสี
62102000626 นายรณชัย ราชประทุม
62102000627 นางมลฤดี อานไมล�
62102000628 นางสาวสุรีย�พร พิศิลปF
62102000629 นางสาวจินตนา มลสิน
62102000630 นางสาวจุฬารัตน� อ5อนเฉวียง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000631 นางสาวอารีรัตน� ศรีสงคราม
62102000632 นางปราณี แสงสาย
62102000633 นางสาวศรีประไพ พุฒิพัฒน�
62102000634 นางสาวศิริภัสสร ชินวงษ�
62102000635 นางสาวอรอุมา พุ5มจันทร�
62102000636 นางสาวศิริพร มังษา
62102000637 นางสาววิจิตรา มาโพธ์ิ
62102000638 นายสมมาตร คุ(มภัย
62102000639 นายรัฐพงษ� ทับทิมหิน
62102000640 นายอนันต� สุขแก(ว
62102000641 นางสาวนันทินี ชวดเชื้อ
62102000642 นางสาววรรณภา กอมณี
62102000643 นางสาวพัชรีภรณ� นิลศรี
62102000644 นายพลเชฏฐ� บุญจิตร�
62102000645 นางสาวตรีรัตน� เคนประจิต
62102000646 นางสาวศิรดา ลีลาศ
62102000647 นายตะวัน ศิลาโชติ
62102000648 นางสาวกัลญารัตน� บุญคืน
62102000649 นางสาวนุชรินทร� ประทาน
62102000650 นางสาวขวัญทิพย�รัตน� จันวงเดือน
62102000651 นางสาวสุภาพร ประนัย
62102000652 นางสาวปEยรัตน� ประมวล
62102000653 นางจินตนา จันทร�แรม
62102000654 นางสาวอนุสรา ลุกลาม
62102000655 นางสาวธิติพร ปลั่งศรีทรัพย�
62102000656 นางสาวชลธิชา ศิริโสม
62102000657 นางสาวอภิตรา มามาก
62102000658 นายเชาวรัตน� สาระพาน
62102000659 นางสาวกัลยกร สว5างภพ
62102000660 นายไพ เทียมจิตร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000661 นางสาวสุพรรษา ยาดี
62102000662 นางสาวชฎาพร ไชยชนะ
62102000663 นางสาวณัฐธยาน� นาคศิริศิล
62102000664 นางสาวพัชรินทร� สุขประเสริฐ
62102000665 นางสาวข่ินเนวา มาทะฤทธ์ิ
62102000666 นายพลจันทร� กายคะตา
62102000667 นางสาวกนกภรณ� สุจันทา
62102000668 นางสาวปนิดา คําศรีสุข
62102000669 นางสาวรินรดา คาถา
62102000670 นายอนิวัฒน� มหาเสนา
62102000671 นายธีรพล ไตรยวงศ�
62102000672 นางสาววชิรญาณ� ธนาคุณ
62102000673 นางสาวพรทิวา สิงห�ธวัช
62102000674 นายก(องเกียรติ พรมศรีธรรม
62102000675 นายธรรมนูญ แก(วมณี
62102000676 นายธีรภัทร� วิเศษสังข�
62102000677 นางสาวธัญญา โคชา
62102000678 นายพงศ�พันธุ� ศุภสร
62102000679 นางสาวกมลพร อุดมพันธ�
62102000680 นางสาวนันทิกานต� โสดาลี
62102000681 นางสาวพรพรรณ อสิพงษ�
62102000682 นางสาวปริญญาพร คําปNอง
62102000683 นายกษิด์ิเดช บุญสวัสด์ิ
62102000684 นางสาวสุภาวดี เลี่ยมทอง
62102000685 นายธีระชัย เสาวรัจ
62102000686 นายณรงศักด์ิ หาระสาย
62102000687 นางสาวทัศวรรณ หงษา
62102000688 นายจักรพรรดิ แก(วเลิศ
62102000689 นายปรีชา พุทธเสน
62102000690 นายรังสรรค� ใจผ5อง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000691 นางสาวพัชรา ศิลารวม
62102000692 นางสาวสุปราณี ศรีสุระ
62102000693 นายสกลกร สุทธิโสม
62102000694 นายจิรนันท� สาธุจรัญ
62102000695 นางสาวมะลิ สอนเพชร
62102000696 นางสาวศิริพร สุวรรณกูฏ
62102000697 นายกิจธิพล พรหมจันทร�
62102000698 นางสาวสกุลรัตน� เพชรแก(วนา
62102000699 นายสุพิศ สีหา
62102000700 นางสาวสายฝน บุญมานพ
62102000701 นางสาววิมลวรรณ ทองเพชร
62102000702 นางสาวชนิสรา แสนมา
62102000703 นางมณีนุช ธนะไพบูลย�กุล
62102000704 นายมรกต ลือล้ํา
62102000705 นายโกญจนาท วิชัยศรี
62102000706 นางสาวปวีณา พลเขตต�
62102000707 นางสาวชุติมา พินิจ
62102000708 นางสาวชุติมา แก5นโทน
62102000709 นางสาวอมิตา กองสุข
62102000710 นายเจษฎาวุฒิ ชนะพล
62102000711 นางสาวจุฑามาศ ทองแปลง
62102000712 นายภูรินทร� ห(วยทราย
62102000713 นางสาวนิตยา ไพศาลวัน
62102000714 นางสาวธิดารัตน� นาชัยลอง
62102000715 นายอานนท� คําภิภาค
62102000716 นางสาวภนิภานันท� ธนูเงิน
62102000717 นางนันทพร หนูทอง
62102000718 นายธนวัฒน� วงษ�แท(
62102000719 นางสาวนาถลดา กาบินทอง
62102000720 นางเพลินพิศ วิริยะพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000721 นางสาวนิกร พิลาชัย
62102000722 นายพัฒนานิคม ผ5านพินิจ
62102000723 นายไผ5เงิน อุททาแสง
62102000724 นายณัฐกานต� กลิ่นสุคนธ�
62102000725 นางสาววิราพร สีหาพงษ�
62102000726 นางสาวชฎาภรณ� สุ5มมาตย�
62102000727 นายจิตรทิวัส คล5องตา
62102000728 นายชัชวาลย� อิวชาวนา
62102000729 นายกนกพล ทีระฆัง
62102000730 นางสาวดาริน ทองพ้ัว
62102000731 นางสาวมาริสา มากมูล
62102000732 นายชัยวัฒน� ประโลมรัมย�
62102000733 นางสาววิไลรัตน� ชัยชา
62102000734 นายฐิติกร ภูมีชิต
62102000735 นางสาวกิตติมา แก(วแสง
62102000736 นางสาวพัชรีภรณ� ศรีเนตร
62102000737 นายอนุสรณ� ชูสวัสด์ิ
62102000738 นายทิวากร ทะบุระกรณ�
62102000739 นางสาวอัจฉราภรณ� มะโนนึก
62102000740 นางสาวพรรณิภา ศิริจันดา
62102000741 นายชาญชัย ศิริโสม
62102000742 นายณัฐสิทธ์ิ คําโฮม
62102000743 นางสาวกาญจนา แสนนาม
62102000744 นางสาวอโนชา บุญประเคน
62102000745 นางสาวตรีวินี โลหะทิน
62102000746 นายฐากูร เหมือนจิต
62102000747 นางสาวอรนุช ปรีดา
62102000748 นายณัฐพล ชูหนองทอน
62102000749 นายชินวุฒ โคตะกา
62102000750 นางสาวภิพาวัลย� สายงาม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000751 นางสาวศศิธร ลาภทวี
62102000752 นางสาวจินตนา จิตจักร
62102000753 นางสาวพัชลิดา รักพุทธะ
62102000754 นางสาวขนิษฐา คตวงค�
62102000755 นางสาวรัศมี ทองออน
62102000756 นายปEยะพงษ� แสนสุภา
62102000757 นางสาวสรัญญา โตมร
62102000758 นายไตรรัตน� สุคําภา
62102000759 นางสาวจิราภรณ� นาคํามูล
62102000760 นางสาวสุพัตรา อินทนาม
62102000761 นางสาวสุดารัตน� อุ5นวงศ�
62102000762 นางสาวลัดดา สติภา
62102000763 นางสาววัชราภรณ� กาสี
62102000764 นางสาวนิภาพร อํานวย
62102000765 นางสาววิไลวรรณ หวังท5ากลาง
62102000766 นางสาวกนกพร ศรีวิเศษ
62102000767 นางสาวทักษพร จันดีเลิศ
62102000768 นางสาวนวลจันทร� สลางสิงห�
62102000769 นางสาวกนกวรรณ แพงกัลยา
62102000770 นางสาวพิญญานันท� บุญประสพธนิน
62102000771 นายนลธวัช กุลสุทธ์ิ
62102000772 นายธนชาติ ธนะคําดี
62102000773 นางณัฐพร พิกุลศรี
62102000774 นางสาวตุลินี ตระการจันทร�
62102000775 นางสาวนิศาภัทร� จันทะนะ
62102000776 นายวีระวัฒน� สีหะวงษ�
62102000777 นางสาวบุษกร พงษ�แสน
62102000778 นางสาวนิธินันท� สร(อยแก(ว
62102000779 นายจตุพล คัดทะจันทร�
62102000780 นางสาวหวาน นามหงษา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000781 นายนราธิป วรวสุวัส
62102000782 นางสาวบุณฑริกา ใจช5วง
62102000783 นางสาวเบญจมาภรณ� อดุลพงษ�
62102000784 นางสาวกันยา ไชยสําแดง
62102000785 นายพิชิตชัย จอมหงษ�
62102000786 นางสาวสุวัฒนา ทองทัพ
62102000787 นางสาวยมลภัทร ยุบลวัฒน�
62102000788 นายนรินทร�ชัย ใยผุย
62102000789 นายสมโภชน� สมท(องที่
62102000790 นางสาวสกาวรัตน� สุระขันธ�
62102000791 นางสาววราภร เพชรอินทร�
62102000792 นางสาวดอกแก(ว เพ่ิมวงศ�
62102000793 นางสาวป�สรา คชเศียร
62102000794 นายสุระชัย โนงูเหลือม
62102000795 นางสาววิญาดา นิลคุณ
62102000796 นายฤทธิชัย ผิวขํา
62102000797 นางสาวจันทราพร มะลิดอย
62102000798 นายนพดล นุขุนทด
62102000799 นางสาวสุภาภรณ� เกษมณี
62102000800 นางสาวสุภาพร ทองงาม
62102000801 นางสาวนิสากรณ� สอาดดี
62102000802 นายนิพัทธ� พทาเพชร
62102000803 นางสาวสมฤดี เจริญศรี
62102000804 นายไพรัตน� วันชม
62102000805 นายณัฐพล สมมุ5ง
62102000806 นายศุภฤกษ� มุ5งหามกลาง
62102000807 นางวิภาวดี ไชยเดช
62102000808 นางสาวเอื้องขวัญ นาคพิพัฒน�
62102000809 นายไพฑูรย� ไกรทอง
62102000810 นายภคฎน ยุติธรรมนูญ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000811 นางสาวธัญญารัตน� รัตนตรัยวงค�
62102000812 นายนัณธวุฒิ อยู5แล(ว
62102000813 นายสมบูรณ� ไกยมาตร
62102000814 นางสาวธัญชนก ยศบุญ
62102000815 นางสาวรุ5งทิวา ภูมิภาค
62102000816 นางสาววรรณฤดี ศรีเกษม
62102000817 นางสาวนภาพร เวชกามา
62102000818 นางสาวอรวรรณ ป�กปEWน
62102000819 นางศิราณี ชฎาทอง
62102000820 นายวิทวัส จันทร�หอม
62102000821 นางสาวกฤติกา อาธิเวช
62102000822 นายอรรถพล ศิริเวช
62102000823 นางสาวทิตติญา ทองผาย
62102000824 นางสาววิชญาพร ชุ5มแอ5น
62102000825 นายกิติศักด์ิ แนวบุตร
62102000826 นางสาวพรพรรณ เก้ือกูล
62102000827 นางนารี นามพันธ�
62102000828 ส.ท.หญิงกนกพร บุญงาม
62102000829 นางสาววณี คํามีรัตน�
62102000830 นางสาวสุนันทา คําเรืองศรี
62102000831 นางสาววิภาวดี นารี
62102000832 นางสาวฐิติมา วันทาพรม
62102000833 นางสาวขวัญฤดี พวงน(อย
62102000834 นางสาวจันจิรา วงศ�ประเทศ
62102000835 นายเขมทัต คณะพันธ�
62102000836 นายปรีชา จารุสาร
62102000837 นางสาวทรรศนีย� ภาคพรม
62102000838 นางสาวรัชนี ทองจันทนาม
62102000839 นางสาวกัญญาภัทร ปุนปอง
62102000840 นางสาวปEยะพร ทองดา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000841 นายธิติวุฒิ ใจเกษิม
62102000842 นางสาวมาริษา ศิริบูรณ�
62102000843 นายศุภกร มุ5งเก่ียวกลาง
62102000844 นายวิราวุฒิ แก(วกนก
62102000845 นางสาวสุดาพร วารีพัฒน�
62102000846 นายเกียรติศักด์ิ สีใส
62102000847 นางสาววิภาวดี คําโท
62102000848 นางสาวอารียา จารุจิตร
62102000849 นางสาวศิริพร วันยุมา
62102000850 นางสาวสุนิศา ฝางคํา
62102000851 นางสาวรัตนกร สายโสภา
62102000852 นายศรันธ� จักรสูง
62102000853 นายพงษ�ศักด์ิ หงษ�ทอง
62102000854 นางสาวสมฤดี สมพิทักษ�
62102000855 นายสุทธิพศ สุวรรณกูฏ
62102000856 นางสาวดวงหทัย หาทรัพย�
62102000857 นางสาวปEยะธิดา พรกุณา
62102000858 นางสาวบุษยารัตน� โลมรัตน�
62102000859 นายภาณุพงศ� สําโรง
62102000860 นางสาววาสนา อ5อนน้ําคํา
62102000861 นางสาวทิพวรรณ จันทรัตน�
62102000862 นายวระไชย� หลักหาญ
62102000863 นายมานพ ชะบา
62102000864 นางสาวพรทิพย� ออมแสน
62102000865 นายนําพล คนเพียร
62102000866 นางสาวธนาพร ปานแจ5ม
62102000867 นายพลศักด์ิ ขลุ5ยแก(ว
62102000868 นายกรแก(ว บุญยัง
62102000869 นายเสกสรร เดชะคําภู
62102000870 นางสาวอรุณ บุตรหนองหว(า
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000871 นางสาวภีรดา วงค�ม่ัน
62102000872 นางสาวพรทิวา มงคลกาล
62102000873 นายพงษ�นรินทร� เหลืองเจริญ
62102000874 นางสาววาสนา หอมหวล
62102000875 นางสาวสุเมธิณี ตามสีวัน
62102000876 นายจักรพงษ� บุญสนิท
62102000877 นางสาวสุนิสา พรสูงเนิน
62102000878 นางสาวเสาวรส สุภเสถียร
62102000879 นางสาววีนัส มีวงศ�
62102000880 นายอานนท� ปราบอาจ
62102000881 นายอรรณพ สีมาคํา
62102000882 นางสาวอาภารัตน� นามวงษ�
62102000883 นางสาวชฎาธาร ทัศบุตร
62102000884 นางสาวอัมพวา บํารุงชื่อ
62102000885 นายภักด์ิดี แสนกาสา
62102000886 นายอภิวัฒน� ทองเบ(า
62102000887 นางสาวจิราพร ปะถะมา
62102000888 นายสัจจพงษ� พิมพ�เสน
62102000889 นายนิธิวัฒน� ขันแข็ง
62102000890 นางสาวเพ็ญนภา สว5างเนตร
62102000891 นายกรกช เจริญบุญ
62102000892 นายรัฐพงศ� ศรีงาม
62102000893 นางสาวมณฑาทิพย� พลสีหา
62102000894 นายธนา จันทศิลา
62102000895 นายณภัทร ทรงเดชภูริโชติ
62102000896 นางสาวเจนจิรา หนูห5วง
62102000897 นางสาวศราทิพย� ศรีรักษา
62102000898 นางสาวศุภรัตน� โอชารส
62102000899 นายวิระชัย รัตนะวงษ�ขันธ�
62102000900 นายนรสิงห� แดงงาม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000901 นางสาวศิราพร เหลียวสูง
62102000902 นางสาวจิราพร ผลพาเลิศ
62102000903 นางสาวรัชนีกร พิมพ�ทา
62102000904 นางสาวฑริยา เจริญ
62102000905 นายมงคล ลาภพูล
62102000906 นางสาวศิริวรรณ เข็มพันธ�
62102000907 นายอติพัฒน� บุญประสม
62102000908 นางสาวรัตนภา ติสจันทร�
62102000909 นางสาวบุญฤดี บุญเอื้อ
62102000910 นางสาวกาญจนา คํายอด
62102000911 นางสาวจริยา เกษมสุข
62102000912 นางสาวสุรีย�พร เถาทิพย�
62102000913 นางสาวฐนิชา วิเศษหม่ืน
62102000914 นายกิตติศักด์ิ ธรรมสิงห�
62102000915 นายทศพร ภูศรีฤทธ์ิ
62102000916 นางสาวสุนารี ใจบาน
62102000917 นางสาววราภรณ� อุตอามาตย�
62102000918 นางสาวอัญชลี ศรีมันตะ
62102000919 นายตรีวัชรินทร� แสงภักดี
62102000920 นายปริญญา แสวงผล
62102000921 นางสาวจินดารักษ� มณีลุน
62102000922 นางจันทร�เพ็ญ คํานิยม
62102000923 นางสาวบัวริน คําศรี
62102000924 นางสาวศิรินธร อินทร�อ5อน
62102000925 นายเวคิน วังคะฮาต
62102000926 นางสาวพัชรีภรณ� เชิดชู
62102000927 นายวันธงชัย ตระกูลเผ5าหอม
62102000928 นางสาวจุฑามณี บรรพชาติ
62102000929 นายนัฐพงษ� นันทะพันธ�
62102000930 นางสาวพุทธมณี แซ5ลิ้ม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000931 นายป�ญจพล สีแสด
62102000932 นางสาวปาริฉัตร� คําประกวด
62102000933 นางสาวจุฬารัตน� มุทาพร
62102000934 นายศิวกร มุงคุณการ
62102000935 นางสาวทิพวรรณ อุพันทา
62102000936 นายธีระพล ต5อกุล
62102000937 นายยุทธนา วิเวกวินย�
62102000938 นางสาวกนกวรรณ กุลพันธ�
62102000939 นางสาวอรุณโรจน� เอาหานัด
62102000940 นายอนันต� แก(วหล(า
62102000941 นางสาววารุณี สังข�ขวาง
62102000942 นางสาวศศิประภา ศรีวงษ�
62102000943 นางสาวสุทธนี กริชกระโทก
62102000944 นางสาวจันทร�ธิมา โทนหงส�ษา
62102000945 นางสาวมัลลิกา กลบกลิ่น
62102000946 นางสาวนงเยาว� พงษ�คํา
62102000947 นายพงษ�ศักด์ิ สมหวัง
62102000948 นายประดิษฐ� สุขรักษา
62102000949 นางสาวเพชรรัตน� สิ่งสิน
62102000950 นางสาวกาญจนา ป�ตไตร
62102000951 นางสาวลําดวน แสงกุล
62102000952 นางสาวสุริยา รสจันทร�
62102000953 นางสาวธิดารัตน� ริดบ(วน
62102000954 นางสาวสรรเพชุดา ต้ังพิทักษ�ไกร
62102000955 นายสุดใจ ศรีสวัสด์ิ
62102000956 นายศักด์ินรินทร� ศรีหาภูธร
62102000957 นางสาวพรณภา สีลารวม
62102000958 นางสาวฐิติวรดา เจริญวงศ�พิสิฐ
62102000959 นางสาวอัมพิกา ไชยส5ง
62102000960 นางสาวกมลชนก ทองดี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000961 นางสาวนิภาภรณ� ช5างดํา
62102000962 นางสาวธิดารัตน� นาห5อม
62102000963 นางสาวมุกดาวัลย� เพียรกระโทก
62102000964 นางสาวยุวรี จรลี
62102000965 นายนิยม ศรีน(อย
62102000966 นางสาวเด5นนภา ศรีสะอาด
62102000967 นางสาวจิราวรรณ วงค�แก(ว
62102000968 นางสาวประภัสสร แสนสุภา
62102000969 นายป�ญญา คงตางาม
62102000970 นายบัญชา หาแก(ว
62102000971 นางสาววรรณวิษา สายสี
62102000972 นางสาวผกามาศ เชิดชู
62102000973 นางสาวแพรพรรณ อยู5อุ5นพะเนา
62102000974 นายจิรพนธ� คําภารส
62102000975 นายกิตติพงษ� อุ5มชัย
62102000976 นางสาวยุวธิดา แสวงผล
62102000977 นายกิตติ หวังจิตต�
62102000978 นายจิตติพงษ� ผดุงจันทร�
62102000979 นายธวัชชัย พาลึก
62102000980 นายนนทนันท� นนทวี
62102000981 นางสาวมณีวรรณ ภูแดงงาม
62102000982 นางสาวอรวรรณ สิงห�คํา
62102000983 นางมณีรัตน� ไพโสภา
62102000984 นายปฏิมากร มารารัมย�
62102000985 นางสาวรัตนา โคตรวัน
62102000986 นางสาววิจิตตรา สุวรรณทอง
62102000987 นายอนุชา สุขเฉลิม
62102000988 นางสาวเกษรี เกษร
62102000989 สอ.พิทยากร เก5งนอก
62102000990 นางสาวจิรารัตน� ป�ดถาพิมพ�

หน(า 33 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102000991 นายเจนณรงค� มาประจวบ
62102000992 นางสาวกัญจนพร ก5อสุข
62102000993 นายพัชรพล สีสิทธ์ิ
62102000994 นางสาวถิรดา แก(วใส
62102000995 นางสาวจินดารัตน� รูปใส
62102000996 นายชาญวิทย� บานชื่น
62102000997 นายคมกฤษ ศรีอุดร
62102000998 นายนันทวุธ ยืนยาว
62102000999 นางสาวษมาภรย� อ(วนผิว
62102001000 นางสาววรรณกร สามคูเมือง
62102001001 นายธนายุทธ ทองใบ
62102001002 นางสาวอริญญา จินดาวงษ�
62102001003 นางสาวจิราภรณ� ทองบ(านทุ5ม
62102001004 นางสาวนันทิยา ไชยพันธ�
62102001005 นางสาวธนาภรณ� วงศรี
62102001006 นายอรรถสิทธ์ิ บุญแปลง
62102001007 นางสาวสุภาพร นุ5มนวล
62102001008 นายสุริยันต� พาละพล
62102001009 นายเสกสรร เกษกุล
62102001010 นางสาวอมรรัตน� บานชื่น
62102001011 นางสาวอินทุอร ใจคิด
62102001012 นางสาวรจนา ขาววงศ�
62102001013 นายสิทธิศักด์ิ เพียรขุนทด
62102001014 นางสาวอัจฉราพร วงศ�จันทา
62102001015 นายบุญญฤทธ์ิ ใจสุข
62102001016 นายสุรเทศ จุทารัตน�
62102001017 นางสาวทิพวรรณ บุญอนันต�
62102001018 นายอภิสิทธ์ิ ซ่ึงพรม
62102001019 นางสาวหยาดฟNา กุฏโสม
62102001020 นายเจตพล พ้ืนนวล
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001021 นางสาวประกายเพชร กาญจนพัฒน�
62102001022 นางสาวลดาวัลย� บุญล(อม
62102001023 นายธนศักด์ิ ย่ิงยศ
62102001024 นายพยุงศักด์ิ ชายผา
62102001025 นางสาวเบญจมาศ ขงรัมย�
62102001026 นายเอกชัย คําโสภา
62102001027 นางสาวพลอยประภัส พาละฤทธ์ิ
62102001028 นายบรรพต ลูกอินทร�
62102001029 นายอภิชัย กระแสโสม
62102001030 นางสาววราภรณ� ทองสลัด
62102001031 นางสาวสายธาร บัวแก(ว
62102001032 นางสาวนงลักษณ� มาลัย
62102001033 นางสาวศุภรักษ� หอมเงิน
62102001034 นายศิรวิชญ� วงษ�เหลา
62102001035 นายธนสันต� ถนอมพล
62102001036 นายปEยะวัฒน� โทนาอัด
62102001037 นายพิทวัส ขันแก(ว
62102001038 นางสาววงจันทร� สมิงงอน
62102001039 นางสาวรุตฑิตา ชินโชติ
62102001040 นางสาวนิดานุช พลศรี
62102001041 นางสาวประวรรณนา แก5นมา
62102001042 นายจรัสชัย จันทร�ถา
62102001043 นางสาวตริยา วิจิตร
62102001044 นางสาวนิภาพร อินทร�น(อย
62102001045 นายธีรศาสตร� ยอดเสาดี
62102001046 นางขวัญตา คําเติม
62102001047 นางสาวอัมพร บูรณวรศิลปF
62102001048 นางสาวสุนีย� ศรีวรรณ�
62102001049 นางสาวเกศวดี สิงห�ดง
62102001050 นายเชาวลิตร นนตะพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001051 นายเมืองชัย ไตรรัตน�
62102001052 นางสาวทิพย�อุบล ก่ิงสกุล
62102001053 นางสาวสุมลรัตน� มณีจักร
62102001054 นางสาวจิราพร พวงมอญ
62102001055 นายวิสุทธ์ิ มาตา
62102001056 นางสาวกมลรัตน� บางทราย
62102001057 นายสุทธิพงษ� ภาชนะพูล
62102001058 นางสาวชนกฉัตร ขําสีทอง
62102001059 นางสาวทองกนก แสนสุริวงค�
62102001060 นางสาวหรรษา บรรลือทรัพย�
62102001061 นางสาวอําภา ประชาราษฎร�
62102001062 นายปรัชญา จิรังดา
62102001063 นายกันตพัฒน� ดวงโสภา
62102001064 นางสาวณิชกานต� เพ็ชรสูงเนิน
62102001065 นายวัชรากร ต(นโพธ์ิ
62102001066 นางสาวดนิตา คําภา
62102001067 นายกิติชัย สุวรรณไตรย�
62102001068 นางสาววศิกานต� ส5งคืน
62102001069 นางสาวกาญจนาพร ทรายทอง
62102001070 นายสุรพันธ� ชื่นจิต
62102001071 นายทศพล ศรีจันทร�
62102001072 นางสาววาสนา อินทร�เลี้ยง
62102001073 นายนันทวัฒน� สีซุย
62102001074 นางสาวณัฐสุดา แสนทวีสุข
62102001075 นางสาวหัทยา ครั้งพิบูลย�
62102001076 นางสาววารุณี สิมมะพาด
62102001077 นายพลวัฒน� จันปุXม
62102001078 นางสาวสกุณา สินคํ้า
62102001079 นายนพพล สีดา
62102001080 ว5าที่รตหญิงณัฐปพัทธ� เสนานนท�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001081 นางสาวภัทรวดี ธรรมนิยม
62102001082 นายอลงกรณ� สบายใจ
62102001083 นายสาธิต พันธ�สีมา
62102001084 นางสาวศิริพร โภคา
62102001085 นางสาวสมฤทัย พ้ืนปูม
62102001086 นายธีระยุทธ สํานักนิตย�
62102001087 นางสาวเพลินพิศ บางสํารวจ
62102001088 นางสาวฐานิดา ใจม่ัน
62102001089 นางสาวพรทิวา พันธ�สูง
62102001090 นายณัฐพงษ� เรือนมูล
62102001091 นางสาวรัตยา ไชยเพชร
62102001092 นางสุทธิตา ชัยเรืองรัชต�
62102001093 นายวรกิจ สามขา
62102001094 นายธรรมนูญ มุทาพร
62102001095 นางสาวภาวิดา ธารา
62102001096 นางสุภาพร อุ(มบุญ
62102001097 นางสาวภาวิณี เหมือนไทย
62102001098 นางประภาศรี ค5าแพง
62102001099 นางสาวกาณติมา สง5าจิตร
62102001100 นางสาวสุภัสสรา สุขเจริญ
62102001101 นางมณีวรรณ ไชยสุข
62102001102 นายฐิติวุฒิ ขลิบบุรินทร�
62102001103 นางสาวสุวิมล อบมะลี
62102001104 นางสาวจารุวรรณ บุญวิเศษ
62102001105 นายอภิชาติ ทิพยะบูลย�
62102001106 นายอัครินทร� งามศิริ
62102001107 นายนัฐพล มณฑาทิพย�
62102001108 นายพงษ�ศักด์ิ เถาว�ที
62102001109 นายอนุชา ด(วงทอง
62102001110 นางสาวเกศนภา พันธ�เลิศ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001111 นางสาวอุไรวรรณ มูลมี
62102001112 นางสาวชรันญา บุตรตา
62102001113 นางสาวกาญจนา อะโรคา
62102001114 นางสาวเกสร จูมลี
62102001115 นางสาวสุดารัตน� ป�ตเนตร
62102001116 นางสาวรุ(งนภา ชัยวงค�ษา
62102001117 นายเสน5ห� ทองไสล
62102001118 นายกฤษณะ หลักหาญ
62102001119 นางสาวเยาวลักษณ� วงษ�ไกร
62102001120 นางสาวกาญจณาภา ไชยรัตน�
62102001121 นางสาวสุพรรณนิการ� วงษ�สินธ�
62102001122 นางสาวศศิธร บุญเพชร
62102001123 นางสาวบุญญาพร มีสนาม
62102001124 นางสาวฤดี คําลอย
62102001125 นางสาวอินธุอร ศรีป�ตเนตร
62102001126 นายเพชร แสนมา
62102001127 นางสาวชลธิชา ช5วยมิตร
62102001128 นางสาวจริญญา แก(วหาวงค�
62102001129 นายสิทธิพล จันทมาศ
62102001130 นางสาวจารุพิชญา ศุภสร
62102001131 นางสาวนารีเวช ก่ิงผา
62102001132 นายพรณพพล แสงวงค�
62102001133 นางสาวอัจฉรา แก5นสุข
62102001134 นางสาวจิรัชยา ยอดจักร�
62102001135 นายนราธร หล(าบุดดา
62102001136 นางสาวสุภาภรณ� สุนทรารักษ�
62102001137 นางสาวจุฑามาศ ศรีสุริยจันทร� 
62102001138 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิศรี
62102001139 นางสาวสิริวรรณ พามี
62102001140 นายเอกชัย จองอยู5
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001141 นางสาวสุพัตรา มงคลสุภา
62102001142 นายบดินทร� บับภาร
62102001143 นางสาวอนัญพร จําปามนต�
62102001144 นางสาวธัญญรัตน� พันธ�เลิศ
62102001145 นายณณนวัตม� บุญธรรม
62102001146 นางสาวปริศนา จําปาแย(ม
62102001147 นางสาวสุดารัตน� คํามานพ
62102001148 นางสาวนันทิยา ชื่นหล5อสังข�
62102001149 นางสาววิสา ขอจงดี
62102001150 นายณัฐวุฒิ สุวะมาตย�
62102001151 นางสาวกัลยาณี ตามภานนท�
62102001152 นายคทาวุธ ป�กโคทานัง
62102001153 นายพีรวัส รุสําเร็จ
62102001154 นางพรพิมล วงษ�ใหญ5
62102001155 นางสาวธันย�ชนก อิ่มสําราญ
62102001156 นางสาววรารัตน� คะลีล(วน
62102001157 นายชัชชัย โชติบุตร
62102001158 นายศดานันท� เทศนา
62102001159 นายณัฐพล นิลแสง
62102001160 นางสาวธาริกา สุ5มมาตย�
62102001161 นายอานันท� แสงกุล
62102001162 นางสาวสุภัสตา แสงสุวรรณ
62102001163 นายสมพงษ� ดวงศรี
62102001164 นายนิมิตร อุทก
62102001165 ว5าที่ร(อยเอกอภิสิทธ์ิ เชื้อกุณะ
62102001166 นางสาววรกมล มะโร
62102001167 นายสุวพิชญ� เขตชูใส
62102001168 นางสาวนฤมล วงศ�ภูผานนท�
62102001169 นางสาวญาณิศา จําปาสาร
62102001170 นายโอภาส โคชขึง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001171 นายปริญญา ครองยศ
62102001172 นายอาทิตย� อุดมสุข
62102001173 นางสาววิสุดา ประทุมสินธุ�
62102001174 นายสมิทธ� จําปารัตน�
62102001175 นายปราโมทย� คําเหลือ
62102001176 นางสาวแก(วกาญจน� ไกรสรสวัสด์ิ
62102001177 นางสาวพิชญาภา สีหา
62102001178 นายนพกร ประสาทชัย
62102001179 นายสุทธิพงษ� สารบุตร
62102001180 นายอดิศร แถวนาชุม
62102001181 นายธนาวัตร กุลชะโมรินทร�
62102001182 นายมนูญ แสนกล(า
62102001183 นางสาวมาลัยพร แสงวงค�
62102001184 นางสาวแสงทิพย� มณีคํา
62102001185 นางสาวปวันรัตน� คําไมตรี
62102001186 นางสาวพรชิตา วงษ�แหล(
62102001187 นางสาววิไลรัตน� ประชุมรักษ�
62102001188 นางสาวอรวรรณ วังคะฮาด
62102001189 นางสาวเยาวนุช บุญยก
62102001190 นางสาวทัศวรรณ พันธ�นาค
62102001191 นางสาวบุญมณี ธรรมวงศ�
62102001192 นางพนอมจิตร ปEนะถา
62102001193 นางสาวธนาวรรณ หาญเสมอ
62102001194 นายอํานวย ศิริพันธ�
62102001195 นางสาวชุติมา กุลบุตร
62102001196 นางสาวพฤกษา ดัชถุยาวัตร
62102001197 นายพิทยา พูลลาภ
62102001198 นางเสาวลักษณ� มรดก
62102001199 นายจักรพันธ� แซ5จุง
62102001200 นางสาวณัฐรดา ศิริพุ5มภา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001201 นางสาวเมธาวี ศักด์ิจําปา
62102001202 นายธีระพล นาโสก
62102001203 นางสาวนุสบา ก5อบุญ
62102001204 นายจิรศักด์ิ ทองคํา
62102001205 นายอดิศักด์ิ โพธ์ิทอง
62102001206 นางสาวทัศนีย� ปริโยทัย
62102001207 นายปราโมทย� เสาราช
62102001208 นางสาวอภิญญา ศรีชาคํา
62102001209 นายประวิทย� ไชยศรี
62102001210 นายวัชรพล หาเคน
62102001211 นางสาวสุนทรี ส5งศรี
62102001212 นายอดิศร อินธิบุตร
62102001213 นางสาวเยาวภา คูณคําตา
62102001214 นายกิตติกร พลเสน
62102001215 นายโตมร คําสุนทร
62102001216 นายปราโมทย� นามแสน
62102001217 นางสาววรรนิพา เกิดชื่น
62102001218 นายยงยุทธ วงษ�วิชัย
62102001219 นายเดชา โชเมืองดี
62102001220 นายธีรดนย� วงค�สุข
62102001221 นางสาววิภารัตน� พานะขันธ�
62102001222 นางสาวจริยา กลิ่นปทุมทิพย�
62102001223 นายอนุพงษ� ศิริจันทร�
62102001224 นายปฏิภาณ ขันธุป�ฏน�
62102001225 นางสาววิลาวรรณ จันทร�เทศ
62102001226 นายบัญชา สนทนา
62102001227 นางสาวสุวิมล ใยบัว
62102001228 นางสาวมณีรัตน� อินทองขาว
62102001229 นางสาวฐิตติพร แจ(งจิตร�
62102001230 นางสาวสุวรรณรัตน� โพธิบุตร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001231 นายชัชฐนันท� สิริยพงศ�
62102001232 นายจรัญ ทุมทอง
62102001233 นางสาวธนิษฐา เจริญศรี
62102001234 นางสาวไพรพรรณี รอดพันธุ�
62102001235 ว5าที่ร(อยตรีหญิงกนกวรรณ ศิริอนันต�
62102001236 นายวิวัฒน� เชื้อสอาด
62102001237 นายจตุวัฒน� พลศรี
62102001238 นายปกรณ� ทองอินทร�
62102001239 นายณัฐวุฒิ พรสี่
62102001240 นางสาวคัทรส เหรียญทอง
62102001241 นายสิริวัฒน� พิมกรณ�
62102001242 นางสาวศิริรัตน� จันทร
62102001243 นายณรงค�ศักด์ิ วารีพัฒน�
62102001244 นายนิยม เคนสิงห�
62102001245 นายกิตติศักด์ิ นรดี
62102001246 นางสาวสิริกร ภารจรัส
62102001247 นางสาวอนุรัตน� ศรีลาศักด์ิ
62102001248 นางสาวพิมพิรุณ วงษ�สมบัติ
62102001249 นายพิทวัส เวชกามา
62102001250 นายเดชฤทธ์ิ กิตตินัยวัฒนา
62102001251 นางสาวญาณิศา สายรอด
62102001252 นายหัสนัย รองสุพรรณ�
62102001253 นายธนศักด์ิ สุพรรณ�
62102001254 นายดํารงพล เกสัง
62102001255 นายชูชาติ รัตนะวัน
62102001256 นางสาวกาญจนา ดาบส
62102001257 นางสาวอรุณรัตน� สุพร
62102001258 นายอชิตะ โสธรวงษ�
62102001259 นางสาวอาภัสรา นนทะพรหม
62102001260 นายประสิทธ์ิ คุณลุน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001261 นางสาวเบญจวรรณ ชาติเชื้อ
62102001262 นางนพมาศ แสงรัมย�
62102001263 นางสาวพิมพ�ลภัส แสนมา
62102001264 นางสาวชริณญา บุตทศ
62102001265 นางสาวพิมพ�พิลา สงเปYอย
62102001266 นางสาวรัตนา พงษ�สุระ
62102001267 นางสาวจิดาภา ชาติชัย
62102001268 นายพีรพล สว5างบ(าน
62102001269 นางสาวกิตติยาพร คําภารัตน�
62102001270 นางสาวจุฑามาศ เพราะตะขบ
62102001271 ว5าที่ร.ต.อัศวเทพ พรมดาว
62102001272 นางสาวนฤมล คํากันหา
62102001273 นายสมปอง ปุรินันต�
62102001274 นางสาวอกนิษฐ� วงษ�โสภา
62102001275 นางสาวธนาภรณ� ป�ญชาติ
62102001276 นางสาวน้ําทิพย� ทองแจ5ม
62102001277 นางสาวสุวนันท� พลอยบุตร
62102001278 นางสาวกัญญาพัชญ� สมพร
62102001279 นางสาวนาตยา ศรีพันธ�
62102001280 นายชินวัฒน� มีโต
62102001281 นายประภาส นาคม่ัน
62102001282 นายวิทยา ทองเรือง
62102001283 นางสาวสุจัญญา ไชยวิเศษ
62102001284 นางสาวทิวาพร ไพเราะ
62102001285 นายสหโชค ศรีวงษ�กลาง
62102001286 นางสาวมณีรัตน� ศรีษะธาตุ
62102001287 นางสาวสุทธิดา ภาระเวช
62102001288 นางสาวมาริษา อุปทัง
62102001289 นางสาวชนากานต� หวานอารมณ�
62102001290 นายนวพล แสงวงค�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001291 นางสาวจินดารัตน� เลื่อนฤทธ์ิ
62102001292 นางสุกัลยา บุญมา
62102001293 นายนนทวัฒน� พูลภาพ
62102001294 นายนพวัฒน� นันทสุมาลย�
62102001295 นางสาวนันทะพร แสงจันทร�
62102001296 นางสาวอินทิรา ยุติธรรม
62102001297 นายสุระเทพ จิตกลาง
62102001298 นายสายฟNา คําพิลา
62102001299 นายอานนท� ชูรัตน�
62102001300 นางสาวสุชาดา พิมพ�จันทร�
62102001301 นายทรงอํานาจ ชิณพันธ�
62102001302 นางสาวภารดา สุริยะด(านตรง
62102001303 นายป�ณณทัต ชอบมาก
62102001304 นางสาวสุธีธิดา พรหมศรี
62102001305 นายสุทธิพงษ� เฟYZองทอง
62102001306 นางสาววนิดา พันน(อย
62102001307 นางสาวนิตยา กองศรี
62102001308 นายลิขิต สิงคาร
62102001309 นายชูชาติ ฝXายสงค�
62102001310 นางสาวนิตติยา โคตศิริ
62102001311 นายอภิวัฒน� บรรดาศักด์ิ
62102001312 นายพีรสิทธ์ิ สวรรค�ล้ํา
62102001313 นางสาวรุ5งฤดี พลนํา
62102001314 นางสาวปวีณา พยุพัด
62102001315 นายจิรวัฒน� ผ5านพรม
62102001316 นางสาวไพรี แสนใจ
62102001317 นายอภิณัฐ หุมทอง
62102001318 นายณรงค�ศักด์ิ บุญเหลือง
62102001319 นางสุภิญญา วงษ�ศิลปF
62102001320 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณไตรย�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001321 นายพิทยพงศ� เผือกฟ�ก
62102001322 นางสาวนาฎลดา ดาลาด
62102001323 นายรณชัย พิกุลศรี
62102001324 นางเบญจพร สืบค(า
62102001325 นางสาวขวัญใจ ธ.น.ดี
62102001326 นายธนาวัฒน� ทวีโคตร
62102001327 นายศรัณย� สายสีแก(ว
62102001328 นายอุดมศักด์ิ โคตรพันธ�
62102001329 นางสาวนิภาพร ทาคําห5อ
62102001330 นายวุทธินันท� บัวผัน
62102001331 นางสาวณชนาท ประเสริฐ
62102001332 นายธีระพงษ� วงศ�วรรณา
62102001333 นางสาวลักขณา แสนศรี
62102001334 นางสาวชฎาพร เสียงล้ํา
62102001335 นายปานเทพ ปานทอง
62102001336 นายสิทธิชัย สังข�ทอง
62102001337 นางสาวณัฐฏวรรณ โถทอง
62102001338 นางสาววิไลวรรณ ใจเย็น
62102001339 นางสาวอรัญญา ยุบลพันธุ�
62102001340 นางสาวจิราพร ใจทอง
62102001341 นายสรนันท� ถินถาวร
62102001342 นายนัฐนันท� เนียมสาร
62102001343 นายประนอม อวดรวย
62102001344 นางสาวอรพรรณ เทศบุตร
62102001345 นางสาวชุตินันท� พวงสมบัติ
62102001346 นายพีรยุทธ� วงศ�ใหญ5
62102001347 นางสาวดวงเดือน ธาตุชัย
62102001348 นายภาคภูมิ อินทร�แก(ว
62102001349 นายณรงค�ศักด์ิ บุตศรีนนท�
62102001350 นายณัฐพล สุขสกุล
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001351 นางสาววันเพ็ญ คนไว
62102001352 นายพรพิชิต นาพรม
62102001353 นางนงเยาว� ปรึกษาดี
62102001354 นางสาวณัฐสุดา แก(วบุดตา
62102001355 นายพรช มูลศาสตร�สาทร
62102001356 นางสาวราตรี แสวงบุญ
62102001357 นางสาววราภรณ� บุญบรรลุ
62102001358 นายประดิษฐ� แดงงาม
62102001359 นางสาวสุมนรัตน� พวงพ่ัว
62102001360 นางสาวน้ําฝน สิมมาทอง
62102001361 นายนักรบ ศิริเจริญ
62102001362 นางสาวจันทร�จิรา โททอง
62102001363 นางสาวพรสุดา มาลาเลิศ
62102001364 นายกรุง ทวีกันต�
62102001365 นางสาวปารีณา อุคํา
62102001366 นายธนกร มงคลสุภา
62102001367 นายฤทธิชัย ณรงค�ชัย
62102001368 นางสาวบุญสิตา อินทะรังษี
62102001369 นายสรรพวิท ทองบ5อ
62102001370 นางสุนิสา โกมลศรี
62102001371 นายวุฒินันท� วงษ�เรียนรอต
62102001372 นางสาวรติรส จันทร�เรือง
62102001373 นายกิตติกร สรรพศรี
62102001374 นางสาวณัฐยกัญ ทองยศ
62102001375 นางสาวกฤติยาภรณ� ทองบุญยัง
62102001376 นายมนตรี ปNองพันธ�
62102001377 นายยุทธศิลปF จันทะนันท�
62102001378 นายชัยพฤกษ� แสนทวีสุข
62102001379 นางสาวอมรรัตน� พรมลี
62102001380 นางสาวขันทอง ทองเบ(า
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001381 นายคมกฤษ ทาศิริ
62102001382 นางสาวเกวลิน ชนะชัย
62102001383 นายวงศ�สกุล วงศ�เจริญ
62102001384 นางสาวสุดารัตน� แก(วกัณหา
62102001385 นางสาวพินธุสร คิดถูก
62102001386 นางสาวพัชรินทร� เส(นเกษ
62102001387 นางสาวอริสา จันปุXม
62102001388 นายณัฐพงศ� คําฤาชา
62102001389 นายศุภชัย ชูชี
62102001390 นางสาวสุทธิดา เทียมทัศน�
62102001391 นางสาวกษิรา ได(ไซร�
62102001392 นายพิเชษฐ ฟองคํา
62102001393 นายฉัตรชัย โกการัตน�
62102001394 นางสาวสุจิตรา สุนทรารักษ�
62102001395 นางสาวจุฬาลักษณ� สงเล็ก
62102001396 นางสาวนิตยา ศรีวิเศษ
62102001397 นางสาวอัญชนามณี พรรณาภพ
62102001398 นายธนศักด์ิ ยุตวัน
62102001399 นายธนาพงษ� รัตนบวร
62102001400 นางสาวเพ็ญพร ป�ตตาเทสัง
62102001401 นางสาวจินตนา ขันสัมฤทธ์ิ
62102001402 นายเกียรติศักด์ิ ศรีชนะ
62102001403 นางสาวน้ําฝน คะเลารัมย�
62102001404 นางสาวนิภามาศ มุละสิวะ
62102001405 นายอัครเดช ต(นงาม
62102001406 นายณัฐพล ชราศรี
62102001407 นางสาวปภาพินท� นามโสรส
62102001408 นายสิทธิกร โตนันต�
62102001409 นายวัลลภ ศิริสุวรรณ
62102001410 นายศักด์ิชาญ คงสกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001411 นางสาวกมลวรรณ ธิมาทาน
62102001412 นายคาวี ใจทอง
62102001413 นางสาววราภรณ� รอบคอบ
62102001414 นางสาวอังคณา ม่ันยืน
62102001415 นางสาวเพ็ญศิริ โพธ์ิสุวรรณ
62102001416 นายฤกษ�ธิชัย ศรีมาลา
62102001417 นางสาวปาลิดา บํารุงสวัสด์ิ
62102001418 นางสาวทิพอาภา ทาสมบูรณ�
62102001419 นายวรเดช สุทธารัตน�
62102001420 นางสาวมนัสนันท� ภูจันหา
62102001421 นางสาวป�ญญาพร สาทิพจันทร�
62102001422 นางสาวอมรรัตน� จันละบุตร
62102001423 นายปรีชา ต(นคํา
62102001424 นางสาวขนิษฐา จูมลี
62102001425 นางสาวพัชรินทร� พิศเพ็ง
62102001426 นางสาวมุธิตา บุญศรี
62102001427 นางสาวศินาภรณ� พากเพียร
62102001428 นางสาวอนงค� เพชรโรจน�
62102001429 นางสาวสุธิดา สุนะไตร
62102001430 นางสาวพรสวรรค� ทองพ้ัว
62102001431 นางสาวภัทรธิดา เทียนทอง
62102001432 นายจักรพงษ� มาลา
62102001433 นายณัฐพล อินทนนท�
62102001434 นางพัชรี น้ําคํา
62102001435 นางสาวลลิตา ราชรักษ�
62102001436 นางสาวพรประภา สังขทิพย�
62102001437 นายพลากร ศรีวิจารณ�
62102001438 นายจักติพงษ� ยาวะโนภาส
62102001439 นางสาวนวลจันทร� โยธามาตย�
62102001440 นางสาวพัชรศรี ศรีทะเล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001441 นางสาวกุลณัฐ ดอนนอก
62102001442 นายนพรัตน� ทองผา
62102001443 นายทศพร อินิจา
62102001444 นางสาวนิธิรักษ� โคตรตา
62102001445 นายธนกร วงศ�บุญ
62102001446 นางสาวพจนา สารทอง
62102001447 นายหงษ�ชัย คนไว
62102001448 นายธานนท� ทองคํา
62102001449 นายเอกรินทร� วงศ�จันทา
62102001450 ว5าที่รตพัชรพล สวัสด์ิสละ
62102001451 นางสาวภัทราภรณ� แย(มชู
62102001452 นายวุฒิพงษ� วรรณกาล
62102001453 นายดนัย หลงชิน
62102001454 นางสาวกนกวรรณ มัธยม
62102001455 นางสาวสุภาพร สุพรรณนนท�
62102001456 นางสาววราภรณ� พูลเพ่ิม
62102001457 นางสาวสุวรรณี ทองทวน
62102001458 นางสาววราภรณ� พ้ืนผา
62102001459 นายอภิสิทธ์ิ ป�จจาเณย�
62102001460 นางสาวธนกร ธารา
62102001461 นางสาวเมทนีย� จุลเหลา
62102001462 นางสาวสุภาพร บุญธรรม
62102001463 นางสาวจันทร�สอน สีมาวัน
62102001464 นางสาวเบญจวรรณ ทันทิมา
62102001465 นางสาวพนิดา รักดี
62102001466 นางสาวขวัญภิรมย� ชาวทอง
62102001467 นางสาวอภัสรา แจ5มจิตร
62102001468 นางพัชรินทร� ไชยแสงบุญ
62102001469 นายณัฐภัทร สาเลิศ
62102001470 นางสาวธีราพร เปรียบยอดย่ิง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001471 นางสาวรัตนาภรณ� วิรุณพันธ�
62102001472 นางทวีพร ประจวบสุข
62102001473 นายธีระศักด์ิ บุตดีวงค�
62102001474 นางสาวพัชราวดี สาริกา
62102001475 นางสาวศิริรัตน� ส5งแสง
62102001476 นางสาวนันทนา แก(วกระจ5าง
62102001477 นายวชิรวุฒิ ศรีโยหะ
62102001478 นายพิสุทธ์ิ บุญสอน
62102001479 นายอานนต� บุญแซม
62102001480 นายทวิทย� เรชิวงศ�
62102001481 นางสาวนวินดา นันกลาง
62102001482 นางสาวพิศมัย พันยงค�
62102001483 นางสาววิจิตรา นาคทอง
62102001484 นางสาวสุธาทิพย� พายุบุตร
62102001485 นางสาววิจิตรา คณาดี
62102001486 นางสาวญาติกา ยอดแก5น
62102001487 นายคฑานุกรณ� วอทอง
62102001488 นายชลธวัช วงศ�หนองแวง
62102001489 นางสาวสุนัดดา ทองตรัง
62102001490 นายนิธิศักด์ิ กุลหอม
62102001491 นายอนันตพน ดนเสมอ
62102001492 นางสาวผกาวรรณ ปะติปา
62102001493 นางสาวไพริน จันทา
62102001494 นางสาวพนิดา แดงอุไร
62102001495 นางสาวปารณีย� จันประโคน
62102001496 นายเมธาสิทธ์ิ อุดมพืช
62102001497 นางสาวขนิษฐา สายสี
62102001498 นายอาทร ทองติด
62102001499 นางสาวณัฐพร เนื้อนิล
62102001500 นางสาวศิริรัตน� ชมภูบุตร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001501 นางสาวสุรัชดา พวงเพ็ชร
62102001502 นายธีระเดช นามวงศ�ษา
62102001503 นายสุรชัย ศิริโสม
62102001504 นายสุรพงษ� แก(วกนก
62102001505 นางสาวศิริรักษ� ลวดทรง
62102001506 นายศุภกานต� อาวะศรี
62102001507 นายธีรภัทร ทองออน
62102001508 นายปEยพัทธ์ิ การกล(า
62102001509 นายจํารัส หิลทอง
62102001510 นางสาวหทัยทิพย� มุทุจิตร
62102001511 นางสาวไอลัดดา มูลพรม
62102001512 นางสาววลัยพรรณ อนุไพรวรรณ
62102001513 นายวันชัย ดอกบัว
62102001514 นายยศกร สมมุ5ง
62102001515 นางสาวณัฐวดี สมใส
62102001516 นายชินวิวัฒนานนท� คําหวล
62102001517 นางสาวกนกวรรณ ศรีภูมิ
62102001518 นางสาวเจริญศุกร� พูลสารย่ิง
62102001519 นางสาววิมลสิริ คงรอด
62102001520 นายปEติวัฒน� จัตตุพันธ�
62102001521 นายธวัชชัย อาจเดช
62102001522 นางสาวอรพรรณ คําทุย
62102001523 นางสาววงศ�สิริ ดาวัลย�
62102001524 นางสาวอรดี บัวเขียว
62102001525 นางสาวกรวิภา บุญพระลักษณ�
62102001526 นายสิทธิศักด์ิ แสนวงษ�
62102001527 นางภาวินี อุดรมิตร
62102001528 นายพงษ�ศธร รุจิโพชน�
62102001529 นางสาวเพชรา เบื้องบน
62102001530 นางสาวนุสรา สาธุการ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001531 นายฉัตรชัย โตมร
62102001532 นางสาวอรใหม5 โคตพันธ�
62102001533 นางสาวสุวิมล บุญทอง
62102001534 นางสาวทิพวรรณ กงล(อม
62102001535 นายชฎิลภัทร เนื่องสิทธ์ิ
62102001536 นายยอดภู ศิรินนท�
62102001537 นางสาวอรอนงค� จันดา
62102001538 นายศุปวุฒิ ยาทอง
62102001539 นางสาวมุกดา อยู5สุข
62102001540 นางสาวไขนภา สุตาวงษ�
62102001541 นายณัชพล เบ(าทอง
62102001542 นางสาวสิริลักษณ� แรงหาญ
62102001543 นางสาวปวริศา จองบุญวัฒนา
62102001544 นายนภัสดล ไมตรีจิตร
62102001545 นางสาวปEยะธิดา โตมร
62102001546 นางสาวพิณทุพร สืบชมภู
62102001547 นางสาวชลดา เณนาคะ
62102001548 นางสาวอรวรรยา บุญมาก
62102001549 นางสาวกาญจนา วิชริน
62102001550 นายธีรภัทร� นองนุช
62102001551 นางสาวอัมพวัน จันทสิงห�
62102001552 นางสาวสายใจ ศรไชย
62102001553 นายทวีศักด์ิ บุดดา
62102001554 นางสาวไพรินทร� ศรีสันต�
62102001555 นายณัฐพร ทดคุย
62102001556 นางสาวขนิษฐา สําเนาวงษ�
62102001557 นายณัฐวัชร� เกษรัตน�
62102001558 นางสาวนภาพร ภิญโญ
62102001559 นางสาวอริสรา แถมบุญ
62102001560 นายเนฐนภาดา แก(วรักษา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001561 นางปEยะนุช สุวรรณเวียง
62102001562 นางสาวขันแก(ว นามเสาร�
62102001563 นางสาวรัศฑิรา วงษ�ศรีจันทร�
62102001564 นางสาวสุกัญญา ทาคําห5อ
62102001565 นายธีรธิติ บุญล(อม
62102001566 นายภาณุวัฒน� ดีดวงพันธ�
62102001567 นางสาวทิพวรรณ อนุสนธ�
62102001568 นายศักด์ิณะรินทร� ไตรยวงค�
62102001569 นางสาวสุภาสินี เมืองสุวรรณ�
62102001570 นายนนทกร ชํานิสังข�
62102001571 นางสาวทิวาพร คล5องแคล5ว
62102001572 นางสาวเข็มพร จันทประสาร
62102001573 นางสาววาสนา ม(วนทอง
62102001574 นางสาวประภาพร ใจแน5น
62102001575 นายชัชวาล บุญไพโรจน�
62102001576 นางไพรวัลย� ศิริจันทร�
62102001577 นายยันต�ชนะ สิงหาภู
62102001578 นายนิติกร บุญจิตร
62102001579 นายสงกรานต� ไชยวงษ�
62102001580 นายนพนันท� ไชยรักษ�
62102001581 นายฐิติพันธุ� ทองศรี
62102001582 นางสาวจิราพร วันทา
62102001583 นางสาววนิดา พูลเพ่ิม
62102001584 นายอภิวัฒน� กาฬจันทร�
62102001585 นางสาววันเพ็ญ สุขเจริญ
62102001586 นายจีรศักด์ิ รักชาติ
62102001587 นายสันติ ปะถะมา
62102001588 นายไทยวัฒน� คําผง
62102001589 นางสาวกมลรัตน� แวงวรรณ
62102001590 นางสาวพนิดา กลางประพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001591 นายอิทธิพงษ� ภัยแคล(ว
62102001592 นางสาวศรินธร สายแวว
62102001593 นายศุภชัย อุ5นใจ
62102001594 นางสาวชฏาพร สุขประเสริฐ
62102001595 นางสุวภา พิมพกุล
62102001596 นายอภิสิทธ์ิ พันธศรี
62102001597 นางสาวนิภาพรรณ ขันแก(ว
62102001598 นายวิทยา ขนัดนา
62102001599 นายณัฐพนธ� สุตะฌาย�
62102001600 นายณัฐพงษ� สุวรรณพงษ�
62102001601 นางสาวปาริชาต ฉายาวรรณ�
62102001602 นางสาวบุญเย่ียม แก(วสมุทร�
62102001603 นายณัฐรพงษ� แก5นบุปผา
62102001604 นางสาวชุติญา โยงรัมย�
62102001605 นายวรพงษ� บุญสิทธ์ิ
62102001606 นายภูผา ผาคํา
62102001607 นายยุทธภูมิ จําชาติ
62102001608 นางสาวณัฐธิดา บุญขจร
62102001609 นางสาวอังคณา แสนสวาท
62102001610 นายชิตพล นุตะภิบาล
62102001611 นายภานุวัฒน� บุญทรัพย�
62102001612 นายปรียวัฒน� ทองทาบ
62102001613 นายสุทัศน� มูลเหล็ก
62102001614 นางสาวนภาพร โสธรศักด์ิ
62102001615 นางสาวพรทิพย� โพธ์ิศรี
62102001616 นางสาวนันฑิยา ทองศรี
62102001617 นายศักดา ค(าคล5อง
62102001618 นายปEยวิทย� ดวนใหญ5
62102001619 นางสาวพันธ�นิดา เพ็งพินิจ
62102001620 นายศิริดล ด(ายละออง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001621 นางสาวเด5นนภา นาวิเศษ
62102001622 นายอชิตพล บุญเสริฐ
62102001623 นายณัฐวุฒิ สู5สุข
62102001624 นางสาวอาทิตยา นาดี
62102001625 นายธีรศักด์ิ เพ็งสืบ
62102001626 นายเฉลิมรัตน� เพชรสี่หม่ืน
62102001627 นางสาวจิตรานัน ช5างพันธ�
62102001628 นางสาวปวีณา พลเย่ียม
62102001629 นายพิพัฒน�พล กาดํา
62102001630 นายกฤดิพล รูปคม
62102001631 นางสาวอธิชา สุวรรณศรี
62102001632 นายวิชาญ จันนุบิน
62102001633 นางสาวทัศนีย� ทองแก(ว
62102001634 นางสาวปรีญา คําแพง
62102001635 นางสาวธนวรรณ วันชม
62102001636 นายมาโนชย� อรรถเวทิน
62102001637 นางสาวลักษมี เพ็งแจ5ม
62102001638 นางสาวยุวดี เคนโยธา
62102001639 นายจัตุพล สงสาคร
62102001640 นายวินัย วรรณคํา
62102001641 นางสาวนิศาชล สมรู(
62102001642 นายวิทวัส พุทธพิมพ�
62102001643 นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ
62102001644 นางสาวธารทิพย� ถ่ินนาไห
62102001645 นายสถาพร นาคสุวรรณ�
62102001646 นางสาวอําไพจิต อุป�ญญ�
62102001647 นางสาวเฟYWองฟNา ทวีชาติ
62102001648 นางสาวธัญลักษณ� ดวงใจ
62102001649 นายป�ทวี จันทร�เขียว
62102001650 นางสาวจามจุรี บุญกระโทก
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001651 นางสาววราภรณ� จิตต�วอง
62102001652 นายมงคลวรชิต ทาเงิน
62102001653 นางสาวนฤมล โคตรนู
62102001654 นางสาวจิราภรณ� พรมศรี
62102001655 นายธวัชชัย สุขภาค
62102001656 นางสาวศศิวิมล สุพรรณ�
62102001657 นายสรไกร สุดาจันทร�
62102001658 นายอธิป พันศิริ
62102001659 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวะรมย�
62102001660 นายเดชา ปEWนรัมย�
62102001661 นายสินชัย อินทอง
62102001662 นางสาวภัสสร สีเทา
62102001663 นายภราดร ยืนย่ัง
62102001664 นายชาญชัย แสนสีดา
62102001665 นายพงศธร คัทธะรินทร�
62102001666 นางสาวอนุศรา กะตะศิลา
62102001667 นายธนากร คําศรี
62102001668 นางสาวพรรณารายณ� ไชยศรี
62102001669 นางสาวสุธิดา เวียงคํา
62102001670 นายพงษ�พัฒน� โพธิพันธ�
62102001671 นายศตวรรษ ผลแก(ว
62102001672 นายสันติสุข ทิศทะษะ
62102001673 นางสาววาสนา สีดา
62102001674 นางสาวศุภารัตน� เสนาวิเศษ
62102001675 นางสาวภาวณี ชวดทอง
62102001676 นายพงศกร ศรีสุภา
62102001677 นางสาวณันสพร สุทธิ
62102001678 นางสาวอัจฉรา บุญพุฒ
62102001679 นางสาวพรพิมล ทองทิพย�
62102001680 นางรจรินทร� อรจันทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001681 นายณัฐพล สัตย�ธรรม
62102001682 นางสาวปรีญานุช ศรีวงษ�
62102001683 นายสัตยา ยอดสง5า
62102001684 นายทวีศักด์ิ อ5อนสลวย
62102001685 นางสาวดวงเนตร พงษ�เพ็ง
62102001686 นางสายสมร ดาทอง
62102001687 นางสาวเยาวพา วิมาลย�
62102001688 นายป�ฐวี เลหะวาณิชย�
62102001689 นายเดชฤทธ์ิ ศรีสมุทร
62102001690 นางสาวเกวลิน สายประเสริฐ
62102001691 นางสาวกมลกาญจน� สายสินธ�
62102001692 นายวุฒิศักด์ิ ใยขันธ�
62102001693 นางสาวฐนันทา แสงแดง
62102001694 นางรสรินทร� ชีวะกุลจรรยา
62102001695 นางสาวยุวธิดา บุญพุทธ
62102001696 นางสาวจิตตรา แต(มทา
62102001697 นางสาวนฤมล รัตนภักด์ิ
62102001698 นางสาวปEยะพร บุญเกษ
62102001699 นายสุชาติ รักษาศิริ
62102001700 นางสาวกิตติยา จันทร�จริง
62102001701 นางสาวปทิตตา แก(วหอม
62102001702 นายจักรพรรณ จรรเจริญ
62102001703 นางสาวหทัยรัตน� กําทอง
62102001704 นายกิตติพิพัฒน� บุษบิน
62102001705 นางสาวยุวดี สุพรรณโมก
62102001706 นางสาวเกศินี ดอกดวง
62102001707 นางสาวสุธาทิพย� วิลามาตย�
62102001708 นางนัดดา นนทวงษ�
62102001709 นายธนาวุฒิ สกุลพล
62102001710 นายเฉลิมเกียรติ จันทะเล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001711 นายธีรชัย บุริวงศ�
62102001712 นางสาวจิตบรรจง สิทธิจันทร�
62102001713 นายสุรชัย ทุมโนน(อย
62102001714 นายอภิชิต วาณิชย�ศิริ
62102001715 นายภาณุมาศ อินธิราช
62102001716 นายพรพงษ� กาญจนวงศ�
62102001717 นางสาวกนกทิพย� เตโช
62102001718 นางสาวสุจิตตา วรรณทาป
62102001719 นางสาวอนุธิดา ปาสาบุตร
62102001720 นางสาวขนิษฐา สุเทพ
62102001721 นางสาวณฐรัช นามพูน
62102001722 นายอัครเดช สมพันธ�เพ็ง
62102001723 นางสาวชลลดา อุดมวงษ�
62102001724 นางสาวลัดดา เกร็งรัมย�
62102001725 นางสาวกิตติยา พิมทา
62102001726 นางสาวยศวดี สุวรรณราตรี
62102001727 นางสาวพร พัดทาบ
62102001728 นางสาวทักษิณา พรมพุ(ย
62102001729 นางสาวอนุสรา บูชาธรรม
62102001730 นางสาวพรรณนิภา สมัครคูณ
62102001731 นายวิทวัส ลาภาชาติ
62102001732 นางสาวสุปรียา บุญประสงค�
62102001733 นางสาวพิมพ�ชนก วงค�กระโซ5
62102001734 นางสาวกิติญาภรณ� ทองทิพย�
62102001735 นางสาวเบญจพร สังข�กรทอง
62102001736 นางสาวนิภาพร บุญล(อม
62102001737 นางสาวเกษมณี บุญสูง
62102001738 นางสาวพีรญา สีมาเมือง
62102001739 นายอธิพล คารทอง
62102001740 นายธีระ ภูติรักษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001741 นางสาวอุษา อภัยจิตต�
62102001742 นางสาวสมควร มีทองแสน
62102001743 นางสาวจําปR ด(วงทอง
62102001744 นายเฉลิม สอดศรี
62102001745 นายชโลธร กองทูล
62102001746 นางสาวอภิศรา สองศรี
62102001747 นางสาวอารีรัตน� ชนะพันธ�
62102001748 นายคํารณ สุนนนาม
62102001749 ว5าที่ร(อยตรีหญิงภัสราภรณ� สองสี
62102001750 นายชนกันต� อุทิตสาร
62102001751 นางสาวอรอนงค� โหลแก(ว
62102001752 นางสาวพิมพิไล เข็มธนู
62102001753 นายภักดี จันทร�ดก
62102001754 นายไชยา อุดมศรี
62102001755 นางสาวผกามาศ ว5องไว
62102001756 นายชัยพฤกษ� ไชยจักร�
62102001757 นางสาวสุพัดศรี ใจใส
62102001758 นายพิชยะ ใจหวัง
62102001759 นายศุภชัย ผาแก(ว
62102001760 นายวันชัย ชนะวงค�
62102001761 นายสิทธิกร งามแพง
62102001762 นางสาวกชพรรณ สุขโต
62102001763 นายจามิกร ประทุมวงศ�
62102001764 นายชาญศักด์ิ วงศ�อนุ
62102001765 นายวาณิชย� หอมจิต
62102001766 นางสาวปณัสยา สีงาม
62102001767 นางสาวรัญญา สุภาศรี
62102001768 นายโสภณ กําทอง
62102001769 นายปรีชา ไขจันทร�
62102001770 นายธวัชชัย วิรุณพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001771 นางสาวทิพวรรณ ทองถวิล
62102001772 นายสมาน จรูญภาคย�
62102001773 นางสาวณัฐหทัย มีบุญ
62102001774 นางสาวกองแก(ว กงสะเด็น
62102001775 นายณัฐพล แก(วกาฬ
62102001776 นางสาววิมล ศรีลา
62102001777 นางสาวชลริณี จันทจิตร
62102001778 นายภูมินันท� แถมวงษ�
62102001779 นางสาวพลอยนภัส จันทศรี
62102001780 นายธนากร แม5นธนู
62102001781 นางปวีณา ชื่นมะเริง
62102001782 นางสาวจิรารัตน� มิควาฬ
62102001783 นายวิษณุ ใจตรง
62102001784 นางสาวนาราภัทร ชารีบุตร
62102001785 นางสาวอุไร ปลื้มใจ
62102001786 นายเจษฎา ชุบขุนทด
62102001787 นายอาทิตย� ช5วงไชย
62102001788 นางทัศนีย� เทพศรีหา
62102001789 นางสาวกฤตยาภรณ� สลางสิงห�
62102001790 นางสาวจิราพร สุเววงษ�
62102001791 นายพิพัฒน�พงศ� บรรลุ
62102001792 นางสาวประภาพร โพธ์ิดี
62102001793 นางเสาวภา ทองโปร5ง
62102001794 นายวัลลพ วงค�โนนง้ิว
62102001795 นายสิทธินันท� บุญเย็น
62102001796 นายชนะศักด์ิ ราชสอาด
62102001797 นางสาวญาดา เอี่ยมพงษ�
62102001798 นายคุณากร กุมแก(ว
62102001799 นายธนกรณ� รักคุ(ม
62102001800 นางสาวประภาพร ศรีสมบูรณ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001801 นายศิริชัย โคมชัย
62102001802 นางสาวปทุมวดี ส5งคืน
62102001803 นางสาวริษา ทุมทอง
62102001804 นายประทิน ศรีโสดา
62102001805 นายณัฐวุฒิ สุระขันธ�
62102001806 นางสาวนิตยา ขันติยะ
62102001807 นางสาวรัศมี ต(นเงิน
62102001808 นายเมธี วอทอง
62102001809 นางสาวภัชราลัย ด(วงนิล
62102001810 นายทรงพล ดวงงาม
62102001811 นางสาวกันยาลักษณ� ปวงสุข
62102001812 นางสาวรัชฎาภรณ� เพชรดา
62102001813 นางสาววีนัตน� แสนเลิง
62102001814 นายธีรพงศ� สุขเสริม
62102001815 นางเกศิณี ประทุม
62102001816 นายแสนนภา ทารักษ�
62102001817 นางสาวละออง ชอบศิลปF
62102001818 นางสาวศศิมาพร สถานพงษ�
62102001819 นางเอ็มอร ตันสิน
62102001820 นายกฤษณพล กะตะศิลา
62102001821 นางสาวนงลักษณ� พงษ�แสน
62102001822 นางสาวอรพรรณ ศรีลาศักด์ิ
62102001823 นายกิตติพงษ� ไชยฤทธ์ิ
62102001824 นางสาวภาวิณี ทองสอาด
62102001825 นางสาวปนัฐดา สัตยา
62102001826 นางสาววิภาวี ภาษาเวทย�
62102001827 นายณทภัทร ผาริโน
62102001828 นายรณยุทธ ดีบุบผา
62102001829 นางสาวณัฏฐณิชากรณ� บุญสาลี
62102001830 นายธีรวัฒน� วงษา
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001831 นางสาวธัญญภรณ� ธิวะพล
62102001832 นางสาวทรัพย�ไพวัลย� สุทธิอาคาร
62102001833 นางสาวเกศรินทร� แข็งแรง
62102001834 นางสาวณัฐหทัย บุญเลิศชัยสิริ
62102001835 นายปรัชญา ชื่นตา
62102001836 นางสาวณิชาภา ศรีบุญเรือง
62102001837 นางสาวณัชพร ปานอินทร�
62102001838 นายโกวิทย� ตรีเดช
62102001839 นางสาวกนกวรรณ คําหอม
62102001840 นายณัฐพล ผ5องแผ(ว
62102001841 นางสาวรัชฎาภรณ� หอมเสน
62102001842 นายอภิชัย แก5นกุหลาบ
62102001843 นายประทิน สัชนะกูล
62102001844 นางสาวเสาวลักษณ� ใจม่ัน
62102001845 นางสาววรินทร พิมพาชัย
62102001846 นางปนัดดา กมลบูรณ�
62102001847 นางสาววิไลลักษณ� คําขัน
62102001848 นายจํานงค� ศรีเลาะบุญ
62102001849 นายพงศกร จันทิบุตร
62102001850 นางสาวกาญจนา คงอุตส5าห�
62102001851 นายณัฐพล แก(วทูล
62102001852 นางสาวจันทร�เพ็ญ สุดสนอง
62102001853 นางสาวรัชนีกร เลื่อนชัย
62102001854 นางสาวเมธาวี หารไกร
62102001855 นายปกรณ� เพ็ญพิมพ�
62102001856 นางสาววิลัยวรรณ พลอยหิน
62102001857 นางสาวเกวลี สายแก(ว
62102001858 นางสาวรวิวรรณ สลับศรี
62102001859 นางสาววิชุดา ยอดคําตัน
62102001860 นายไกรฤกษ� บุญปาน
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001861 นายโชค ทํานุบํารุงรักษ�
62102001862 นายอรรถสิทธ์ิ โสบรรเทา
62102001863 นายชนาธิป จันทร�สกุล
62102001864 นางสาวเพ็ญประภา วรรณทอง
62102001865 นางสาวมะลิวรรณ� หันตุลา
62102001866 นายธิษณะ สาแก(ว
62102001867 นางสาวนุชิดา จินาพันธ�บุปผา
62102001868 นางสาวนันทวัน เปRWยมพาย
62102001869 นางสาวสุภรัตน� ตุ(มจันทร�
62102001870 นางสาวปาริชาติ แสนโสม
62102001871 นายสาธิต กมล
62102001872 นางสาวศิรินทิพย� แสนสุข
62102001873 นายอนุพงค� ชาวนา
62102001874 นายวัชรพงษ� บุญเปล5ง
62102001875 นางสาวศริชญาภรณ� เศรษฐ�ทวีชาติ
62102001876 นางสาววิภาพร พูลเพ่ิม
62102001877 นางสาวพัชราวดี ยามสงัด
62102001878 นายประกายเพชร กาณะวงค�
62102001879 นายณรงค� วงสามารถ
62102001880 นางสาวหัสยา ส5งศรี
62102001881 นายสราวุฒิ เรืองหงษา
62102001882 นางสาวสุธีกานต� อนุสนธ์ิ
62102001883 นางสาวมาลัยพร หม่ืนแสง
62102001884 นายวีระยุทธ แสงสันต�
62102001885 นางสาวสุวิชาดา ฉุนราชา
62102001886 นายสุพิจารณ� ฉลูศรี
62102001887 นายสมพร จอมหงษ�
62102001888 นางสาวสุวนันท� ราศรี
62102001889 นายเทพนิมิต จันดามุก
62102001890 นางสาวชัชฎาพร จันทะวี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001891 นายเจษฎากร จุกจันทร�
62102001892 นายวัฒนชัย อินทะเสน
62102001893 นางสาวธิดารัตน� พลมนตรี
62102001894 นายจิรวัฒน� คาดสนิท
62102001895 นายจีระวัฒน� ทุมมาลี
62102001896 นางสาวโชติกา ศรีสะแก(ว
62102001897 นางสาวจุฬารัตน� รบกล(า
62102001898 นางสาวอนันติญา อนันต�
62102001899 นางสาววราภรณ� อังฉกรรจ�
62102001900 นายธีระศักด์ิ ชรารัตน�
62102001901 นางสาวนิตยา โยควัฒน�
62102001902 นายอนุพงษ� วงค�ดํา
62102001903 นายสิโรดม แก(วสุกแสง
62102001904 นางสาววรรณิศา สุขศรี
62102001905 นางสาววิร�สุดา คําคูณ
62102001906 นายสุทัศน� สนั่นน้ําหนัก
62102001907 นางสาวหนูกาล อารีกุล
62102001908 นายวุฒิชัย สังข�รวมใจ
62102001909 นายธีระพันธุ� จันทร�เอก
62102001910 นายเวนิชย� พานจํานงค�
62102001911 นางสาวพรรณนิภา กาญจนพัฒน�
62102001912 นางสาวอริสรา ดุจดา
62102001913 นางสาวมยุรา สามารถ
62102001914 นางสาววราภรณ� นุทธนู
62102001915 นายกิตติศักด์ิ สมนึก
62102001916 นางสาวศิริกัญญา พลศักด์ิ
62102001917 นายนุติ พนมสิงห�
62102001918 นายกิจเกษม คําวงศ�
62102001919 นายปEยะพงษ� ศรีโพนทัน
62102001920 นางสาวศิริรัตน� คํานนท�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001921 นางสาวนุทธรา พุทธบุญ
62102001922 ว5าที่ร(อยตรีหญิงจรรยวรรธน� ศรีสุระ
62102001923 นายกิตติธัช โพธ์ิศรี
62102001924 นายนิพิฐพนธ� โรจน�ประทักษ�
62102001925 นายนัฐพงษ� นันทโคตร
62102001926 นางสาวภัทรธิดา เนื้องาม
62102001927 นายสรวิศ บุญโสม
62102001928 นางสาวณัฐรินี บัวแย(ม
62102001929 นางสาววริษฐา หอสุระพิทักษ�
62102001930 นายธวัชชัย สารักษ�
62102001931 นางสาวสุปราณี จันทร�พวง
62102001932 นายยงยุทธ โพธ์ิศรี
62102001933 นางสาวขวัญเรือน แสงคําดี
62102001934 นางสาวพิชญาภา ชูเลิศ
62102001935 นางสาวมยุรา พระอารักษ�
62102001936 นายธวัชชัย ปองไป
62102001937 นางสาวน้ําเพชร ปEยภัทรจินดา
62102001938 นางสาวดาริกา นาชัยสินธุ�
62102001939 นางสาววรรณภา เงินม่ัน
62102001940 นายธงชัย อนันตา
62102001941 นายวีระวัฒน� นารีรัตน�
62102001942 นายศักดา สายบัว
62102001943 นางสาวจิราวรรณ เหงกระโทก
62102001944 นางสาวอารียา ใจดี
62102001945 นางสาวชัชชญา มาลาสาย
62102001946 นางสาวชนรดี ผลบุญ
62102001947 นายสิทธิโชค แสงประทุม
62102001948 นางสาวจีรนันท� ใจช5วง
62102001949 นางสาวกมลรัตน� บุญจันทร�
62102001950 นางสาวสุดารัตน� ศรีชนะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001951 นางสาวสายชล ไชยฤทธ์ิ
62102001952 นางสาวอุรารัตน� โคกแปะ
62102001953 นายวัชระชัย กะมณี
62102001954 นางสาวฐารฎา แสนทวีสุข
62102001955 นางสาวกนกวรรณ ยุตกิจ
62102001956 นางสาวเนตรนภา ศรีทา
62102001957 นางสาวญาณิศา สุธรรมมา
62102001958 นางสาวชมพูนุท กัญญาสาย
62102001959 นางสาวอัจฉริยา ศรีมันตะ
62102001960 นายจิณวัสส� งานสัมพันธฤทธ์ิ
62102001961 นางสาวจินตหรา ไขว(วงษ�
62102001962 นายศราวุธ ศรีงาม
62102001963 นายต5อตระกูล โมกมูล
62102001964 นางสาวอรุณลักษณ� บุญย่ิง
62102001965 นางสาวสุมาลี สาระพงษ�
62102001966 นายสิทธิศักด์ิ ประจันทร�
62102001967 นางสาวทิวาพร เพิลล�มันน�
62102001968 นางสาวเฟYWองนภา สุมาโท
62102001969 นางสาวอทิตยา อักษรพิมพ�
62102001970 นายสุนทร สาฤทธ์ิ
62102001971 นางสาวจิลาภรณ� สุ5มมาตย�
62102001972 นางสาวฉัตฑริกา ทัดเทียม
62102001973 นางสาวอรพิน อบมาเนตร
62102001974 นางสาวชลธิชา รัตนศรี
62102001975 นางสาวปรียาภรณ� มีดี
62102001976 นางสาวศรัญญา สวัสด์ิสละ
62102001977 นางสาวงามพรรณ เถาว�ทอง
62102001978 นายกิตติโรจน� พิมพ�ตรา
62102001979 นางสาววราพร อ5อนโยน
62102001980 นางสาวเบญจพร วงษาเนาว�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102001981 สิบเอกหญิงสุภาวดี ชรารัตน�
62102001982 นางสาวชญาดา บุญชอบ
62102001983 นายศรัณย� จันทชุม
62102001984 นางสาวอรวรรณ ขาวสระน(อย
62102001985 นางสาวบุษบากร สมจิต
62102001986 นางสาวศิริรัตน� นิลโชติ
62102001987 นายไกรสุวิทย� ไพรเลียง
62102001988 นางสาวรุ5งทิพย� สุดชา
62102001989 นายปรัชญวิศว� ธานิสพงศ�
62102001990 นางสาวพรทิวา อานารัตน�
62102001991 นายชยพล วงค�ม่ัน
62102001992 นางสาวกานต�พิชชา คลังเงิน
62102001993 นางสาวมณีรัตน� คนหาญ
62102001994 นางสาวอุบลวรรณ โสภากันต�
62102001995 นายสมรักษ� โพนสงคราม
62102001996 นายวัชริศ พิมภักด์ิ
62102001997 นายเอกราช นครแสน
62102001998 นางสาวปEยมิล โคตรสมบัติ
62102001999 นางสาวสุพร พวงลัดดา
62102002000 นางสาวลลิตา โคตรสุข
62102002001 นางสาวนิภาพร วิชัย
62102002002 นางสาวรัตติกร ศรีบุญ
62102002003 นางสาวอุมาพร คํามะริด
62102002004 นายเดชดํารง พรมวงศ�
62102002005 นางสาวอัมพร สุภารี
62102002006 นายพรเทพ สมานชม
62102002007 นางสาวทิพวรรณ ลาดํา
62102002008 นางสาวอนุสรา ถานกุมมา
62102002009 นายวสันต� สมพัว
62102002010 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เพชร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002011 นายพิระยุทธ� วิรุณพันธ�
62102002012 นายสุรศักด์ิ นามพิทักษ�
62102002013 นางสาวจิราลักษณ� เสริมทรัพย�
62102002014 นางสาวพรนิภา ไชยจันดี
62102002015 นางสาวชนันญา ศรีเพ็ชร
62102002016 นางสาวกัลยกร จันทราภรณ�
62102002017 นางนัดดา แสงงาม
62102002018 นางสาวอัฐภิญญา คูณผล
62102002019 นางสาวกฤษณา มาลา
62102002020 นางสาวณัฐสุดา แม5นทอง
62102002021 นางสาวรสสุคนธ� ภักดีรักษ�
62102002022 นายพิพัฒน� สานุจิตร
62102002023 นางสาวธัญวรัตน� เพ็ชรชัย
62102002024 นายสุทัศน� บุญเพียร
62102002025 นางสาวนฤมล แข็งแรง
62102002026 นางสาวนุษบา แก5นนาคํา
62102002027 นางสาวจิราวรรณ เกยานนท�
62102002028 นางสาวจีรวรรณ ศรีริเรือง
62102002029 นายจิรเดช ปริมมูลสุข
62102002030 นางสาวสุกานดา แสนรัง
62102002031 นายอนันต� อานนท�
62102002032 นายอนุศร ก่ิงม่ัน
62102002033 นางสาวศิริลักษณ� ประวะพรม
62102002034 นายจิรายุ สุธน
62102002035 นายศักรินทร� มณีฉาย
62102002036 นายหิรัญทรัพย� พลแสน
62102002037 นางสาวธนพร ราชประเสริฐ
62102002038 นางสาววนิดา ตาทอง
62102002039 นางสาวน้ําฝน วาระพิลา
62102002040 นายเพชรรัตน� อินศิริ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62102002041 นางอาทิตยา ปูXสูงเนิน
62102002042 นางสาวจินตนา เกิดเอกี
62102002043 นายวัฒนา ขันทอง
62102002044 นางสาวมลฤดี ดวงชัย
62102002045 นางสาวภณิดา หาญบาง
62102002046 นางสาวสุดารัตน� ดอกแก(ว
62102002047 นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ
62102002048 นางสาวอรอุมา อุส5าห�แท(
62102002049 นางสาวพัชรี สารภาค
62102002050 นางสาวเกษร วงละคร
62102002051 นายทนงศักด์ิ สมหวัง
62102002052 นายนพกร โชติเนตร
62102002053 นายธนวัฒน� หวังชื่น
62102002054 นางสาวพัชรินทร� บุญประวัติ
62102002055 นายธงชัย สิงห�อ5อน
62102002056 นายวิษณุ พันธุ�เพ็ง
62102002057 นายเอกราช ก่ิงสกุล
62102002058 นางสาวพัชรี จันทร�เพ็ง
62102002059 นางสาววรรณธิดา หอมนาน
62102002060 นางสาวนิลภา โสรธรณ�
62102002061 นายไชยวุฒิ โมทอง
62102002062 นายวัฒนพงษ� ศรีวิเศษ
62102002063 นางสาวดวงดาว บุญสงค�
62102002064 นายอิทธิพล บุญธิมา
62102002065 นายวรดิษฐ� สุ5มมาตย�
62102002066 นางวิยดา จันทร�ทอง
62102002067 นางสาวลักขณา ยาวะโนภาส
62102002068 นางสาวศศิกานต� ส5งศรี
62102002069 นายวิทวัฒน� พลเย่ียม
62102002070 นายประยูร ปุตามา
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62102002071 นางสาวยุภาพิมล ลุสมบัติ
62102002072 นางสาวมัณฑนา ศฤงคารชัย
62102002073 นายกิตติศร ศรีทอง
62102002074 นายทรงพล หอมพันธ�
62102002075 นายชนะวงษ� เฉลิมแสน
62102002076 นางสาวนงค�ลักษ� คูณขวัญ
62102002077 นางวรางคณา แผ5นแก(ว
62102002078 นางสาวณัฐมล ทําบุญ
62102002079 นายพรพรหม แจ5มใส
62102002080 นางสาวดวงจันทร� เทียบเพชร
62102002081 นายธเนศว� โพธ์ิกลาง
62102002082 นางสาวปEยะวดี จันปุXม
62102002083 นายจักรภัทร บุญขาว
62102002084 นายอัคนี มุธระพัฒ
62102002085 นายภูมินทร� พูลสมบัติ
62102002086 นางสาววัลลี ใจหนัก
62102002087 นายปรีชา แสงภักดี
62102002088 นางสาวเสาวลักษณ� พงษ�วิเศษ
62102002089 นางสาวนิโลบล ไชยช5อฟNา
62102002090 นางสาวมนัสวี อักษรธรรมกุล
62102002091 นางสาวช5ออารีย� ฤทธ์ิล้ํา
62102002092 นายภวัต ยาวะโนภาส
62102002093 นายวรชิต ม่ันยืน
62102002094 นางสาวปภัสสร บุญฤทธ์ิเดช
62102002095 นายยุทธนันท� พวงทอง
62102002096 นางสาวศิริลักษณ� วงค�อามาตย�
62102002097 นายอดิศร บุญพิมพ�
62102002098 นายกาญจนิเษก อาจวิชัย
62102002099 นางวรรณี กาวัลย�
62102002100 นางสาววาสนา สีเหลือง
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62102002101 นางภรภัค อรอินทร�
62102002102 นางนันทนา ลาภมูล
62102002103 นางสาวจันทร�แรม พรมล(วน
62102002104 นายมนตรี เกษงาม
62102002105 นายเวคิณ หงษ�ทอง
62102002106 นางสาวกาญจนภา โภคา
62102002107 นางสาวศิวาพร นิลวันดี
62102002108 นางสาวพัชรี พงษ�ขจร
62102002109 นางสาวภัคศิณีพิชญ� บุญมาศ
62102002110 นายสันติ หอมไม5หาย
62102002111 นายวราวุฒิ ทรงวาจา
62102002112 นางสาววันทนีย� ว5องสาริกัน
62102002113 นางสาวประภัสรา รัตวาลย�
62102002114 นางสาวสมฤดี ชาญชิตร
62102002115 นางสาวละอองทิพย� วัลภา
62102002116 นางสาวรัตติกาล กลางประพันธ�
62102002117 นางสาวเจษฏาพร เกษพันธ�
62102002118 นางสาวพนิดา ยุวผล
62102002119 นางสาวประหยัด นพดล
62102002120 นางฉันทนา บุตรพิมพา
62102002121 นายทองไม แสนศรี
62102002122 นายโกเมศ โทษากร
62102002123 นางสาวจีรนันท� ขันเรศ
62102002124 นางสาวเฉลิมศรี สีหะวงษ�
62102002125 นางสาวจุฬาลักษณ� ศุภโกศล
62102002126 นางสาวไอลดา แสวงวงค�
62102002127 นางสาวมาลัย ขันทวิชัย
62102002128 นายสุประวัติ คําเฮือง
62102002129 นางสุกานดา ศรีพร
62102002130 นายพร(อมพงษ� แสนทอง
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62102002131 นางสาวสุภัสตรา มาแสวง
62102002132 นางฉันทนา รุจิศาสตร�
62102002133 นายวิชัย ม่ิงขวัญ
62102002134 นางสาวทิพย�พนิตา สันตะพันธ�
62102002135 นางสาววรรณฤดี มะลัย
62102002136 นายเกียรติศักด์ิ นาแหลม
62102002137 นางสาวกัณญาภัทร พุ5มสุข
62102002138 นายวุฒิพงษ� พูลเพ่ิม
62102002139 นายชัยยันต� ทับทิม
62102002140 นายวายุภักด์ิ อินธรรมมา
62102002141 นายสุนทร แดงท5าขาม
62102002142 นายนรภัทร สายพันธ�
62102002143 นางสาวญาณิศา จําปา
62102002144 นางสาวกรรณภัทร คําเรือง
62102002145 นายฉลอง แสงทอง
62102002146 นางสาวพิสมัย ม่ันคง
62102002147 นางสาวภัทราวรรณ ศรีวะอุไร
62102002148 นายณัฐศิลปF รสจันทร�
62102002149 นางสาวรัตนภรณ� หูตาชัย
62102002150 นายเกียรติศักด์ิ ดมอุ5นดี
62102002151 นายวรธน บังศรี
62102002152 นายไชยวัฒน� ศักย�สยาม
62102002153 นายณัฐวุฒิ สมัชพงษ�
62102002154 นายประกาศิต บุญทศ
62102002155 นางสาวสุภาวรรณ ขันแก(ว
62102002156 นายอากฤษฎ� พากันหา
62102002157 นางสาวประเดิม ดุจจานุทัศน�
62102002158 นางสาวจินดา นนท�ศิริ
62102002159 นายธวัชชัย พรหมจันทร�
62102002160 นายวิทยา มะลิรส
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62102002161 นางสาวอภิญญา ยงยศ
62102002162 นางสาวสุภาวดี เอี่ยมศรี
62102002163 นางสาวอนิตตา วงค�อุคะ
62102002164 นางสาวสุพัตรา วิศรียา
62102002165 นางสาวชุติมา ทองเพชร
62102002166 นางสาวนุชรี ศิริวิ
62102002167 นางสาวสุนิสา แก5นคํา
62102002168 นางสาวสุนันทา ชะนะนิล
62102002169 นางสาวกัญญาภัค แสงจันทร�
62102002170 นางสาวณัฐสุภา วงศ�สุพรรณ
62102002171 นางสาวสุชาดา สัตพันธ�
62102002172 นางสาวสุชาดา นะรินทร�
62102002173 นางสาวจิรวรรณ แสงเขต
62102002174 นายสุจินดา ชาลี
62102002175 นางสาวคลียาภัทร� อาษาวัง
62102002176 นางสาวอรยา ภาระวัน
62102002177 นางสาวสิรินภา แสนทวีสุข
62102002178 นางสาวสุภาพร วินทะไชย
62102002179 นางสาววาริศา ไชยพฤกษ�
62102002180 นางสาวฐิติยา ขันตีคํา
62102002181 นางสาวอารีย� สวัสด์ิพล
62102002182 นางสาวทิวา ดีสวัสด์ิ
62102002183 นางสาวชุติมา เทพอาษา
62102002184 นางสาวจีรนุช จันทร�สิงห�
62102002185 นายสรศิริ อยู5สุข
62102002186 นายเพ็ญเพชร กุคําพุทธ
62102002187 นายนิติภูมิ คําพันธ�
62102002188 นายภัทรภณ ศรีจันทร�
62102002189 นายอัคคพล หาญสายพา
62102002190 นางสาวดรุณี นิยมชาติ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002191 นางสาวนิรัญญา สะใบ
62102002192 นายภานุกร ทาสี
62102002193 นายณัตินันท� สะเทียนรัมย�
62102002194 นางรัชนี บุญสัตย�
62102002195 นายอาทิตย� เยาวบุตร
62102002196 นางสาวภคินี บูชาพันธ�
62102002197 นางสาวกนกวรรณ แดงศรี
62102002198 นายเทวฤทธ์ิ อัมภรัตน�
62102002199 นางสาววรรณภา เพ็งพา
62102002200 นางสาวขวัญฤทัย ประทีปทอง
62102002201 นางสาวลาวัลย� ธรรมศรี
62102002202 นางสาวเพ็ญนภา ตริเทพ
62102002203 ว5าที่ร(อยตรีนฤดล สิ้นทุกข�
62102002204 นายภควัฒน� สีดา
62102002205 นายสุเทพ มลัยทอง
62102002206 นางสาวสุภาพร วันทาวัฒ
62102002207 นางสาวศรีประไพ เชื้อวังคํา
62102002208 นายณัฏฐ� ใจหาญ
62102002209 นางสาววรางค�พัชร พลสา
62102002210 นายกิตติศักด์ิ แก(ววรรณะ
62102002211 นายรณฤทธ์ิ วาทีธรรม
62102002212 นายอัฐพล แก(วมหานิน
62102002213 นายอนันท� บุบผาวาสน�
62102002214 นายศุภชัย จุลพสุทินทอง
62102002215 นางสาวพิชามญชุ� นีรชญาพิพรรธน�
62102002216 นางสาวณันฐ�ณภัทร โคตรสาลี
62102002217 นางสาวทิพย�สุดา บุญสิงห�
62102002218 นางสาวกมนพรรธน� ทรัพย�สิน
62102002219 นายอภิวัฒน� คํากรฤาชา
62102002220 นายวรวุฒิ สีสมบูรณ�
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62102002221 นายคชาพงษ� สุพันธ�
62102002222 นางสาวชมพูนุท เพียรทํา
62102002223 นางสาวสุพัตรา ม่ันหมาย
62102002224 นายธีระพงษ� หลักคํา
62102002225 นายคณนาถ คณาสาร
62102002226 นางสาวจิราพร ศรีแก(วกูล
62102002227 นางสาวนงนุช นาทันตอง
62102002228 นางสาวศิริลักษญ� แก(วอาดิษฐ�
62102002229 นางสาวสร(อยสุณี เงาศรี
62102002230 นางสาวศรีประไพ นาโสก
62102002231 นายโชคชัย หาพันนา
62102002232 นายปราโมทย� ใจตQะวงค�
62102002233 นายวันดี พ้ืนผา
62102002234 นางสาวณัตตยา บุญมานันท�
62102002235 นายมนตรี ลาสา
62102002236 นายทวีผล แสนเริง
62102002237 นางสาวจิรภิญญา ช5างดี
62102002238 นางสาวสุดารัตน� สีลาบุตร
62102002239 นางสาวผกาพันธุ� จันนอก
62102002240 นางสาวมาริสา ถนอมเมือง
62102002241 นายเกียรติศักด์ิ กาหลง
62102002242 นางสาวศิราลัย สมจิตร
62102002243 นายสิทธิชัย ไพเราะ
62102002244 นางสาวเบญญาภา วงศ�วาน
62102002245 นางสาวกชามาส อุดมศรี
62102002246 นางสาวกมลรัตน� วรรณหลวง
62102002247 นางสาวกิตยาภรณ� ชูรัตน�
62102002248 นายเทพรัตน� ม่ิงสอน
62102002249 นายอัครเพชร มณีภาค
62102002250 นายเทวฤทธ์ิ ทัดศรี
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62102002251 นายวิทยา ดวงสวง
62102002252 นางสาวสมพร คะชินทร�
62102002253 นางสาวจิรภิญญา หลักคํา
62102002254 นายวิชา โพธิสาร
62102002255 นายณรงค�ฤทธ์ิ โตมร
62102002256 นายคงกฤช สมบูรณ�
62102002257 นางสาววัลลภา คงสินธ�
62102002258 นายนิพงษ� กุลวงค�
62102002259 นางสาวชุติมา กองศรีมา
62102002260 นางสาวพรศิริ จํารูญหิน
62102002261 นางสาวจิณห�จุฑา เครือชาลี
62102002262 นางสาวจริยา หงษ�คํา
62102002263 นางสาวนงค�รักษ� ประเสริฐสังข�
62102002264 นางสาวเพชรมณี แก(วบุญเรือง
62102002265 นางสาวสุภาวัน ดีใจ
62102002266 นางสาววมินตา ศุภดล
62102002267 นางสาวชลิตา ไชยวัน
62102002268 นางสาวเมตตา จูมสิมมา
62102002269 นายณัฐวุฒิ โพธ์ิสุวรรณ
62102002270 นายศุภชัย โมทะจิตร
62102002271 นายภักดี จันทร�ผอง
62102002272 นางสาวกัญญลักษณ� ไชยรัชฏ�
62102002273 นายนิกร ศรีปาน
62102002274 นายนิติกร พ่ัวพันธ�
62102002275 นางสาวพรนิภา เสนารัตน�
62102002276 นางสาวสุวนันท� สุยอย
62102002277 นายภูมิพัฒน� เสาหิน
62102002278 นางสาวมะลิวรรณ� โนนแก(ว
62102002279 นายพิชัย อาษาขันธ�
62102002280 นายโสภณวิชญ� พันธ�โชติ
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62102002281 นายจตุรพัฒน� มนัสโส
62102002282 นางสาวนาตยา วงอุดม
62102002283 นายพงศภัค หลักแก(ว
62102002284 นางสาวจิตราวดี นุชบ(านปXา
62102002285 นายพงศ�พันธุ� เบ(าทอง
62102002286 นางสาวกนิษฐา คนงาม
62102002287 นางสาวอนงค�ศรี บุระกรณ�
62102002288 นายภูมิ กล(าหาญ
62102002289 นางสาวภัทรานิษฐ� บุญสูงเพชร
62102002290 นายธวัชชัย พรมรัตน�
62102002291 นายวรรธนะ มะลิงาม
62102002292 นางรัชฎาพร อ5อนหวาน
62102002293 นางสาวณัฐพร พงษ�ศิริ
62102002294 นายคมกริช สิมศรี
62102002295 นางสาวอภิชญา จันทวี
62102002296 นางสาวรัชติกร วรรณพัฒน�
62102002297 นายอิทธิพล มหะหมัด
62102002298 นางสาวกาญจนา ทองปลูก
62102002299 นางสาวกาญจนา ถาพร
62102002300 นายวีรภาส กาญจนรุ5ง
62102002301 นางสาวกนกพร ถนอมจิตร
62102002302 นายปฏิวัติ ทองน(อย
62102002303 นางสาวศศิประภา บุญวัน
62102002304 นายอาทิตย� โคตมา
62102002305 นายระบิล สุนันทเนตร
62102002306 นางสาววนิดา อรกุล
62102002307 นางสาวณัฐธิดา ลีลอบ
62102002308 นางสาวธิดารัตน� เพราะพืช
62102002309 นางสาววิไลวรรณ บุตรหาญ
62102002310 นายวิทวัส ใจตรง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002311 นางสาวสุธัญญา นครราช
62102002312 นางสาวอรทัย จันทรวรรณ�
62102002313 นายเปรมอานันท� บังสี
62102002314 นายพีระพล ยืนยง
62102002315 นายวัชรพล เจริญทัศน�
62102002316 นางสาววิชญาดา ชาวทอง
62102002317 นายศรัญ เกษอินทร�
62102002318 นางสาวเสาวลักษณ� มณีภาค
62102002319 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณไตรย�
62102002320 นางสาวศรีสุดา สุทาวัน
62102002321 นายสุรเชษฐ� วรรณศร
62102002322 นางสาวดวงใจ ทานุจันทร�
62102002323 นายป�ญจพล เชิงชวโน
62102002324 นางสาวสิริสุดา พิมพ�สา
62102002325 นายฐาปกรณ� ขันแข็ง
62102002326 นายพิสิฐ มิถุนดี
62102002327 นางสาวจันทร�เพ็ญ วัฒนะน(อย
62102002328 นางปEยนันท� โชคชัยตระกูล
62102002329 ว5าที่ร.ต.ปรเมธ ศรีหาพงษ�
62102002330 นางสาวปฐมาวดี สายยศ
62102002331 นายสุวิศิษฏ์ิ สายเสียง
62102002332 นายกิตติศักด์ิ หลวงโปN
62102002333 นางสาวอารีรัตน� วิปรวณิชย�
62102002334 นางสาวพรมณี เถาว�ทุมมา
62102002335 นางสาวชนากานต� แปNนทอง
62102002336 นางสาวภารุณี วังคํา
62102002337 นางสาวอัญชุลีพร จันคํา
62102002338 นายกฤษณะ ภูมิกาล
62102002339 นางสาวนิภาพร แสงสิงห�
62102002340 นางสาวรินลดา ประทุมชัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002341 นางสาวศิรภัสสร ใจศรี
62102002342 นางสาวพิมพิกา อรการต�
62102002343 นางสาวขัติยาภรณ� หมายเก้ือ
62102002344 นางสาวศิริวรรณ จันทร�ศรี
62102002345 นายทศพล ทุมพร
62102002346 นายศุภชัย ทองเภา
62102002347 นางสาววรลักษณ� จงใจ
62102002348 นายธานี โชคนัก
62102002349 นางสาววรรณวิภา ไชยะนนท�
62102002350 นางสาวอัมพรพรรณ ลัดดางาม
62102002351 นางสาวศุภาพิชญ� ทาไธสง
62102002352 นางสาวเตือนจิตร แตงกระโทก
62102002353 สอ.ภัทรพล สายสี
62102002354 นายปEยชนน� หม(อแก(ว
62102002355 นางสาวธนาภรณ� ป�ดถา
62102002356 นางสาวไพลิน วงษาเสน
62102002357 นางสาวพิมพ�ลภัส พิละมาตย�
62102002358 นางสาวณัฐริกา จันทศิลา
62102002359 นางสาววาสนา กํามะณี
62102002360 นายไกรสุวิทย� ไชยแสง
62102002361 นางสาวเตือนจิตร� ช5างถม
62102002362 นางสาวพัชรี อ5อนสังข�
62102002363 นางสาวนุชิตา อุส5าห�ดี
62102002364 นางสาวจิรวรรณ บุญประสิทธ์ิ
62102002365 นายศราวุธ แก(วใส
62102002366 นายอิศราวุธ ใจเอื้อ
62102002367 นางสาวนราธร จันทะเวช
62102002368 นางสาวนิษฐาภรณ� มีครไทย
62102002369 นางสาวชนิดาภา สูนย�ทอง
62102002370 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรธรรมรงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002371 นางวาริณี ปNอมพิมพ�
62102002372 นางสาวป�ญจรัตน� ดาแก(ว
62102002373 นางสาวณัฐกฤตา พลธานี
62102002374 นางสาวนิตยา เค(าทรัพย�
62102002375 นายศิวกร อุดรรักษ�
62102002376 นางสาวศิริพร สาธุภาค
62102002377 นายเอกอมรพันธ� จันทร�พิพัฒน�
62102002378 นายไสว จอมหงษ�
62102002379 นางสาวกมลรัตน� รักษาวงค�
62102002380 นางสาวญานิกา คําก(อน
62102002381 ว5าที่รตณรงค�ศักด์ิ เสวิวงค�
62102002382 นางสาวเบ็ญจพร พงษ�ศาสตร�
62102002383 นายติณณภพ ศุภโกศล
62102002384 นางสาวมยุรีย� สีแสน
62102002385 นางสาวอัจฉราภรณ� จุลหอม
62102002386 นางสาวรังสิยา สิงห�ทอง
62102002387 นางสาวสุพรรณิการ� บุษบา
62102002388 นางสาวปุณยวีร� คณะศรี
62102002389 นางสาวจิราพร ไพรณรินทร�
62102002390 นางสาวณัฐชญา วงษ�ศรีทา
62102002391 นางสาวนารี บุญงาม
62102002392 นางสาวนิสา อาจเดช
62102002393 นางสาววลาพร หลักหาญ
62102002394 นางสาวนิศาชล ครอบแก(ว
62102002395 นางสาวสุเพ็ญษา แก(วป�ตโชติ
62102002396 นายอุฤทธ์ิ แก(วคํากอง
62102002397 นายปรีชา เพ็ชรตะก่ัว
62102002398 นายอติชาต ชลัมพุช
62102002399 นางสาวจินตหรา แสนสิงห�
62102002400 นายภาณุวัฒน� พัฒนภูมิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002401 นางสาวอัญชลีกร คําหล(า
62102002402 นายพิษณุศักด์ิ คําเนตร
62102002403 นางสาวศิริบุตร ศิริพงษ�
62102002404 นางสาวอรสา วงษาเหวก
62102002405 นางสาวกนกพร แสงไธสง
62102002406 นายวัฒนา เกษงาม
62102002407 นางสาวพิจิตรา กุณรัตน�
62102002408 นายฉัตรชัย ชื่นชอบ
62102002409 นายจักรภัทร พรมเสนา
62102002410 นายสุทิน มูลสาร
62102002411 นางสาวสกุณา คะเนวัน
62102002412 นางสาวรุ5งรัตน� อิ่มจันอัด
62102002413 นางสาวศิรินันท� จําปารัตน�
62102002414 นายวุฒิชัย สุภสร
62102002415 นายสายชาญ วงศ�พนัส
62102002416 นางสาวพัชราวดี ทับทอง
62102002417 นายโกวิทย� ยงไธสง
62102002418 นางสาวเจษฎาภรณ� นะโส
62102002419 นายนัฐพงษ� กัลยา
62102002420 นายประเสริฐ ธรรมดา
62102002421 นางสาวจารุฉัตร บุญปก
62102002422 นางสาววันวิสา ศรีบุรมย�
62102002423 นางสาวกมลฉัตร ศิริวิโรจน�
62102002424 นางสาวรัตน�ติยา ศาลาน(อย
62102002425 นางสาวแววมณี บุญตาเพศ
62102002426 นางสาวนิสา ทองศรี
62102002427 นางสาวณัฐชา เพ็ชรสมบัติ
62102002428 นายปEยพงษ� โททอง
62102002429 นายสุรวุฒิ ทองสาย
62102002430 นางสาวรัตนากร ศรีประไหม
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002431 นางสาวมิลตา ทองนัด
62102002432 นางสาวสุชาวดี บุญจันทร�
62102002433 นางสาวจุฑามาศ รินริโก
62102002434 นางสาวผาณิต เสียงเย็น
62102002435 นายธนพร พิมพ�ทรัพย�
62102002436 นายไมตรี แสนทวีสุข
62102002437 นางสาวพัชรินทร� วงศ�สุวรรณ
62102002438 นายจิรยุทธ ยอดมงคล
62102002439 นายภูวดล วัยวุฒิโธ
62102002440 นางสาวเบญจมาศ เภสัตรเวช
62102002441 นายกฤษตฤณ บุญลักษณ�
62102002442 นางสาวปEยวรรณ พันธมี
62102002443 นายดนุพัฒน� รุ5งเรือง
62102002444 นางสาวสุพรรณี ธงชัย
62102002445 นางสาวเนตรนภา คําแก(ว
62102002446 นางสาวอรทัย แสนจันทร�
62102002447 นางรุ5งรัตน� โนนใหญ5
62102002448 นางสาวเบญจมาพร อุดโท
62102002449 นายอรรถพงษ� ขยันทํา
62102002450 นางสาวกานต�ชนิต โชติรัตน�
62102002451 นางสาวกนกพร มีสุข
62102002452 นายวัชรพล รัตนะ
62102002453 นายพชร พรหมทา
62102002454 นางสาวรุจิรา พันชน
62102002455 นางสาวมนสิชา ทองหาว
62102002456 นายครรชิต คําหาร
62102002457 นางสาวเบญจมาศ เลาวิริยะกุล
62102002458 นางสาวกัญญาภัค เค(าแก(ว
62102002459 นางสาวอนงค�รัตน� อร5ามเรือง
62102002460 นายธนพงษ� แก(วเนตร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002461 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา
62102002462 นายภูดิศ บุญลักษณ�
62102002463 นางสาวปรางค�ชม จันทร�วัน
62102002464 นายธนพล วังสการ
62102002465 นายศุภชัย เทพมณี
62102002466 นางสาวคอนสวรรค� จําปา
62102002467 นางสาววรางคณา ชินะโชติ
62102002468 นายสมศักด์ิ อ(วนกลม
62102002469 นางสาวนันทนา รุ5งเรือง
62102002470 นางสาวปารณีย� สดใสย
62102002471 นางสาวณัฐซินี พลหาญ
62102002472 นางสาวอรยา ชิณสิทธ์ิ
62102002473 นายพลพิสิฎฐ� บุญพูล
62102002474 นายมนัส โททอง
62102002475 นายจงรัก สุขสงวน
62102002476 นายวุฒิศักด์ิ สายเมฆ
62102002477 นางสาวอัจฉราภรณ� คําสอน
62102002478 นางสาวพัชรา ระริน
62102002479 นางสาวกาญจนา สมวัน
62102002480 นางสาวเพ็ญญพัตน� กาสีวงค�
62102002481 นางสาวสุดาวรรณ ไชยดํา
62102002482 นางสาวชญานิศา มาลัยงาม
62102002483 นางสาวชนากานต� โพธ์ิแก(ว
62102002484 นางสาวประภัสสรา จํานงค�
62102002485 นายชัยธวัช บุญญะใบ
62102002486 นายอาทิตย� ศรีธรรมมา
62102002487 นายณัฐชัย ตินานพ
62102002488 นางสาวอริสา บุญทรง
62102002489 นางสาวธนัญญา จิตรสิงห�
62102002490 นางสาวสิรีธร ศรีบุญเรือง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002491 นางสาวจันทร�ฤทัย ใสแก(ว
62102002492 นางสาวมินรยา สายกระสุน
62102002493 นายวุฒิชัย ศรีวิเศษ
62102002494 นายชัยลิขิต กาพย�แก(ว
62102002495 นางสาวจิรภัทร� ทรงวิชัย
62102002496 นางสาวขวัญฤทัย อมฤทธ์ิวาจา
62102002497 นายกัมปนาท สืบผาสุข
62102002498 นางสาววัชรินทร� สุนทร
62102002499 นางสาวพิจิตรา ต้ังตระกูล
62102002500 นางสาวศรัญญา แมนสถิตย�
62102002501 นายสถาบัน สายศักดา
62102002502 นายธนพงศ� คนหาญ
62102002503 นายเอกพันธ� เพ็งดี
62102002504 นางสาวอมรฤดี พลพวก
62102002505 นางสาวแพรวตา เฮ(าจัตุรัส
62102002506 นายจันยง อินฉลาด
62102002507 นางสาวนันทวัน นิ่มลพ
62102002508 นางปภัชศันสนีย� ศรีขัดเค(า
62102002509 นางสาวรัชดา มะนาศรี
62102002510 นางสาวเจนจิรา แก(วปุม
62102002511 นายอภิวัฒน� อุทัย
62102002512 นายวัชนะพล ทองแสน
62102002513 นางสาวปนัสยา ชาญสมร
62102002514 นางสาวสุวิภา กอดทอง
62102002515 นายชูฟNา สมนาค
62102002516 นางสาวศรัญญา สีวะโสภา
62102002517 นายอรรถพล จีระสมบัติ
62102002518 นายณัฐพล นามสุขขา
62102002519 นางสาวอารีญา พวงชมภู
62102002520 นายธนวัฒน� เอียตระกูล
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002521 นายบัณฑิต มาไลศรี
62102002522 นายธรธุรี แฝงเดช
62102002523 นายรัตนากร เจียวรัมย�
62102002524 นางสาวสุมินตรา ภูดีบุตร
62102002525 นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิศิริ
62102002526 นายณัฐกิตต์ิ สุดใจ
62102002527 นายกิตติศักด์ิ กุลสิงห�
62102002528 นางสาวสร(อยฟNา แดงโสภา
62102002529 นางสาวณัฐฐินันท� รัตนสวนจิก
62102002530 นางสาวอุษา วงษ�สง5า
62102002531 นายอมรสิน จันขาว
62102002532 นายวิศรุต เฉลยพจน�
62102002533 นางสาวอัมพาพรรณ สัมพันธ�เพ็ง
62102002534 นายชัยมงคล ศรีคุณหลิ่ว
62102002535 นายมิรินทร� พาลึก
62102002536 นางสาวรําไพ พุทธรัตน�
62102002537 นางสาวเพ็ญนภา ทําชอบ
62102002538 นางสาววชิรญาณ� บังศรี
62102002539 นางสาวสุดารัตน� สลางสิงห�
62102002540 นางสาวเพียรใจ สายแวว
62102002541 นางสาวจิตราภรณ� สังเสวี
62102002542 นางสาวประกายเพชร มณีนารถ
62102002543 นายสมพงษ� สุวรรณา
62102002544 นายวิชาญ บุตะเคียน
62102002545 นายสุรพงษ� เพ็งวิภาส
62102002546 นางสาวป�ทมา สุเทวี
62102002547 นายพิทยา สุพร
62102002548 นายสิทธ์ิชัย มุทุกันต�
62102002549 นางสาวชุติมา เอื้อมลํามูล
62102002550 นางสาวพิมพ�ชนก คําศรี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002551 นายศุภชัย หูตาชัย
62102002552 นายณัฐดนัย สมสอางค�
62102002553 นางสาวนุชบา กัลยา
62102002554 นางสาวศิริรัตน� พรมสุวรรณ�
62102002555 นายภานุวัฒน� รุ5งเรือง
62102002556 นายรุ5งอรุณ มงคลทอง
62102002557 นางสาวมณัสนันท� สุวรรณศรี
62102002558 นางสาวจินดารัตน� คํามุงคุณ
62102002559 นายจักรพงษ� โคตรวงค�
62102002560 นายศุภชัย น(อยสี
62102002561 นายเทพธวัช ภูเชิด
62102002562 นางสาวภาวิณี เงิดกระโทก
62102002563 นายสามารถ ทิมินกุล
62102002564 นางสาวอาภาวรรณ เทียนทอง
62102002565 นางสาวสุธารัตน� ดาวขุนทด
62102002566 นางสาวฐิติยา วินทะไชย
62102002567 นางสาววริศรา บุญประภาร
62102002568 นายธนวัตร สิงห�โสภา
62102002569 นางสาวน้ําทิพย� สุดบอนิด
62102002570 นายวีระชัย วงค�กระโซ5
62102002571 นางสาววิยะดา จันทะสาร
62102002572 นายภูริวัฒ จันทรสาขา
62102002573 นางสาวโยษิตา ดีประดวง
62102002574 นางสาวสุดารัตน� ซุนเฟYWอง
62102002575 นางสาวเกษศิรินทร� มิตรสีดา
62102002576 นางสาวภัคจิรา ฮามจันทร�
62102002577 นางสาวกนกวรรณ ศรีวรมย�
62102002578 นางสาวสกาวเดือน กําจร
62102002579 นางสาวบุหลัน วอขวา
62102002580 นางสาวลัดดาวัลย� ศรีเมือง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002581 นางสาวสุทธิดา กันยามา
62102002582 นางสาวธารวิมล อาจทวีกุล
62102002583 นายอาทิตย� ทองน(อย
62102002584 นางสาวเจนจิรา ศรีมุงคุล
62102002585 นายนัฐพงศ� แข็งทน
62102002586 นายดนุพงษ� พงษ�ศิริจันทร�
62102002587 นายวันปEติ ชาภูบาล
62102002588 นางสาวธนิดา กลมเกลี้ยง
62102002589 นายชูศักด์ิ กันยาลัง
62102002590 นายเชาวัฒน� พรหมเสนา
62102002591 นางสาวมะลิ ทํานาสุข
62102002592 นางสาววริญญา พลหาราช
62102002593 นางสาวนฤมล จุ(ยเจริญ
62102002594 นางสาวจารุดา สว5างแสง
62102002595 นายชวลิต เจริญรัตน�
62102002596 นายกฤษณะ สุวรรณ
62102002597 นางสาวกนกวรรณ เมารีจันทร�
62102002598 นายธนัตถ� ชาลีรัตน�
62102002599 นางสาวสุภาพร ใจหาญ
62102002600 นายนฤพนธ� แสงชาติ
62102002601 นายวิเศษ สีหานาม
62102002602 นายนนทกร จันทะวงค�
62102002603 นางสาวอรนุช เหล5าสาร
62102002604 นางสาวสตรีรัตน� สงคราม
62102002605 นายวราวุธ ทุมมากรณ�
62102002606 นายอนุรักษ� สร5างโศก
62102002607 นายปEยศรัณย� พละพงศ�
62102002608 นายธนพัฒน� ชูรัตน�
62102002609 นายสกลชัย ชาสูงเนิน
62102002610 นายเจริญทรัพย� นารีนุช
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002611 นายนิรันดร� เทียนคํา
62102002612 นางสาวณัฐฐาภิรมย� พลภักดี
62102002613 นายไตรสิทธ์ิ นวไชยเสนา
62102002614 นายกิตติศักด์ิ ทารักษ�
62102002615 นายธนุวัต ใจตรง
62102002616 นายปุรเชษฐ� ลุงไธสง
62102002617 นายชัยยา ถาวร
62102002618 นายก(องชัย พละเลิศ
62102002619 นายณรงศักด์ิ ศรีเมือง
62102002620 นางสาวทิพประกาย ทองพิละ
62102002621 นายธนาวัฒน� ลักขษร
62102002622 นายพิสุทธ์ิ มีศิริ
62102002623 นางสาวพิมพ�ปวีณ� วงศ�หลวงอุด
62102002624 นางสาวพัชรี ยอพันธ�
62102002625 นางสาวนงนุช วงกลม
62102002626 นางสาวเสาวณี สุวรรณดี
62102002627 นางสาวณัฐกานต� ทาจิตร
62102002628 นายสมพงษ� คํามุงคุณ
62102002629 นายทิวะ จันทรัตน�
62102002630 นางสาวเพ็ญจันทร� คําภู
62102002631 นางสาวจินตนา ธนมุขมนตรี
62102002632 นางณัฎฐนิชา ทองศรีน(อย
62102002633 นางสาวกรวรรณ คําอ5อนศรี
62102002634 นางสาวจิราพร ลุนพันธ�
62102002635 นายฉัตรชัย ยืนยง
62102002636 นางสาวรัชนีกร นาโสก
62102002637 นางสาวจุฑามณี ศรีษะ
62102002638 นายนันทวุฒิ มีหิริ
62102002639 นายประวิทย� แนบทางดี
62102002640 นางสาวเจนจิรา หลอดแก(ว
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002641 นางสาวคนิตฐา อารีจิต
62102002642 นางสาวนพรัตน� ไชยแสง
62102002643 นางสาวอรอุมา ธ.น.อั้ว
62102002644 นางสาวปวีณา เพ่ิมศรี
62102002645 นางสาวศศิธร บุตรโท
62102002646 นางสาวมนต�รัก มาจอมศรี
62102002647 นางสาวอุบลวรรณ แก(วดี
62102002648 นางสาวสุกัญญา ศิริวรรณ
62102002649 นายวัชระ ธิบูรณ�บุญ
62102002650 นางสาวศิรินันท� กินรมย�
62102002651 นางสาวศศิวรรณ บุญใสย�
62102002652 นางสาวกัญญรัตน� เครือดี
62102002653 นางสาวสุณี จันทพันธุ�
62102002654 นางสาวบุษบา แก(ววงษา
62102002655 นางสาวศุภสร พูลเพ่ิม
62102002656 นายย่ิงยง พันธุ�งาม
62102002657 นางสาวรติยากร ชวดพงษ�
62102002658 นางสาวพวงผกา ไฉนกลาง
62102002659 นางสาวเพ็ญนภา สายคําวงษ�
62102002660 นางสาวทัศนีย� จันปุXม
62102002661 นางสาวอสมา อนุภักด์ิ
62102002662 นางสาวขนิษฐา ศรีชมภู
62102002663 นางรุ5งอรุณ เซียสกุล
62102002664 นางสาวมนต�ทิรา อัจฉยา
62102002665 นายเจริญยุทธ สาระพันธ�
62102002666 นายอดิศักด์ิ อินทร�คํา
62102002667 นายสนธยา ลาชอาจ
62102002668 นางสาวมีนา สําราญใจ
62102002669 นางสาวอริยา ภูวงค�
62102002670 นายวัชรินทร� พุฒวงษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002671 นายธนวินท� แถลงจิตร
62102002672 นางจงรักษ� ทองอร5าม
62102002673 นายนริศร ถิระพัฒน�
62102002674 นางสาวกุลภัทท� อันนอก
62102002675 นายสุรชัยประสิทธ์ิ กุลสุรักษ�
62102002676 นางสาวฐิติมา ส5งศรี
62102002677 นายสมเกียรติ จันทพันธ�
62102002678 นางสาวนฤมล บุญล้ํา
62102002679 นางสาวสุริวิภา พิลาแพง
62102002680 นายนิวัฒน� นิติเศรษฐ�
62102002681 นางสาวทิพรัตน� อนันต�
62102002682 นายพลากร ศรีทอง
62102002683 นางสาวศิริวรรณ นามศรีเมือง
62102002684 นางสาวรัตมณี แวงอุ(ย
62102002685 นายวณิชย� ชินทวัน
62102002686 นางสาววีรินทร�ทิรา การินทร�
62102002687 นายวีรชิต ไตรเนตร
62102002688 นางมณีวรรณ นามนาง
62102002689 นายกิตติพงษ� เนียมหอม
62102002690 นายโกญจนาท พะนัง
62102002691 นางสาววริศรา มัญจกาเภท
62102002692 นางสาวรัตนา ภูติรักษ�
62102002693 นายไพบูลย� หนูจิตต�
62102002694 นางสาวสุพัตตรา พันธ�ขาว
62102002695 นายชลธี ทามล
62102002696 นางสาวกนกธร โถทอง
62102002697 นายทวีศักด์ิ บ5อแก(ว
62102002698 นายศุภวิชญ� ทองตรัง
62102002699 นายสมประสงค� สุหงษา
62102002700 นางสาวปEยธิดา โกติรัมย�
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62102002701 นายทองจันทร� โจมสติ
62102002702 นางสาวธิดารัตน� สมบูรณ�
62102002703 นายสันทัด ทองแก(ว
62102002704 นายสุพัฒนา กันตรง
62102002705 นางสาวอนงนาฏ วะสุรีย�
62102002706 นางสาวเพ็ญศรี หอมดวงสี
62102002707 นางสาวกรนิกา วงโสภา
62102002708 นางสาวสุธาทิพย� ศิริปR
62102002709 นางสาวกมลรัตน� แก(ววิเศษ
62102002710 นางสาวจารุวรรณ บุญเล5ห�
62102002711 นายอภิสิทธ์ิ กําจัดภัย
62102002712 นางสาวนวรัตน� อังคะณิตย�
62102002713 นายพีระพล ก่ิงเกษ
62102002714 นายณฐพงศ� ใจช5วง
62102002715 ว5าที่ร(อยตรีหญิงกัญญาภัทร เชื้อบัณฑิต
62102002716 นายชาตรี ปานขาว
62102002717 นางสาวธัญลักษณ� ศรีสม
62102002718 นายธนาคาร พุ5มจันทร�
62102002719 นายภาณุวัฒน� โคตรสมบัติ
62102002720 นายดนัย คนยืน
62102002721 นางสาวทิพย�ภินันท� พัฒนศักด์ิ
62102002722 นายชนะชล ไชยพันโท
62102002723 นายอมเรนทร� เกิดสุข
62102002724 นางสาววิไลลักษณ� โนนสังข�
62102002725 นางพรทิวา พรรษา
62102002726 นางสาวอารียา สุโภชน�
62102002727 นายฐิติวัฒน� ถีระมัด
62102002728 นายวราวุธ สารสัย
62102002729 นางสาวศศิธร โพธ์ิแฉล(ม
62102002730 นางสาวจันทร�จิรา วรรณศิลปF
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62102002731 นายเจียงคํา ลอยร5อน
62102002732 นายอนุชาติ จันทร�แรม
62102002733 นางสาวพิรัลยา สงคราม
62102002734 นางสาวกุสุมาลย� สุบุญ
62102002735 นายเจษฎา โสดาวงศ�
62102002736 นายณัฐพงษ� เสียงสนั่น
62102002737 นางสาวอัญชลี บุญเปRWยม
62102002738 นางสาวกัญญรัตน� อุปสาร
62102002739 นางสาวอรพรรณ บุญถา
62102002740 นายพีรพล พิศเพ็ง
62102002741 นายวรวิทย� ทองสัมฤทธ์ิ
62102002742 นายอัครพล ลาลุน
62102002743 นายพัชรพล สัญลักษณ�
62102002744 นางสาวอุดมพร เจือจันทร� 
62102002745 นางสาวสิริน ไชยวิสาร
62102002746 นายโชคชัย เทพศรีหา
62102002747 นายภูวนัย ศรีสุข
62102002748 นายอานนท� พิศนอก
62102002749 นายวัชระชัย คําแสงดี
62102002750 นางสาวกฤษณา ชาญจิตร
62102002751 นางสาววนิสา สุดสังข�
62102002752 นายอะนุ ขันทะวัต
62102002753 นางสาวอรพรรณ พรหมศักด์ิ
62102002754 นายภัทรกร คะนะมะ
62102002755 นางสาวสุภาวดี อุดทา
62102002756 นางสาวมาลัยพร พันโคตร
62102002757 นางสาวนงนุช ลูกบัว
62102002758 นางสาวมะลิวัลย� แข็งแรง
62102002759 นายปกครอง รัตนพลที
62102002760 นางสาวศศินา นักธรรม
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62102002761 นายพนมพร อัคศรี
62102002762 นายกีรติ คุ(มครองทรัพย�
62102002763 นายอภิสิทธ์ิ สมมุ5ง
62102002764 นายวุฒิชัย สุทธสนธ์ิ
62102002765 นางสาวสายฝน ทามะณี
62102002766 นางสาวกชกร ยืนย่ัง
62102002767 นางสาวอังศุมา สาธุชาติ
62102002768 นางสาวศิริพรรณ กัณหา
62102002769 นางสาวปวีณา ศรีเมือง
62102002770 นางสาวมณีรัตน� เฉียบแหลม
62102002771 นางสาวอัมรา สมวงค�
62102002772 นายอนุชัย แพงเหล5า
62102002773 นายเฉลิมวิทย� วังศรี
62102002774 นายธนาพัทธ� เทพมุสิก
62102002775 นายสุพี ตาบุดดา
62102002776 นายสุพศิน จันทริมา
62102002777 นายภุชงค� ทองละมุล
62102002778 นางสาวอรพิน พุกพิลา
62102002779 นางสาวณัฏฐธิดา วัฒนา
62102002780 นางสาวภัทราวรรณ โนนใหญ5
62102002781 นายพุฒิเมธ ม่ิงโสภา
62102002782 นางสาวแพรวพรรณ ไชยบุญทัน
62102002783 นายสุทธินันท� ป�กการะสูง
62102002784 นางสาวมยุรี เดชคําภู
62102002785 นายณรงศักด์ิ หนไธสง
62102002786 นายกมลภพ ศักดาลักษณ�
62102002787 นายธนวัฒน� กอเดช
62102002788 นางสาวกชกร ทองเอี่ยม
62102002789 นางสาวประภากร บรรจง
62102002790 นางทองสี พูลชัย

หน(า 93 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102002791 นายพรชัย ขันตา
62102002792 นางสาวจันทร�จิรา วรรณทวี
62102002793 นางสาวศรัญญา อาจหอม
62102002794 นายไพบูลย� ทองไชย
62102002795 นางสาวศุภลิตา ศาลาคํา
62102002796 นางสาววราภรณ� กล่ําพุทธา
62102002797 นายสันติ จันมณี
62102002798 นายรณชัย นัยนิตย�
62102002799 นางสาวณัฐรดา ชวลิต
62102002800 นายทรงพล แม5นสถิตย�
62102002801 นายธีรพงษ� สายยศ
62102002802 นายวีระศักด์ิ สุพร
62102002803 นางสาวนฤมล เข็มธนู
62102002804 นางสาวรสสุคนธ� คํามุงคุณ
62102002805 นางสาวลัดดาวัลย� ดอกบัว
62102002806 นายประวิทย� ใยสูบ
62102002807 นางสาวธนารัตน� อินทร�ทอง
62102002808 นางสาวพวงเดือน ไชนรา
62102002809 นายอาทิตย� โชติช5วง
62102002810 นายอานนท� ศรีสุวรรณ
62102002811 นายวิทวัตน� ยุติพันธ�
62102002812 นายทวิภพ ส5งสุข
62102002813 นายศิริชัย ขันธ�เดช
62102002814 นางสาวประเสริฐสุข โพธ์ิสาจัน
62102002815 นางสาวอรวรรณ มณีรัตน�
62102002816 นางสาวนงค�เยาว� กุลทอง
62102002817 นางสาวสุพรรณี สินปรุ
62102002818 นายศักด์ิชาย ผิวชัย
62102002819 นายวีรยุทธ ทองแท5ง
62102002820 นางสาวเกษมณี สุทธิแพทย�
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62102002821 นางสาวจิริยา ศรีวิเศษ
62102002822 นายจักรพันธ� คําผาลา
62102002823 นางสาวสิรินพิชญ� พันธ�โสลี
62102002824 นางสาวนิตยา ปาสา
62102002825 นางสาวสริตา เปNาชัง
62102002826 นายสุภาพ ปลื้มใจ
62102002827 นายวโรตม� หลอดเงิน
62102002828 นายสมยศ ม่ันจิตร
62102002829 นางสาวสุกัญญา อุรา
62102002830 นายมนต�ตรี มะสีนนท�
62102002831 นางสาววรรณภา เชตะวัน
62102002832 นางสาวกนกพร ทองหอม
62102002833 นางสาวสุรีรัตน� เกษกร
62102002834 นายจตุพักตร สิงห�ธวัช
62102002835 นางสาวสินใจ สมหมาย
62102002836 นางสาวอรวรัทย� นุ5นไทย
62102002837 นายชนันธวัช โกศัลวัฒน�
62102002838 นายไพทูลย� จุลทัศน�
62102002839 นายชนะชัย วงศ�ตรี
62102002840 นางสาวจารุวรรณ บุญโยธา
62102002841 นางสาวปEยพร หวังคํา
62102002842 นางนวนันท� พรสี่
62102002843 นายณัฐพล ภูติรักษ�
62102002844 นางสาวสโรชา สายแวว
62102002845 นางสาวสุกัญญา ตาทอง
62102002846 นายอนุสรณ� ทองเพ่ิม
62102002847 นายณรงค� มงคลแก(ว
62102002848 นางสาวอุไรวรรณ อดกลั้น
62102002849 นายสรรญพจน� สายสมบัติ
62102002850 นายวรวุฒ ผ5อนตาม
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62102002851 นางสาวอังคณา ผันสยอง
62102002852 นางสาวธัญพิชชา แกมเกตุ
62102002853 นางสาววิไลพร นิยมคุณ
62102002854 นางสาวเกศลดา ทองลาด
62102002855 นางสาวณัฐธิดา อุ5นกาศ
62102002856 นางสาวกนกวรรณ วุฒสังข�
62102002857 นางสาวศิริลักษณ� ต้ังม่ัน
62102002858 นายอนันตชัย สีมาฤทธ์ิ
62102002859 นางสาวรัตนาภรณ� นาคะสุนทร
62102002860 นางสาวพิมผกา มลิวรรณ�
62102002861 นางสาวธิดารัตน� นาคสุข
62102002862 นายอนุชา ศิริผล
62102002863 นายอดิศัย ถ่ินมุกดา
62102002864 นายสุรินทร� โพธิสาร
62102002865 นางสาวทิพวรรณ เหลาผา
62102002866 นางสาวสุนิตยา รัตนะพันธ�
62102002867 นางสาวพรชิตา กลางประพันธ�
62102002868 นางสาวอังคณา ศรีปรัง
62102002869 นายศักรินทร� ใจสําราญ
62102002870 นางสาววัจริน สาธุรัญ
62102002871 นางสาวเพ็ญธิภา พระเสนา
62102002872 นางสาวอาภาภรณ� เครือศรี
62102002873 นางสุรินทร�รัตน� แก(วเพชร
62102002874 นางสาวนฤมล พัฒน�ผล
62102002875 นางสาวพรพิพัฒน� เอี้ยมพันทวี
62102002876 นางสาวชลพิตา ม5วงมนตรี
62102002877 นางสาวสิริญญา สมตัว
62102002878 นางสาวยุพิน ก(านอินทร�
62102002879 นายวรุฒ อยู5ม่ัน
62102002880 นางสาวนุจรินทร� ผิวเงิน
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62102002881 นางสาวขนิษฐา ขัตติยะ
62102002882 นายพูนศักด์ิ จันทง
62102002883 นางสาวปนัสดา วงศ�วัน
62102002884 นายพิษณุ ยังมีบุญ
62102002885 นางสาวจรินทร ก่ิงทอง
62102002886 นายปฏิภาณ ทองพันชั่ง
62102002887 นางสาวชนัดดา หอมหวล
62102002888 นางสาวปวีณา คําเรืองบุญ
62102002889 นางสาววัลภา ประจันทร�
62102002890 นายสัตยา นิรินทร�
62102002891 นางสาวสุดารัตน� ยืนทน
62102002892 นางสาวรุ5งทิวา กิจพฤกษ�
62102002893 นางสาวภัทรมน คุ(มพวก
62102002894 นางสาวกวีรัตน� แก(วสมุทร
62102002895 นางสาวรัชฎาภรณ� วันชัย
62102002896 นายกรวิชญ� สายเครือบุญ
62102002897 นายภานุพงศ� โพชราช
62102002898 นางสาวสุธิพร สุดสวาท
62102002899 นางสาวพัชนิดา สารบูรณ�
62102002900 นางสาวธิดารัตน� หาระวงศ�
62102002901 นายอดุลวิทย� ศรีบัว
62102002902 นายศุภกิตต์ิ ธยาธรรม
62102002903 นายพัฒนพงษ� ศรีอนันต�
62102002904 นายวรุตม� ผลบุญ
62102002905 นายวัชรากร จันดีปุน
62102002906 นายศักด์ินรินทร� พ5ออามาตย�
62102002907 นางสาวอวยพร บุญเทียม
62102002908 นายมนตรี สิงห�สิทธ์ิ
62102002909 นางสาวขวัญฤดี สุภาทิพย�
62102002910 นางสาวอรนภา สังเกตุ
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62102002911 นางสาวอรวิภา ทองลด
62102002912 นางสาวดารินทร� จันทรา
62102002913 นายณัฐวัฒน� สุระโพธ์ิ
62102002914 นางสาวนภัสสร เนียมคํา
62102002915 นางสาวเนติมา มุสะกะ
62102002916 นายสุธี ไม(จีน
62102002917 นายมนตรี บ5อแก(ว
62102002918 นายเอื้ออังกูร สีดาพาลี
62102002919 นางสาววราภรณ� นามสุขี
62102002920 นายวัชรินทร�เทพ ศิลปชัย
62102002921 นางสาวกาญจนา พันธ�แพง
62102002922 นายอชิตพล ดวงประทีป
62102002923 นางสาววรัญญา โคตรสีวงษ�
62102002924 นางสาวสารวติยา เครือแปง
62102002925 นางสาวสุดารัตน� จรูญประโคน
62102002926 นายดะนัย สิงห�สุข
62102002927 นายกฤษฎา นิตอินทร�
62102002928 นางสาวดวงพร มีเคน
62102002929 นายจันทรไชย จันคํา
62102002930 นางสาวอาริยา ก5ายกอง
62102002931 นางสาววาสนา ก่ิงชา
62102002932 นายธวัชชัย เพ่ิมพูล
62102002933 นางสาวสุกัญญา ศรีรอง
62102002934 นายภราดร ประชุมฉลาด
62102002935 นางสาวจินตหรา ถาวงศ�กลาง
62102002936 นางสาวชรินทร�ดา โพธ์ิสุวรรณ
62102002937 นางสาวขัตติยา แผลงรักษา
62102002938 นางสาวจุฑามาศ เรียมแสน
62102002939 นางสาวเดือนรัตน� ทับทิม
62102002940 นางสาวพิมนต� แซ5โค(ว
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62102002941 นางสาวอรัญญา ไวยาประโคน
62102002942 นางสาววลัยลักษณ� บุญทอง
62102002943 นางสาวอัญชลี แสงกล(า
62102002944 นายศักด์ิชาย สีหะวงษ�
62102002945 นายกิตติศักด์ิ อนุพันธ�
62102002946 นายชณาพงษ� นิพขันธ�
62102002947 นางสาวมุกดารัตน� ป�ททุม
62102002948 นางสาวอําพร สิมณี
62102002949 นายกิตติทัศน� แสงอุ5น
62102002950 นางสาวชฎาภรณ� โพธ์ิไทรย�
62102002951 นางสาวมณีนุช บุดดีเคน
62102002952 นางสาวสุริวิภา คณะนาม
62102002953 นางสาวจินตนา รินริโก
62102002954 นายศุภณัฐ บุญเย็น
62102002955 นายธราดล ยืนยง
62102002956 นายพงศธร พิมพกันต�
62102002957 นางสาวอรุณี เหลืองงาม
62102002958 นางสาวกนกพร บุดดาพงษ�
62102002959 นางสาวสุวนันท� เครือกองมาตร
62102002960 นางสาวอําพร ภักดียุทธ
62102002961 นางสาวนิชรัตต์ิ ธงโบราณ
62102002962 นายภานุรุจ ต้ังณัฐกาญจน
62102002963 นายสัมพันธ� พูลเพ่ิม
62102002964 นางสาวนัฐิยาภรณ� โพศาราช
62102002965 นายชาคร แก(วละมุล
62102002966 นางสาวสกลสุภา สุนทร
62102002967 นายรัฐชาติ ชื่นขวัญ
62102002968 นายศุภวิชญ� พรมรักษา
62102002969 นายพิบูลย� แว5นแคว(น
62102002970 นางสาวธัญญารัตน� ลาสิทธ์ิ

หน(า 99 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี
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62102002971 นางสาวจันทร�จิรา ศรีสระคู
62102002972 นายพนา คําพินิจ
62102002973 นางสาวบุษกร ชมัฒพงษ�
62102002974 นางสาวยุภาภรณ� พรชู
62102002975 นายอพิชา บุญรักษ�
62102002976 นางสาวปณิตา สายสุวรรณ�
62102002977 นางสาวชฎาธร ส5งศรี
62102002978 นายทยากร วงค�จันทร�
62102002979 นายสิทธิชัย พรมศรี
62102002980 นายณรงค�ศักด์ิ สพสิงห�
62102002981 นายวรชาติ กาฬบุตร
62102002982 นายณัฎฐพร ถาวรพันธ�
62102002983 นางสาวกานต�สินี มีดี
62102002984 นายสิรวิชญ� ฉํ่าเพชร
62102002985 นางสาวฐิติพร โสดาภักด์ิ
62102002986 นางสาวป�ทมา สุวะไกร
62102002987 นางสาวศิริพร ถุงจันทร�
62102002988 นางสาวกัญญา ศีลให(อยู5สุข
62102002989 นายสราวุฒิ สีถนัด
62102002990 นายธนาธิป แสงงาม
62102002991 นายชยพล สังขจรัสรวี
62102002992 นางสาวศิริพร สดสร(อย
62102002993 นายบัญชา ไชยสุวรรณ
62102002994 นางสาวกนกภรณ� พลโลก
62102002995 นางสาวสุรคนา วิลามาศ
62102002996 นางสาวรัตนาภรณ� บุญอาษา
62102002997 นางสาวอารีญา กิตติสน
62102002998 นางสาวยุวรี เชี่ยวชาญ
62102002999 นางสาวสายสมร เฉลิมพล
62102003000 นางสาวสุธิมา อุดมญาติ
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62102003001 นางสาวปริชญา ศรีสมพร
62102003002 นายเอกพงษ� โยธาศรี
62102003003 นางสาวนารีรัตน� นาโสก
62102003004 นางสาวปุณยนุช ไชยพันโท
62102003005 นางสาวอรุณ มะลิโส
62102003006 นางสาวอัญญาณัทฐ� ศิรินันต�บวร
62102003007 นางสาวสุภาวดี ผลใหญ5
62102003008 นางรักชนก สุดใจดี
62102003009 นายวัชรพงษ� สุขศรี
62102003010 นางสาวสุพัตรา สีวัง
62102003011 นางสาวภวรรณตรี ทวีพัฒน�
62102003012 นางดวงกมล สาธุชาติ
62102003013 นางสาวภัทราพร เชิญกลาง
62102003014 นายวชิรพงษ� แสงบุญ
62102003015 นางสาวพรศิริ สุวรรณกูฏ
62102003016 นางสาวสุณิสา หงษ�ภู
62102003017 นายศักด์ิณรงค� อุปสาร
62102003018 นายวิระพงษ� ชัยพร
62102003019 นางสาวพิสมัย เหล็กดี
62102003020 นางสาวสุจันทร� นารี
62102003021 นางสาวพิมพ�พร จําปาพันธ�
62102003022 นายมานพ ธรรมยุติ
62102003023 นางสาวภคพร นาสิงห�ทอง
62102003024 นางสาวไอรดา อารามรักษ�
62102003025 นางสาวลีลา บุญผ5อง
62102003026 นางสาววิภา คําตา
62102003027 นางสาวดวงทิพย� แซ5เล็ก
62102003028 นายจตุพร ขยันหา
62102003029 นายฐิติพงศ� จันทร�แจ(ง
62102003030 นางสาววรรณิษา บรรเทิงใจ
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ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003031 นายลําพูน ยารักษ�
62102003032 นายจรินทร� ศิริอนันต�
62102003033 นางสาวสุวนันท� โคตรพงษ�
62102003034 นายพันธกานต� พรมมาศ
62102003035 นายพิติพงษ� พรหมอารักษ�
62102003036 นายอดิศักด์ิ ทองสองชั้น
62102003037 นายชัยธวัช อาจเอี่ยม
62102003038 นางสาวทัศนียา ชูจิตร
62102003039 นายศักด์ิสุริยา เพียงตา
62102003040 นายธาราดล พูลเพ่ิม
62102003041 นางสาวนริสา แน5นอุดร
62102003042 นางพัชรี วิหคโต
62102003043 นายสุชาติ ไชยเพชร
62102003044 นางสาวนิมลรัตน� ยุทธรัตน�
62102003045 นางสาวนภัสสร ภิญโย
62102003046 นางสาวศิริวรรณ สินปNอง
62102003047 นายคงกระพัน พุทธเคน
62102003048 นางสาวเปรมกมล จันทร�ดี
62102003049 นางสาวมาริสา วันนา
62102003050 นางสาวรุ5งนภา สาระวงศ�
62102003051 นางสาวสุรีรัตน� จันเมือง
62102003052 นายชัยวัฒน� คําตา
62102003053 นางสาวปEยพัชร นามศิริ
62102003054 นางสาวปานปรียา บุญศรี
62102003055 นางสาวศรีนวน เกษียร
62102003056 นางสาวอรอนงค� สายเคน
62102003057 นางสาวณัฐสุดา อยู5เห(ง
62102003058 นางสาววิภาดา ขันตรี
62102003059 นางสาวเกวลิน อุ5นท(าว
62102003060 นายกมลภพ กางทอง
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62102003061 นางสาวขนิษฐา บัวเขียว
62102003062 นายณัฐวัตร พวงจันทร�
62102003063 นายวันเฉลิม ป�นเงิน
62102003064 นายสรสิงห� จําปาประโคน
62102003065 นางสาวสุพัตรา ประทุม
62102003066 นางสาวอมรรัตน� ศรีนวล
62102003067 นายจีราวัฒน� คงนิล
62102003068 นายเขตโสภณ แก5นจันทร�
62102003069 นางสาวธิติมา มุกดา
62102003070 นางสาวสุรัตยา แสนทวีสุข
62102003071 นายวุฒิกุล ชินวงษา
62102003072 นางสาวนิภาพร พันลํา
62102003073 นางสาวสกุลแก(ว เพชรแก(วนา
62102003074 นางสาวธนิดา แสนสุภา
62102003075 นางสาวอังศุมาลิน เปรียบกล(า
62102003076 นางสาวเอื้อมพร ชุบขุนทด
62102003077 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�โสภา
62102003078 นางสาวนัตยา ยะสา
62102003079 นางสาวตติยา หลุมทอง
62102003080 นางสาววรรณ สมภารเพียง
62102003081 นางสาวเพ็ญนภา วงสุพรรณ
62102003082 นางสาววลัยลักษณ� กําทอง
62102003083 ว5าที่รตหญิงปราณิศา แจ5มแจ(ง
62102003084 นางวรรณพร อุทธา
62102003085 นางสาวสุธัมมา แซ5ต้ัง
62102003086 นางสาวกัลยา จวนสาง
62102003087 นางสาวอุดมทรัพย� ภาสต�โรจน�
62102003088 นางสาวอุไรวรรณ ลือเดช
62102003089 นายสุพล โมกขรัตน�
62102003090 นางสาวบุณณดา บุญมาศ
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62102003091 นางสาวสุดารักษ� จิตตโคต
62102003092 นางสาวเบญจพร ทองเภา
62102003093 นางสาวนันทิณี ทองสีแก(ว
62102003094 นางสาวพรนภา ศรีสังขาร
62102003095 นายวีระวัฒน� สวาทรัมย�
62102003096 นางสาวนัดดา หินแก(ว
62102003097 นางสาวมะลิวรรณ แผ5นคํา
62102003098 นายปEยะพงษ� ผาทอง
62102003099 นางสาววิลาวรรณ มุคํา
62102003100 นายวสันต� มโนราช
62102003101 นางสาวฐิติพร โพธิชัย
62102003102 นายวิรพล มุขวัฒน�
62102003103 นายศิวกร เนื้อทอง
62102003104 นายอนิวัฒน� พิมพะสุทธ์ิ
62102003105 นายขจรเกียรติ นารีนุช
62102003106 นางสาวน้ําฝน ธันยบูรณ�วัฒนา
62102003107 นายกฤษดา พันธะไชย
62102003108 นายทศวรรษ ไชยศรีษะ
62102003109 ว5าที่ร.ตศักด์ินรินทร� สถิตรัชตสถาพร
62102003110 นายนิพนธ� ประถมนาม
62102003111 นางสาววันเพ็ญ สมบุญ
62102003112 นางสาวติภาภรณ� ทะการุณ
62102003113 นายวีระพล ศรีลาศักด์ิ
62102003114 นางสาวศิริสิน บัวพุฒ
62102003115 นายณัฐวุฒิ พลศรีษะ
62102003116 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ปานุเวช
62102003117 นางศราพร สัตรูพ5าย
62102003118 นางสาวสุธิดา วรรณวิโรจน�
62102003119 นางสาวศิริกันยา อารีรมย�
62102003120 นางสาวสิรินยา คํานนท�
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62102003121 นายอรรถพล มีสา
62102003122 นายจตุพล คมแก(ว
62102003123 นายเจษฎา สีมาเมฆ
62102003124 นายเทพเมธี วรรณสิงห�
62102003125 นายเกรียงไกร กุลแก(ว
62102003126 นางสาวพรรณทิภา คุณสุข
62102003127 นายปกรณ� พรหมมา
62102003128 นางสาวจิราพร หวังดี
62102003129 นางสาวจิราพร ทิพวงษ�
62102003130 นางสาววราลักษณ� เสียงหวาน
62102003131 นายขุนไกร มรรคนา
62102003132 นางสาวสิริญญา โสมเกษตรินทร�
62102003133 นางสาวจารุวรรณ สาขา
62102003134 นางสาวดารุณี บันทอน
62102003135 นางสาวทิพย�ทิวา ทานุจันทร�
62102003136 นายฉลองมงคล ศิริปR
62102003137 นางสาวเจนจิรา สีหะวงษ�
62102003138 นายอํานาจ มุทาพร
62102003139 นายรพิชญ� แสงรุ5ง
62102003140 นายเทวฤทธ์ิ อินทร�ขาว
62102003141 นายสิทธิพร โสภาภาค
62102003142 นายวรพจน� บุญเลิศ
62102003143 นางสาวปวรรณญา สะใบ
62102003144 นางสาวศศิประภา สําราญ
62102003145 นายนิติ สุดบอนิจ
62102003146 นางสาวณภัทรา คําสิงห�
62102003147 นางสาวปรัชญาภรณ� สิงสาย
62102003148 นางสาวจินตนา สมน(อย
62102003149 นางสาวนุชนาท แสนโสภณ
62102003150 นายอภิชาติ นามวงค�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62102003151 นางสาวสุรางคณางค� พันธ�โพธ์ิ
62102003152 นางสาวธีระพันธ� องอาจ
62102003153 นางสาวอําพร แร5ทอง
62102003154 นางสาวจรรยา คัดทะจันทร�
62102003155 นางสาววิราศินี ช5วยนา
62102003156 นางดวงเดือน ประชานัย
62102003157 นายอุทิศ จารุขันธ�
62102003158 นางสาวอังสุมารี เมืองโคตร
62102003159 นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
62102003160 นางสาวรัชณู กากุล
62102003161 นายทวีศักด์ิ ไกรรักษ�
62102003162 นายไชยา สุริโย
62102003163 นางสาวชไมพร พ5อเสือ
62102003164 นายสุริยา ศรีดา
62102003165 นางอัญชนา บุระพา
62102003166 นายณัฐพล พรหมบรรณ
62102003167 นางยุวรัตน� แสนโบราณ
62102003168 นายสมพงษ� เจริญเหลือ
62102003169 นางสาวธันวรัตน� อ(วนอ5อน
62102003170 นายสราวุฒิ เพชรจํารัส
62102003171 นางสาวรัตนาภรณ� แย(มชู
62102003172 นางสาวสุจิตตรา จันทร�จิตร
62102003173 นายอุทัย แพงแสน
62102003174 นายจักราวุฒิ ทีหัวโทน
62102003175 นางสาวพรพรรณ เสาทอง
62102003176 นางสาวสุมาลี อาจเสน
62102003177 นางสาวจุฬาลักษณ� ทะประสพ
62102003178 นางสาวเบญจมาศ ทัศศรี
62102003179 นางสาวปาริชาติ เครือหอม
62102003180 นางสาวกัณณ�ชญาน� ธัญพัฒน�ธนากุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62102003181 นางสาวนิลาวัลย� ไชยชนะ
62102003182 นายกฤษณะ กรรณลา
62102003183 นางสาวดารณี โพธ์ิจันทร�
62102003184 นายธีรวัฒน� ชาธิพา
62102003185 นายบุญส5ง สายเมฆ
62102003186 นางสาวชมพู5 ต(นจันทร�
62102003187 นายรัฐพล ศรีหล(า
62102003188 นายภูมิสิทธ์ิ อายุศะนิล
62102003189 นางสาวมนฑาทิพย� นวนงาม
62102003190 นายชาญณรงค� ทับทิมหิน
62102003191 นางสาวกัลยา คนเพียร
62102003192 นางสาวกมลทิพย� โสมาบุตร
62102003193 นายรณสฤษฏ์ิ จักษุอินทร�
62102003194 นายอธินัติ หอมจําปา
62102003195 นางสาวปราริฉัตร ศรีลา
62102003196 นายสันติ สีอ5อน
62102003197 นางสาวชนิกานต� แก5นแก(ว
62102003198 นางสาวจุฑามาศ สุนันทา
62102003199 นางสาวกฤติยาภรณ� วงค�จักร�
62102003200 นายเกรียงไกร สุทธสนธ์ิ
62102003201 นายภัคธนัญชัย ทองหลาง
62102003202 นางสาวฤทัยรัตน� แพทย�เพียร
62102003203 นางจิตติมา บุญหอม
62102003204 นายโชติรส เชื้อประทุม
62102003205 นายสมพล พ่ึงภพ
62102003206 นางสาวมณีวรรณ ทนทาน
62102003207 นางกนกรัฐ เข็มทอง
62102003208 นายฉัตรชัย เหล5าหาไชย
62102003209 นางสาวน้ําฝน นิยมวงค�
62102003210 นางสาวเดือนละออ วงค�จันทร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003211 นางประวินา ทับทิมหิน
62102003212 นางสาวพัชราวรรณ ศรีวาจา
62102003213 นายณฐกร สุธรรมวงษ�
62102003214 นางสาวชลิดา สุวรรณพันธ�
62102003215 นายธงชัย อําพันธ�
62102003216 นางสาวโชติกา ศรีลา
62102003217 นางสาวธัญลักษณ� บุญประวัติ
62102003218 นายเฉลิมพล บัวศรีธรานนท�
62102003219 นางสาวจินตหลา ไชยงาม
62102003220 นายรัฐสิทธ์ิ ชมภูบุตร
62102003221 นางสาวนฤทัย ธิมาชัย
62102003222 นางสาวรัชนีกร มะโนราช
62102003223 นางจินดารัตน� นามบุตร
62102003224 นายประทีป จําปR
62102003225 นางสาวปวีณา แข็งแรง
62102003226 นางสาวจันทิมา สุขรี่
62102003227 นางสาวปEยะดา ไกยศรี
62102003228 นางสาวสุดาวรรณ อาจอุดม
62102003229 นายสุรชัย วงษ�สาลี
62102003230 นายกัมปนาท ดีมีวงษ�
62102003231 นายวีระพล ดาวเฉลิมวงศ�
62102003232 นายกฤษฎา นามขํา
62102003233 นายโสภณ โสดาลี
62102003234 นายวีระยุทธ สมพงศ�
62102003235 นางสาวสุวรรณี ยืนยง
62102003236 นางสาววัณณิตา ลาภูตะมะ
62102003237 นายอนุวัฒน� ภูพันนา
62102003238 นางสาวพัชราพรรณ เอกศรี
62102003239 นายชัยณรงค� ระนา
62102003240 นางสุกัญญา มูลต(น
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003241 นางสาวทุมพร บุญเรือง
62102003242 นางสาวมัทนา นิยมชาติ
62102003243 นางสาวนงนุช ประทาน
62102003244 นางสาวมณีรัตน� พรมมาศ
62102003245 นางสาวนัทฤดา วงศรีทา
62102003246 นางสาวโยษิตา แตะต(อง
62102003247 นางสาวณัฐกาญจน� เพ็งแจ5ม
62102003248 นายสุทธิศักด์ิ บุญลิลา
62102003249 นางสาวรุ5งไพลิน นุ5มน(อย
62102003250 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสิทธ์ิ
62102003251 นายณัฎฐภัทร� สงสอาด
62102003252 นางสาวสุภัตรา ภูเด5นผา
62102003253 นายขจรศักด์ิ สมวงษ�
62102003254 นางสาวพิมพ�ชนก แนบชิด
62102003255 นายกิตติพงษ� ภิญโญ
62102003256 นางสาวอุไรพร ต(นพันธุ�
62102003257 นายพงศธร ตุ(มหอม
62102003258 นางสาวนงลักษณ� บุตรแต(ม
62102003259 นายอาคม อุ5นใจดี
62102003260 นางสาวเมศรินทร� เย็นเพ็ชรภูวัต
62102003261 นายมนูญ ศรีทอง
62102003262 นางกัญญาลักษณ� จ5าผาย
62102003263 นางสาวสุพรรณี สืบดี
62102003264 นางสาวณิชกานต� บัวโพธ์ิ
62102003265 นายเนรมิตร มาลัยงาม
62102003266 นายธีระพงษ� ทองพามี
62102003267 นายสมเกียรติ เชียงใหม5
62102003268 นางสาววรางคณา พิกุลศรี
62102003269 นางสาวอุมาพร อินทร�เพ็ญ
62102003270 นางป�ณณภัสร� สีสด
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62102003271 นางสาวไอลัดดา ประสมสิน
62102003272 นางสาวบังอร ศรีพันธ�
62102003273 นางสาวอรปรียา อภัยวงศ�
62102003274 นายเกียรติศักด์ิ อุราสาย
62102003275 นายถิรวัฒน� ภาระเวช
62102003276 นายเกียรติศักด์ิ ขาวงาม
62102003277 นางสาวสิริภูรินท� ทองเฟYWอง
62102003278 นางสาวสุทธิดา วงกลม
62102003279 นางสาวสุจิณดา บุญหล(า
62102003280 นายเอนกพงษ� ทองสองชั้น
62102003281 นายทรงพล พลเขตต�
62102003282 นางสาวระพีภรณ� ชัยชนะ
62102003283 นายเอกสิทธ์ิ เมืองโคตร
62102003284 นายนิติภูมิ สายสมุทร
62102003285 นางสาวนัฐรดี นนทะวงค�
62102003286 นางสาวบุหลัน ภาดี
62102003287 นายนันทวัฒน� อินทร�เพ็ญ
62102003288 นางสาวอรุญภัสร� พาลี
62102003289 นางสาวปรียานันท� หยาดน้ํา
62102003290 นายภุมรินรัตน� สารชัย
62102003291 นายศุภวิชญ� แก(วหานาม
62102003292 นายกิตติศักด์ิ หล(าศรี
62102003293 นางสาวปEยะวรรณ ไชยนุประภา
62102003294 นางสาวเจนจิรา สิทธิหา
62102003295 นายเฉลิมพันธ� ไชยเทพ
62102003296 นางสาวณัฐพร กรทรัพย�
62102003297 นายนพปฎล พิมพ�บรรเจิด
62102003298 นางสาวศิริญา จักษุพันธ�
62102003299 นายอัษฎางค� พิสนธ�
62102003300 นางสาวมุฑิตา ชูรัตน�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62102003301 นางสาวยุภาพร อุทธาสังข�
62102003302 นางสาวสุภาวดี ลืนภูเขียว
62102003303 นายภัทรพล แพงเจริญ
62102003304 นางสาวเพ็ญพิชชา อ5อนฉวี
62102003305 นายสุริยา เสนาง
62102003306 นายทวีศักด์ิ คงย่ิงหาร
62102003307 นางสาวฐานิตา จันทร�เกษ
62102003308 นางสาวป�ญญิตา บุญอาภา
62102003309 นางสาวชนิกานต� ทุมมากรณ�
62102003310 นายทศพล กาสี
62102003311 นางสาวจิดาภา แก(วคํา
62102003312 นายศิริศักด์ิ พูนพิน
62102003313 นางสาวศศิประภา เจริญรัมย�
62102003314 นางภานรินทร� คุณมาศ
62102003315 นางสาวกาญจนา โทนะพันธ�
62102003316 นายทศพล พูดเพราะ
62102003317 นางสาวลลิตา เจริญทัศน�
62102003318 นายสิทธิศักด์ิ ศรีเลิศ
62102003319 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญประจง
62102003320 นายเอกลักษณ� สุดสนอง
62102003321 นายกิตติธร วิระสิงห�
62102003322 นางสาวกนิษฐา ไม(งาม
62102003323 นางสาวอัจฉรา นิลยอง
62102003324 นางสาวนุชธิดา วงค�สุทธ์ิ
62102003325 นางสาวจินตหรา สาระดํา
62102003326 นางสาวพรพิมล เจริญสุข
62102003327 นางสาวกานต�ชนก มูลจันดา
62102003328 นางสาวเต็มใจ สว5างงาม
62102003329 นายชรินทร�ทิพย� แหวนเงิน
62102003330 นางสาวดาวใจ มงคลแก(ว
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003331 นางสาวมณีรัตน� บุญมาก
62102003332 นายวัฒน�กมล ปะติเส
62102003333 นางสาวอุมารินทร� มาเรือน
62102003334 นางสาวระวีวรรณ เลื่อมใส
62102003335 นายวรินทร เชื้อชัย
62102003336 นายบรรจง ชินพะวอ
62102003337 นายสัมฤทธ์ิ ดวงศรี
62102003338 นายวรวุธ หินเธาว�
62102003339 นางสาววิภาภรณ� บุญวิเศษ
62102003340 นางสาวพฤกษ�พนา มีทรัพย�
62102003341 นายอณัตชัย เรียบเรียง
62102003342 นางสาวอาภัสรา มะลิไมย�
62102003343 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งคําลุน
62102003344 นางสาวชวนพิศ พระภูเงิน
62102003345 นางสาวดาริกา จัยวัฒน�
62102003346 นางสาวอรอุมา แก5นการ
62102003347 นางแพรวพรรณ แสนทวีสุข
62102003348 นางสาวเสาวภา โพธ์ิพา
62102003349 นายพรเทพ บุญคง
62102003350 นางสาววรัญญา กมุทชาติ
62102003351 นางสาวพรทิพา ทองทา
62102003352 นางสาวธิติมา เพราะพืช
62102003353 นางสาวอุษามณี แนบทางดี
62102003354 นายภานุวัฒน� บั้งทอง
62102003355 นางสาวสุภาภรณ� ทาวะพรหม
62102003356 นางสาวรัชนี ชาวนา
62102003357 นายกนกพล สุทธิสําฤทธ์ิ
62102003358 นางสาวพัชรีภรณ� วีสี
62102003359 นายจีระศักด์ิ คนคล5อง
62102003360 นางสาวขนิษฐา รูปหล5อ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62102003361 นางสาวนันทกานต� สมสุข
62102003362 นางสาวอรุณี คําศรี
62102003363 นางสาวสุภาพร สระแก(ว
62102003364 นางสาวเสาวณีย� วงค�ม่ัน
62102003365 นายภูติภัค เลี่ยมดี
62102003366 นายจิรโชติ จําปาทอง
62102003367 นางสาวนภัทร พุฒเสน
62102003368 นางสาวช5อผกา ธาดาวุธ
62102003369 นายจักรกริช สุดสุข
62102003370 นายภูษณโชติ มาภา
62102003371 นางสาวสกาวรัตน� แก(วคํา
62102003372 นางสาวสุภาวิตา นาคเกิด
62102003373 นายเจษฎา อยู5คง
62102003374 นางวรรณญา แสงเดช
62102003375 นางสาวรัชดาพร บานชื่น
62102003376 นายประเสริฐศักด์ิ วังคะฮาต
62102003377 นายณัฐพล สุริยะ
62102003378 นายสัญญา ต5อโชติ
62102003379 นางสาวธนัญญา ทองคําใส
62102003380 นางสาวกชามาส มีทองแสน
62102003381 นางสาวรําไพ ศิริรักษ�
62102003382 นางสาวนันทนา ใสหมี
62102003383 นายวิชัย พันเสมอ
62102003384 นางก่ิงแก(ว วรนาม
62102003385 นางสาวอรอุมา บุตรใส
62102003386 นางสาวขนิษฐา ฝางคํา
62102003387 นางสาวเพ็ญประภา ฉวีวงษ�
62102003388 นายปรินทร� สีรินทร�
62102003389 นางสาวพรศิริ มาทวงศ�
62102003390 นางสาวสุนิตา นาศรี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003391 นางสาววัชรีวรรณ อาหนาน
62102003392 นางสาวรสริน พรพนม
62102003393 นายอรรถพล ทองทั่ว
62102003394 นายวิษณุ เครือทอง
62102003395 นางสาวศิริพร อ(วนกลม
62102003396 นายอนุรักษ� ศรีเลิศ
62102003397 นางสาวสิรินภา ศรีแสง
62102003398 ว5าที่ ร.ต.อุทิน เพ็ชธัมรงค�
62102003399 นางสาวบังอร โสสุด
62102003400 นางสาวชื่นจิตร คงชูศรี
62102003401 นางราตรี จันชะนะ
62102003402 นายธนศักด์ิ เรืองเจริญ
62102003403 นางสาวศศิธร พันธ�เพ็ง
62102003404 นางสาวอรอนงค� ใบศรี
62102003405 นางสาวปภัฎชมณ อิงม่ัน
62102003406 นางสาวลินดา ยอดดํา
62102003407 นายตติยเทพ ธานิสพงศ�
62102003408 นางสาวอรอนงค� รักเพ่ือน
62102003409 นางสาวสุกัญญา ยะบุญมี
62102003410 นางสาวศิรารมย� สุวรรณเลิศ
62102003411 นางสาววราภรณ� ป�ตถาทุม
62102003412 นางสาวอริชา พลพวก
62102003413 นางสาววิชชุดา ศรีสว5าง
62102003414 นายเชวงศักด์ิ มูลจันทร�
62102003415 นางสาวชนกนันท� ชูคํา
62102003416 นายปรีชา แก(วรักษา
62102003417 นางสาววรัญญา เวชกามา
62102003418 นางสาวรัตติกาล วรรณโสภา
62102003419 นางสาวกานติมา ภูมิแสง
62102003420 นายพัฒนชัย ไชยอุโคตร�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003421 นายยุทธนา ทากุ
62102003422 นายสุรสิทธ์ิ ชาวสวน
62102003423 นายชาญวิทย� สิทธิวัง
62102003424 นายธนภัทร กมลเวช
62102003425 นางศรัณย�รัชต� ประเสริฐ
62102003426 นางสาววิลาวัณย� สาระรัตน�
62102003427 นางสาวอรทัย พรมสุรินทร�
62102003428 นายสุทัศน� บุญอ5อน
62102003429 นายพีรศักด์ิ ฤทธิรณ
62102003430 นายชราวุธ กาทอง
62102003431 นายสุภาพ หนองเหล็ก
62102003432 นางสาวพรนภา ขุนทอง
62102003433 นางสาวนิติญา เนินทราย
62102003434 นางสาววรรณพร หิรัญกุล
62102003435 นางสาวกมลชนก กัลยาโพธ์ิ
62102003436 นายเฉลิมพล หนูจิต
62102003437 นางสาววราภรณ� ลีลอม
62102003438 นางสาวนิตยากร พรมะลี
62102003439 นายวีรภัทร� เดือนแสงรัศมี
62102003440 นายนพฤทธ์ิ กนึกรัตน�
62102003441 นางสาวเพ็ญนภา เทพพินิจ
62102003442 นางสาวนุจรีย� คะบุตร
62102003443 นายนพฤทธ์ิ คุณวุฒิ
62102003444 นายสิทธิชัย บุญประสม
62102003445 นางสาวนวลจันทร� จันทร�ชื่น
62102003446 นางสาวพิชชาพร ปNอมไชยา
62102003447 นางสาวกิตติยา ไชยยาศ
62102003448 นายธนพงษ� สุจริต
62102003449 นายนัฐดนัย พันธุ
62102003450 นางเบญจพร แน5นอุดร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003451 นายวัฒนา แสนทวีสุข
62102003452 นางสาวอําภาภรณ� วิจิตจันทร�
62102003453 นายณัฐพล ปEนะถา
62102003454 นางสาวณิชาภา ม่ังประสิทธ์ิ
62102003455 ว5าที่ ร.ต.ชนม�นิธิศ นันทิเดชาพันธ�
62102003456 นางสาวธนภรณ� สินเติม
62102003457 นางสาวเจนจิรา ไหมมี
62102003458 นางสาวสุวรรณา อุตสระคู
62102003459 นางสาวจตุนารัตน� หงษ�นภวิทย�
62102003460 นางสาวชลธิชา สําเภา
62102003461 นายเจษฏา ทองคํา
62102003462 นางสาวคณิตรา พิทักษ�
62102003463 นายสุเทพ กรุรัมย�
62102003464 นางสาวชฎาพร นาคจันทร�เอก
62102003465 นายสุรชาติ นาเจริญ
62102003466 นางสาววิภาดา แสงจันทร�
62102003467 นายกิตติศักด์ิ ยาวะโนภาส
62102003468 นางสาวจริยา พุ5มแจ5ม
62102003469 นายภูดิศ เทพตาแสง
62102003470 นางสาววลิตา นันทโคตร
62102003471 นายกรวิท เขตสกุล
62102003472 นายภุชงค� พ5อลา
62102003473 นางสาวปวีณนุช พันดวง
62102003474 นายใจเพชร น(อยหม่ืนไวย
62102003475 นางสาวมัสลิน ศรีมาทร
62102003476 นางสาวกัญญาพัชร ผ5องบัวเผื่อน
62102003477 นายธัชพล แสบงบาล
62102003478 นายเกษมสันต์ิ ลานนท�
62102003479 นางสาวปEยฎา ภูรินพรัตน�
62102003480 นางสาวนพวรรณ ไชยเพ็ชร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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62102003481 นางสาววราภรณ� มูลมิน
62102003482 นายศิวพรรณ ผิวงาม
62102003483 นางสาวกรกานต� ทานะเวช
62102003484 นายติณปภัส ทองประกอบ
62102003485 นายธราเทพ ปริตโตทก
62102003486 นางสาวรัชนี นะสิริ
62102003487 นางสาวทิศากร จารุวัน
62102003488 นายเอกสิทธ์ิ ไชยสิทธ์ิ
62102003489 ว5าที่ร(อยตรีชัยวัฒน� ชมดี
62102003490 นางสาวยุวดี นิยมญาติ
62102003491 นางสาววงเดือน เชยจันทา
62102003492 นางสาวณัฐชา สุวะไกร
62102003493 นางสาวกรกมล ส5งศรี
62102003494 นายไตรภพ บุญทศ
62102003495 นางสาววนิดา สีสมบา
62102003496 นายสงวน วงค�คะสุ5ม
62102003497 นายอานนท� แก5นทน
62102003498 นายพิริยกร สิทธินันท�
62102003499 นายศุภชิต ชุ5มกลาง
62102003500 นางสาวสุภาพร นัยลี
62102003501 นางสาวอาริยา ชาลีพล
62102003502 นางสาวชมพูนุช สุทธิประภา
62102003503 นายปุรินทร� พรหมประเสริฐ
62102003504 นายฐปนันต� วงษ�คํา
62102003505 นางสาวกรรทิมา พรมศิริ
62102003506 นางสาวประภาพร พันธุ�สุข
62102003507 นายคณิสร ชัยคํามุง
62102003508 นางธรา อุ5มชัย
62102003509 นายมีชัย คําจันทร�
62102003510 นายณัฐพล กระสวยทอง
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62102003511 นายก(องเกียรติ แดงดี
62102003512 นายหาญศึก สมบรรณ�
62102003513 นางสาวจิรัฐติกาล ลาธุลี
62102003514 นางสกุลรัตณ� อุ5นทวง
62102003515 นางสาวอมิตตา สุทธิรัมย�
62102003516 นายณัฐกิตต์ิ ศรีหรั่ง
62102003517 นางสาวศิริอร ศิริเทพ
62102003518 นางสาววรรณวลี วันดี
62102003519 นายรัชตะ บุญสัตย�
62102003520 นางสาวอลิษา คิดชอบ
62102003521 นางสาวธาริณี วงค�หาญ
62102003522 นายป�ญญา วรรณสิงห�
62102003523 นายเรวัตร ขันธะ
62102003524 นางสาวหนึ่งฤทัย บัวสระ
62102003525 นางสาววราภรณ� นามวงค�
62102003526 นางสาวอนุสรา นิสวัน
62102003527 นางสาววรรณวิภา ดาลัย
62102003528 นายคมสันต� ตะเคียนเกลี้ยง
62102003529 นายมนตรี เนินทราย
62102003530 นางสาวบัวรอน ธนอวน
62102003531 นางสาวปรัชญากร ชูรัตน�
62102003532 นางสาวเพียงขวัญ ย้ิมประดิษฐ�
62102003533 นายณัฐกฤษฏ์ิ จงจํา
62102003534 นางษญาฎา แก(วงามสอง
62102003535 นางสําเภา สถานพงษ�
62102003536 นางยศษาวดี วิเศษชาติ
62102003537 นายชลทิตย� แก(วพวง
62102003538 นายธีรพล สะโสดา
62102003539 นางสาวปลายฝน มุ5งสูงเนิน
62102003540 นางสาวสุดธิสา คําชัย
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003541 นางสาวดารารัตน� ใจทา
62102003542 นายศุภฤกษ� จิตรมาศ
62102003543 นางสาวอพินยา วันดี
62102003544 นายธีระเดช สุวรรณราตรี
62102003545 นางสาวชาลินี ไชยแสง
62102003546 นางสาวยุพิน สุวอ
62102003547 นางสาวรินนา ประดับศรี
62102003548 นายรพีพิทักษ� ผลงาม
62102003549 นางสาวสุวรรณา กล่ํารัตน�
62102003550 นางสาวศริญญา ทาคําห5อ
62102003551 นางสาวธัญลักษณ� บุญนํา
62102003552 นายธนันชัย ไกยะวินิจ
62102003553 นายทรงเดช สอนนาค
62102003554 นายกอบชัย ศรีสมบูรณ�
62102003555 นางสาวบุษบา บุญสินชัย
62102003556 นางสาวนิราภร นวลศรี
62102003557 นางสาวสุจิตตรา เวชกามา
62102003558 นายเกียรติศักด์ิ ไพรสุวรรณ�
62102003559 นางสาวปราณี วันตะโคตร
62102003560 นางสาวรวิวรรณ กุลพร
62102003561 นายพงศกร คูณคําผา
62102003562 นางสาวปวีณา เอ(โถ
62102003563 นายอภิชาติ ชลมงคล
62102003564 นายศุภชัย สุป�ญโญ
62102003565 นางสาวอุทร วงษ�ยา
62102003566 นายรังสรรค� การดี
62102003567 นายลิขิต อรรคนิตย�
62102003568 นางสาวยุวรรณวดี ม่ันธัมมา
62102003569 นายศักดา ปาสา
62102003570 นางสาวประภัสษร ศรีภักดี

หน(า 119 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003571 นายวทัญJู เหมือนเหลา
62102003572 นายจีระศักด์ิ เลาวิริยะกุล
62102003573 นายสรศักด์ิ มุ5งหมาย
62102003574 นายศักด์ินรินทร� คําพินิจ
62102003575 นายณัฐพงศ� โทสีทา
62102003576 นางณิชาภา พัฒนพันธุ�
62102003577 นายพงษกร เกาะก่ิง
62102003578 นางสาวจิราพร สุขดี
62102003579 นางสาววิภาดา ไชยภักด์ิ
62102003580 นายศิริพงศ� จันทร�เทพ
62102003581 นางสาวเกศมณี เสียงล้ํา
62102003582 นางสาวสกาวใจ เจ็กมาก
62102003583 นายจักรกริช วงค�ภักดี
62102003584 นางสาวจามจุรี จูศรี
62102003585 ว5าที่ร(อยตรีสมบูรณ� ทองใส
62102003586 นางสาวสุพรรษา คุณนาม
62102003587 นายศิวดล กว(างขวาง
62102003588 นางสาวเสาวณี งามพร(อม
62102003589 นางสาวกรรณณิกา แสนสา
62102003590 นายนนทศักด์ิ คําเข่ือง
62102003591 นายพชรพล กล5อมป�ญญา
62102003592 นายอรชุน พรมบุตร
62102003593 นางสาวศิวิมล กุลจู
62102003594 นายณัฐพงศ� ไชยเศษ
62102003595 นางสาวสุจิตรา เพียรเสมอ
62102003596 นายณัฐพล สนับหนุน
62102003597 นางสาวอากูล สมปาน
62102003598 นายมงคลฤทธ์ิ แฝงบุญ
62102003599 นางสาวรณิดา เจษฎางศรี
62102003600 นายแสงเพชร สุราช
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003601 นายวุฒิพงษ� โสมศรีแพง
62102003602 นางสาวอัมพาพันธ� วิมลพันธ�
62102003603 นายณัฐพงศ� โพธ์ิเงิน
62102003604 นายอนุวัฒน� แสงลา
62102003605 นายชยพัทธ� สีเทา
62102003606 นายทศพล ป�ททุม
62102003607 นางสาวชนิกานต� ใจแสน
62102003608 นางสาวสารยา สาระ
62102003609 นายอาทิตย� ทองจันทร�
62102003610 นางสาวอาธิรดา เกณฑ�การ
62102003611 นายสันติ ทับอุดม
62102003612 นางสาวศิริรัตน� อัศฤกษ�
62102003613 นางสาวศุภาลักษ� จิตรจําลอง
62102003614 นายสิงหพันธุ� พันธุ�อ5อน
62102003615 นางวันวิมล แสนสวาสด์ิ
62102003616 นายเจษฎากร สมพล
62102003617 นายทองอินทร� แก(วลาย
62102003618 นายพลวัฒน� โอรสไตรรัตน�
62102003619 นางสุภาวดี ตุ5ยไชย
62102003620 นางสาวอภิญญา เชตะวัน
62102003621 นางสาวศรุตา ยาคํา
62102003622 นายวันชัย เนืองเฉลิม
62102003623 นางสาวราตรี ผ5องใส
62102003624 นางสาวชลิดา พลเสน
62102003625 นายอมรินทร� ไวว5อง
62102003626 นางสาวศิรินทร�นภารัตน� โสมา
62102003627 นางสาวศิริลักษณ� ระเมียดดี
62102003628 นางสาวรุ5งนภา คิดกล(า
62102003629 นางสาวศิริรัตน� ศรีพิทักษ�
62102003630 นายวิทวัส ทองจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003631 นางสาวรักชนก สุกุ
62102003632 นางสาวกมลวรรณ คําถาวร
62102003633 นายธนกฤต นิสดล
62102003634 นางสาวศิรินันท� สุวรรณเวียง
62102003635 นางสาวณัฐพร นิ่มดี
62102003636 นางสาวนุชรินทร� ประพันธ�
62102003637 นางสาวชนัญชิดา จูงพันธ�
62102003638 นางสาวรวิภา ประดับวัน
62102003639 นายพลังธรรม เห็มสุวรรณ�
62102003640 นางสาวพรพิลา แสนสุข
62102003641 นายทวีชัย โลหะสาร
62102003642 นายธีรภัทร กุลวงศ�
62102003643 นายจารุวงศ� พวงอินทร�
62102003644 นางสาวมยุรี ขันแก(ว
62102003645 นายรัชนัย บุพศิริ
62102003646 นายสมาน นิยม
62102003647 นายอนุชา ป�ญญาสิทธิคุณ
62102003648 นางสาวเสาวลักษณ� ชนะพจน�
62102003649 นายอิทธิกูร แจ5มจันทร�
62102003650 นายสุรเชษฐ� เสาสูง
62102003651 นายเมธาวี ดาทา
62102003652 นายสันติสุข สิทธิจินดา
62102003653 นายปรเมศวร� สิมมา
62102003654 นายณัฐวุฒิ แพงวงศ�
62102003655 นายพงศ�ชยุตต์ิ สุขใส
62102003656 นางสาวปริญากร สาระวัน
62102003657 นางสาวเบญจมาศ ยืนยง
62102003658 นายประชา อารีรักษ�
62102003659 นางสาวสุนารี วิระคุณ
62102003660 นางสาวจันทร�จิรา หาญเหี้ยม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003661 นายจักรพันธ� บัวบาน
62102003662 นายสหรัถ รักษา
62102003663 นางสาวกาญจนา เก้ือกูล
62102003664 นางสาวสุนิตา เกษียร
62102003665 นางสาวณัฐพร อุปถัมภ�
62102003666 นางชารียา กุมลา
62102003667 นางสาวอภัสนันท� จันทะเกษ
62102003668 นายฉัตรมงคล สืบบุตร
62102003669 นายวุฒิพงษ� สุตะภักด์ิ
62102003670 นายศิริมงคล มีศิริ
62102003671 นางสาวประกายดาว ทองอินทร�
62102003672 นางสาวธันต�สิตา บุญมาก
62102003673 นายทนงศักด์ิ เอกกัณหา
62102003674 นายรัฐพงษ� ลัดดางาม
62102003675 นางสาวพุทธิดา ข(างน(อย
62102003676 นายพาสุ ทาระขจัด
62102003677 นางสาวอรทัย ทิณรัตน�
62102003678 นายจีระชล จันภูงา
62102003679 นางสาวจริยาพร ผองขํา
62102003680 นางสาวสุภาพร ภูวิชัย
62102003681 นายวรายุทธ ชมภูวิเศษ
62102003682 นางสาววัชฎาทิพย� โคชขึง
62102003683 นางสาวนงนภัส ฉลองคุณ
62102003684 นางสาววราภรณ� เรือนดี
62102003685 นายยุทธชัย บุญมาลี
62102003686 นางสาวจารุวรรณ อุทุมพร
62102003687 นายพงศ�พิทักษ� อินทวี
62102003688 นางสาวเยาวภา เข็มคุณ
62102003689 นางสาวระตรีวรรณ วงษ�ชา
62102003690 นายไชยณรงค� แสนวงค�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003691 นายวงศกร ติกุล
62102003692 นางสาวลภัสรดา ธานี
62102003693 นางสาวสุรีย�พร จงกล
62102003694 นายเอกลักษณ� เพ็งเกษม
62102003695 นายกลไกร คําศรี
62102003696 นายทนงศักด์ิ ใจช5วง
62102003697 นางสาวทองสุข คําภาพันธ�
62102003698 นายธนภัทร กุลวงศ�
62102003699 นางสาวขนิษฐา แก(ววงศา
62102003700 นางสาวปวีณา อุ5นจิตร�
62102003701 นายศรันธ� ทองจันดา
62102003702 นางสาวสิริลักษณ� สุนทรา
62102003703 นายกฤษณชัย แสวงทรัพย�
62102003704 นางสาววยุรี อุดมพันธ�
62102003705 นายอิศราวุธ คําเมือง
62102003706 นางสาวนิภาพร สุทาบุญ
62102003707 นางสาวสุดารัตน� ยืนทนต�
62102003708 นางสาวประไพ ก่ิงมณีย�
62102003709 นางสาวลัดดาวัลย� เพชระบูรณิน
62102003710 นายอภิสิทธ์ิ คําพันธ�
62102003711 นางสาวนันท�นภัส มนทอง
62102003712 นางสาวอุมาภรณ� สิงหชาติ
62102003713 นางสาวชฎาพร บุญบรรลุ
62102003714 นางสาวณิชกานต� แซ5กํา
62102003715 นางสาวสุธิดา ศรีวรมย�
62102003716 นางภัทราพร ประคองทรัพย�
62102003717 นายกิตติชัย ประทุมชาติ
62102003718 นายไพทูรย� คงงาม
62102003719 นายขจรยศ คนซ่ือ
62102003720 นายอภิสิทธ์ิ ชัยสาร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003721 นายธรรมศักด์ิ คุ(มญาติ
62102003722 นางสาวชนนิกานต� แดงอุไร
62102003723 นางสาวมธุรวันต� เจริญรอย
62102003724 นางสาวนิตยา บุญโสภา
62102003725 นายสุรชัย ภูหาด
62102003726 นายณัฐพล เขจรสิทธ์ิ
62102003727 นางสาวปารีณา เกิดโสม
62102003728 นางสาวเสาวลักษณ� โนนตูม
62102003729 นางสาวอรอนงค� พิมวงค�
62102003730 นายณรงค�ศักด์ิ เวฬุวนารักษ�
62102003731 นางสาวนิพาดา เงาทอง
62102003732 นายณัฐพล สมสืบ
62102003733 นางสาวสุมาลี แกมเอี้ยม
62102003734 นางสาวสุภาวดี บุญยอ
62102003735 นางสาวสุมนฑกานต� สุพิพัฒนนันท�
62102003736 นางสาวภัทรจรินธ� พงธ�ทัตธนันชัย
62102003737 นางสาวฐิติมา คําพรมมี
62102003738 นางสาวสมพร คอกกลาง
62102003739 นายจิรวัฒน� ทวีชัย
62102003740 นางสาวสุภาภรณ� พิกุลศรี
62102003741 นายปกรณ� สมสนิท
62102003742 นางสาวจิราวรรณ ศรีมันตะ
62102003743 นางสาวนัฐยา ชาญศรี
62102003744 นายสันติสุข พันเดช
62102003745 นางสาววิลาศิณี สีหารัตน�
62102003746 นางสาวณิช จรลี
62102003747 นายฤกรชวัล โพธาราม
62102003748 นางสาวจุฑาทิพย� พลเทพ
62102003749 นางสาวละอองดาว รัตนมูล
62102003750 นายฐิติ จันทร�เจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003751 นางสาวสายธาร เพ่ิมป�ญญา
62102003752 นายพานเพ็ชร บุตรวงค�
62102003753 นายมนัสวิน สารีบุตร
62102003754 นางธัญรัตน� พันพรม
62102003755 นายวีรยุทธ วรรณสินธุ�
62102003756 นายเกรียงไกร สิงห�เปRZย
62102003757 นางสาวนารีรัตน� จําปาชาติ
62102003758 นางสาววรัทยา ม(วนทอง
62102003759 นางสาวรัตติยากร โสลิภา
62102003760 นายสิทธิพร วงค�คําเหลา
62102003761 นายอริยะ คูณดี
62102003762 นางสาวปนัดดา คําโฮม
62102003763 นางสาวพลอยนภา สิงคิบุตร
62102003764 นางสาวธัญญลักษณ� นิลรัตน�
62102003765 นางสาวสุวรรณรัตน� บุตรเอื้อ
62102003766 นายอนุพงษ� ทองชุม
62102003767 นางสาวกชพร สงฆ�เจริญธรรม
62102003768 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เพ็ญ
62102003769 นางสาวอารยา สิทธิรมย�
62102003770 นายปารเมศ แสนทวีสุข
62102003771 นางสาวอมรรัตน� โยมไธสง
62102003772 นางสาวพิมพ�ชนก เสียงล้ํา
62102003773 นางสาววิดาลักษณ� กันยามา
62102003774 นางสาวอรัญญา พทาเพชร
62102003775 นางสาวพนิดา ด5านเมฆพัฒน�
62102003776 นางสาววรรณพร จันทร�ทรง
62102003777 นางสาววรรณรัตน� แผงตัน
62102003778 นางสาวจุรีพร คํานนท�
62102003779 นายณัฐฐบดินทร� ประทุม
62102003780 นายยุทธพันธ� ฤาแรง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003781 นางสาวภัทรวดี ธนะชาติ
62102003782 นางสาวจริยาภรณ� ตรงดี
62102003783 นางสาวปริษา พาลึก
62102003784 นางสาวดวงพร อู5สําเภาทอง
62102003785 นางสาวภัทราวดี พลเย่ียม
62102003786 นางสาวอมรรัตน� สมสุข
62102003787 นางสาวสุภาพร ชูหา
62102003788 นายศรายุทธ สายทอง
62102003789 นางสาวป�ญจมาภรณ� สุรําไพ
62102003790 นายศิริชัย เกิดเหลี่ยม
62102003791 นายจักกฤษ ศรีกุลวงศ�
62102003792 นายพนัส วิโกสม
62102003793 นายจิรายุ รุจิรารังสรรค�
62102003794 นายธวัชชัย วิเศษสังข�
62102003795 นางสาวปEยธิดา คํ่าโพธ์ิ
62102003796 นางสาวสุปรียา มูลสาร
62102003797 นางสาววิภาดา คณาโรจน�
62102003798 นางสาวเขมสรณ� ป�Zนทอง
62102003799 นางสาวสุกัญญา ศรีถาการ
62102003800 นายอําพล มูลเพ็ญ
62102003801 นางสาวรุจิรา วาปRทะ
62102003802 นางสาวสุกานดา ลืนภูเขียว
62102003803 นางสาวยุภาวดี แสนสี
62102003804 นางสาวปานชนก กุชโร
62102003805 นางสาวรุ5งระพี อรภาพ
62102003806 นางประภาพร น(าวแสง
62102003807 นางสาวดวงหทัย คําตา
62102003808 นางเตือนจิตร พรมพันธ�
62102003809 นายพีระยุทธ บุญลือ
62102003810 นางกุหลาบ สีแสง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003811 นางสาวนิภาพรรณ วรรณทอง
62102003812 นางสาวอุทุมพร หาลาภ
62102003813 นายวีรยุทธ กุชโร
62102003814 นายไชยยศ ชิงชัย
62102003815 นางสาวสุรีย�ภรณ� ศรีสมุทร�
62102003816 นางสาวจินตนา สุหงษา
62102003817 นางสาวไข5มุก มูลนา
62102003818 นางสาวฟNาอรุณ สุมาโท
62102003819 นายวุฒิชาติ เชื้อโชติ
62102003820 นายสถาพร ศรีพัดยศ
62102003821 นางสาวอรอุมา บัวศรี
62102003822 นางวิไลลักษณ� จันทิมา
62102003823 นายรัฐพงษ� หนองงู
62102003824 นางสาวสุภาพร อนุชาติ
62102003825 นางสาวพิมพ�ญาดา คํานึง
62102003826 นางสาวภิญญาพัชญ� จิมรัมย�
62102003827 นางกันตนุช สิทธิพร
62102003828 นายศุภกร โลมาลักษณ�
62102003829 นางสาวอาทิตยา สินสุพรรณ�
62102003830 นางณัฐชนันท� อสิพงษ�
62102003831 นางสาวบุษราคัม อุระโลก
62102003832 นายกําแหง ก่ิงแก(ว
62102003833 นางสาวกฤติยาภรณ� จันทร�ลา
62102003834 นายพัลลภ โขงรัมย�
62102003835 นางสาวจุรีพร พัดทาป
62102003836 นายรัฐพงษ� สบายใจ
62102003837 นายณรงค�กร มังคละคีรี
62102003838 นางสาวนันทพร นุชผุดผ5อง
62102003839 นายธานินทร� ชัยกิจ
62102003840 นางสาวจุฑาทิพย� ยาตรา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003841 นายอติชาติ วงศ�ไกร
62102003842 นางอิสลิยา จารุจินดา
62102003843 นางสาวหัสษา ก่ิงก(าน
62102003844 นางสาวชลดา พิลา
62102003845 นางสาวเปรมจิต สีหะวงค�
62102003846 นายสัญญา ภิญโญ
62102003847 นายวิมาลย� ลายประจักษ�
62102003848 นางสาวกุลสตรี นนทการ
62102003849 นายพลาวัต นวลมณี
62102003850 นางสาวนัทยา กุมลา
62102003851 นายธีรพงษ� ทวีพัฒน�
62102003852 นายวัลลภ โคตรวันทา
62102003853 นางน้ําฝน พรมจันทร�
62102003854 นางสาวกิตรัตดา มาหา
62102003855 นางสาวมณฑิรา บุญวิจิตร
62102003856 นายอุดมศักด์ิ บุญทัน
62102003857 นางสาวสุริษา โสมเสนาะ
62102003858 นางสาวอภิญญา ศรีบัว
62102003859 นางสาวกรกนก แก(วงาม
62102003860 นางสาวกานดา จอมหงษ�
62102003861 นายธนพนธ� ศรชัย
62102003862 นางสาวน้ําฝน ชัยสัตรา
62102003863 นายศักด์ิสิทธ์ิ ประสพสุข
62102003864 นางสาวเจนจิรา แก(วใส
62102003865 นางสาวสุธิดา สิทธิศักด์ิ
62102003866 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทอนศรี
62102003867 นายประมูล ผุดผ5อง
62102003868 นายศรศักด์ิ สุขสงวน
62102003869 นางสาวพรวิภา ยุภา
62102003870 นางสาววรดา ยงยันต�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003871 นายธงชัย จอมหงษ�
62102003872 นางสาวณัฎฐธิดา กุลบุตร
62102003873 นางสาวพัชรินทร� ไร5ลือคํา
62102003874 นายเชิดพงษ� สาดา
62102003875 นายกฤษดา ชาตรี
62102003876 นางสาวสุนิษา ต(นทอง
62102003877 นางจินตรา ประสานคํา
62102003878 นางสาวรัชนี สุพร
62102003879 นางสาวละอองดาว ประเสริฐ
62102003880 นายประเสริฐ บุญสอน
62102003881 นางสาวศิริวรรณ ศรีโชค
62102003882 นายทรงวุธ ม5อมพะเนาว�
62102003883 นางสุวดี สุตะภักด์ิ
62102003884 นางสาวมยุรี สมศรี
62102003885 นางสาวอรยา จันทพรโสม
62102003886 นายนัตติวัชต� ทองโพธ์ิ
62102003887 นางสาวทรายแก(ว ทองสมุทร
62102003888 นางสาวณัฐชยา เฉลิมศิลปF
62102003889 นางสาวพัชรี นามทองใบ
62102003890 นางสาวอารีวัลย� มะณีจันทร�
62102003891 นางสาวกนกวรรณ กายชาติ
62102003892 นางสาวสิรีธร ป�สสาคํา
62102003893 นางสาวนุจรี ชมภู
62102003894 นางสาวสิริยา คํ่าคูณ
62102003895 นางสาวหทัยชนก เภสัชชา
62102003896 นางสาวณัชา บุดดาวงศ�
62102003897 นางสาวกัญญารัตน� โพธ์ิงาม
62102003898 นายสันติวัติ บุญยืด
62102003899 นายธีรพงศ� ตระกูลดี
62102003900 นายเอกพล สุขเกษม
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003901 นายจิรวัฒน� บุดดาวงษ�
62102003902 นางสาวณฐพร ไต(เมืองปาก
62102003903 นางรุ5งฤดี อดกลั้น
62102003904 นายอรรถพล แก(วศิลา
62102003905 นางภัคจิรา วรธรรมป�ญญา
62102003906 นายณธรรศ สมยืน
62102003907 นางสาวกัลยารัตน� ชิลประมวล
62102003908 นางสาวรัชนี สมพงษ�
62102003909 นางสาวนิชาภา เรืองเดช
62102003910 นายณัฐกรณ� เมืองซอง
62102003911 นางสาววิรยา ภูมิลา
62102003912 นางสาวชมัยพร โคตะมาลี
62102003913 นางสาวนันทวรรณ พุทธรักษ�
62102003914 นางสาวประภัสสร ใครบุตร
62102003915 นายจิรายุ สิทธิโชค
62102003916 นางสาวมาริษา สายแก(ว
62102003917 นายจรัญ จิเหิบ
62102003918 นายทวีชัย ศักด์ินู
62102003919 นางสาวอําพร นงค�เยาว�
62102003920 นายศิริทรัพย� สุราทิพย�
62102003921 นางสาววรรณิศา บุญนํา
62102003922 นายศราวุฒิ ชิงชนะ
62102003923 นายชนพัฒน� ทองผา
62102003924 นายอิศราวุธ สายมาศ
62102003925 นางสาวปภัสพลอย เจริญพานธุวงศ�
62102003926 นางสาวเอมอร เหมวัน
62102003927 นางสาวสุมาพร พลธานี
62102003928 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิเศษ
62102003929 นางสาวนิษฐา พรมจันทร�
62102003930 นายเอกภาพ คําดี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003931 นายนพกร หล(าจันดี
62102003932 นายชัยวัฒน� ศรีแสน
62102003933 นายวิเชษฐ คําพิมูล
62102003934 นายณัฐพงศ� สายลาด
62102003935 นายธวัชชัย ซ่ึงพรม
62102003936 นายธีรพงษ� ฉิมมาฉุย
62102003937 นายนัทวัฒน� ประดิษฐ�
62102003938 นายพร(อมพงศ� เศษวงค�
62102003939 นางสาวภควดี ผลบุญ
62102003940 นางสาวชลธิชา อาการ
62102003941 นางสาวรัตนาวดี แก(วดา
62102003942 นายณัฐพล สุวรรณบูล
62102003943 นางสาวธาราภรณ� รักษาคุณ
62102003944 นายวิชิต พันธุมี
62102003945 นายสถิตย� เซ็นธุรี
62102003946 นายอนันต� โทมี
62102003947 นางสาวอัจฉรา โนนิล
62102003948 นายกันจักร แก(วโพรงใหญ5
62102003949 นางสาวชนกาญจน� โสพระบุตร
62102003950 นายสมดี คําโสภา
62102003951 นางสาวสุภาพร ทองพุ
62102003952 นายธวัชชัย กระแสเทพ
62102003953 นายไสว สีแก(ว
62102003954 นางวิลาวัลย� แท5งทองหลาง
62102003955 นางสาวทับทิม ภาคอินทรีย�
62102003956 นายธีร�รณัฏฐ� วรโชติกรกุล
62102003957 นางสาวศศิพร มงคล
62102003958 นายเปรมอนันต� โพธารินทร�
62102003959 นายนนทวัฒน� แก(วแสนไชย
62102003960 นายศิริวัฒน� ยะสีดา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003961 นายปEWนเมือง พลอยวิเลิศ
62102003962 นางสาวชุติมณฑน� จําปาจวบ
62102003963 นายอภิมุข สุริยะศรี
62102003964 นางสาวพรไพร สุทาศิริ
62102003965 นางสาวจุฑามาศ จันทสิน
62102003966 นางสาวระพีพรรณ อกอุ5น
62102003967 นางสาวณิชกานต� ปEยะแสน
62102003968 นางสาวขนิษฐา จําปาพันธ�
62102003969 นางสาวปรีดาวรรณ โพธ์ิศรี
62102003970 นางสาวขัติยาภรณ� ดีปราสัย
62102003971 นายอภิวัฒน� ดีย่ิง
62102003972 นายธีรชัย ห(วยทราย
62102003973 นายบรรฑิต บุญวัฒน�
62102003974 นายวรวุฒิ สารราษฎร�
62102003975 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ทรง
62102003976 นายธวัชชัย มิควาฬ
62102003977 นายอนุรักษ� บุราคร
62102003978 นางสาววรัญญา โพธ์ิขาว
62102003979 นางสาวดลนภา พรมพินิจ
62102003980 นายอภิสิทธ์ิ วันทา
62102003981 นายเกรียงไกร พูลพันธ�
62102003982 นางสาวปาริชาต สินทับศาล
62102003983 นางสมพร จันตะ
62102003984 นายปEยะพงษ� น(าวแสง
62102003985 นางสาวชาลิสา สนัย
62102003986 นางสาวพรประภา กะตะศิลาชัย
62102003987 นายเกียรติศักด์ิ อักษรพิมพ�
62102003988 นางสาววนิดา จุโพธ์ิ
62102003989 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข
62102003990 นางสาวสุพรรณี ไชยแสง
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102003991 นายธีรภาพ เสาใหญ5
62102003992 นายสุรศักด์ิ ป�ญญาไว
62102003993 นางสาวแคทรินทร� เชื้อสายดวง
62102003994 นายวฒพงษ� หารสูงเนิน
62102003995 นางสาวทานตะวัน โคตรวงศ�
62102003996 นายสิทธิเนช จันทร�อินทร�
62102003997 นางสาวจิตรทิวา ทาเทพ
62102003998 นายรุ5งโรจน� ซุยกระโทก
62102003999 นางสาวศศิวิมล นันทะสิงห�
62102004000 นายธียณัฐย� ลาภภิญโญ
62102004001 นายอัครพล ศรีชัย
62102004002 นางพัชวลัญข� สุพร
62102004003 นายภัทรพล ผ5องศรี
62102004004 นางสาวพรพิมล สํานักนิตย�
62102004005 นางสาวนัยนา เนินทราย
62102004006 นางสาวสรินทรา มะณู
62102004007 นางสาววัชราภรณ� ธรรมวัตร
62102004008 นางสาวศุภรา เพ่ิมพูล
62102004009 นางสาวสุจิตรา สังฆมณี
62102004010 นางสาวจริยา ศรีเอม
62102004011 นายวินัย บัญดิษรัมย�
62102004012 นางสาวฐิติมา ถ่ินเวียงชัย
62102004013 นายภูมินทร� แสงงาม
62102004014 นางสาวสาคร บริสุทธ์ิ
62102004015 นายภิรมย� ไชยสิน
62102004016 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุรเกษ
62102004017 นางสาวอุบล สารการ
62102004018 นางสาวจงรักษ� จงใจสิทธ์ิ
62102004019 นางสาวสุจินดา ทองสาย
62102004020 นายทิยานนท� หม่ืนสุข
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004021 นางมนัสนันท� ศิริวชิราภรณ�
62102004022 นางสาวนันทนา คําอ5อน
62102004023 นายธนากร น้ํารักษ�
62102004024 นางสาวปนัสยา ตอนศรี
62102004025 นางสาวรัตนาภรณ� มะโนธรรม
62102004026 นางสาวศิริกัญญา มังษา
62102004027 นายอนุพงษ� พรประสิทธ์ิ
62102004028 นางสาวนริสรา รุ5งรัตนชีวิน
62102004029 นายทินกร ชาธิพา
62102004030 นางสาวกริดกมล แต(มทา
62102004031 นางสาววรรณพร พิมมาตร�
62102004032 นางสาวสุรัตนา คําหล5อ
62102004033 นายวีระยุทธ ลาพันธ�
62102004034 นางวิไลลักษณ� สุรัง
62102004035 นายสุขสม มูลมาตย�
62102004036 นางสาวสุวิมล ทีฆะ
62102004037 นางสาวศิรินทร�ญา ผลสอน
62102004038 นายอนุวัฒน� จันทสาร
62102004039 นางสาวศศิธร อยู5เย็น
62102004040 นางสาววิสนี ศรีพูล
62102004041 นางสาวจิราพร ไชยมีสุข
62102004042 นายจักรกฤษณ� ดาศรี
62102004043 นางสาวสุพรรณ โพพิลา
62102004044 นางสาวศิริขวัญ โพธ์ิแก(ว
62102004045 นางสาวพิมลพรรณ จารุตัน
62102004046 นายกนิษฐวิโรฒ ธานิสพงศ�
62102004047 นางสาวกรรณิการ� ชมภูบุตร
62102004048 นางสาวชไมพร แสนศรี
62102004049 นางสาวอรทัย บุทธิจักร
62102004050 นางสาวหทัยกาญจน� อักษรพิมพ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004051 นางสาวไอลริณดา ประมวล
62102004052 นายอนิรุตต์ิ ไชยเสนา
62102004053 นายทัศพลณ� ศรีขาว
62102004054 นายนันทศักด์ิ เชิดพานิช
62102004055 นายสรายุทธ เสวะกะ
62102004056 นายอดิศร เปรมทา
62102004057 นายพีระภัทร อสิพงษ�
62102004058 นางสาวอรัญญา เขียวสะอาด
62102004059 นายเชิดศักด์ิ แก(วโมรี
62102004060 นางสาวสุภาวิดา สุวรรณไตรย�
62102004061 นางสาวเกสรา ปะตาทะยัง
62102004062 นางสาวกิลิตา พรมลักษ�
62102004063 นางสาวโทคะ ประทุม
62102004064 นายชัยวัฒน� สาลี
62102004065 นางสาวกัลยารัตน� เจ็กมาก
62102004066 นางสาวรัตนภรณ� หนูจิตร
62102004067 นายรัฐพร ตอนทอง
62102004068 นายชาตรี สารีพุฒ
62102004069 นายณัฐดนัย อุดรวงศ�
62102004070 นางสาวนุสราพร แซ5เล(า
62102004071 นางสาวศศิวิมล เค(นชัยภูมิ
62102004072 นางสาวศิริพร โสสีสุข
62102004073 นางสาวจุฑามาศ บรรพตพิทักษ�
62102004074 นางสาวอารีรัตน� ศรีใหม
62102004075 นายกมล โคตรวันทา
62102004076 นางสาวนิรมล พายุบุตร
62102004077 นายอรุษ หิรัญอร
62102004078 นางสาวเปรมชนก หันจรัส
62102004079 นางสาวสุนันทา โตไธสง
62102004080 นายประจวบ บุญเลิศ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004081 นายทศพร สมศรีนฤภร
62102004082 นายวีระพงษ� พันธุชาติ
62102004083 นางสาวธิดาวรรณ เห็มรัตน�
62102004084 นางสาวเพ็ญนภา แย(มชื่น
62102004085 นายณัฐนันท� จันทร�เหลือง
62102004086 นางสาวสายสมร วินทะไชย
62102004087 นางสาววารุณอร วงษ�ขันธ�
62102004088 นายอิสระ เหล5าเภา
62102004089 นางสาวปาลีรัตน� บุญวิจิตรศิริโชค
62102004090 นายณัฐพงษ� ชาญณรงค�
62102004091 นายสิทธิชัย โสภา
62102004092 นายกิตติ ไชยเพชร
62102004093 นายวิสิทธ์ิ เชิดชู
62102004094 นายสมภพ กมุทชาติ
62102004095 นางสุภี แสงสุรินทร�
62102004096 นายนิธิศักด์ิ สายงาม
62102004097 นางสาวจารุวรรณ กุยสิงห�
62102004098 นางสาวสุมารินทร� บัวงาม
62102004099 นายเทวา จารัตน�
62102004100 นายสิทธิพงษ� อ(วนหินกอง
62102004101 นางสาวจิรัชญา แพทย�มด
62102004102 นายวรวุฒิ สิมมาลา
62102004103 นางสาวฉันทนา แสนจันทร�
62102004104 นางสาวอารียา บุญพามา
62102004105 นางสาวธัญชนก ป�ตถาลี
62102004106 นายมรุเดช โปรยบํารุง
62102004107 นางสาวศิริลักษณ� คุณมะนะ
62102004108 นายกิตทิพงษ� สืบเพ็ง
62102004109 นายณัฐพงษ� พวงบุตร
62102004110 นายอภิสิทธ์ิ พิมพ�อินทร�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004111 นางสาวบุษรินทร� บุญเกษม
62102004112 นายสมศักด์ิ ด(ามพรม
62102004113 นายธวัชชัย สืบสร(อย
62102004114 นางสาวกนกทิพย� มะโนมัย
62102004115 นางสาววนิดา พรมทอง
62102004116 นางสาวสุภัทตรา บุญศรี
62102004117 นายสหรัฐ เอกอิ่มผล
62102004118 นางสาววาริน อาริภู
62102004119 นายพิชัย บุญทัน
62102004120 นายปรีชาวุฒิ กัลยาณี
62102004121 นางสาวสุวนันท� ทีฆะพันธ�
62102004122 นายเพชรภูมิ ทวีวงค�
62102004123 นางสาวฐิติมา ไปวันเสาร�
62102004124 นางสาววราภรณ� สมชื่อ
62102004125 นางสาวตวงรัตน� พงษ�พิทักษ�
62102004126 นายธีรภัทร โททัสสา
62102004127 นายธวัชชัย วงศ�จําปา
62102004128 นางสุรีย�รัตน� แก(วกุล
62102004129 นางกฤษฎ์ิลภัส วัชรปภานันท�
62102004130 นางสาวกิตติยา สมเทพ
62102004131 นายอิทธิพล ศรีผุย
62102004132 สิบเอกธันยวุฒิ สุขเกษม
62102004133 นายพงษ�ศักด์ิ จุลศรี
62102004134 นางสาววิชุดา จันใด
62102004135 นางสาวศุภิสรา สัมฤทธ์ิ
62102004136 นายสุชาติ เมียดธิมาตย�
62102004137 นายชัยวัฒน� สาสอน
62102004138 นางสาวบุณฑริกา บัวทอง
62102004139 นางสาวเจนจิรา ผลประดิษฐ
62102004140 นางสาวสุทธิสาน ปานศรีเงิน
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004141 นางสาวดารินทร� อารีกุล
62102004142 นายมงคล แก(วหล5อ
62102004143 นายธีรศักด์ิ ชะดารา
62102004144 นางสาวณัฏยา ดีม่ัน
62102004145 นายอาทวี บรรจง
62102004146 นางสาวธันยพร แพงสกล
62102004147 นางสาวเปรมฤดี อุป�ญญ�
62102004148 นายเทพพันธุ� จันธิมา
62102004149 นางสาวอธิตรา นิธิพานิชย�
62102004150 นายป�ณณวัฒน� ประจันทร�
62102004151 นายสมชาย เชาว�ประโคน
62102004152 นายธีรภัทร ยานู
62102004153 นางสาวพัชราภา แสงอ5อน
62102004154 นางสาวนิสรา ม่ันจิตร
62102004155 นางสาวพัชรี พันพ้ัว
62102004156 นายธีรพล ทองเหลือ
62102004157 นางสาวจิตตรี สุนทราวงศ�
62102004158 นายยศวริศ คํากัมพล
62102004159 นายอาทิตย� ทานะป�ทม�
62102004160 นายประวีณศักด์ิ จินาพร
62102004161 นางสาวกรรณิกา ชะนาปติ
62102004162 นางสาวมะลิวัลย� บุญเกิด
62102004163 นางสาวสุวรรณี แสงสุดตา
62102004164 นายวิษณุพงษ� จําปาทิ
62102004165 นางสาวอรอนงค� เตียงทอง
62102004166 นายวัฒนา จําปาทอง
62102004167 นางสาวน้ําฝน ไชยขันตรี
62102004168 นางสาวนิรมล พลสวัสด์ิ
62102004169 นางสาวอรวรรณ นันทะสิงห�
62102004170 นายอดิศักด์ิ โชติพันธ�
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004171 นางสาวพรพิมล ทาเพียรธุ
62102004172 นายอดิศักด์ิ ไชยพิเดช
62102004173 นายสุพัฒน� จันทรวรรณ�
62102004174 นายชาญวิทย� สิงห�คง
62102004175 นางสาวจิฬาวรรณ สารสวัสด์ิ
62102004176 นายกิติคุณ บุญยกาญจน�
62102004177 นางสาวจิตติมา หงษ�ศรี
62102004178 นางสาวเกตุวดี เรืองคํา
62102004179 นางสาวสุวรรณา กองมงคล
62102004180 นางสาวพนิดา บัวต[า
62102004181 นางสาวเนตรนภา สันธิ
62102004182 นางสาวปภัสศร พลอาษา
62102004183 นางสาวศิรินภา ศรีสอน
62102004184 นายเนต์ิธนัฐ วาลี
62102004185 นางสาวสุภาวรรณ ป�ตไตร
62102004186 นางอริศรา บุตตะ
62102004187 นางสาวอัญธิกา ศาลา
62102004188 นางสาวสิษฐ�พัชชา โสมะวงษ�
62102004189 นายเสฎฐวุฒิ พิมจุฬา
62102004190 นางปราณี ชัยบุตร
62102004191 นางสาวจิราวรรณ เนตรวงศ�
62102004192 นางสาวอธิภรณ� ป�สสาคํา
62102004193 นายชัชวาลย� ไชยงาม
62102004194 นายภูธเนศ เทพมณี
62102004195 นายธนกร สุทาบุญ
62102004196 นายคมสัน พุ5มจันทร�
62102004197 นางสาวรัตนา กรกฎธนูทอง
62102004198 นายชาตวัต เลื่อมใส
62102004199 นายบุญฤทธ์ิ สุพล
62102004200 นางสาวลักขณา ศรีสมุทร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004201 นางสาวกมลกาญจน� วงษ�แท(
62102004202 นายมงคล ศรีโสภา
62102004203 นางสาวนิภาพร สีสมสัน
62102004204 นางสาวรัตน�อนงค� จีนวงศ�
62102004205 นางสาวจันทกานต� พลโททอง
62102004206 นายกันหา ศรีเสมอ
62102004207 นายกฤติรัฐ เยาวเรศ
62102004208 นางสาววรรนิภา ไตรภพ
62102004209 นายเจตภูมิ บุตรจันทร�
62102004210 นางฐิติมา สายบุญ
62102004211 นางสาวกลิ่นผกา สารชาติ
62102004212 นายเกรียงไกร ทองพูน
62102004213 นางสาวป�ทมา จันปุXม
62102004214 นายสุรศักด์ิ บุญมี
62102004215 นายอธิวัฒน� ประเสริฐสังข�
62102004216 นายเฉลิมชัย ตีระบุบผา
62102004217 นายชนาธิป ศรีสุนาครัว
62102004218 นางสาววรินทรา แก(วคูณเมือง
62102004219 นางสาวยุภา แก5นภูเลิศ
62102004220 นางสาวนลินี สาธุการ
62102004221 นายณัฐพล จงพิชิตชัยชนะ
62102004222 นางสาวศิริวรรณ คําแก(ว
62102004223 นางสาวน้ําผึ้ง อุทคํากอง
62102004224 นายเชี่ยวชาญ บุญรักษา
62102004225 นางสาววราทิพย� จันทร�เรือง
62102004226 นายจิราพรรดิ พิมพร
62102004227 นางสาวณิรินทร�นิภา พรมสุวรรณ�
62102004228 นายพงษ�สวัสด์ิ สุจริตภักดีกุล
62102004229 นายธีรศักด์ิ อินทร�เกษา
62102004230 นางสาวจิตรสุดา สืบศรี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004231 นางสาวกฤษณา สําราญ
62102004232 นางสาวชุติมน คนยืน
62102004233 นางสาวฐาริกา ทองโสภา
62102004234 นางสาวสุกัญญา ราชประเสริฐ
62102004235 นางสาววรรณิพร สัมมาวงศ�
62102004236 นายศักด์ิดา เดชสองชั้น
62102004237 นางสาวจิรานุช แก(วดี
62102004238 นางสาวศิรินภา วงศ�สวัสด์ิ
62102004239 นายอภิสิทธ์ิ อาธิเวช
62102004240 นายธนพัฒน� เอียตระกูล
62102004241 นายบํารุง ไชยโย
62102004242 นางสุวรรณ� วงค�ตะเคน
62102004243 นายธีระวัฒน� สายนรา
62102004244 นางสาวสุชานันท� คําศรีสุข
62102004245 นายศตวรรษ วารินทร�
62102004246 นายทศพล โททอง
62102004247 นางสาวมะลิวัลย� มาเหลา
62102004248 นางสาววิสุดา ทองห5อ
62102004249 นางสาวสมร อินทนู
62102004250 นางสาววราภรณ� ยวงแก(ว
62102004251 นายพรพจน� ศรีวิไลเจริญสุข
62102004252 นางสาวกันยาทิพย� บุญประสิทธ์ิ
62102004253 นางสาวกชกร นามบุญมี
62102004254 นางสาวยุวดี ปานชาลี
62102004255 นางสาวพิชญา หวังเก้ือกูล
62102004256 นายจตุพล ชมจันทร�
62102004257 นายสิทธิพงค� นวลสิงห�
62102004258 นายสัมฤทย� บุญปลูก
62102004259 นางสาวนวรัตน� ประมุขกุล
62102004260 นายเสกสรรค� จันทร�ส5อง

หน(า 142 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004261 นายศราวุฒิ วินทะไชย
62102004262 นางสาวแววตา จันทร�ทอง
62102004263 นางสาวยุพิน ตาลทรัพย�
62102004264 นายบํารุง เวฬุวนาธร
62102004265 นางสาวจิรารัตน� เกษบุรมย�
62102004266 นายปณต อ5วมน(อย
62102004267 นายปEยะศักด์ิ วิริยภาพ
62102004268 นายวรพรต อินสุวรรณโณ
62102004269 นางสาวภูริชญา ประทุมวงศ�
62102004270 นางสาวนิภาพร เพชราเวช
62102004271 นางสาวสุภาพร สุขพรม
62102004272 นางสาวกรรณิกา ป�ญญา
62102004273 นางสาวสุภาพร หลักหาญ
62102004274 นางสาวรพินทร�ญดา วงศ�คําจันทร�
62102004275 นายหิรัญ โลนลัด
62102004276 นางสาวปางทิพย� เรกระโทก
62102004277 นางสาวปาริชาติ ไชยสัตย�
62102004278 นางสาวจิตราพร กายอง
62102004279 นายปรัชกิตย� สิมมาธรณ�
62102004280 นางสาวขนิษฐา บุญช5วย
62102004281 นายจักรชัย วงค�ศรีทา
62102004282 นางสาวน้ําฝน ดอกคํา
62102004283 นางจุรีพร เสพสุข
62102004284 นางสาวอังคณา บุญโยธา
62102004285 นางสาวนัฏธิณีย� นาโสก
62102004286 นายอานนท� มีคุณ
62102004287 นางสาวนันทพร ก5อแก(ว
62102004288 นางสาวรัตนาภรณ� ศิละพันธ�
62102004289 นางสาวกุสุมารวตีร� ซาสุนา
62102004290 นางสาวศิริพร มณีกาวี
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004291 นายสุรพงษ� เคนกุล
62102004292 นางสาวศรินทิพย� กมลรักษ�
62102004293 นางสาวจุฬาลักษณ� วงศ�งาม
62102004294 นางสาวน้ําฝน ศิริชัย
62102004295 นางสาวเยาวลลดา พยุงวงษ�
62102004296 นายภัทรพงษ� มิตจิต
62102004297 นางสาวบุญทิวา โคตรสมบัติ
62102004298 นางสาวณัจฉรียา อ(นดํา
62102004299 นางสาวขวัญฤดี จรลี
62102004300 นายจงเจตน� สืบศรี
62102004301 นางธนภรณ� สารพิมพ�
62102004302 นางสาวลลิตา ชัยเคนวงศ�
62102004303 นางสาวนัทยา ป�ดถาพิมพ�
62102004304 นายฟารุฟชา เดนซา
62102004305 นางสาวกาญจนา พิมพ�ผะกา
62102004306 นายพงศ�ศิริ วิลาฬ
62102004307 นายจิรา ธรรมวงษ�การณ�
62102004308 นางสาวปEยะวรรณ รงค�ทอง
62102004309 นายสุชาติ พอกพูน
62102004310 นายณัฐสิทธ์ิ อุทธารนิช
62102004311 นายเจษฎา ผดุงสุข
62102004312 นางละออ ปารีต
62102004313 นายวิทวัส แก(วหล(า
62102004314 นางพนิดา สมรฤทธ์ิ
62102004315 นางสาวพรนภา นารินทร�
62102004316 นางสาวทรัพย�ศิริ ศรีสังข�
62102004317 นายชัยยา เกษร
62102004318 นายศุภชัย ชูเทศะ
62102004319 นางสาวมัทวัน ดาโรจน�
62102004320 นางสาวนิษฐา นิลเกษ
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004321 นางสาวป�ญญมล เหล5างาม
62102004322 นางสาวหฤทัย คําหารพล
62102004323 นางสาวสุวนันท� นนท�ศิริ
62102004324 นางสาวเดือนเพ็ญ แก(วใส
62102004325 นางสาวชนิสรา ภิญโญยศโสภณ
62102004326 นางสาวสุนิษา สุพิษ
62102004327 นายนวลมณี กาลพัฒน�
62102004328 นายอดิศักด์ิ ออมชมภู
62102004329 นางสาวนิภา พรมจารีย�
62102004330 นางสาวปุญวิสาข� ปกปNอง
62102004331 นางสาวเบญจมาศ ศิรินัย
62102004332 นางสาวอุไรพร สกุลลี
62102004333 นายป�ญญวัฒน� ธรรมประชา
62102004334 นายวรุฒม� ขวาน้ําคํา
62102004335 นายเวชกร อินทะเสน
62102004336 นายนวพันธ� ขันชัย
62102004337 นายเทวินทร� พูลทรัพย�
62102004338 นางปรารถนา โพธ์ินอก
62102004339 นายจําลักษณ� บุญพานะ
62102004340 นายยุทธนา นามวิชา
62102004341 นายเกรียงศักด์ิ บุญชวลิต
62102004342 นางสาวศิริพักตร� ศรีโท
62102004343 นางสาวพลอยไพลิน ทองพิเศษ
62102004344 นางสาวสุดารัตน� ละครล้ํา
62102004345 นางสาวรัตนาวดี ปรีสงค�
62102004346 นางสาวบุษยา ผลศิริ
62102004347 นางจารุวรรณ เหมือนเหลา
62102004348 นางสาวอารียา คําอ(วน
62102004349 นายอภิสิทธ์ิ เพลิงภักด์ิ
62102004350 นางสาวจุฑารัตน� บุญมาก

หน(า 145 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004351 นางสาวเมทาวี ศรีชมภู
62102004352 นางสาวพัชมณฑ� สุขพิบูลไพศาล
62102004353 นายอรรถสิทธ์ิ ฉัตรทันต�
62102004354 นายธีระวัฒน� โซ5เมืองแซะ
62102004355 สิบตรีธีรภัทร เข็มพงษ�
62102004356 นางสาวทิพวะดี พันเจริญ
62102004357 นายคมกฤษ พัดสุข
62102004358 นางสาววิชชุดา ทองมหา
62102004359 นางสาวศศิธร ปฏิโชติ
62102004360 นางสาวณัฎฐ�นรี บริสุทธ์ิ
62102004361 นางสาวอมรพันธ� หาญธงไชย
62102004362 นางสาวขวัญธิดา แสงกล(า
62102004363 ว5าที่ ร.ต.หญิงดวงสมร พิมพ�ชัยศรี
62102004364 นางสาวศิริวรรณ สมณา
62102004365 นายบุญมี แก(วใส
62102004366 นางสาวธิดารัตน� แสงสุวรรณ
62102004367 นางสาวศรัญญา บุรกรณ�
62102004368 นายวาทเนศ ทองมณี
62102004369 นายพงศกร แสนลัง
62102004370 นายวิชัย ไชยพรม
62102004371 นางสาวกนกวรรณ สืบทรัพย�
62102004372 นางสาวสุพาพร พวงศรี
62102004373 นางสาวระพิน ญาณสถิตย�
62102004374 นางสาวแสงตะวัน บุราคร
62102004375 นางสาวนฤมล นาปรัง
62102004376 นางสาวภาวิณี บรรลือทรัพย�
62102004377 นายคมเพชร ไพจันทร�
62102004378 นางสาวปEยวรรณ สายลุน
62102004379 นางสาวภรณ�ทิพย� วิใจคํา
62102004380 นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ

หน(า 146 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004381 นางสาววิชชุดา ชราศรี
62102004382 นายสุริยันต� บุญยัง
62102004383 นางสาวจิราพร สินชู
62102004384 นายถาม�พร จันทร�แปNน
62102004385 นางสาวกนกวรรณ สันทาลุนัย
62102004386 นางสาวศิรารัตน� สิถิระบุตร
62102004387 นายไพบูลย� โพธ์ิเข็ม
62102004388 นางสาวปนัดดา จันแรม
62102004389 นางสาวญาณิน สายแวว
62102004390 นายอรรถพล วันทาวัฒ
62102004391 นายนันทวัฒน� ไชยผา
62102004392 นางสาวจูนรัณดา สาระคํา
62102004393 นางวัลภา นามคํา
62102004394 นายกิตติวัฒน� เคนทอง
62102004395 นายอภิสิทธ์ิ พรเจริญ
62102004396 นายธีระ ไกรเภช
62102004397 นางสาวจิตติมา กันยะวงค�หา
62102004398 นายอาทิตย� ปานอินทร�
62102004399 นายเทอดพงษ� กองแก(ว
62102004400 นางสาวอรพรรณ สราญรมย�
62102004401 นายสถาพร บุญผ5อง
62102004402 นายยุทธนา อุ(มบุญ
62102004403 นายชัยกาล พละสรรค�
62102004404 นางอนุรีย� ฤทธิแผลง
62102004405 นายบุญโฮม สายทอง
62102004406 นางสาววณิชกมน เจริญพันธ�
62102004407 นางสาวอินทุอร สิงห�แก(ว
62102004408 นายเอกมงคล อุป�ญญ�
62102004409 นายวุฒิพล ชาวนาผือ
62102004410 นายสมพร อาจหาญ

หน(า 147 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004411 นางสาวพิศพักตร� พรมเหลา
62102004412 นางสาวชนิสรา ไชยพฤกษ�
62102004413 นางสาวมนัสนันท� อ5อนผิว
62102004414 นางสาวดวงธิดา กมลเลิศ
62102004415 นายศรัณย� แก(วคําจันทร�
62102004416 นางสาวชยิสรา กอมาตย�
62102004417 นางวัลภา วงษารัฐ
62102004418 นายพชร สุขสลุง
62102004419 นางสาวเอื้อมเดือน เหลืองอร5าม
62102004420 นางสาวจุฬาลักษณ� ปากหวาน
62102004421 นางสาวสายฝน ทองโอษฐ�
62102004422 นายกิตติศักด์ิ ชุ5มขุนทด
62102004423 นางสุจิตตรา วงษารักษ�
62102004424 นางสาวณัฐฐิฎา บุญสงค�
62102004425 นางสาวแคทลียา ไชยแสง
62102004426 นางสาวธันยวีร� นมินรัมย�
62102004427 นางสาวนิตยา ผิวเงิน
62102004428 นายณัฐวุฒิ เคนงาม
62102004429 นายอภิชัย แม5นทอง
62102004430 นางสาวสุวิมล เชื้อวังคํา
62102004431 นางสาวอรุณรัตน� วงศ�ผาบุตร
62102004432 นายอนุชา ทองสะอาด
62102004433 นายโยธิน พวงพันธ�
62102004434 นางสาวชุติมา เพ็งพลา
62102004435 นายเฉลิมศักด์ิ เงินอนันต�
62102004436 นางสาวศรีสุดา แผงเพ็ชร
62102004437 นางสาวนันทิณา ทรัพย�พงค�
62102004438 นางสาวทิพย�วดี ร5มศรี
62102004439 นางสาวไพรินทร� ปNองพา
62102004440 นางสาวหัฐยา ทองโสม

หน(า 148 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004441 นางสาววรรัตน� สุวรรณไตรย�
62102004442 นางสาวอัจฉริยา ดาราจันทร�
62102004443 นางสาวพรนภา พลแสน
62102004444 นายมนตรี รุ5งโรจน�
62102004445 นายอัครเดช อาจสม
62102004446 นางสาวทัศนีย� คงราศรี
62102004447 นายสุริยา ระวังดี
62102004448 นายวิชาญ ไชยศรีษะ
62102004449 นางสาวภักดี ชุมศรี
62102004450 นางสาวสุขุมาภรณ� หลวงกลาง
62102004451 นางศิริพร ผดุงสุข
62102004452 นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ
62102004453 นายณัฐดนัย หัสโน
62102004454 นางสาวเจนจิรา ไกยพันธ�
62102004455 นายธนรักษ� โถทอง
62102004456 นางสาวสุทธิดา วงค�อาจ
62102004457 นางสาวณัฐมน ต5อกุล
62102004458 นางสาวจารุสรณ� วงค�จันทร�
62102004459 นายวรยุทธ ถะเกิงสุข
62102004460 นายทินกร นิพขันธ�
62102004461 นางสาวรุ5งอรุณ บุญนํา
62102004462 นางสาวกฤติญาธรณ� กรเกษแก(ว
62102004463 นางสาววิชุดา บุญเพ่ิม
62102004464 นายณัฐพงษ� ศรีศิริ
62102004465 นางสาวจารุมาศ บุญวิจิตร
62102004466 นางสาวยุธิดา พงษ�สุวรรณ
62102004467 นายพายุ สุขเจริญ
62102004468 นางสาวพัชรินทร� ยินดี
62102004469 นางสาวธัญญาริดา ไชยภักด์ิ
62102004470 นางสาวอุบล บุญลา
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004471 นางสาวจุฑาทิพย� ทวีชัย
62102004472 นายชาญยุทธ หงส�มาลัย
62102004473 นายปEยะพงษ� งามเชย
62102004474 นางสาวสุจิตรา คดเก้ียว
62102004475 นายฤทธิเดช สุนทรเลิศธนากุล
62102004476 นางอรุณรัตน� กาลจักร�
62102004477 นายธันวา ทองวรณ�
62102004478 นายธนภัทร วาฤทธ์ิ
62102004479 นายสุพจน� ขันเงิน
62102004480 นางดวงฤทัย พรมสุรินทร�
62102004481 นางสาวแพรวพราว จันทร�ภูงา
62102004482 นายจิรวัฒน� หนองดี
62102004483 นางสาวชารีรัตน� มูลมาตย�
62102004484 นางสาวสถิรพร จันทร�แพง
62102004485 นายสัญชาย จารัตน�
62102004486 นายจีรัชญ� สวาทที
62102004487 นางสาววิไลภรณ� ผุยอ5อน
62102004488 นายธีรศักด์ิ ทวีผล
62102004489 นายกฤษณะ อาจพงษา
62102004490 นายณฐกร บุญบุตร
62102004491 นางสาวอาริดา ซาเสน
62102004492 นางสาวนัทธมน ศิริวงศ�
62102004493 นายวีระยุทธ คัมภีระ
62102004494 นางสาวชุติมา หาญบาง
62102004495 นางสาวจีรนันท� หินซุย
62102004496 นางสาวจตุพร สายแวว
62102004497 นางสาวเสาวนีย� สกุลเจริญทรัพย�
62102004498 นางสาวณัฐวรรณ โพธิเศษ
62102004499 นางสาวพจณี แก(วพินึก
62102004500 นายสุทธิพงศ� กุกําจัด
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004501 นายธีรพงศ� หอมขจร
62102004502 นางสาวขวัญดาว ภาคพรม
62102004503 นางสาวรัตติยากร ใยพรม
62102004504 นางสาวบุษบา แสงสว5าง
62102004505 นางสาวนิกุล ก่ิงเกษ
62102004506 นายอรัณย� เอกสุข
62102004507 นายสุวิทยา สุวรรณพรม
62102004508 นางขวัญใจ สีกุมาร
62102004509 นายดนุวัชร กลมวันดี
62102004510 นางสาวดุษฎี ฉวีวงษ�
62102004511 นางสาวปนัดดา พิลาศรี
62102004512 นางสาววัชราภรณ� ศุภสุข
62102004513 นายวีระยุทธ โพธ์ิไทรย�
62102004514 นายกิตติชัย นามไพร
62102004515 นางสาวสุวพร สุขแสวง
62102004516 นางสาวดวงตา ลาพ(น
62102004517 นายสุรพงศ� ส5งแสง
62102004518 นางสาวศศิธร ศรีเจริญ
62102004519 นางสาวสุกันยา แสนสุข
62102004520 นายศักดา พาแก(ว
62102004521 นางสาวระวิวรรณ อังคะนาวิน
62102004522 นายชูเดช พรหมบุตร
62102004523 นางสาวปวีชญา เนืองเนตร
62102004524 นางสาวอัญชลี พวงป�ญญา
62102004525 นายเทพพร ชั้นน(อย
62102004526 นายสุริวัฒน� สวัสดี
62102004527 นายอรรถพล จันทะขันธ�
62102004528 นางสาวจุฑามาศ พิกุล
62102004529 นายสิทธิชัย ป�ญญาเหลือ
62102004530 นางสาวทัศนีย� พิมพ�ภูธร
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เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004531 นางสาวสุพัตรา ทองทาบ
62102004532 นางสาวกนิษฐา สุขเสริม
62102004533 นายสิทธิเทพ บุญป�ญญา
62102004534 นายพงศกร เผ5าพันธ�
62102004535 นางสาวสุนีย�รัตน� พรรษา
62102004536 นางสาวพัชรพรรณ กาลเมฆ
62102004537 นายพิชัย ศรีสุข
62102004538 นางสาวกุลกันยา มณีจันทร�
62102004539 นางสาวอรวรรณ แสนเลิง
62102004540 นางสาวอัมรา สุพี
62102004541 นายกิตติกานต� กองยา
62102004542 นายนันทวุฒิ สาถีระเนตร
62102004543 นายประกาศิต วังคะฮาต
62102004544 นางสาวนิตยา นันทภาค
62102004545 นายเศกศักด์ิ จันทร�ธรรม
62102004546 นางสาวศุภณัฏฐ� ราชสิงห�
62102004547 นางสาวยุพรัตน� โลหะกุล
62102004548 นางสาวหทัยรัตน� วิเชียรรักษ�
62102004549 นางสาวอารียาภรณ� ลุนพรม
62102004550 นายไพศาล โพธ์ิไทรย�
62102004551 นางสาวณัชชิมา กะการดี
62102004552 นายณัฐกฤต บุญชิต
62102004553 นายวิษณุ ขอสุข
62102004554 นายเอกราช ศรศิริ
62102004555 ว5าที่ร(อยตรีพรชัย ไวยพัฒน�
62102004556 นายสงกรานต� วงศ�สุข
62102004557 นายพัชรพงศ� ทองมี
62102004558 นางสาวศุภลักษณ� โคทะกา
62102004559 นายสิรภพ มีชัย
62102004560 นายทวีวัฒน� ไชยฤทธ์ิ

หน(า 152 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004561 นางสาวจารุวรรณ วิเชียร
62102004562 นายณรงค�ชัย ช5างเหล็ก
62102004563 นางสาวกนกพร พรรณาภพ
62102004564 นางสาวไพรินทร� สุริยเลิศ
62102004565 นายอภิจิตร ยอดมาลี
62102004566 นางสาวเจนจิรา มณีวรรณ
62102004567 นายอภิรักษ� เสนาพรม
62102004568 นางสาวอําไพพร ต(นทอง
62102004569 นางสาวพรทิพย� ศรีศิลปF
62102004570 นางสาวปภัสสรา อ(องแสนคํา
62102004571 นายอภิสิทธ์ิ จําปาเรือง
62102004572 นางสาวพัฒนาพร จันทร�เทียน
62102004573 นางสาวจงรักษ� พิมวัน
62102004574 นายณัฐพล พวงบุตร
62102004575 นางสาวอาทิตติญา เอื้อกิจ
62102004576 นายประชานาถ รัตนวงค�
62102004577 นางสาวอาทิมา ปาละวงศ�
62102004578 นางสาวมนธิวา จําปาหอม
62102004579 นางสาวนิภาพร อนันตวุธ
62102004580 นายจรัสชัย บุญลอย
62102004581 นายพุทธมนต� บุญตา
62102004582 นายจิรพัทธ� เหนี่ยวพันธ�
62102004583 นายสพล ขําคม
62102004584 นางสาวปภาวริณท� ว5องไว
62102004585 นางสาวชญานิน เทาศิริ
62102004586 นางสาวใบเฟริ์น ทองประสาร
62102004587 นางสาวปาริชาติ ศรีอาจ
62102004588 นางสาวปณิชา เลิศชาญปรีชา
62102004589 นางสาวอรัญญา สุตวงค�
62102004590 นางสาวธัญญลักษณ� พรรณภพ

หน(า 153 จาก 154             



เลขประจําตัวสอบ                            ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ อุบลราชธานี

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

62102004591 นางสาวสุภาพร ภูครองทอง
62102004592 นายศตวรรษ สุวรรณชา

จํานวน 4,592 ราย

หน(า 154 จาก 154             


